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Porządek obrad

20. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 w dniach 15 i 16 czerwca 2016 r.

1. Drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę śmierci Ignacego Jana Paderewskiego.

2. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie.

3.  Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie za-
siłków dla opiekunów.

4.  Ustawa o działaniach antyterrorystycznych.

5.  Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

6.  Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz nie-
których innych ustaw.

7.  Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.

8.  Ustawa o zmianie ustawy o administracji podatkowej.

9.  Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca 
1956.

10. Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni  
 przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

11.  Drugie czytanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 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:
Instytut Pamięci Narodowej  – prezes Łukasz Kamiński 
– Komisja Ścigania Zbrodni  – zastępca prezesa Agnieszka Rudzińska 
przeciwko Narodowi Polskiemu 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  – sekretarz stanu Maciej Wąsik

PGL Lasy Państwowe  – zastępca dyrektora generalnego  
    Krzysztof Janeczko

Urząd Regulacji Energetyki  – prezes Maciej Bando

Ministerstwo Cyfryzacji  – sekretarz stanu Witold Kołodziejski

Ministerstwo Energii  – podsekretarz stanu Andrzej Piotrowski

Ministerstwo Finansów  – podsekretarz stanu Wiesław Jasiński

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  – podsekretarz stanu Bartosz Marczuk

Ministerstwo Środowiska  – podsekretarz stanu Andrzej Konieczny

Ministerstwo Zdrowia  – podsekretarz stanu Piotr Warczyński

konsul generalny RP we Lwowie Wiesław Mazur

konsul honorowy RP dla stanu Karolina Północna Alvin Marcus Fountain II

przedstawiciele władz lokalnych, zagranicznych organizacji polonijnych  oraz krajowych instytucji 
kultury i nauki związanych z twórczością Ignacego Jana Paderewskiego





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

Marszałek Stanisław Karczewski:
Otwieram dwudzieste posiedzenie Senatu 

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

ską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam senato-

ra Rafała Ambrozika oraz senatora Jerzego Wcisłę. 
Listę mówców prowadzić będzie pan senator Rafał 
Ambrozik.

Informuję, że Sejm na dwudziestym posiedzeniu 
w dniach 8, 9 i 10 czerwca 2016 r. przyjął wszyst-
kie poprawki Senatu: do ustawy o zmianie ustawy 
o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów 
rolnych i środków spożywczych oraz o produktach 
tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw; do usta-
wy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb 
Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektó-
rych innych ustaw; do ustawy o Bankowym Funduszu 
Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów 
oraz przymusowej restrukturyzacji; do ustawy o dele-
gowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. 
Ponadto Sejm na tym samym posiedzeniu odrzucił 
wszystkie poprawki Senatu do ustawy o zmianie usta-
wy o wyścigach konnych.

Wobec niewniesienia zastrzeżeń do protokołów 
piętnastego i szesnastego posiedzenia stwierdzam, że 
protokoły tych posiedzeń zostały przyjęte.

Informuję, że protokół siedemnastego posiedzenia 
Senatu, zgodnie z Regulaminem Senatu, jest przygo-
towany do udostępnienia senatorom…

(Rozmowy na sali)
(Senator Józef Zając: Panie Marszałku…)
Słucham?
(Senator Józef Zając: Panie Marszałku, jest ogrom-

na prośba, żebyśmy słyszeli, co pan marszałek mówi.)
Ale warunkiem tego jest to, aby panie i panowie 

senatorowie już nie mówili. To jest warunek. I wtedy 

będzie pan senator słyszał. Bo, jak rozumiem, teraz 
z pańskiego miejsca słabo słychać. A więc bardzo 
proszę o wyciszenie rozmów i o skoncentrowanie się 
już na tym, o czym mówimy.

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

Wysoki Senacie, informuję, że w dniu 28 kwiet-
nia 2016 r. pani prezes Rady Ministrów przekazała 
Senatowi dokument o stanie bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego oraz działaniach realizowanych w tym zakresie 
w 2015 r. Zawarty jest on w druku nr 155. W dniu 
9 maja 2016 r. skierowałem ten dokument do Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji 
Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej. Komisje na posiedzeniu 
w dniu 14 czerwca 2016 r. zapoznały się z tym doku-
mentem i poinformowały o tym marszałka Senatu.

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

W projekcie porządku obrad, który został państwu 
wysłany drogą elektroniczną, znajdowała się ustawa 
o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
oraz niektórych innych ustaw. Ponieważ ta ustawa 
nie została uchwalona przez Sejm, nie będzie ona 
przedmiotem obrad bieżącego posiedzenia.

Proponuję rozpatrzenie punktów czwartego, 
piątego, szóstego, siódmego oraz ósmego projektu 
porządku obrad, pomimo że sprawozdania komisji 
w sprawie tych ustaw zostały dostarczone w ter-
minie późniejszym niż określony w art. 34 ust. 2 
Regulaminu Senatu. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, 
uznam, że Wysoka Izba przyjęła przedstawioną pro-
pozycję.

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

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

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 01)
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Drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę śmierci Ignacego Jana Paderewskiego

Szanowni Państwo, Ignacy Jan Paderewski urodził 
się 6 listopada 1860 r. w szlacheckiej rodzinie, nie-
zamożnej, bardzo patriotycznej. Miał kilka miesięcy, 
kiedy zmarła jego matka, i kilka lat, kiedy jego ojciec 
został aresztowany i uwięziony za pomoc powstań-
com styczniowym. W wieku 3 lat zaczął uczyć się 
gry na instrumencie, ale nie był to fortepian, były 
to skrzypce. W wieku lat 12 zaczął naukę gry na 
fortepianie. Nie chodził do żadnej szkoły, w wieku 
młodzieńczym naukę pobierał w domu, jego ojciec 
zatrudniał dla niego dobrych nauczycieli, a wśród tych 
nauczycieli był Michał Bobiński, weteran powstania 
listopadowego, który zaszczepił w młodym chłopcu 
miłość do historii i gorący patriotyzm.

Ignacy Jan Paderewski w wieku kilkunastu 
lat podejmuje naukę w Instytucie Muzycznym 
w Warszawie. Kończy ten instytut, zdobywa patent, 
zostaje nawet nauczycielem w tej szkole, ale zdaje 
sobie sprawę, że wiedza i umiejętności, jakie tam 
pozyskał, są daleko niewystarczające, aby zostać wy-
bitnym wirtuozem – a takie są jego marzenia. Ma 
przeczucie, że muzyka jest jego przeznaczeniem. 
W wieku 20 lat żeni się z Antoniną Korsakówną. 
Młoda żona umiera niespełna rok po ślubie, po naro-
dzinach syna, a jej ostatnią wolą jest, aby pieniądze, 
które wniosła w posagu do tego małżeństwa, zostały 
wykorzystane przez Paderewskiego do kształcenia 
jego talentu muzycznego za granicą.

Paderewski wyjeżdża do Berlina, a niedługo 
potem do Wiednia. Chce uczyć się u najwybitniej-
szego pedagoga, wielkiego nauczyciela wirtuozów 
pianistycznych tamtych czasów – profesora Teodora 
Leszetyckiego. Wyjeżdża do Wiednia dzięki pomocy 
Heleny Modrzejewskiej. Teodor Leszetycki, wysłu-
chawszy Ignacego Jana Paderewskiego, ubolewa: taki 
geniusz muzyczny, a przybywa do mnie tak późno, 
za późno, aby wykształcić odpowiednią technikę 
pianistyczną, aby nabyć odpowiednich nawyków. 
Mimo wszystko dzięki tytanicznej pracy Ignacego 
Jana Paderewskiego udaje mu się po kilku latach na-
uki u Leszetyckiego osiągnąć szczyty wirtuozerii. 
Leszetycki po kilku latach napisze tak o Ignacym 
Janie Paderewskim: to wielkie serce, wielka głowa 
i niezmierzony hart woli; będzie on genialnym artystą 
do końca życia, gdyż ma charakter, gdyż poza pracą 
umiał nie widzieć, nie znać innych celów. Sam Ignacy 
Jan Paderewski powie, że osiągnął sukces dzięki 1% 
swojego talentu, 9% szczęścia i 90% ciężkiej pracy.

W 1888 r. następuje przełom w jego karierze, 
daje koncerty w Wiedniu i w Paryżu. Publiczność 
jest oszołomiona jego wirtuozerią, jego interpretacją 
muzyczną oraz jego charyzmą. Osiąga wielki suk-
ces, staje się gwiazdą o międzynarodowej sławie, 
podbija całą Europę. W tym czasie żeni się po raz 
drugi – z Heleną z domu Rosen, primo voto Górską, 
znaną działaczką społeczną, która do swojej śmierci 

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

Informuję, że w przypadku niezgłoszenia wnio-
sków o charakterze legislacyjnym do projektu uchwały 
w 75. rocznicę śmierci Ignacego Jana Paderewskiego 
głosowanie w tej sprawie zostanie przeprowadzo-
ne bezpośrednio po rozpatrzeniu tego punktu, czyli 
punktu pierwszego.

Informuję też, że pozostałe głosowania zostaną 
przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

O godzinie 12.00 zostanie zarządzona półgo-
dzinna przerwa na otwarcie wystawy „Ignacy Jan 
Paderewski. Polak, Europejczyk, mąż stanu i arty-
sta”. Ponadto o godzinie 15.00 zostanie ogłoszona 
półtoragodzinna przerwa w obradach. Jutro obrady 
rozpoczynamy o godzinie 9.00 od punktu dotyczące-
go informacji prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-
szego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwa-
ły w 75. rocznicę śmierci Ignacego Jana Paderewskiego.

Pragnę powitać pana Wiesława Mazura, konsu-
la generalnego RP we Lwowie, oraz pana Alvina 
Marcusa Fountaina II, konsula honorowego RP dla 
stanu Karolina Północna. Pragnę również powitać 
przedstawicieli władz lokalnych, zagranicznych or-
ganizacji polonijnych oraz krajowych instytucji kul-
tury i nauki związanych z twórczością Ignacego Jana 
Paderewskiego.

Projekt rozpatrywanej uchwały został wniesiony 
przez grupę senatorów i zawarty jest w druku nr 81, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 81 S.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Ustawo-
dawczej, panią marszałek Marię Koc, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca  
Maria Koc:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 

Państwo, goście dzisiejszego posiedzenia, przedsta-
wiciele instytucji i organizacji, które popularyzują 
dzieła życia Ignacego Jana Paderewskiego w kraju 
i za granicą! Szanowni Państwo!

Za kilka dni, 29 czerwca, minie 75. rocznica 
śmierci Ignacego Jana Paderewskiego, geniusza 
muzycznego, wybitnego wirtuoza, kompozytora, 
artysty światowej sławy. Już dokonania artystyczne 
wystarczyłyby, żeby zapewnić Paderewskiemu trwałe 
miejsce w panteonie wielkich Polaków. Jednak wie-
my przecież, że Ignacy Jan Paderewski to nie tylko 
wybitny artysta, ale i wielki mąż stanu, współtwórca 
polskiej niepodległości, że jako taki również zapisał 
się na kartach polskiej historii.

(marszałek S. Karczewski)



7
20. posiedzenie Senatu w dniu 15 czerwca 2016 r. 

Drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę śmierci Ignacego Jana Paderewskiego

(senator sprawozdawca M. Koc) Jest oczywiście kompozytorem, ale w 1910 r. 
zaprzestaje komponowania. Nie ma na to czasu. 
Działalności pianistyczna, liczne koncerty, a także 
działalność polityczna tak bardzo go absorbują, że 
nie ma czasu na komponowanie. Jest autorem jed-
nej symfonii, opery „Manru”, koncertów i miniatur 
fortepianowych. Jest kompozytorem znakomitym. 
Władysław Żeleński mówił o Paderewskim: jako 
pianista ma przyszłość wielką, jako kompozytor na-
tomiast jeszcze większą.

Kiedy wybucha wojna w 1914 r., wyjeżdża do 
Stanów Zjednoczonych, słusznie przewidując, że to 
Stany Zjednoczone będą odgrywały wiodącą rolę 
w kształtowaniu nowego porządku politycznego po 
zakończeniu wojny. Tam daje ponad 340 koncertów, 
w czasie których mówi o sprawie polskiej, o aspira-
cjach Polaków do niepodległości. Mówi też o wiel-
kich nieszczęściach, jakie dotykają Polaków, o tym, 
że Polska jest terenem działań wojennych, a Polacy 
zostali wcieleni do 3 różnych armii, które walczą 
przeciwko sobie, brat musi stawać przeciwko bratu.

Zbiera środki na komitet pomocy ofiarom woj-
ny w Polsce, który wcześniej założył z Henrykiem 
Sienkiewiczem w Szwajcarii. Zaprzyjaźnia się 
z prezydentem Wilsonem. Jest autorem memoriału 
o Polsce, o jej historii i o zasadności niepodległości 
Polski wraz z dostępem do morza. Prezydent Wilson 
wykorzystuje ten memoriał, opracowując trzynasty 
punkt swojego orędzia i wpisując ten punkt do trak-
tatu pokojowego.

11 listopada 1918 r. Paderewski wraca do kraju. 
Jest entuzjastycznie witany w Gdańsku, w Poznaniu, 
w Warszawie. Ostatniego dnia tego roku wita 
go 300-tysięczny tłum. Z balkonu hotelu Bristol 
Paderewski przemawia do rodaków m.in. tymi sło-
wami: „Nie przyszedłem po dostojeństwa, sławę, 
zaszczyty, lecz aby służyć, ale nie jakiemuś stron-
nictwu. Szanuję wszystkie stronnictwa, lecz nie będę 
należał do żadnego. Stronnictwo powinno być jedno: 
Polska. I temu jednemu będę służyć do śmierci”.

Rodzi się wolna Polska. Paderewski zostaje pierw-
szym premierem rządu polskiego. Taka jest też wola 
Romana Dmowskiego, Józefa Piłsudskiego. Wszyscy 
sobie zdają sprawę, że scena polityczna jest podzielona 
na prawicę i na lewicę, a tym głębokim podziałom jest 
w stanie przeciwstawić się jedynie człowiek o wiel-
kim autorytecie, jakim jest Ignacy Jan Paderewski.

Sprawuje swoją funkcję niespełna rok, ale trzeba 
powiedzieć, że chociażby w ciągu pierwszych 16 dni 
działania rządu rząd spotyka się 27 razy. Wszystko 
jest do zrobienia, potrzebne jest nowe prawo, trzeba 
się zająć gospodarką, skarbem, budowaniem armii, 
oświatą. Wielkie wyzwania przed nowym państwem 
polskim stają w tamtym okresie.

Kiedy Paderewski przestaje być premierem, wy-
jeżdża do Szwajcarii, oddaje się muzyce, koncertu-

w 1934 r. będzie wspierała małżonka w jego działa-
niach artystycznych, ale przede wszystkim społecz-
nych i politycznych.

W wieku 31 lat Ignacy Jan Paderewski wyjeżdża 
do Stanów Zjednoczonych. Będzie tam wyjeżdżał 
jeszcze 18 razy. Za każdym razem koncertuje i osiąga 
oszałamiające sukcesy. W Stanach Zjednoczonych 
po kilku koncertach w Carnegie Hall, można powie-
dzieć, rzuca sobie Amerykę do stóp. Daje koncerty 
dla ponaddwustutysięcznej publiczności, jest tych 
koncertów wiele. Olśniewa publiczność amerykań-
ską, na jego koncerty przyjeżdżają ludzie z bardzo 
odległych miejscowości. Oczywiście podbija również 
serca licznej Polonii w Stanach Zjednoczonych, która 
jest dumna ze swojego rodaka i widzi w nim swoje-
go duchowego przywódcę. Na fali sukcesów wyjeż-
dża z koncertami również do Australii, do Nowej 
Zelandii, do Ameryki Południowej. Wiele koncertuje 
w Europie.

Ignacy Jan Paderewski zyskuje uznanie jako ar-
tysta, ale nie poprzestaje na tym. Dla niego równie 
ważna jak kariera muzyczna jest sprawa polska. 
Nigdy nie zapomina, że jest synem zniewolonego 
narodu. Ma też świadomość, że jako człowiek znany 
i podziwiany może zrobić dla Polski bardzo wiele. 
Staje się nieformalnym ambasadorem swojego naro-
du. Poprzez karierę muzyczną toruje sobie drogę do 
świata polityki, aby działać na rzecz odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Bardzo angażuje się w dzia-
łalność na terenie kraju, podejmuje wielkie dzieła, 
które mają na celu rozbudzenie ducha patriotyzmu 
w narodzie polskim, reintegrację narodu polskiego, 
tak ważną w kontekście tego, co za kilka lat wydarzy 
się w Europie i na świecie. Te wielkie dzieła to m.in. 
współfundowanie Filharmonii Warszawskiej, której 
inauguracja odbywa się w 1901 r., to także obcho-
dy rocznicy 500-lecia bitwy pod Grunwaldem. Do 
świętowania tej rocznicy Paderewskiemu udaje się 
zachęcić Polaków we wszystkich 3 zaborach. Kiedy 
15 lipca 1910 r. odbywają się uroczystości centralne 
w Krakowie, na te uroczystości przybywa 150 tysię-
cy Polaków z 3 zaborów. Chór liczący 1 tysiąc 500 
śpiewaków również z 3 zaborów odśpiewuje po raz 
pierwszy „Rotę”, odsłonięty zostaje też pomnik zwy-
cięskiego króla Władysława Jagiełły, a na pomniku 
jest napis „Praojcom na chwałę – braciom na otuchę”. 
Paderewski wygłasza płomienne przemówienie, które 
oczywiście spotyka się z ogromną owacją. Staje się 
duchowym przywódcą Polaków w kraju i za granicą. 
Polacy wiążą z jego działalnością, nie tylko artystycz-
ną, ale przede wszystkim polityczną, wielkie nadzie-
je. Wspiera wszelkie akcje patriotyczne w kraju, jest 
hojnym filantropem. Angażuje się w różne działania 
charytatywne.
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(senator sprawozdawca M. Koc) Polaków. Aktywność kompozytora i szacunek, jaki 
wzbudzał, przekonały prezydenta Wilsona o koniecz-
ności powstania niepodległego państwa polskiego 
z dostępem do morza. Prawo Polski do niepodległości 
stało się jednym z 14 punktów programu pokojowego 
prezydenta Woodrowa Wilsona. Program ten stał się 
podstawą Traktatu Wersalskiego kończącego I wojnę 
światową.

Po powrocie do Polski Ignacy Jan Paderewski wi-
tany był jako bohater i symbol odrodzenia Ojczyzny. 
Jego przyjazd do Poznania stał się pretekstem do 
wybuchu powstania wielkopolskiego. W wolnej 
Ojczyźnie Paderewski został premierem rządu 
i w imieniu Polski, wraz z Romanem Dmowskim, 
złożył podpis pod Traktatem Wersalskim. Po ustą-
pieniu z funkcji premiera wyjechał do Szwajcarii, 
gdzie w 1936 roku pod Jego auspicjami utworzono 
Front Morges. Do końca życia promował interes 
Polski na świecie, stając się jej nieformalnym am-
basadorem.

Po wybuchu II wojny światowej stanął na czele 
Rady Narodowej RP w Londynie. W 1940 roku wy-
jechał do Stanów Zjednoczonych, aby znów zabie-
gać o wsparcie dla Ojczyzny. Zmarł w Nowym Jorku 
29 czerwca 1941 r. Pochowany został na cmentarzu 
w Arlington koło Waszyngtonu. Po przeszło 50 la-
tach, 29 czerwca 1992 roku, Jego prochy sprowadzono 
do Polski i złożono w krypcie archikatedry św. Jana 
w Warszawie.

Ignacy Jan Paderewski był wybitnym wirtuozem 
i kompozytorem. W swojej pięćdziesięcioletniej ka-
rierze artystycznej koncertował na całym świecie 
w najsłynniejszych salach koncertowych, w obec-
ności koronowanych głów. Jako kompozytor tworzył 
dzieła o znakomitych walorach artystycznych. Był 
jedną z największych osobowości świata kultury i po-
lityki pierwszej połowy ubiegłego wieku nie tylko 
w Polsce, ale i na świecie.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor 
Polski»”.

Proszę Wysoką Izbę o przyjęcie tego projektu 
uchwały bez poprawek. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komi-
sji, który jest zarazem upoważnionym przedstawicie-
lem wnioskodawców.

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie? 
Nie.

Otwieram dyskusję.
Zapisani do głosu są…
Pan Jan Żaryn, bardzo proszę.

je, prowadzi kursy mistrzowskie dla młodych piani-
stów. Gdy wybucha II wojna światowa, wyjeżdża do 
Nowego Jorku, aby znowu zabiegać o sprawy swojej 
ojczyzny.

Umiera 29 czerwca 1941 r. w Nowym Jorku. 
Pochowany zostaje na cmentarzu w Arlington. Jego 
prochy wracają do wolnej Polski w 1992 r., jest po-
chowany w podziemiach archikatedry warszawskiej. 
Wczoraj w imieniu Senatu, wraz z panią senator 
Budner, panią senator Orzechowską i panem sena-
torem, złożyliśmy kwiaty na grobie Ignacego Jana 
Paderewskiego.

Będąc wybitnym artystą, Ignacy Jan Paderewski 
stał się również wielkim mężem stanu. Wykorzystał 
swą sztukę jako oręż w walce o wolność i niepodle-
głość Polski. Stając się duchowym przywódcą znie-
wolonego narodu, doprowadził do jego zwycięstwa. 
Wielka osobowość, wielki Polak, do dziś jest inspira-
cją dla wielu instytucji, organizacji, osób prywatnych, 
które prowadzą działalność artystyczną, społeczną, 
charytatywną, patriotyczną i popularyzują dzieła ży-
cia Ignacego Jana Paderewskiego. Wszystkim tym 
osobom bardzo serdecznie dziękuję.

Mam zaszczyt przedstawić w imieniu wniosko-
dawców oraz Komisji Ustawodawczej projekt uchwa-
ły upamiętniającej 75. rocznicę śmierci Ignacego Jana 
Paderewskiego w brzmieniu następującym.

„Dnia 29 czerwca 1941 roku zmarł w Nowym 
Jorku Ignacy Jan Paderewski, wybitny polski pianista 
i kompozytor światowej sławy, mąż stanu, współtwór-
ca polskiej niepodległości, premier Rzeczypospolitej 
Polskiej. W 75. rocznicę śmierci wielkiego Polaka, 
artysty i polityka Senat Rzeczypospolitej Polskiej 
oddaje cześć Jego pamięci.

Ignacy Jan Paderewski urodził się w 1860 roku 
w małej wiosce Kuryłówka na Podolu. Od dziecka 
przejawiał niezwykły talent muzyczny. Wykształcenie 
zdobył w najlepszych akademiach muzycznych 
w Europie. Jako wirtuoz i kompozytor bardzo szybko 
zyskał sławę i uznanie na całym świecie. Koncertując 
i komponując znakomite dzieła muzyczne, nigdy nie 
zapomniał o polskich aspiracjach niepodległościo-
wych, czego dowodem były zorganizowane pod Jego 
patronatem uroczystości z okazji 500-lecia bitwy pod 
Grunwaldem. Wychowany w patriotycznej rodzinie 
sprawy Ojczyzny przedkładał ponad inne.

Przełomowy w działalności politycznej 
Paderewskiego był rok 1915, kiedy kompozytor wy-
jechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie szybko stał 
się ideowym przywódcą Polonii amerykańskiej i naj-
gorętszym orędownikiem sprawy polskiej za oce-
anem. To dzięki Ignacemu Janowi Paderewskiemu 
prezydent USA Woodrow Wilson dowiedział się o sy-
tuacji Polski pod zaborami i dramacie zniewolonych 
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Dlatego… Właśnie nie dlatego, że Paderewski 
tyle razy bywał w Wielkopolsce i koncertował tam 
przed odzyskaniem niepodległości, nie dlatego, że 
jest honorowym obywatelem Poznania, ale dlatego, że 
jest osobą, która tak naprawdę uruchomiła powstanie 
warszawskie, uważamy go za jednego z najważniej-
szych…

(Senator Marek Borowski: Wielkopolskie!)
(Głosy z sali: Wielkopolskie, wielkopolskie!)
Tak, powstanie wielkopolskie. …Za jednego 

z najważniejszych Wielkopolan. I chciałbym o tym 
przypomnieć.

Kiedy przyjechał tutaj na spotkanie, o którym 
mówiła pani marszałek, gdzie również witały go tłu-
my, przypominał o tym, co było wcześniej. Mówił, 
że przyjeżdża z królewskiego grodu, Poznania: 
„Powracam do Was z oddali przez nasz Gdańsk i nasz 
Poznań. Mogę Wam oświadczyć, że wielki duch pa-
nuje w Wielkopolsce. Jest tam siła, ofiarność i zdol-
ność do zaparcia się siebie dla ojczyzny”. Jeszcze jako 
premier powstańcze wielkopolskie wojska wysyła na 
wschód, by granice Rzeczypospolitej zabezpieczyć 
i z tamtej strony.

To piękny moment dzisiaj, ważny dla mieszkań-
ców całej Polski, dla wszystkich Polaków w kraju 
i za granicą, ale dla Wielkopolan, proszę wybaczyć, 
w jakiś bardzo szczególny sposób. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz głos zabierze pan senator Jackowski.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
(Rozmowy na sali)

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Drodzy Goście!
To bardzo podniosły moment, ponieważ uhonoru-

jemy jednego z najwybitniejszych Polaków XX wie-
ku, który odegrał bardzo istotną rolę w odzyskaniu 
niepodległości przez Polskę po 123 latach zaborów.

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani 
marszałek Koc, inicjatorce podjęcia uchwały, za to, 
że doprowadziła dzieło do finału i kilkanaście dni 
przed rocznicą śmierci – bo to było 29 czerwca 1941 r. 
– możemy tę uchwałę podjąć.

Chciałbym jeszcze dodać dwa istotne szczegóły. 
Mianowicie rodzina Paderewskich to była rodzina, 
która wywodziła się z Podlasia, z ziemi drohickiej, 
a więc z terenów już Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
ujmując rzecz historycznie. A w XVIII wieku, jak 
wiele rodzin z Mazowsza czy z Podlasia, za chlebem 
udała się na Kresy, ponieważ tam następował rozpad 
ogromnych latyfundiów magnackich i była możliwość 
pozyskania dzierżaw, dojścia do jakiegoś majątku 

Senator Jan Żaryn:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja bardzo, bardzo przepraszam, tekst projektu 

uchwały jest bardzo dobry, ale niestety wkradł się 
tam błąd merytoryczny. Sam też czuję się współwin-
ny, ponieważ byłem na którymś etapie procedowania, 
ale wcześniej nie zauważyłem tego błędu. Jest on 
niewielki, jednak istotny. Chodzi oczywiście o imię 
prezydenta Stanów Zjednoczonych. Prezydent Stanów 
Zjednoczonych nazywał się Thomas Woodrow 
Wilson, a nie Woodrow Wilson. I w związku z tym 
proponuję, żeby szybko dokonać takiej poprawki, tak 
abyśmy mogli na bieżącym posiedzeniu, natychmiast 
po posiedzeniu stosownej komisji, ponownie przystą-
pić do dyskusji. Proponuję, żeby teraz pan marszałek 
ogłosił 15-minutową przerwę, żebyśmy mogli wpro-
wadzić wspomnianą poprawkę w komisji. Taki jest 
mój wniosek i prośba do pana marszałka.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Proszę o poprawkę.
Panie Senatorze, przepraszam bardzo, trzeba ją 

podpisać. O, dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Głos zabierze teraz pan senator Mieczysław 

Augustyn. Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 
Dostojni Goście!

Ubolewam nad tym potknięciem. Wydaje się, że 
postać Ignacego Jana Paderewskiego nie budzi naj-
mniejszych kontrowersji. To światowej sławy muzyk, 
ambasador Polski w czasach, kiedy formalnych am-
basadorów nie mieliśmy, wielki orędownik polskości, 
urodzony na Podolu, pochowany w Stanach, a potem 
tu, w Warszawie.

A jednak chciałbym państwu tutaj powiedzieć, 
że my, w Wielkopolsce, uważamy Paderewskiego 
za wielkiego Wielkopolanina. I chciałbym przy-
pomnieć, że wtedy, kiedy Polska odzyskiwała nie-
podległość, Wielkopolski nie było w jej granicach. 
W Wielkopolsce wciąż wspominamy ten wspania-
ły dzień, kiedy drogą z Gdańska, przez swoją Piłę, 
Paderewski przyjechał do Poznania. Tak jak tu, 
w Warszawie, również tam witały go tłumy, nieprze-
brane tłumy. Tłumy, które nie mogły się pogodzić 
z tym, że Wielkopolska nie jest w Polsce. Wspaniałe, 
patriotyczne, przepiękne, pełne żaru przemówienie 
było iskrą, która uruchomiła działania zbrojne i roz-
poczęła powstanie wielkopolskie. Jedyne, z którego 
jesteśmy tak dumni, jedyne zwycięskie i przyłącza-
jące kolebkę polskości do ojczyzny.
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(senator J.M. Jackowski) Paderewski. Oczywiście byli inni wybitni mężowie 
stanu i politycy, ale rola tych trzech osób jest szcze-
gólna.

I na koniec chciałbym zwrócić uwagę, że pułkow-
nik House, który jest dzisiaj postacią zapomnianą, ma 
swój pomnik w parku Skaryszewskim w Warszawie. 
Zmarł w 1938 r. Fundatorem tego pomnika, który 
można podziwiać na warszawskiej Pradze Południe 
w parku Skaryszewskim, założonym jeszcze przez 
prezydenta Starzyńskiego, jest właśnie nie kto inny 
jak Ignacy Jan Paderewski. To on ten pomnik ufun-
dował.

Pani Marszałek, składam wyrazy uznania 
i wdzięczności. Mam nadzieję, że z poprawką szyb-
ko się uporamy, tak żeby jeszcze dzisiaj podjąć tę 
uchwałę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Żaryn teraz. Bardzo proszę.

Senator Jan Żaryn:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dwie kwestie. Szczęśliwie Biuro Legislacyjne 

podpowiedziało nam rozwiązanie problemu: to jest 
błąd pisarski, a nie błąd, który wymaga zwołania 
dodatkowego posiedzenia komisji. (Oklaski)

Bardzo dziękuję. Dzięki temu ja mogę wycofać 
wniosek, a jednocześnie w tekście będzie, rzecz ja-
sna, rzeczywiste imię Thomasa Woodrowa Wilsona, 
prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Ale w związku z tym, że już jestem przy głosie, 
chciałbym także powiedzieć słów parę o bohaterze 
naszej uchwały, Ignacym Janie Paderewskim. Bardzo 
wiele kwestii już poruszono, na pewno jeszcze inni 
wiele dopowiedzą… Ja chciałbym zwrócić uwagę na 
jeden tylko aspekt, i nie ukrywam, że on jest przeze 
mnie formułowany celowo, bo odnosi się do nas, czyli 
polityków, którzy rządzą Polską w roku 2016.

Otóż z jednej strony bez wątpienia ten wybitny 
artysta, wybitny pianista, ale także uznany wówczas 
w świecie kompozytor, o czym rzadziej się mówi, był 
człowiekiem, który swój talent, swoje umiejętności 
i swój autorytet oddał sprawie polskiej, ponieważ był 
polskim patriotą, tzn. uznał, że posiadany przez niego 
dar i jego miejsce w ówczesnym świecie mają teraz 
służyć, służyć sprawie polskiej. I ta służba sprawie 
polskiej w połączeniu z determinacją spowodowała 
niesamowitą skuteczność. Ta skuteczność polityka 
polskiego jest bardzo istotną cechą, którą również 
w dobie dzisiejszej warto kultywować. Jeden przykład 
tej skuteczności był tutaj przywołany: próba dopro-
wadzenia – i to na dodatek skuteczna – do kompro-

czy mająteczku i w ten sposób zapewnienia sobie 
bytu. Dlatego tak wiele rodzin z centralnej Polski 
czy z Podlasia właśnie na Kresach, na Wołyniu, na 
Podolu, na Kijowszczyźnie żyło później, w czasach 
niewoli, i wydało znakomitych patriotów, wybitnych 
ludzi pióra, kultury, literatury, gospodarki czy poli-
tyki. Też Ignacego Jana Paderewskiego w tym kon-
tekście należy postrzegać.

Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. 
Mianowicie gdyby nie ogromny autorytet Ignacego 
Jana Paderewskiego w Stanach Zjednoczonych, 
gdzie był znany właśnie ze swojej działalności ar-
tystycznej, pianistycznej, kompozytorskiej, to praw-
dopodobnie nie doszłoby do znajomości z pułkow-
nikiem Edwardem Mandellem House’em, który był 
bardzo wpływowym doradcą prezydenta Thomasa 
Woodrowa Wilsona, to znaczy osobą posiadającą 
ogromne wpływy w Waszyngtonie. To był dorad-
ca do spraw międzynarodowych. Dzięki kontaktom 
z tym doradcą Ignacy Jan Paderewski mógł przeka-
zać, właśnie za pośrednictwem pułkownika House’a, 
informację na temat sytuacji w Polsce. I to na pod-
stawie tej informacji – pani marszałek podnosiła to 
w swoim wystąpieniu i ta wzmianka znajduje się 
również w tekście uchwały – został sformułowany 
jeden z czternastu punktów programu pokojowego 
Woodrowa Wilsona, punkt, który był kamieniem 
milowym, jeśli chodzi o odzyskanie przez Polskę 
niepodległości. Przypomnijmy: to było w 1917 r., 
a więc wtedy, kiedy Ameryka przystąpiła do I wojny 
światowej. Ten punkt, punkt trzynasty, brzmiał tak: 
powstanie wolna i niepodległa Polska z dostępem do 
morza. Tu jest bardzo ważne sformułowanie „z do-
stępem do morza”.

I drugi ważny epizod w życiu politycznym 
Paderewskiego, o randze, powiedziałbym, historycz-
nej i fundamentalnej: w atmosferze panującej jesienią 
1918 r., na przełomie lat 1918 i 1919, Paderewski ode-
grał ogromną rolę, gdyż umiał połączyć zwaśnione 
polityczne obozy – myślę tutaj przede wszystkim 
o obozie Józefa Piłsudskiego i obozie Narodowej 
Demokracji Romana Dmowskiego – ale również inne 
środowiska. Ogromny autorytet Paderewskiego do-
prowadził do tego, że Polska mogła się w jakiś sposób 
przygotować do tego straszliwego uderzenia, które 
później przyszło ze Wschodu, i do konfliktów, któ-
re były na Wschodzie. Bo przypomnijmy sobie, że 
w 1919 r. trwały też walki związane ze wschodnimi 
granicami II Rzeczypospolitej, a później była nawała 
bolszewicka.

A więc rola Ignacego Jana Paderewskiego jest wy-
bitna i dlatego można go śmiało zaliczyć do trzech 
ojców polskiej niepodległości 1918 r. Obok Józefa 
Piłsudskiego i Romana Dmowskiego jest Ignacy Jan 
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(senator J. Żaryn) Pan senator Żaryn wycofał już poprawkę, tak? Ona 
została wycofana, jej już nie ma, więc traktujemy to 
jako błąd pisarski. Dobrze.

Senator Andrzej Misiołek:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja w swoim wystąpieniu nie chcę odnosić się do 

projektowanej uchwały, która, uważam, jest bardzo 
dobrze napisana i odwołuje się do naprawdę jednego 
z najwybitniejszych Polaków i patriotów. Chciałbym 
się odnieść do jednej kwestii, ponieważ moje śląskie 
serce nie pozwala mi na to, żeby nie sprostować pew-
nej niezręczności pana senatora Augustyna. Otóż po-
wstanie wielkopolskie nie było jedynym zwycięskim 
powstaniem. W tym samym czasie było powstanie 
śląskie, w zasadzie 3 powstania, które też doprowa-
dziły do przyłączenia do Polski części Śląska.

(Senator Stanisław Kogut: Brawo!)
(Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze mówił, bo mówił o śląskich… Mówił o po-

wstaniu wielkopolskim, a to było jedyne… Dobrze.
Pan senator Fedorowicz. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
To jest wielki dzień. Bardzo piękne w historii 

Polski jest to, że artysta był premierem. Ja chciałbym 
powiedzieć, że do tego wystąpienia skłoniło mnie 
wystąpienia pana posła Augustyna…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Pana senatora.)
…pana senatora Augustyna. My jako Kraków 

jesteśmy wdzięczni przede wszystkim za pomnik 
Grunwaldzki. To był rok 1908…

(Senator Jan Żaryn: 1910.)
(Głosy z sali: 1910.)
W 1908 r. zapłacono, a w 1910 r… Moja mama 

przy tym była.
(Senator Stanisław Kogut: I mój dziadek.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale ważne, 

kiedy był odsłonięty, a nie to, kiedy zapłacono.)
Dobrze.
Chciałbym jeszcze tylko o jednej rzeczy państwu 

przypomnieć. W województwie małopolskim we wsi 
Kąśna Dolna znajduje się jedyny…

(Senator Stanisław Kogut: Kąśna Dolna?)
W miejscowości Kąśna Dolna…
(Senator Stanisław Kogut: Koło Ciężkowic?)
…koło Ciężkowic, znajduje się dwór 

Paderewskiego, w którym często występują artyści. 
Naprawdę bardzo serdecznie wszystkich w tym dwo-
rze witamy.

misu między dwoma bardzo ważnymi obozami, czyli 
obozem piłsudczykowskim i obozem narodowym. I to 
jest olbrzymi sukces Ignacego Jana Paderewskiego 
jako premiera pierwszego rządu Rzeczypospolitej od 
stycznia 1919 r. Ale proszę uruchomić wyobraźnię 
i pomyśleć, jaka musiała być jego skuteczność od mo-
mentu, kiedy pojawił się w Stanach Zjednoczonych, 
skoro w ciągu jednego roku w państwie i w gabine-
tach prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona jak-
by wydobył Polskę z totalnego niebytu, jeśli chodzi 
o punkt widzenia ówczesnych elit amerykańskich, 
i doprowadził do sytuacji, kiedy to w ramach celów 
wojny w punkcie trzynastym znalazła się informa-
cja o tym, że ma powstać niepodległa Polska. Otóż 
ta droga w ciągu tego jednego roku z kawałkiem, 
ta droga, jeśli chodzi o skuteczność, od niebytu do 
uznania powstania Polski za cel wojny, to jest dro-
ga, która m.in. pokazuje to, że najpierw Paderewski 
zajął się, idąc śladem Henryka Sienkiewicza, bar-
dzo ważną konkretną akcją, akcją charytatywną na 
rzecz Polaków i ziem polskich, które zostały poddane 
wyjątkowemu ciśnieniu historii. To znaczy Polacy 
walczyli w armiach przeciwko sobie i ginęli, a na 
zapleczu walczących armii, jednej i drugiej, był spi-
chlerz gospodarczy, czyli ziemie polskie, a Polacy 
w związku z tym nie mieli – mówiąc nie kolokwial-
nie, ale dosłownie – co jeść. I komitety, które były 
tworzone na ziemiach polskich, czy przez biskupa 
Sapiehę, czy przez inne autorytety, np. Zdzisława 
Lubomirskiego w Warszawie, nie zaistniałyby, gdyby 
właśnie nie ta amerykańska pomoc.

I druga bardzo szybka akcja Paderewskiego 
w Stanach Zjednoczonych, znowu bardzo konkret-
na, która uzmysłowiła Amerykanom, że warto za 
sprawę polską się bić, to utworzenie, jak dziś wiemy, 
tzw. Błękitnej Armii. Proszę sobie wyobrazić, co mu-
siało się stać w głowie Thomasa Woodrowa Wilsona, 
że Ignacy Jan Paderewski mógł go przekonać… Bo 
jest tak, że Stany Zjednoczone, które włączają się 
z armią do wojny, godzą się na to, żeby spośród ich 
obywateli utworzono armię, która nie będzie podle-
gała armii amerykańskiej, i to będą Polacy. To jest 
fenomen w sytuacji, kiedy nie mamy państwa, nie 
mamy władzy, a przyszłemu premierowi Polski udaje 
się wykonać taki dyplomatyczny majstersztyk, żeby 
stworzyć armię, która nie podlega armii amerykań-
skiej, mimo że się składa z obywateli amerykańskich. 
Chciałbym mieć taki talent polityczny jak Ignacy Jan 
Paderewski. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Andrzej Misiołek. Bardzo proszę.
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(senator J. Fedorowicz) „Sokół” rok później, w 1911 r., wyłoniło się harcer-
stwo, które jest nam wszystkim bliskie, a komendy 
„Sokoła” stały się ostoją… w zasadzie to dało pod-
stawę prawną, na której powstawało harcerstwo. Nie 
ma wątpliwości, że to wydarzenie z 1910 r. przyczy-
niło się do wielu dalszych, istotnych działań. I kiedy 
wiele lat po II wojnie światowej odbudowywano ten 
pomnik, były dyskusje, czy inne miejsce nie będzie 
lepsze, ale szczęśliwie uszanowano tradycję i tę pa-
miątkę. I myślę, że to też jest jakiś wyraz szacunku dla 
Ignacego Jana Paderewskiego, wielkiego męża stanu.

Bardzo dziękuję za tę uchwałę. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Proszę państwa, pan senator Żaryn wycofał swoją 

poprawkę, ustaliliśmy też wspólnie, że traktujemy 
brak pierwszego imienia jako błąd pisarski, i w miej-
scu, gdzie jest wymienione drugie imię, będzie wpisa-
ne również pierwsze: Thomas. Taką uchwałę ja pod-
piszę, a my mamy świadomość, nad czym głosujemy.

Czy jest sprzeciw? Nie ma.
Przystępujemy do głosowania nad projektem 

uchwały w 75. rocznicę śmierci Ignacego Jana 
Paderewskiego.

Kto z państwa senatorów jest za jego przyjęciem?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, wszyscy głosowali za. 

(Głosowanie nr 1) (Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w 75. rocznicę śmierci Ignacego Jana 
Paderewskiego.

Ogłaszam przerwę do godziny 12.30, a o godzinie 
12.00 zapraszam wszystkich państwa na otwarcie 
wystawy. Dziękuję.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 51  
do godziny 12 minut 31)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Wznawiam obrady.
Wysoka Izbo, proponuję uzupełnienie porządku 

obrad o punkt: drugie czytanie projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany regulaminu 
– i rozpatrzenie go jako punktu ostatniego porząd-
ku obrad. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że 
Wysoka Izba przyjęła przedstawioną propozycję.

Pan marszałek Borusewicz. Bardzo proszę.

I chcę przypomnieć, że istnieje fundacja, która or-
ganizuje Międzynarodowy Festiwal Paderewskiego, 
ta fundacja nazywa się Ave Arte. Dotychczas odbyły 
się już dwa międzynarodowe festiwale. Jest dzisiaj 
z nami pan Dąbrowski, prezes tej fundacji. Najbliższy 
festiwal odbędzie się jeszcze w tym roku.

Chciałbym też dodać, że zbliża się 100-lecie nie-
podległości i mam głęboką nadzieję, a właściwie pew-
ność, że to 100-lecie będzie uczczone wspaniałymi 
utworami i koncertami naszego wybitnego kompo-
zytora i pianisty, i polityka.

Proszę wybaczyć, trochę jestem zdenerwowany. 
(Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Kazimierz Wiatr. Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Wiatr:

Panie Marszałku! Pani Marszałek! Panie i Panowie 
Senatorowie!

Bardzo dziękuję pani marszałek za bardzo ob-
szerne przedstawienie postaci Ignacego Jana 
Paderewskiego, niewątpliwie wielkiego męża stanu, 
ale także postaci związanej z ziemią tarnowską, którą 
reprezentuję w Senacie. W Kąśnej Dolnej bowiem, 
o której przed chwilą pan senator mówił, znajdu-
je się jedyna zachowana posiadłość Ignacego Jana 
Paderewskiego, zakupiona w 1897 r. Ja może uzu-
pełnię wypowiedź pana senatora o informację, że 
zakupiono i urządzono dwór w Kąśnej Dolnej, ale 
Ignacy Jan Paderewski nigdy tam nie mieszkał, wy-
brał inną lokalizację. Niemniej jednak jest to miejsce 
ważne. Tam jest nie tylko sala koncertowa, ale są 
także pomieszczenia muzealne. I trzeba powiedzieć, 
że pamięć o Ignacym Janie Paderewskim na ziemi 
tarnowskiej jest niezwykle żywa, jest wiele szkół, 
wiele stowarzyszeń i odbywa się w ciągu roku wiele 
przedsięwzięć związanych z tą postacią.

Chciałbym też powiedzieć o drugiej sprawie. Skoro 
pani senator mówiła tutaj o pomniku Grunwaldzkim 
i o rocznicy, chcę powiedzieć, że to wydarzenie jest 
przechowywane również w pamięci mojej rodzi-
ny, zostały mi przekazane wspomnienia rodziców 
i dziadków. Trzeba powiedzieć, że w tej licznej, 
150-tysięcznej rzeszy zgromadzonych ze wszystkich 
3 zaborów była liczna delegacja „sokołów”, którzy 
przekradli się przez granicę w cywilnych, że tak po-
wiem, ubraniach, a potem zmienili je na oficjalne. 
Trochę mi to przypomina wyjazdy harcerzy w stanie 
wojennym do Ojca Świętego do Rzymu. Z organizacji 
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Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz…

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

o ciszę.)
…Komisji Środowiska sprawozdanie z posiedze-

nia komisji, które odbyło się 7 czerwca 2016 r. i do-
tyczyło ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie.

Zmiana ustawy – Prawo łowieckie była oczeki-
wana od dłuższego czasu, był to jeden z postulatów 
rolników zgłaszanych w czasie demonstracji w tam-
tym roku. Dotyczy ona przede wszystkim szkód ło-
wieckich. Tak naprawdę ustawa zobowiązuje… czy 
też obarcza odpowiedzialnością za te szkody Skarb 
Państwa. Rolnicy wypowiadali się w głównej mierze 
na temat szkód wyrządzanych przez dziki, bo to one 
robią największe spustoszenie w uprawach rolnych, 
ale ustawa dotyczy także łosi, jeleni, danieli i saren.

Do tej pory za szkody łowieckie odpowiadały 
koła łowieckie. Głównym, wiodącym organem od-
powiedzialnym za szacowanie tych szkód i wypłatę 
odszkodowań rolnikom było koło łowieckie. Budziło 
to wiele wątpliwości, bo tak naprawdę koło łowieckie 
było sędzią we własnej sprawie. Przez dłuższy czas, 
przez ostatnie lata, nie mogliśmy uregulować tej kwe-
stii i koledzy posłowie – bo jest to projekt poselski 
– zdecydowali się podjąć w tej sprawie inicjatywę.

Zmiana prowadzi do tego, iż obecnie, zgod-
nie z ustawą nowelizującą, szacowaniem szkód 
łowieckich, a także wypłatą odszkodowań będzie 
zajmował się wojewoda, jego przedstawiciel. Ustawa 
szczegółowo określa zasady szacowania szkód, 
terminy zgłaszania szkód przez rolników, terminy 
interwencji czy też sposób oceny przez komisję, 
a także termin ostatecznej decyzji pana wojewody 
co do wysokości odszkodowań.

Myślę, że terminy są już tak skrócone, żeby czas 
był jak najkrótszy, bo wiemy, że dla rolnika bardzo 
ważne jest to, aby szkoda została jak najszybciej osza-
cowana, żeby mógł wprowadzić zmiany, jeśli jeszcze 
jest taka możliwość – przesianie czy też zmiany upraw 
– ale jest to także związane z tym, aby rolnik miał jak 
najszybciej wypłacone odszkodowanie.

Ustawa powołuje Fundusz Odszkodowawczy, na 
który będą się składały środki Skarbu Państwa, ale 
także środki kół łowieckich. Koła łowieckie będą zo-
bowiązane do wpłaty na ten fundusz kwot ustalonych 
na podstawie planu polowań przyjętego w danym 
kole. Stawka, jaką koła będą wpłacać, jest uzależ-
niona od pozyskanej zwierzyny. I tak: 600 zł od jednej 
sztuki łosia, 350 zł od jednej sztuki jelenia, 135 zł od 
jednej sztuki daniela, 105 zł od jednej sztuki sarny 
i 85 zł od jednej sztuki dzika… Jest to propozycja… 
pewien konsensus zawarty z myśliwymi i Polskim 
Związkiem Łowieckim. Wcześniejsza propozycja 
była troszkę inna, ale zgłoszono wiele uwag, że może 

Senator Bogdan Borusewicz:

Sprzeciw. Ta zmiana regulaminu likwiduje 
14-dniowy okres na zgłaszanie kandydatur do ko-
legium IPN.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Rozumiem. 
W związku…)

W związku z tym… Uważam, że to jest niedobra 
sytuacja, iż ten okres może dowolnie ustalać mar-
szałek.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Nie będę polemizował, ale moim zdaniem nie li-

kwiduje.
Ogłaszam 10-minutową przerwę.
Potem będzie głosowanie nad moją propozycją.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 32  
do godziny 12 minut 43)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę o zajęcie miejsc.
Wysoka Izbo, zgłosiłem propozycję uzupełnienia 

porządku obrad i wobec głosu sprzeciwu poddaję pod 
głosowanie mój wniosek o rozszerzenie porządku ob-
rad o punkt: drugie czytanie projektu uchwały zmie-
niającej uchwałę w sprawie zmiany regulaminu – i roz-
patrzenie go jako punktu ostatniego porządku obrad.

Ogłaszam głosowanie.
Kto jest za moją propozycją?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Proszę o zajęcie miejsc. Głosujemy, Panowie 

Senatorowie.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 62 senatorów, 44 – za, 17 – przeciw, 1 

wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 2)
Moja propozycja została przyjęta.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugie-

go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
łowieckie.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 185, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 185 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska, senatora 
Przemysława Błaszczyka, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

(Rozmowy na sali)

Senator Sprawozdawca  
Przemysław Błaszczyk:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie!
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(senator sprawozdawca  P. Błaszczyk) ki, która regulowałaby to tak, by podmioty poszko-
dowane na obszarach miast – pomijam już kwestię 
bezpieczeństwa i inne sprawy – byłyby usatysfakcjo-
nowane i mogły uzyskać odszkodowanie? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Przemysław Błaszczyk:
Dziękuję, Pani Senator.
Myślę, że to pytanie jest bardziej do pana ministra, 

bo ja…
(Senator Jadwiga Rotnicka: Ja pana ministra za-

pytam o to.)
Pani Senator, Wysoki Senacie, to jest pierwsza 

próba rozwiązania problemu. Nie wiemy do końca, 
w granicach jakich kwot będziemy się poruszać, bo 
na razie jest to założenie teoretyczne. Przewidujemy, 
że ponad 80 milionów wpłynie z kół na ten fundusz. 
Część pozostałą będzie musiał zabezpieczyć Skarb 
Państwa. Są propozycje szerszej zmiany prawa ło-
wieckiego, a to, tak jak mówię, jest na razie początek, 
pierwsza próba. Myślę, że jest to próba ważna. Do jej 
podjęcia zobowiązaliśmy się w kampanii wyborczej 
jako Prawo i Sprawiedliwość. Wiemy o szkodach ło-
wieckich wyrządzanych przez zwierzynę, głównie 
dziki, bo zwierzyna płowa raczej do miast nie dociera, 
choć teraz to różnie bywa. Mniej jest z nią proble-
mów, jeśli chodzi o uprawy rolne, więcej w przypad-
ku upraw leśnych. Tak jak pani senator powiedziała, 
ta ustawa nie przewiduje odszkodowań za szkody na 
terenach miast.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Rybickiego.

Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, generalnie są to zmiany idące 

w dobrym kierunku, w kierunku upodmiotowienia 
rolników, właścicieli gruntów. Ja nie byłem na posie-
dzeniu komisji, które ten projekt rozpatrywały. Czy 
w debacie pojawiła się kwestia dotycząca czynszu 
dzierżawnego za obwody łowieckie, który w tej chwili 
koła płacą samorządowi powiatu czy województwa? 
Te środki nie trafiają do właścicieli gruntów – rolni-
ków, Lasów Państwowych czy innych podmiotów 
– wykorzystywanych przez koła łowieckie. Oni nie 
są beneficjentami, nie korzystają z tego, że są posia-
daczami gruntów, na których trwają polowania.

to doprowadzić do bankructwa słabsze koła, które nie 
posiadają zwierzyny grubej, dlatego też – jak wynika 
z tego, co wiem – koledzy posłowie wsłuchali się w te 
argumenty i przyjęli takie rozwiązanie.

W ustawie jest także mowa o dużej roli izb rol-
niczych, których przedstawiciele będą mogli brać 
udział, jako czynnik społeczny, w szacowaniu strat. 
Izby rolnicze będą zajmowały się też powoływaniem, 
funkcjonowaniem osób, które w razie nieporozumie-
nia między przedstawicielem wojewody, dzierżawca-
mi czy właścicielami rolnymi będą mogły się odwołać 
do rzeczoznawców znajdujących się na listach, które 
będą prowadzić izby rolnicze.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Komisja przyjęła 3 poprawki do ustawy, poprawki 

porządkujące, legislacyjne. W imieniu połączonych 
komisji wnoszę, Panie Marszałku, Wysoki Senacie, 
o przyjęcie tej ustawy wraz ze zmianami wynikają-
cymi z poprawek.

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?

Jako pierwsza zgłosiła się pani senator Rotnicka. 
Bardzo proszę.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Dziękuję bardzo.
Uczestniczyłam w posiedzeniu komisji – to było 

wspólne posiedzenie Komisji Środowiska i komisji 
rolnictwa, mówiąc w skrócie – i mogę powiedzieć, 
że ustawa wydawała się dobrze przygotowana. Już 
po posiedzeniu komisji wpłynęło do mnie pismo od 
jednej z podpoznańskich gmin, które dotyczy sprawy 
odszkodowań za wyrządzone szkody na obszarach 
miast. Miasta położone w pobliżu dużych obszarów 
leśnych itp. też borykają się z podobnym problemem. 
Chodzi o odszkodowania za straty, jakie poniosła 
dana osoba. Art. 50 chyba w pkcie 1 mówi, że Skarb 
Państwa wypłaca odszkodowanie za szkody w upra-
wach i płodach rolnych. Cały ten spór dotyczy tego, 
że na obszarach miasta nie są to płody rolne i nie są to 
uprawy, ale np. ogród czy, przykładowo, uprawa tru-
skawek. Nie bardzo wiem, jak to jest definiowane…

(Głos z sali: Działki.)
Tak, działki. I stąd moje pytanie: czy po zastano-

wieniu się byłaby możliwość wprowadzenia popraw-
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miocie przyznania odszkodowania czy wielkości tego 
odszkodowania.

Senator Przemysław Błaszczyk:
Tak, po wyczerpaniu tej procedury, która znajduje 

się w gestii wojewody, jest możliwość odwołania się 
do sądu.

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

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku, Panie Senatorze, zwierzyna 

w stanie wolnym jest oczywiście własnością Skarbu 
Państwa. Często zdarza się, że mają miejsce szkody 
łowieckie. Ta ustawa, zmiana ustawy dotyczy ge-
neralnie, tak jak pan mówił, szkód łowieckich. Ja 
mam takie pytanie. Do tej pory to było podzielone, 
część wypłacał zarządca, dzierżawca, część wypłacał 
wojewoda. Ta druga część dotyczyła zwierząt chro-
nionych prawem. Jeśli zaś chodzi o zarządcę i dzier-
żawcę, to w ich interesie było to, żeby te straty były 
jak najmniejsze. Oni dbali o to, żeby grodzić, żeby 
nie dochodziło do strat, do szkód. Teraz następuje 
zmiana, która powoduje to, że koła łowieckie zgodnie 
z tym taryfikatorem, który mamy, jak pan powie-
dział – np. 600 zł za jednego łosia… Gdy koła zrobią 
roczny plan łowiecki, określą, że tyle i tyle łosi itd., 
pomnożą przez cenę, razy 600 zł, to będzie to kwota, 
jaką muszą wpłacić na Fundusz Odszkodowawczy, 
a potem z tego Funduszu Odszkodowawczego ta część 
będzie wypłacana. Jeszcze chyba, o ile dobrze pamię-
tam, marszałek wypłaca pieniądze za jakieś straty. 
Pytanie jest następujące. Czy ta zmiana nie spowoduje 
tego, że koła łowieckie nie będą zainteresowane, za-
płacą pieniądze zgodnie z tabelką i powiedzą: u nas 
jest okej, co nas reszta obchodzi, w tej chwili Skarb 
Państwa musi za to zapłacić, proszę iść do wojewody, 
wojewoda ma na to pieniądze i je wypłaci? Czy na 
posiedzeniu komisji była mowa na ten temat, że to 
może mieć skutek odwrotny od planowanego? A jeśli 
nie było o tym mowy na posiedzeniu komisji, to ja 
ewentualnie pana ministra poproszę o odpowiedź. 
Dziękuję.

Senator Przemysław Błaszczyk:
Na posiedzeniu komisji nie poruszyliśmy tego 

tematu. Zobowiązaniem do odstrzału i prowadze-
nia redukcji pogłowia jest plan polowań, który koło 
składa, a przyjmuje wójt czy burmistrz oraz akceptuje 
nadleśnictwo, i ten plan polowań musi być wykonany. 

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Senator Przemysław Błaszczyk:
Dziękuję, Panie Senatorze, za pytanie.
Panie Marszałku, Wysoki Senacie, jeśli chodzi 

o opłaty, to można powiedzieć, że po części rol-
nicy z nich korzystają, bo te wpłaty idą do samo-
rządu, a wiemy, że samorząd funkcjonujący na da-
nym terenie reprezentuje rolników i mieszkańców. 
Ten problem istnieje. Wiemy o wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego. Jest problem tego, jak to uregu-
lować. Na posiedzeniu komisji nie było rozmowy 
o czynszu dzierżawnym, ale padały sugestie, że rol-
nicy chcieliby większego prawa własności do swoich 
gruntów. Przed nami na pewno duże wyzwanie, żeby 
to uregulować, ale też żeby nie zniszczyć tego, co 
udało się przez te dziesiątki lat stworzyć, tego modelu 
łowiectwa w jakiś sposób powiązanego z rolnictwem 
i wpisującego się w rolnictwo.

To samo dotyczy zwierzyny. Wiemy, że jest jej za 
dużo – i to jest główny problem, a także przyczyna po-
wstawania szkód. Wiemy też, że rolnicy zmienili sys-
tem upraw. Jest dużo kukurydzy, która stanowi jakieś 
zabezpieczenie paszowe, także jakąś osłonę dla dzikiej 
zwierzyny i jej funkcjonowania. Dlatego ten przyrost 
jest duży. Myślę, że ministerstwo, pan minister powie 
nam coś więcej, powie, jakie są plany redukcji. Dużo 
też zależy, bo pewnych spraw nie narzucimy decyzjami 
administracyjnymi, od myśliwych i ich zaangażowa-
nia. A z tym różnie to bywa. W jednych kołach my-
śliwi działają bardziej prężnie, bardziej się angażują, 
intensywniej pozyskują zwierzynę, w innych kołach 
jest gorzej. To jest naprawdę bardzo różnie.

Dlatego myślę, że jakiekolwiek większe zmiany 
będą wymagały dużej dyskusji, dużo pracy, tak aby 
zachować bioróżnorodność i uczynić to w jakimś po-
rozumieniu z rolnikami, z właścicielami, wziąć pod 
uwagę ich roszczenia, bo głównie o tym mówimy.

Pani senator mówiła o terenach miejskich. Nie 
jest to łatwy problem. Na pewno jest w tym duże 
wyzwanie przed rządem i też, w pewnym momencie, 
przed nami. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Ambrozika.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja mam pytanie, czy jest jakaś 

droga odwoławcza od decyzji wojewody w przed-
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(senator P. Błaszczyk) tarów łąk. Są to bardzo poważne szkody. Zgodnie 
z zaproponowanymi przepisami wysokość składki 
stanowi iloczyn liczby zwierzyny łownej, wyliczo-
nej w rocznym planie łowieckim na dany rok, oraz 
ryczałtowych składek. Jakie rozwiązanie proponuje 
się w przypadku niewykonania planu łowieckiego?

I jeszcze jedno pytanie: czy przewiduje się zmniej-
szenie wysokości składki? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Przemysław Błaszczyk:
Padło kilka pytań, może zacznę od końca. Nic 

mi nie wiadomo, czy będą jakieś zmiany wyso-
kości składki. Myślę, że po roku zobaczymy, jak 
to się będzie układało. Według ustawy jest to też 
waloryzowane o współczynnik gusowski, ale, jak 
mówię, zobaczymy, jak to zacznie funkcjonować, 
jak to zadziała.

Jeśli chodzi o bobry, to mamy już ustawę o ochro-
nie przyrody. Bo bobry są pod ochroną. Mamy też od 
wielu lat problem z kormoranami i też są w tej sprawie 
postulaty zgłaszane przez osoby, które gospodarują 
na stawach. Kwestia bobrów także jest zgłaszana, ale 
to już jest inna ustawa i inne rozwiązania. Myślę, że 
w najbliższym czasie – to jest moja opinia – powinni-
śmy się nad tym pochylić, bo przyrost populacji bobra 
czy kormorana jest ogromny i te zwierzęta robią duże 
szkody w gospodarce wodnej. Docierają już nawet na 
takie stawy, które nie są powiązane z rzekami.

Jeśli chodzi o etaty i funkcjonowanie osób, które 
będą szacowały straty, to z tego, co pamiętam, wy-
nika, że w ustawie jest zapisane, że muszą posiadać 
wykształcenie rolnicze i co najmniej roczną praktykę 
w szacowaniu strat czy ocenianiu…

(Senator Józef Zając: Ale rolnicze wyższe na pew-
no.)

Tak, tak, tak. Z tego, co pamiętam… Chyba, że 
się pomylę, to pan minister uzupełni. Przewidziano, 
o ile wiem, ponad 380 etatów. Z dyskusji wynika, że 
to nie będą etaty całoroczne, tak mi się wydaje, bo 
wiemy, że szkody nasilają się w pewnym okresie. Są 
okresy, kiedy one nie występują, i są okresy, kiedy 
występują. No i tutaj też na pewno będzie mały pro-
blem związany z tym, jak to wszystko zorganizować.

Jak powiedziałem i powtarzam cały czas, przez 
lata nie mogliśmy tego problemu rozwiązać, nie tylko 
my, lecz również osoby, które zasiadały w tej Izbie 
i w Sejmie, a także rządziły we wcześniejszym okre-
sie. My, wezwani przez posłów, a także… Wpisuje 
się tutaj dzisiaj pan minister… Również dzisiaj, 
w Senacie, próbujemy znaleźć rozwiązanie. Nie bę-
dzie to łatwe, nie wiemy też tak naprawdę do końca, 

O ile pamiętam, jeżeli on nie będzie wykonany, to od 
procenta niewykonania będzie ta stawka wzrastała. 
To ma mobilizować.

Jest to niebezpieczeństwo, że może tu być jakiś 
problem, ale myślę, że ministerstwo… Jeżeli będzie-
my się przyglądali, jak to zafunkcjonuje… Tak jak 
powiedziałem, nie jest to łatwa ustawa i będziemy 
się przyglądać, jak funkcjonuje.

Jeśli chodzi o łosia, to jest to zwierzyna łowna, 
ale czasowo pod ochroną. I tu na pewno nie będzie 
problemu.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Zając. Proszę o pytanie.

Senator Józef Zając:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Odbyłem dwa 
spotkania z myśliwymi, na ich życzenie, w obwodzie 
chełmskim i muszę powiedzieć, że przyglądają się 
wspomnianej sprawie, ustawie bardzo uważnie. Znają 
treść ustawy doskonale i po pierwszym spotkaniu 
sam musiałem się douczyć, ponieważ trochę podpa-
dłem im swoją niewiedzą. Ale już się poprawiłem. 
Zwrócono mi… Choć najpierw może powiem ogól-
nie. Otóż ogólna ich opinia o ustawie, po dłuższych 
rozmowach, jest dość pozytywna i myślę, że ustawa 
będzie dobrze przyjęta.

Mam dwa pytania. Pierwsze. Zgodnie z propo-
zycją zawartą w art. 1 pkt 2 oględzin i szacowania 
szkód, za które odpowiada Skarb Państwa, dokonuje 
przedstawiciel wojewody właściwego ze względu na 
miejsce wystąpienia tych szkód. W związku z tym 
chciałbym zapytać, jakie kryteria będą brane pod 
uwagę przy wyborze owego przedstawiciela. Jak ro-
zumiem, wynagrodzenie przedstawiciela wojewody 
będzie pokrywane z budżetu wojewódzkiego. Czy 
w związku z tym będzie to pracownik urzędu wo-
jewódzkiego, wyjeżdżający w ramach delegacji do 
niekiedy bardzo odległych miejsc w województwie, 
czy też rozpatruje się opcję innego rozdysponowania 
spraw związanych z wyceną szkód?

Drugie pytanie. Z analizy przepisów wynika, że 
sprawy związane ze szkodami obejmują jedynie wy-
szczególnione gatunki zwierzyny łownej: łoś, jeleń, 
daniel, sarna, dzik – tak jak tutaj mamy podane. I py-
tanie jest takie: czy rozważa się poszerzenie katalogu 
zwierząt na przykład o bobry, o których wiadomo, 
wiem to z lasów janowskich, że potrafią wyrządzać 
nieprawdopodobne szkody, jako znakomici geodeci 
potrafią niewielkim nakładem pracy zalać kilka hek-
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(senator P. Błaszczyk) okazji każdej ustawy sprawozdawcy też mówią, że 
w związku z tymi ustawami zostanie zatrudnionych 
kolejnych kilkaset osób. W związku z 500+ zatrud-
nienie w administracji miało wzrosnąć o kilka tysięcy. 
Czy na posiedzeniu komisji zwracaliście państwo 
uwagę na taki problem, że omawiana ustawa wywo-
łuje kolejny wzrost w administracji? Ale, jak mówię, 
to jest sprawa taka bardziej generalna. Pierwszy pro-
blem jest dla mnie, na obecnym etapie procedowania 
ustawy, istotniejszy.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę o odpowiedź.

Senator Przemysław Błaszczyk:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to na posiedzeniu 

komisji nie dyskutowaliśmy na ten temat. Ale jeśli 
chodzi o leśników i studia podyplomowe związane 
z szacowaniem strat w leśnictwie, no to myślę, że 
jest tu troszkę rozbieżność. Bo jednak leśnicy nie 
do końca… Jeśli chodzi o straty w lasach, to tak, ale 
jeśli chodzi o straty w uprawach rolnych, no to ja bym 
się tutaj raczej skłaniał w taką stronę, że potrzebne 
są osoby, które mają wykształcenie rolnicze czy do-
świadczenie i jakąś praktykę w rolnictwie, a nie leśne. 
Ale nie dyskutowaliśmy na ten temat.

A drugie pytanie, już takie bardziej… Jak widzę, 
pan senator zadał pytanie polityczne. Jeżeli przejmu-
jemy jakieś zobowiązania i chcemy coś rozwiązać, to 
tak naprawdę nie ma innej możliwości. Jeżeli oceny 
mają dokonywać osoby postronne, osoby, które są 
rzeczoznawcami i będą oceniały wspomniane straty, 
no to musimy…

(Senator Kazimierz Kleina: Nie ma wyjścia.)
…sztab takich ludzi powołać. U was było tro-

szeczkę inaczej, bo tak naprawdę zadań i rozwią-
zań ważnych problemów… no, nie chcę powiedzieć, 
że było bardzo mało, ale przyrost administracji był 
ogromny. Nie podejmowaliście chyba aż takich de-
cyzji jak 500+ czy chociażby nawet zmiana ustawy 
o prawie łowieckim dotycząca przejęcia zobowiązań 
odszkodowawczych. Jeżeli coś chce się robić, to, jak 
myślę, jakieś koszty tego muszą być. Zobaczymy, jak 
to będzie w praktyce działało. Bo nikt nie robi tej 
ustawy w celu zwiększania etatów, chyba nikt nigdy 
nie miał tego za główny cel. Głównym celem jest to, 
żeby ten problem rozwiązać. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania panią senator Alicję 

Zając.

jak na tym ucierpi czy w jaki sposób będzie musiał 
się zaangażować Skarb Państwa, czy wspomniane 
składki będą adekwatne do wysokości odszkodowań. 
Wiemy, że to funkcjonowało troszkę różnie. Tak na-
prawdę, o ile się orientuję, było 60 tysięcy protokołów. 
Część odszkodowań koła wypłacały na zasadzie do-
gadania się z gospodarzami. Nie zawsze kończyło się 
to protokołem. Trudno tak naprawdę powiedzieć, jak 
to wszystko teraz zafunkcjonuje. Każda taka zmiana 
jest duża. Jeśli chodzi o zapisy, to nie zawiera ona 
dużo stron, ale jest to duża zmiana i duża odpowie-
dzialność, jaką biorą na siebie rząd i Skarb Państwa.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o pytanie pana senatora Kleinę.

Senator Kazimierz Kleina

Panie Marszałku, Panie Senatorze Sprawozdawco, 
ja zgłosiłem na piśmie poprawkę dotyczącą art. 46. 
W tym artykule mowa o osobach, które będą mogły 
szacować szkody łowieckie. Ustawa przewiduje, że 
osobami, które będą mogły to robić, są osoby, które 
mają wyższe wykształcenie rolnicze. Czy rozwa-
żaliście na posiedzeniu komisji poszerzenie grupy 
osób, które mogłyby szacować wspomniane szkody, 
o osoby, które mają wykształcenie leśne lub studia 
podyplomowe z zakresu szacowania szkód łowiec-
kich? Czy nie wydaje się panu… A może ta sprawa 
była dyskutowana. Jeżeli była dyskutowana, to proszę 
ewentualnie tak odpowiedzieć. A jeżeli nie, to jeszcze 
bym się zwrócił do pana ministra z zapytaniem, czy 
nie można by poszerzyć – bo taki jest zakres mojej 
poprawki – wspomnianej grupy o osoby, które mają 
wyższe wykształcenie leśne lub też podyplomowe 
studia z zakresu szacowania szkód łowieckich. To 
jest jedno pytanie.

A drugie pytanie jest już bardziej generalne. Pan 
sprawozdawca mówił tutaj, że, jak szacujecie, w wy-
niku wprowadzenia omawianej tu ustawy w życie za-
trudnienie w administracji wzrośnie o kilkaset osób. 
No, koalicja zarzucała…

(Senator Przemysław Błaszczyk: To nie o pracy…)
Proszę?
(Senator Przemysław Błaszczyk: Chodzi tak na-

prawdę o etaty.)
O etaty, tak, o etaty. Zatrudnienie wzrośnie 

o mniej więcej 400 osób. Zarzucaliście, może i słusz-
nie, chociaż ja tej uwagi do końca nie podzielam, że 
za czasów rządów Platformy Obywatelskiej i PSL 
administracja dość istotnie wzrastała. A teraz przy 
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Jeśli chodzi o rzeczoznawców, to tak naprawdę 
oni pojawiają się przy tym modelu odwoławczym, 
w którym izby rolnicze mają sporządzać listę rzeczo-
znawców. Jeżeli któraś ze stron – czy to rolnik, czy 
to dzierżawca – się nie zgodzi, może się odwołać do 
rzeczoznawcy. Jego opinia będzie brana pod uwagę 
przez pana wojewodę. A do oszacowania strat tak 
naprawdę też będą osoby powoływane właśnie przez 
pana wojewodę – możemy je nazywać rzeczoznaw-
cami. Będą one reprezentować Skarb Państwa i będą 
powoływane zgodnie z warunkami, jakie są zapisane 
w ustawie. Tak że one też muszą być przygotowane 
pod względem rolniczym, muszą być fachowcami. 
Chodzi o to, żeby żadna ze stron – przeważnie rol-
nik – nie podważała ich opinii, żeby tych odwołań 
było jak najmniej, bo nie zależy nam na tym, żeby to 
się długo ciągnęło. Te terminy są bardzo krótkie, bo 
chodzi o to, żeby to się jak najszybciej zakończyło 
i rolnik dostał odszkodowanie.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Grubskiego.

Senator Maciej Grubski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
W ustawie występują 2 terminy 7-dniowe, czyli 

termin na określenie szkody i termin na odwołanie. 
W przypadku odwołania występuje taka sytuacja, że 
poszkodowana strona może skorzystać z pomocy izby 
rolniczej i eksperta, rzeczoznawcy powołanego przez 
izbę. Czy wiemy, ilu rzeczoznawców funkcjonuje 
wokół określonej izby i czy to jest tak naprawdę wy-
dolny system, żeby w ciągu 7 dni można było zaprosić 
taką osobę do korygowania ewentualnej niezgodno-
ści, jaka występuje między rzeczoznawcą wojewody 
a poszkodowanym? I czy tych rzeczoznawców fak-
tycznie mamy na rynku taką liczbę, że oni są w stanie 
wywiązać się z terminu 7 dni? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Przemysław Błaszczyk:
Dziękuję.
Jeśli chodzi o rzeczoznawców, to część ustawy do-

tycząca tej kwestii wejdzie w życie 14 dni od przyjęcia 
ustawy, będzie więc pół roku na to, aby izby rolnicze 
przeprowadziły weryfikację i nabór, stworzyły takie 
listy. Trudno mi powiedzieć, jak to będzie wygląda-
ło ilościowo i jakim dysponujemy obecnie zasobem 
ludzi z takimi uprawnieniami, którzy mogą na taką 

Senator Alicja Zając:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Senatorze Sprawozdawco! 

To bardzo ważne, żeby osoby rzeczoznawców były 
kompetentne i wiedziały, do jakich zadań są powo-
łane. Do mojego biura zgłasza się wielu rolników, 
którzy mają swoje gospodarstwa w obrębie obsza-
rów leśnych i którzy rokrocznie doznają ogromnych 
szkód, a wysokość przyznawanych odszkodowań 
i sposób traktowania tych rolników pozostawiają 
wiele do życzenia. Może podam jeden przykład: po-
nadhektarowa przyleśna łąka doszczętnie zniszczona, 
która po prostu musiała być na nowo zasiana. Rolnik 
dostał tylko nasiona traw, co było nieadekwatne do 
poniesionej straty, bo trzeba było wielkiego nakładu 
pracy maszyn, ludzi itd., żeby tę łąkę doprowadzić 
do stanu, w jakim była pierwotnie.

Ja chciałabym zapytać… Bo jeżeli chodzi o rze-
czoznawców, to są dwa rodzaje powołania – jednych 
powołują dzierżawcy i zarządcy obwodu łowieckiego, 
a drugich wojewoda. Czy tak jest, czy ja się mylę?

(Senator Przemysław Błaszczyk: Nie do końca.)
Jeżeli tak, to czy będzie jakaś stała lista, czy 

ona po prostu będzie uzupełniana, czy też ona bę-
dzie doraźnie tworzona? Dlatego że są też skargi na 
przewlekłość tych postępowań. Często zdarzały się 
takie przypadki, że ludzie dostawali do podpisania 
niewypełniony protokół i mówiono im: proszę tutaj 
podpisać, a później się to uzupełni. Takie rzeczy nie 
powinny mieć miejsca w przypadku odszkodowania.

Ja sądzę, że to idzie w dobrym kierunku i że te 
wszystkie zmiany będą satysfakcjonujące dla tych 
ludzi. Bo trudno się cieszyć z tego, że się ma jakąś 
szkodę, a jeszcze później tygodniami czy miesiącami 
dochodzić należnych sobie odszkodowań. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Przemysław Błaszczyk:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Senator, różnie to bywało. Były koła, gdzie 

to naprawdę w miarę dobrze funkcjonowało, myśliwi 
dogadywali się z rolnikami i nie było problemu. No, 
może było tam jakieś większe zrozumienie. Ale były 
też koła, gdzie – co trzeba powiedzieć z przykrością – 
myśliwi traktowali rolników niepoważnie i kończyło 
się tak, jak pani senator wspomniała, że nie chcieli 
nic wypłacać czy też te wypłaty były tak naprawdę 
symboliczne. Dlatego takie było oburzenie w ostat-
nich latach i wcześniej. I stąd ta zmiana, że musi to 
być uregulowane.
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(senator P. Błaszczyk) rzeczoznawcami, tak to się nazywa… Mamy pojęcie 
„rzeczoznawca majątkowy”, kiedyś była lista bie-
głych wojewody, jak państwo pamiętają… A tu mamy 
nowe pojęcie „rzeczoznawca”, i ten rzeczoznawca ma 
spełniać jakieś określone warunki, wyższe wykształ-
cenie itd. Lista rzeczoznawców ma być prowadzona 
przez izby rolnicze. O ile sobie przypominam kwestie 
izb rolniczych i wyborów w izbach rolniczych, to 
przeważnie jest 3–4% osób, które uczestniczą w tych 
wyborach, więc dla mnie akurat ta lista nie będzie 
zbyt reprezentatywna, jeżeli oni będą ją prowadzić. 
W związku z tym pytanie: czy nie należało uregulo-
wać tego w jakiś inny sposób, chociażby ewentualnie 
zaangażować także rzeczoznawców majątkowych? 
Nie są oni wymienieni, a przecież mogą wyceniać 
wszystkie szkody, również szkody w płodach rol-
nych. Czy taki kierunek nie byłby wskazany? Bo ja 
uważam, że to umiejscowienie, tworzenie oddzielnej 
listy, pilnowanie tej listy… Pewnie zaraz będziemy 
dyskutować, a czemu leśnik nie może na tej liście 
być itd. I za chwilę ta lista będzie dość znacznie roz-
szerzana. Czy to jest dobry kierunek? Przecież kiedy 
takie zastrzeżenie będzie – a można się spodziewać, 
że tych zastrzeżeń będzie dużo – to dopiero wtedy 
wojewoda je rozpatrzy, i jeżeli uzna, że było słuszne, 
to nawet zapłaci za tę opinię, która została sporzą-
dzona przez rzeczoznawcę, i wtedy wyda decyzję, 
która jest ostateczna, bo już od tego odwołania nie 
ma. Czyli ten rzeczoznawca ma bardzo ważną funk-
cję do spełnienia. I on został umiejscowiony właśnie 
w izbie rolniczej. Czy rozmawialiście na ten temat? 
Czy to jest prawidłowe, czy nie należało szukać in-
nego rozwiązania?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Przemysław Błaszczyk:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Nie dyskutowaliśmy na ten temat na posiedze-

niu połączonych komisji. Izby rolnicze jako czyn-
nik społeczny… No, ubolewamy nad tym – ja i, jak 
myślę, wiele osób związanych z rolnictwem – że tak 
naprawdę izby mają mały mandat zaufania w wy-
borach, ale to już nie od nas zależy. I tak jak powie-
działem, myślę że rzeczoznawcy… Skłaniałbym się 
do tego, żeby rzeczoznawcy wywodzili się w jakiś 
sposób z tego środowiska czy z grupy fachowców, 
którzy są związani z rolnictwem. Bo powiem szcze-
rze, że jeśli chodzi o rzeczoznawców majątkowych, 
ich ocena jest specyficzna… Zresztą kiedyś miałem 
okazję doświadczyć tego jako osoba, która jest współ-
właścicielem gospodarstwa. Mianowicie z ramienia 
ubezpieczyciela pojawił się rzeczoznawca, który sza-

listę być wpisani. O ile pamiętam, będzie do tego 
rozporządzenie określające, jakie warunki te osoby 
mają spełnić. Myślę, że nie będzie tych odwołań aż 
tyle i że będzie to w miarę sprawnie przebiegało… 
Ale jeżeli odwołania będą, no to będą, i rzeczoznawcy 
będą musieli to ocenić. Tak jak powiedziałem, ma to 
być brane pod uwagę jako opinia, nie jest to decyzja 
wiążąca. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Ambrozika.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, przedstawiciel wojewody doko-

nuje oględzin niezwłocznie, nie później jednak niż 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. A wo-
jewoda musi wydać decyzję w jakim terminie?

Senator Przemysław Błaszczyk:
Jeżeli nie będzie odwołania, to też niezwłocznie, 

jeżeli po 7 dniach po oględzinach będzie protokół, to 
też chyba w terminie do 7 dni zapada decyzja woje-
wody o wypłacie odszkodowania…

(Senator Rafał Ambrozik: Nie ma ściśle określo-
nego terminu, jak rozumiem. Tak?)

Z tego, co wiem…
(Senator Alicja Zając: Jest administracyjny ter-

min.)
Może i tak, tutaj pani senator mi podpowiada, że 

termin administracyjny…

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o pytanie pana senatora Florka.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku, Panie Senatorze, czytam teraz 

właśnie o terminie 30 dni, jeżeli chodzi o wypłatę, to 
jest to, co przed chwilą pan poruszał.

Chciałbym powiedzieć, że jeżeli chodzi o decy-
zję odszkodowawczą, to wydaje ją wojewoda. Ma do 
tego swojego pracownika albo swoich pracowników 
– a jeżeli nie ma, to oczywiście może pozawierać ja-
kieś umowy – i oni mu przygotują tę decyzję odszko-
dowawczą. Na tę decyzję odszkodowawczą można 
złożyć zażalenie, to jest to, o czym mówiliśmy. Jeżeli 
chodzi o zażalenie, to są te osoby, które mają być 
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(senator P. Błaszczyk) Dlatego te dwie zainteresowane strony biorą w tym 
udział i one są przewidziane w protokole, i czy się na 
to zgodzą, czy się nie zgodzą, będzie to zaprotokoło-
wane. Zresztą tak wynika z ustawy.

Jeśli chodzi o to, jaka będzie liczba spraw, ile 
będzie takich spraw sądowych, to trudno to na tym 
etapie przewidzieć. Tak jak powiedziałem, do tej 
pory szacuje się, że było około 60 tysięcy protoko-
łów z oględzin i wypłat… Nie zawsze one kończyły 
się protokołem. Nie wiemy, jaka w przyszłości może 
być liczba takich spraw, czy to będzie dużo większa, 
czy mniejsza liczba, jak to naprawdę będzie wyglą-
dało. Nie rozmawialiśmy na ten temat na posiedzeniu 
komisji. Myślę, że w przyszłości będzie wiadomo, 
ile tych spraw będzie, będzie to wynikało z naszego 
doświadczenia w tym zakresie. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pani marszałek Pańczyk-Pozdziej. Proszę o py-

tanie.

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie w imieniu pewnej grupy sąsia-

dów, wśród których mieszkam. Chociaż mieszkam na 
Śląsku, to mieszkam dosłownie w lesie, konkretnie 
nad Małą Panwią. Tam wielką aktywnością w ostat-
nich latach wykazywały się bobry, o czym już mówił 
pan senator Zając. I właśnie z tego powodu ludzie 
mieszkający na tzw. terenach zalewowych często są 
podwójnie poszkodowani, bo te bobry powodują szko-
dy, przez które powodzie na tych terenach są częstsze. 
I ci ludzie pytają o to, czy w związku z tym rozwiąza-
niem oni będą mogli korzystać z odszkodowań, jeśli 
chodzi o szkody wyrządzone przez bobry.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Przemysław Błaszczyk:
Ta ustawa tego nie przewiduje, ale oni mogą ko-

rzystać z odszkodowań, bo tak naprawdę jeśli chodzi 
o szkody wyrządzone przez zwierzynę, która jest 
pod ochroną, to są wypłacane odszkodowania, ale 
w innym trybie, przewidzianym nie w tej ustawie. 
Ta ustawa tej sprawy nie dotyczy.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pani senator Zając, bardzo proszę.

cował szkody w uprawach rolnych, a był specjalistą od 
budownictwa. Myślę, że to w rozporządzeniu będzie 
określone… Tak jak powiedziałem, izby rolnicze są 
traktowane jako czynnik społeczny, jako instytucja 
niezależna, stąd taka propozycja. Takie jest moje zda-
nie, bo na posiedzeniu komisji nie dyskutowaliśmy 
szerzej na ten temat. Dziękuję.

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

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mam takie pytanie. Czy było sza-

cowane, ile takich postępowań administracyjnych 
może zostać jakby wygenerowanych po przyjęciu tej 
ustawy? Czy zasięgano opinii, jak to będzie oddziały-
wało na sądownictwo administracyjne? Czy w ogóle 
ten temat był poruszany? To po pierwsze.

Po drugie, skoro odszkodowania zostają przejęte 
przez Skarb Państwa i odpowiedzialny za nie jest wo-
jewoda, to jaki był powód dopuszczenia do tego pro-
cesu administracyjnego dzierżawców albo zarządców 
obwodu łowieckiego? Bo mamy tutaj taki dualizm, że 
za szkody wyrządzone przez zwierzynę odpowiada 
Skarb Państwa, ale za szkody wyrządzone podczas 
polowania – tutaj jest po staremu – odpowiada dzier-
żawca albo… Można z taką koncepcją się zgodzić 
albo nie zgodzić, to jest inna sprawa. Ale dlaczego do 
tego procesu administracyjnego dopuszczono właśnie 
dzierżawców i zarządców obwodu łowieckiego – i czy 
była na ten temat mowa – skoro nie oni są stronami, 
które ewentualnie są tutaj odpowiedzialne finansowo?

(Senator Przemysław Błaszczyk: Są, w części są…)
Dopuszczenie jeszcze jednej strony będzie powo-

dowało problemy związane właśnie ze skarżeniem 
tego przez kolejny podmiot.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Przemysław Błaszczyk:
Dziękuję, Panie Marszałku.
W pewnym sensie są, tzn. oni są stronami, bo 

stroną jest i rolnik, i koło łowieckie. Koło łowiec-
kie jest stroną, bo dla funduszu, jak myślę, wpła-
ty z kół łowieckich stanowią znaczący udział. I tak 
jak powiedziałem, one też będą współfinansować… 
będą współodpowiedzialne finansowo za te szkody. 
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wybrał pośrednią sumę, bez przeprowadzenia ja-
kichkolwiek oględzin, pewnie sam tak naprawdę by 
oszacował straty. No, mnie się wydaje, że on musi 
się posiłkować protokołem pokontrolnym sporzą-
dzonym przez kogoś, kto ma do tego uprawnienia, 
albo protokołem rzeczoznawcy, który też jest osobą 
kompetentną. No, gdyby wojewoda sam coś dodawał 
czy odejmował od sumy wskazanej w protokole czy 
w opinii rzeczoznawcy, to, jak myślę, troszeczkę by 
to przekraczało możliwości… Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję panu senatorowi sprawozdawcy.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Chciałbym serdecznie powitać pana mini-

stra Andrzeja Koniecznego, podsekretarza stanu 
w Ministerstwie Środowiska.

Czy chciałby pan zabrać głos?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 

Andrzej Konieczny: Jeżeli będą pytania, to chętnie 
odpowiem.)

Są pytania, więc zapraszam na mównicę.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 

Andrzej Konieczny: Panie Marszałku, a czy mogę 
odpowiadać z miejsca? Mam sporo materiałów…)

Dobrze, oczywiście, bardzo proszę.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 

Andrzej Konieczny: Dziękuję.)
Jako pierwszy zgłosił się pan senator Kleina. 

Proszę o zadanie pytania.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku, Panie Ministrze, zadałem już 

pytanie w sprawie art. 46 i kwestii rzeczoznawców 
panu senatorowi sprawozdawcy. I tutaj moja sugestia 
jest taka, aby rozszerzyć katalog osób, które mogłyby 
być rzeczoznawcami. Chodzi o to, żeby to mogły być 
nie tylko osoby, które mają wykształcenie rolnicze, 
ale także osoby posiadające wykształcenie leśne lub 
kwalifikacje nabyte w drodze studiów podyplomo-
wych w zakresie szacowania szkód łowieckich i le-
śnych, no i oczywiście wszystkie inne kompetencje, 
które wynikają z tego punktu. Czy nie uważa pan 
minister, że można byłoby ewentualnie rozszerzyć 
ten zakres osób, które mogłyby być rzeczoznawcami, 
właśnie o osoby, które, jak mówię, mają odpowiednie 
doświadczenie i wszystkie kwalifikacje wymienione 
w tym punkcie? Ja już złożyłem taką poprawkę na 
piśmie i wydaje mi się, że to byłaby słuszna zmiana, 
ale jestem ciekaw opinii pana ministra.

Senator Alicja Zając:

Ja mam bardzo krótkie pytanie. Żeby nie było tak, 
że tylko źle o rzeczoznawcach… Mam jeszcze takie 
pytanie, powiedziałabym, pro. W art. 46d ust. 2 jest 
mowa o tym, że w przypadku gdy wojewoda, wyda-
jąc decyzję, o której mowa w ust. 1 – czyli decyzję 
o odszkodowaniu – uwzględni wielkość szkody za-
proponowaną w opinii rzeczoznawcy, właścicielowi 
albo posiadaczowi gruntów, albo zarządcy obwodu 
łowieckiego przysługuje zwrot kosztów z tytułu wy-
nagrodzenia za opinię. A czy w przypadku gdy wo-
jewoda wyda decyzję odmowną, czyli nie uzna tej 
szkody i tego odszkodowania, rzeczoznawcy w ogóle 
nie otrzymają zapłaty? To jest dla mnie niejasne.

Senator Przemysław Błaszczyk:
No, wtedy koszt opinii rzeczoznawcy ponosi stro-

na, w takiej sytuacji nie ma refundacji.
(Senator Alicja Zając: Czyli ludzie będą się musieli 

zastanowić w przypadku jakichś drobnych spraw.)
Tak, tak. No, takie rozwiązanie jest także po to, 

żeby nie było to nagminne…

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Cichoń. Bardzo proszę o pytanie.

Senator Zbigniew Cichoń:
Ja chciałbym nawiązać do pytania pani senator, 

mojej przedmówczyni. Mianowicie art. 46d ust. 2 
w zasadzie opiera się na układzie zero-jedynkowym: 
wojewoda wydaje decyzję na podstawie bądź to pro-
tokołu, bądź opinii rzeczoznawcy. Czy to oznacza, 
że wojewoda nie może wybrać pośredniej wersji 
i powiedzieć: z protokołu wynika, że szkoda wy-
nosi na przykład 10 tysięcy, z opinii rzeczoznawcy, 
że 15 tysięcy, a ja uważam, że wynosi 12 tysięcy? 
I co wtedy, kto w takiej sytuacji pokrywa koszty 
ekspertyzy rzeczoznawcy? Analogiczna regulacja 
w postępowaniu podatkowym przewiduje, że jeżeli 
rozbieżność między opinią biegłego a stanowiskiem 
urzędu skarbowego przekracza 30%, to wtedy koszty 
poniesione przez podatnika na sporządzenie danej 
opinii zwraca urząd skarbowy. Czy tutaj nie powinno 
się wprowadzić takiego rozwiązania?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Przemysław Błaszczyk:
No, to pytanie dotyczy kwestii prawnych, a ja 

nie czuję się na siłach… Myślę, że gdyby wojewoda 
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Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę o odpowiedź.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Andrzej Konieczny:
Panie Marszałku! Panie Senatorze, bardzo dzięku-

ję za to merytoryczne pytanie. Zgadzam się z panem. 
Jak wiadomo, bodajże 22 stycznia tego roku upłynął 
18-miesięczny termin, jaki Trybunał Konstytucyjny 
dał ustawodawcy na dostosowanie zaskarżonych 
przepisów. Chodzi dokładnie o obejmowanie grun-
tów prywatnych granicami obwodów łowieckich. 
W związku z tym w uprzedniej kadencji były dwa 
dotyczące tego projekty – projekt rządowy i projekt 
poselski – które na posiedzeniu komisji zostały po-
łączone. Ze względu na zasadę dyskontynuacji te 
prace po prostu zakończono. Jednak obecnie takie 
prace oczywiście trwają, dokonano odpowiedniego 
wpisu w wykazie prac w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, zostało zgłoszone rozpoczęcie procesu do-
stosowywania przepisów, i tych zaskarżonych, i tych, 
które charakteryzują się blankietowością w zakresie 
wydania przepisów wykonawczych. W tej chwili pra-
cujemy nad wykonaniem tych obowiązków.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Łyczaka.

Senator Józef Łyczak:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, myśliwi mają pewne obawy, jeże-

li chodzi o koszt obsługi wycen szkód. Moje pytanie 
brzmi tak: czy przedstawicielem wojewody, który 
będzie brał udział w oględzinach i szacowaniu szkód, 
będzie osoba, która już pracuje w urzędzie wojewódz-
kim, czy będzie to nowo zatrudniona osoba, czy bę-
dzie miała samochód służbowy? Jak wysokie będą 
koszty związane z pracą rzeczoznawcy? Czy możemy 
się dziś dowiedzieć czegoś na ten temat?

Kolejne pytanie dotyczy Funduszu Odszkodo-
wawczego. Wiemy, że będzie się on składał z rocz-
nych składek, darowizn i zapisów, dotacji z budżetu 
państwa i innych dochodów. Moje pytanie: czy może-
my dziś określić, jak wysokie będą dotacje z budżetu 
państwa?

Kolejna sprawa. Wiele kół, szczególnie tych, 
w których dominuje zwierzyna drobna, jest pełnych 
obaw, bo do tej pory w tych kołach szkody stanowiły 
bardzo mały procent, były niskie. No, tam były ewen-

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Andrzej Konieczny:
Panie Marszałku! Panie Senatorze, bardzo dzię-

kuję za merytoryczne pytanie. Chcę powiedzieć, że 
na etapie, że tak powiem, opiniowania społeczne-
go i uczestniczenia w kształtowaniu tych przepisów 
oczywiście byli mocno w to zaangażowani rolnicy, 
przedstawiciele rolników, organizacje rolnicze, szcze-
gólnie Krajowa Rada Izb Rolniczych. I to właśnie na 
wniosek dotyczący tego, żeby rzeczoznawcami były 
osoby z wykształceniem rolniczym, przyjęto takie 
brzmienie przepisu. Jednak podzielam pana opinię 
i zgadzam się z tym – ponieważ jest to podejście me-
rytoryczne – że osoby, które mają wykształcenie leśne 
wyższe lub ukończyły studia podyplomowe w zakre-
sie szacowania szkód łowieckich… Byłoby zasadne 
ujęcie również tego typu zapisów.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytanie pana senatora Rybickiego.

Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ustawa, nad którą w tej chwili 

procedujemy, ma charakter incydentalny. Zmierza 
w słusznym kierunku, ale w ustawie – Prawo łowiec-
kie jest wiele bardziej zasadniczych mankamentów. 
Są w niej przepisy przez wielu uważane za niekonsty-
tucyjne. Wspomnę o 2 takich kwestiach. Mam pyta-
nie: czy w ministerstwie trwają… Czy ministerstwo 
planuje prace nad kompleksowym zreformowaniem 
tej dziedziny życia, prawa łowieckiego? Chodzi mi 
o 2 kwestie związane z prawem własności.

Po pierwsze, chodzi o wykorzystywanie przez 
koła łowieckie, przez myśliwych cudzej własności 
bez zgody właściciela. Myśliwi mogą wejść bez zgody 
właściciela na jego grunt i dokonywać tam działań, 
polować. Na pewno jest to niezgodne z prawem wła-
sności zagwarantowanym w konstytucji.

Drugie pytanie to pytanie, które zadawałem wcze-
śniej senatorowi sprawozdawcy. Mianowicie chodzi 
o to, że właściciel gruntu nie jest beneficjentem czyn-
szu dzierżawnego, który koła za dzierżawienie ob-
wodu, w tym prywatnych gruntów, odprowadzają do 
samorządu, a nie do rolnika czy innego właściciela 
gruntu. Dziękuję.
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(senator J. Łyczak) żyta z hektara, a druga analiza to była taka symulacja 
dotycząca składek wnoszonych jako wielkości ryczał-
towe w stosunku do zaplanowanej w planie łowieckim 
liczby zwierzyny. W opinii zainteresowanych stron 
ten właśnie model wiążący wysokość łącznie wpła-
conej składki z zaplanowaną liczbą zwierzyny, która 
wynika z wielkości inwentaryzowanej zwierzyny na 
danym obszarze, okazał się, można powiedzieć, bar-
dziej sprawiedliwy. W związku z tym przyjęto takie 
rozwiązania.

Gdyby pan senator podpowiedział, na jakie pyta-
nie nie odpowiedziałem…

(Senator Józef Łyczak: To mi wystarczy. Dziękuję 
bardzo.)

Dziękuję.

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

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku, Panie Ministrze, wojewoda 

ustala wysokość odszkodowania w drodze decyzji 
administracyjnej, biorąc pod uwagę ustalenia zawar-
te w protokole albo opinię rzeczoznawcy, jeżeli zo-
stała zrobiona. Wracam do poruszonego już tematu. 
Mamy zatem ustalenia i opinię rzeczoznawcy. Ten 
fachowiec od wojewody, który ją sporządził… Tak 
jak pan mówił, może to być pracownik wojewody, 
może też tu być praca zlecona. Mamy rozbieżność… 
Terminy są bardzo krótkie, praktycznie 7-dniowe. 
Odpowiedzialność będącego na liście rzeczoznaw-
cy w przypadku opinii, którą sporządza, jest moim 
zdaniem żadna. Czy wojewoda w tej sytuacji może… 
No, na negocjacje nie ma czasu, poza tym ustawa ich 
nie przewiduje. Ale może dobrze byłoby ponegocjo-
wać, spotkać się jakoś pośrodku? No ale nie ma tego, 
w związku z czym wojewoda uwzględni albo to, co 
jego rzeczoznawca sporządził, albo to, co zrobił rze-
czoznawca z izby rolniczej. I koniec. No, to wiąże się 
z odszkodowaniem za opinię rzeczoznawcy… Czy tu 
nie ma jakiejś luki? Jest albo tak, albo tak. I w przy-
padku rozbieżności nie ma możliwości negocjacji, 
ustalenia jakiejś pośredniej kwoty odszkodowania. 
To pierwsza sprawa.

Druga sprawa – pani senator Rotnicka w tej spra-
wie się zwracała – dotyczy szkód wyrządzonych 
przez zwierzęta łowne, czyli te biegające wolno, bę-
dące własnością Skarbu Państwa, na terenach, któ-
re nie należą do obwodu łowieckiego. Pani senator 
Rotnicka podała przykład ogródka przydomowego 
zniszczonego w ten sposób. Kto w tej sytuacji powi-
nien wypłacić pieniądze za szkody wyrządzone przez 
zwierzęta łowne? Dziękuję.

tualnie sarny, ale sarny przecież nie powodują szkód. 
Przewiduje się, że jeżeli teraz te koła będą musiały 
odprowadzać składkę za sarnę, to małe koła – a byłem 
na spotkaniu w miejscu, gdzie obwód liczy około 
9 tysięcy ha – będą musiały dokładać do tego fundu-
szu około 10 tysięcy, i są obawy, że jeżeli członkowie 
sami nie złożą się na te składki, to koła mogą upadać.

I ostatnia sprawa… Zresztą już nie będę tego po-
wtarzał. Chciałem zadać pytanie podobne do tego, 
które zadał pan senator Rybicki. Ale odpowiedź już 
padła, tak że dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Andrzej Konieczny:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, postaram się odpowiedzieć, ale 

było dość dużo informacji, pytań, treści.
Jeżeli chodzi o szacowanie szkód, to będzie je 

wykonywał, zgodnie z brzmieniem przepisów, przed-
stawiciel wojewody. Oczywiście może to być, tak jak 
mówił pan senator sprawozdawca, osoba zatrudniona 
na część etatu, jak również te obowiązki, jeżeli w da-
nym województwie poziom szkód nie będzie duży, 
mogą być przekazane innej osobie. W mojej ocenie 
nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takie zadania wo-
jewoda zlecał w ramach zadań zleconych swojemu 
przedstawicielowi. To nie do końca musi być pra-
cownik zatrudniony na część etatu lub na cały etat.

Jeżeli chodzi o sprawę odszkodowań, wysokości 
składki, to w tej chwili sytuacja wygląda tak, że na 
terenie całej Polski ponad 84% obwodów łowiec-
kich to obwody słabe i bardzo słabe. To oznacza, że 
przygotowując analizy oparte na pierwotnym pro-
jekcie poselskim, który zakładał solidarne wpłaca-
nie 0,10 równowartości kwintala żyta z hektara… 
Doprowadziłoby to bardzo szybko do upadłości – to 
jest właśnie to, o czym pan senator mówi – kół łowiec-
kich i jednocześnie do porzucania przez te obwody 
słabe i bardzo słabe zagospodarowania danego terenu. 
To z jednej strony. Z drugiej strony brak gospodaro-
wania – który szczególnie uwidocznił się na przykła-
dzie eksplozji populacji dzika w Polsce wschodniej, 
a szczególnie w województwie podlaskim – dopro-
wadził, i to trzeba powiedzieć, do zdecydowanie 
masowego rozwoju populacji dzika. Zostały podjęte 
próby działań zaradczych w związku ze zwalczaniem 
ASF. Zrobiliśmy analizy, jedna analiza opierała się 
na pierwotnie proponowanej równowartości kwintala 
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ale prawa łowieckiego, mam takie obawy, znowu nie 
zmienimy. Takie jest moje pytanie. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Proszę o odpowiedź.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Andrzej Konieczny:
Panie Marszałku! Szanowna Pani Senator! Tak 

jak odpowiadałem wcześniej, w tej chwili kluczowe 
– i nad tym będą się państwo w tej Izbie pochylać – 
jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. 
W styczniu, 22 stycznia tego roku, minęło 18 miesię-
cy, czyli czas, jaki wskazał trybunał na wykonanie 
tego wyroku. Niestety, nie udało się tego zrobić. To 
pozostawiam bez swojej opinii.

W tej chwili jest wpis w wykazie prac. Pracujemy 
nad tym, żeby uregulować te kwestie, które wynikają 
z wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Zgadzam się z panią senator, że ta ustawa pocho-
dzi z 1995 r. i wymaga modernizacji. Tutaj nie mu-
szę i nie trzeba ukrywać, że tzw. ustawa ooś, ustawa 
o ocenach oddziaływania na środowisko, informo-
waniu społeczeństwa itd. dopuszcza na wszystkich 
etapach tworzenia prawa w zakresie szeroko pojętej 
ochrony środowiska występowanie organizacji po-
zarządowych na prawach strony, jeżeli chodzi o po-
stępowania, i generalnie opiniowanie. W związku 
z tym ten proces prawdopodobnie będzie trwał dosyć 
długo, bo opór społeczny, jeśli chodzi o wykonywa-
nie polowań, jest dosyć istotny. Wszyscy będziemy 
próbowali się z tym zmierzyć i doprowadzić do tego, 
żeby te przepisy zmodernizować. Jest taka potrzeba, 
potwierdzam, i to jest przed nami.

(Senator Grażyna Sztark: Dziękuję.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Zająca… 

Przepraszam, teraz pani senator Zając.
Proszę bardzo.

Senator Alicja Zając:
Tak. Dziękuję bardzo.
Patrząc na mundur leśnika, który nosi pan mini-

ster, chcę wrócić do pytania o wykształcenie rolni-
cze. Przecież leśnictwo jest dzisiaj kierunkiem uni-
wersytetów rolniczych, wcześniej Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego czy akademii rolniczych. 
To jest jeden z kierunków wykształcenia rolniczego. 

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję.
Proszę o odpowiedzi.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Andrzej Konieczny:
Panie Marszałku, Szanowny Panie Senatorze, 

wprowadzenie tych przepisów, jak również, powie-
działbym, bardzo zdecydowane skrócenie terminów 
było oczekiwane i bardzo mocno podkreślane na po-
siedzeniach wszystkich komisji, zarówno do spraw 
rolnictwa i rozwoju wsi, jak i ochrony środowiska. 
Rolnicy wprost… To jest, powiedziałbym, wyjście 
w kierunku ich oczekiwań. Jesteśmy zobowiązani 
do tego – tak mi się wydaje – żeby wysłuchiwać 
głosu społeczeństwa. Mówiąc bardzo dyplomatycz-
nie: rolnicy nalegali, aby to odbywało się szybko, na 
zasadzie takiej, że jest szkoda, jest szybki przyjazd 
i szybkie oględziny. Powiedzmy, że mamy szkodę 
w dojrzałym owsie, tuż przed zbiorem. Zwlekanie 
powoduje… Przyjdzie burza albo gradobicie i szkoda 
ulegnie zatarciu. Poza tym rolnik dozna dodatkowej, 
nadmiernej i dotkliwej szkody, a nie ma tytułu do 
tego, żeby mu wypłacić środki, bo nie było wcze-
śniejszych oględzin i oszacowania szkody. Takie jest 
stanowisko organizacji rolniczych, w tym głównie 
Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Drugie pytanie dotyczyło podziału Polski na 
obwody łowieckie. Z wyjątkiem 11% powierzchni 
Polski cały teren jest podzielony. Na terenie, które-
go nie obejmują granice obwodu łowieckiego, prze-
pisy tej ustawy nie mają zastosowania. W chwili 
obecnej wnioski można kierować do marszałka 
województwa.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Pani senator Sztark. Bardzo proszę.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam pytanie. W poprzedniej 

kadencji dosyć długo pracowaliśmy nad zmianami 
w prawie łowieckim, co wynikało również z wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego. Niestety, jak wiemy, lob-
by łowieckie jest ponadpartyjne i nawet wieczny szef 
Polskiego Związku Łowieckiego nie jest przeszkodą 
dla żadnej z partii, obojętnie którą stronę reprezen-
tuje. Mam takie pytanie: czy resort, który pan repre-
zentuje, planuje kompleksową pracę nad zmianami 
w prawie łowieckim? Pytam o to, bo łatamy co nieco, 
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(senator A. Zając) Tak, tak. Ja się z tym zgadzam, tyle że, Panie 
Marszałku, Szanowni Państwo, analizowaliśmy… 
Bo bardzo często obserwujemy taki ogląd sytuacji, 
że oto nagle powstanie – również pan senator spra-
wozdawca był o to pytany – masa sporów.

(Senator Alicja Zając: Ja wiem…)
Przeanalizowaliśmy tryby i przypadki odszkodo-

wań z ostatnich lat i wiemy, że odsetek spraw kiero-
wanych na drogę sądową to było 0,17%, więc tu nie 
ma dużego zagrożenia.

(Senator Alicja Zając: Dziękuję.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
To wiele mówi. Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania panią senator Rotnicką.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Panie Marszałku, Panie Ministrze, na kanwie 

mojego pytania i późniejszej rozmowy z panem mi-
nistrem chciałabym się podzielić taką informacją. 
Przy założeniu, że przeprowadzenie całościowej 
noweli prawa łowieckiego może trwać dosyć dłu-
go, rozwiązaniem problemu, o który pytałam, tzn. 
odszkodowań na obszarach nieobjętych obwodami 
łowieckimi, mogłoby być specjalne prawo, ustawa lex 
specialis dotycząca tego zagadnienia. I jeżeli byłoby 
wolą Komisji Środowiska, a przede wszystkim wolą 
rządu, żebyśmy wspólnie popracowali nad takim pro-
jektem, Senat mógłby taką inicjatywę ustawodawczą 
podjąć. Chciałabym zapytać pana ministra, czy taka 
droga byłaby właściwa i możliwa, aby stosunkowo 
szybko załatwić tę sprawę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Andrzej Konieczny:
Pani Senator, Pani Profesor, Panie Marszałku, ja 

tu jestem tylko drobny żuczek… Jeżeli będzie taka 
wola ze strony Izby, to ja jestem do dyspozycji.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Dobrze. Pan minister 
jest do dyspozycji, to znaczy, że można by coś takiego 
zrobić. Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Zgłoszeń do pytań więcej nie widzę. Bardzo dzię-

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

się do głosu.
Informuję też, że wnioski o charakterze legislacyj-

nym na piśmie złożył pan senator Kleina.

Mnie się wydaje, że leśnicy, którzy mają ukończo-
ne wyższe studia, powinni być uwzględniani, obję-
ci określeniem „wykształcenie rolnicze”. Przecież 
nikt, kto nie zna roli, kto nie zna uprawy, kto nie zna 
wszystkich zasad biologii ziemi, nie zostanie leśni-
kiem. Nie wiem, dlaczego uważa się, że tylko rolnik, 
który ukończy kierunek rolnictwo, a np. agronom, 
czy jakiś inny…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 
Andrzej Konieczny: Ale zarówno… Przepraszam, 
Panie Marszałku.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę, proszę, oczywiście.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Andrzej Konieczny:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Senator, oczywiście w tym terminie „wy-

kształcenie rolnicze” mieści się również mechanizacja 
rolnictwa, kierunek mechanizacja rolnictwa…

(Senator Alicja Zając: Ale leśnik nie?)
Nie. Zgadzając się więc z wykładnią pani senator, 

oczywiście można tak dorozumieć, ale to już jest wola 
Izby Wyższej.

Senator Alicja Zając:
Jeżeli pan marszałek pozwoli, uzupełnię.
Dlaczego ja to drążę? Jeżeli ktoś nie zgodzi się 

z opinią wojewody, ma prawo zaskarżenia w terminie 
miesiąca decyzji do sądu. Wtedy idzie on do sądu 
i zaskarża: tego orzeczenia, tej opinii nie wydał rol-
nik, tylko wydał – i wtedy powie – leśnik, agronom 
czy ktoś inny. Czy tego nie należałoby jakoś dopre-
cyzować, żeby po prostu było wiadomo, że są to np. 
absolwenci uniwersytetów rolniczych? Pytam, bo ta 
sprawa nie jest jasna. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Andrzej Konieczny:
Panie Marszałku, Pani Senator, taka propozycja 

zapisu tu już dzisiaj padła.
(Senator Alicja Zając: Pan senator Kleina ją zgłosił 

i ja ją całkowicie popieram.)
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(wicemarszałek G. Czelej) wo do świadczenia pielęgnacyjnego na inne dziecko 
w rodzinie.

Proponowane zmiany miałyby wejść w życie 
z dniem 1 stycznia 2017 r.

Projekt stanowił inicjatywę ustawodawczą Senatu, 
a nowelizację ustawy w obecnym kształcie Sejm 
przyjął na dziewiętnastym posiedzeniu – podczas 
głosowania 423 posłów głosowało za, nikt nie był 
przeciwny, 5 posłów wstrzymało się od głosu.

Na posiedzeniu komisji stronę rządową reprezen-
tował wiceminister Bartosz Marczuk, który podkre-
ślał, że ze wstępnych analiz wynika, iż szacowany 
koszt proponowanych zmian to około 30 milionów zł. 
Opinia Biura Legislacyjnego Senatu jest pozytywna, 
a komisja przyjęła proponowane zmiany jednogłośnie.

W związku z tym ja również rekomenduję 
Wysokiej Izbie przyjęcie proponowanych zmian 
w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz w usta-
wie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 
w proponowanym kształcie. Dziękuję bardzo.

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 
pytania? Nie.

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

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Witam serdecznie pana ministra Marczuka.
Panie Ministrze, czy chce pan zabrać głos? Nie. 

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytania? 
Nie.

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana marszałka 

Borowskiego.

Senator Marek Borowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Tak się składa, że wtedy, kiedy powstała ta ini-

cjatywa senacka, zostałem wyznaczony na senatora 
sprawozdawcę zarówno tu, w Senacie, jak i później 
w Sejmie. Oczywiście ta ustawa nie budziła żad-
nych kontrowersji, realizowała wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego, aliści w trakcie naszych prac po-
jawił się dodatkowy problem. Mianowicie taki, iż 

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywa-

nej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec…
(Głos z sali: Jeszcze minister…)
A, tak, tak, przepraszam.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 

do wniosku? Ale chyba pan minister mówił na temat 
poprawki pana senatora Kleiny.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 
Andrzej Konieczny: Dziękuję bardzo.)

Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 
legislacyjnym, proszę Komisję Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi oraz Komisję Środowiska o ustosunkowanie 
się do przedstawionych wniosków i przygotowanie 
wspólnego sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trze-
ciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu 
i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 182, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 182 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 2 czerwca 2016 r. praco-
wała nad nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzin-
nych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów – druk senacki nr 182.

Wprowadzona zmiana ma na celu dostosowa-
nie naszego stanu prawnego do wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014 r. stwier-
dzającego niezgodność z konstytucją art. 17 ust. 5 
pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadcze-
niach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym do 
dnia 13 października 2011 r.

Proponowane zmiany powodują, zgodnie z wy-
rokiem Trybunału Konstytucyjnego, przyznanie 
prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rodzicowi, 
opiekunowi faktycznemu, który rezygnuje z za-
trudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku 
z koniecznością sprawowania opieki nad niepełno-
sprawnym dzieckiem, także w sytuacji, gdy drugi 
z rodziców, opiekunów faktycznych ma ustalone pra-
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Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

(senator M. Borowski) złotych. Tak więc o czym my mówimy? Jakże moż-
na tej sprawy nie rozwiązać za jednym razem i za 
jednym zamachem? Nie rozumiem tego zupełnie, 
nie rozumiem też tego oporu. I myślę, że Senat nie 
powinien rezygnować. Bo, jak podkreślam, komisja 
była zdecydowanie za, a jedynie uległa argumentom 
rządu, że wspomnianą sprawę trzeba dopracować na 
poziomie Sejmu, a tego nie zrobiono.

Tak więc, Panie Marszałku, ponownie zgłaszam 
poprawkę i zwracam się do Wysokiej Izby, a zwłasz-
cza do większości w Wysokiej Izbie, żeby jednak 
rozważyć wspomnianą kwestię i wprowadzić zmianę, 
o której tu mówię, do tej ustawy. Nie ma tutaj kwestii 
czasowej. Datą wejścia w życie jest 1 stycznia 2017 r., 
tak więc nie ma najmniejszych problemów, aby to 
uczynić. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek 
Stanisław Karczewski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie…
Niestety, trzeba podpisać poprawkę, Panie 

Senatorze, przepraszam bardzo. Taki jest zwyczaj. 
Mogę pożyczyć coś do pisania.

Kto jest następny do zabrania głosu?
Pan senator Antoni Szymański. Bardzo proszę.

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Pan senator Borowski bulwersował się, że jego 

poprawka, która rzeczywiście zyskała poparcie ko-
misji, nie została przyjęta w Sejmie i że… Zapewne 
tego dotyczy również poprawka… Ja nie chciałbym 
używać takiego języka, że jestem zbulwersowany, 
a jednak czuję się w obowiązku, żeby nawiązać do 
dyskusji, jaką prowadzimy od kilku miesięcy na temat 
Trybunału Konstytucyjnego, szanowania tej instytu-
cji i jej orzeczeń.

Chciałbym zwrócić uwagę, że w omawianym tu 
punkcie jest mowa o tym, aby przyjąć pewne rozwią-
zania. I niewątpliwie te rozwiązania, które najpierw 
Senat, a potem Sejm zaproponowały, realizują orze-
czenie Trybunału Ko0nstytucyjnego. Ale to orzecze-
nie jest z 18 listopada 2014 r. I ono mogło być bardzo 
sprawnie, również ze względu na stosunkowo niskie 
koszty i na wagę społeczną rozwiązań, zrealizowane 
w ubiegłej kadencji Sejmu. To się nie zdarzyło.

Podkreślam to nie dlatego, żeby to wypominać, 
ale żeby dyskusja na temat instytucji Trybunału 
Konstytucyjnego i poszanowania dla jego orzeczeń 
była pełna. Też dlatego, że w ciągu ostatnich tygodni, 
na poszczególnych posiedzeniach Senatu, mówimy 
o realizacji kolejnych orzeczeń trybunału, często ta-
kich sprzed kilku lat.

ustawa uwzględniała sytuację rodzin pełnych, w któ-
rych jest dwoje lub więcej dzieci niepełnosprawnych 
– a do tej pory można było korzystać tylko z jednego 
świadczenia – i wprowadzała możliwość korzysta-
nia z drugiego świadczenia przez drugiego rodzica, 
ale pojawił się problem: co z rodzinami niepełny-
mi? Czyli chodziło o taką sytuację, kiedy wyłącznie 
matka lub ojciec wychowuje dwoje lub więcej dzieci 
niepełnosprawnych. Nie są to sytuacje częste, ale się 
zdarzają. W związku z tym zgłosiłem wtedy popraw-
kę, która ten problem rozwiązywała. To znaczy po 
prostu pozwalała na wypłatę drugiego świadczenia 
członkowi rodziny należącemu do grupy członków 
rodziny wskazanej w ustawie jako ta, której członek 
może takie świadczenie pobierać w sytuacji, kiedy 
np. rodzice z różnych względów nie mogą wychowy-
wać dzieci. Ta poprawka, dość oczywista, zdawałoby 
się, na posiedzeniu komisji zyskała pełne poparcie. 
Pamiętam, jak senator Kogut, który jest zaangażo-
wany we wsparcie tego rodzaju rodzin, tego rodzaju 
dzieci, przekonywał, że trzeba ją przyjąć. I wszyscy 
głosowali za. Ale na posiedzeniu plenarnym, nieste-
ty, większość odrzuciła tę poprawkę. A to na skutek 
dość, nie ukrywam, mętnej argumentacji rządu, że 
poprawka nie jest precyzyjna i trzeba będzie się jej 
przyjrzeć.

Proszę państwa, poprawka jest niezwykle pre-
cyzyjna, naprawdę nie budzi żadnych wątpliwości 
legislacyjnych. Będąc w Sejmie przedstawiłem ją, 
ponieważ wcześniej rząd stwierdził: zajmiemy się 
tym jeszcze w Sejmie, tam ją doprecyzujemy. A więc 
Sejmie przedstawiłem tę poprawkę, ale rząd w dal-
szym ciągu nie kwapił się do tego, żeby ją uznać. 
Efekt jest taki, że ustawa wróciła do nas, ale kwestia 
nie została rozwiązana.

Muszę powiedzieć, że jestem tym po prostu zbul-
wersowany, dlatego że nie wiem, czy to jest jakaś 
obsesja dotycząca rodzin niepełnych lub samotnych 
matek. W sprawie 500+ mieliśmy to samo – wystar-
czyło przekroczyć dość niski próg dochodowy i już 
dodatku na dziecko nie było. W tym przypadku mamy 
dokładnie taką samą sytuację. Wtedy był jeszcze taki 
argument, że ustawa wchodzi w życie w ciągu roku, 
nie można oszacować skutków itd. Sejm zmienił 
datę wejścia w życie – omawiana ustawa wchodzi 
w życie 1 stycznia 2017 r. Tak więc nie ma obaw, 
że tegoroczny budżet zostanie jakoś zachwiany. Już 
pomijam to, że chodzi tu o pieniądze nieznaczące. Ta 
kwestia odpadła. Usłyszeliśmy tutaj, że koszt zmia-
ny, która jest obecnie wprowadzana, to kwota rzędu 
30 milionów zł. To jaki będzie koszt w sytuacji, kiedy 
mówimy o rodzinie niepełnej i o więcej niż jednym 
dziecku niepełnosprawnym? To będzie jakaś część 
wspomnianych 30 milionów zł, może kilka milionów 
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Ustawa o działaniach antyterrorystycznych

(senator A. Szymański) Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisji Obrony Narodowej, pana 
senatora Roberta Mamątowa, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Robert Mamątow:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji, Komisja Obrony Narodowej oraz Komisja 
Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej rozpatrywały na wspólnym posiedze-
niu w dniu wczorajszym rządowy projekt ustawy 
o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw – druki sejmowe nr 516, 567, 
567 A i druki senackie nr 203 i 203 A.

Ustawa dotyczy wzmocnienia mechanizmów ko-
ordynowania działań służb i organów, doprecyzowa-
nia ich zadań oraz zasad współpracy między nimi, 
zapewnienia możliwości ich skutecznych działań 
w przypadku podejrzenia przestępstwa o charakte-
rze terrorystycznym, w tym w zakresie postępowa-
nia przygotowawczego, zapewnienia mechanizmów 
reagowania adekwatnych do rodzaju występujących 
zagrożeń oraz dostosowania przepisów karnych do 
nowych typów zagrożeń o charakterze terrorystycz-
nym.

Przyczyny i potrzeby wprowadzenia rozwiązań 
w przewidzianej ustawie. Terroryzm stanowi jedno 
z największych wyzwań w kontekście zapewnienia 
bezpieczeństwa zarówno z perspektywy globalnej, 
jak i regionalnej czy krajowej. Jako zagrożenie mię-
dzynarodowe wykracza ono poza tradycyjnie rozu-
miany konflikt i sytuację kryzysową. Wzrost poziomu 
zagrożenia terrorystycznego obserwowany w ostat-
nim okresie w szczególności w państwach Europy 
Zachodniej, czego przykład stanowią zamachy we 
Francji i w Belgii, skutkuje podejmowaniem zarówno 
przez poszczególne państwa, jak i przez gremia oraz 
organizacje międzynarodowe, których członkiem jest 
Polska, starań zmierzających do zmiany przepisów 
w celu wzmocnienia możliwości rozpoznawania, 
przeciwdziałania i zwalczania ewentualnych zagro-
żeń o charakterze terrorystycznym. Chociaż Polska 
nie była dotychczas bezpośrednio celem ataku terro-
rystycznego, nie oznacza to, że pozostaje zupełnie 
wolna od tego zagrożenia. Mając na uwadze udział 
Polski w działaniach międzynarodowej koalicji an-
tyterrorystycznej, jak również fakt, że terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej wskazywane jest w mate-
riałach rozpowszechnianych przez organizacje ter-
rorystyczne jako potencjalny cel zamachów, zasadne 
jest podjęcie na poziomie prawa krajowego odpowied-

Ja wymienię, dla przykładu, kilka orzeczeń, 
w przypadku których oczekujemy na rozwiązanie, 
i wskażę ich daty. Te kwestie powinny być dawno temu 
rozwiązane. Np. wyrok z dnia 14 lutego 2012 r. doty-
czący ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 
postanowienie sygnalizacyjne z dnia 14 lutego 2012 r. 
Następnie wyrok z 22 lipca 2014 r. dotyczący ustawy 
z 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i prze-
szczepianiu komórek, tkanek i narządów. Następnie 
wyrok z 26 listopada 2013 r. dotyczący ustawy z 25 lu-
tego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz 
ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 
cywilnego. Mógłbym tak wymieniać dość długo, dlate-
go że niestety lista niewykonanych orzeczeń Trybunału 
Konstytucyjnego z lat ubiegłych, a często, jak państwo 
słyszą, wczesnych – 2012 r., 2013 r., 2014 r., 2015 r. 
– które powinny być wykonane… Nie chcę używać 
terminu „niezwłocznie”, bo ten termin zakładałby nie-
zwykłą pilność i bardzo szybkie postępowanie. Ale 
chodzi mi o to, że można było wprowadzać te zmiany 
w sposób racjonalny. Okazuje się, że w poprzednich 
kadencjach oczekiwano na to dość długo. A my w nie-
długim czasie kolejne orzeczenie trybunału dotyczą-
ce tych świadczeń rodzinnych przyjmujemy – co jest 
sprawą ważną i godną zauważenia. Dziękuję za uwagę.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że pan senator Maciej 

Łuczak złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 
na piśmie zostały złożone przez pana senatora Marka 
Borowskiego.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się jeszcze odnieść 

do dyskusji albo do wniosku legislacyjnego? Nie.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, bardzo proszę Komisję Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej o ustosunkowanie 
się do przedstawionych wniosków i przygotowanie 
sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o działaniach antyter-
rorystycznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 203, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 203 A.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Ustawa o działaniach antyterrorystycznych

(senator sprawozdawca R. Mamątow) Ustawa wprowadza powszechnie obowiązujący 
i dostosowany do wymogów NATO czterostopniowy 
system stopni alarmowych w wypadku zagrożeń ter-
rorystycznych oraz stopni alarmowych w wypadku 
zagrożeń w cyberprzestrzeni. Dotychczasowy system, 
obowiązujący na podstawie zarządzenia nr 18 prezesa 
Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wy-
kazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania 
kryzysowego, obejmował wyłącznie administrację 
rządową.

Z systemem stopni alarmowych powiązany zosta-
nie system udzielania w trybie pilnym niezbędnego 
wsparcia ze strony Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej w sytuacji, gdyby siły i środki Policji mogły 
okazać się niewystarczające do reagowania w przy-
padku zamachu.

W ustawie dokonano jasnego przypisania odpo-
wiedzialności za zapobieganie terroryzmowi Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz zapewniono 
temu organowi narzędzia prawno-organizacyjne 
mające w założeniu umożliwić skuteczną realizację 
wymienionych zadań.

Przygotowano także szczegółowe przepisy od-
noszące się do prowadzenia postępowania przygoto-
wawczego w odniesieniu do przestępstw o charakte-
rze terrorystycznym.

Wśród zmian zakładanych w innych ustawach 
istotne jest w szczególności wprowadzenie w ustawie 
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny przepisów 
definiujących nowe typy przestępstw i stanowiących 
odpowiedź na działania tzw. zagranicznych bojowni-
ków związane z konfliktem w Syrii i w Iraku.

W przypadku ustawy z dnia 24 maja 2002 r. 
o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 
Agencji Wywiadu, a także ustawy z dnia 9 czerwca 
2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz 
Służbie Wywiadu Wojskowego projekt przewiduje 
wprowadzenie instytucji tzw. odwróconego szpie-
ga, pozwalającej na pozyskanie do współpracy osób 
działających na rzecz innego państwa lub organizacji 
w odniesieniu do przestępstw o charakterze terrory-
stycznym i szpiegostwa.

Ponadto przewiduje się m.in.: przyznanie ministro-
wi właściwemu do spraw wewnętrznych kompetencji 
do wydania decyzji o czasowym zamknięciu okre-
ślonych przejść granicznych, deanonimizację osób 
korzystających z tzw. przedpłaconych kart telefonicz-
nych i zobowiązanie ich do podania swych danych 
operatorowi telekomunikacyjnemu oraz zaostrzenie 
przepisów w zakresie dokonywania wydalenia z te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób nieposiada-
jących polskiego obywatelstwa.

Ponadto w regulacji uwzględniona została kwe-
stia odpowiedzialności Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego w obszarze przeciwdziałania zagro-
żeniom w cyberprzestrzeni, a w ustawie kompeten-

nich działań legislacyjnych zmierzających do popra-
wy bezpieczeństwa w związku z tymi zagrożeniami.

Zmienność metod wykorzystywanych przez terro-
rystów powoduje, że Polska musi posiadać odpowied-
nie instrumenty służące właściwemu rozpoznaniu 
i ocenianiu zagrożenia oraz skutecznemu przeciw-
działaniu ewentualnym zdarzeniom o charakterze 
terrorystycznym. W przypadku ataku terrorystycz-
nego Polska musi być przygotowana do podjęcia na-
tychmiastowych i adekwatnych środków reagowania, 
a także usuwania skutków. Osiągnięcie tych celów 
wymaga zapewnienia mechanizmów współpracy 
wszystkich służb, organów i instytucji zaangażo-
wanych w szeroko rozumiane działania antyterrory-
styczne, jak również władz lokalnych, sektora pry-
watnego oraz całego społeczeństwa.

Podstawowym celem przygotowanej regulacji jest 
podniesienie efektywności polskiego systemu anty-
terrorystycznego, a tym samym zwiększenie bez-
pieczeństwa wszystkich obywateli Rzeczypospolitej 
Polskiej. Powtórzę, że podstawowym celem przygo-
towanej regulacji jest podniesienie efektywności pol-
skiego systemu antyterrorystycznego, a tym samym 
zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich obywateli 
Rzeczypospolitej Polskiej poprzez: wzmocnienie 
mechanizmów koordynacji działań; doprecyzowanie 
zadań poszczególnych służb i organów oraz zasad 
współpracy między nimi; zapewnienie możliwości 
skutecznych działań w przypadku podejrzenia prze-
stępstwa o charakterze terrorystycznym, w tym w za-
kresie postępowania przygotowawczego; zapewnienie 
mechanizmów reagowania adekwatnych do rodzaju 
występującego zagrożenia; dostosowanie przepisów 
karnych do nowych typów zagrożeń o charakterze 
terrorystycznym.

Proponowana regulacja ma charakter integrujący 
działania podmiotów polskiego systemu antyterro-
rystycznego z jasnym wskazaniem odpowiedzial-
ności w poszczególnych obszarach. Zastosowanie 
w ustawie systemowego podejścia do problematyki 
zagrożeń o charakterze terrorystycznym pozwoli na 
wykorzystanie potencjału wszystkich służb, organów 
i instytucji posiadających ustawowe kompetencje do 
realizowania działań antyterrorystycznych.

Regulacja będzie miała również bezpośredni 
wpływ na szybkość i prawidłowość procesu decy-
zyjnego na posiedzeniu strategicznym.

Wprowadzone przepisy integrujące działa-
nie podmiotów systemów antyterrorystycznych 
Rzeczypospolitej Polskiej będą wpisywać się w kie-
runkowe reformy poszczególnych służb i instytucji 
zmierzających do wzmocnienia możliwości koordy-
nacyjnych i nadzorczych względem realizowanych 
przez nie zadań.
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(senator sprawozdawca R. Mamątow) daleko, że występujemy często w źle pojętym czyimś 
interesie. Tyle że niezależny organ europejski, jakim 
jest Komisja Wenecka, orzekł w ostatnich dniach, 
rozpatrując tę ustawę, że rzeczywiście inwigilacja 
w internecie dzięki tej ustawie będzie nieograniczona. 
Podkreślił on, że nie został przedstawiony katalog 
przestępstw, w przypadku których można stosować 
inwigilację w internecie. Komisja Wenecka wspo-
mniała także o tym, że nie ma nawet listy danych, 
które można zbierać w internecie, i że nie do końca 
jest zdefiniowane pojęcie tych danych.

Komisja uznała większość zastrzeżeń wypowia-
danych z tej mównicy przeze mnie i przez moje kole-
żanki i kolegów. Wspomnę tylko o dwóch. Pierwsze 
to właśnie brak kontroli sądowej: komisja uznała, 
że te ogólne raporty, mające charakter statystyczny, 
nie będą wystarczającym sposobem ograniczania 
samowoli służb. Uznała także nasze argumenty co 
do automatyzmu pobierania danych od dostawców 
usług internetowych. A zatem ten uniwersalny wzo-
rzec demokracji, jaki ustanawia Komisja Wenecka, 
został zastosowany wobec polskiego prawodawstwa 
także tym razem – bo nie tylko w przypadku sprawy 
Trybunału Konstytucyjnego – i podważył zasadność 
wprowadzenia tamtych zmian. 

W tej chwili wnioskodawcy idą jeszcze dalej. 
Nie ma wątpliwości co do tego, że działalność an-
tyterrorystyczna staje się w ostatnich latach jednym 
z głównych zadań państwa. Nie ma wątpliwości co do 
tego, że otoczenie międzynarodowe znacznie pogor-
szyło się w ciągu ostatnich lat, a najwyraźniejszym 
tego początkiem w Europie był rok 2004, rok 2005, 
kiedy mieliśmy do czynienia z tragicznymi zama-
chami w Londynie oraz w Madrycie, nie mówiąc już 
o ostatnich wydarzeniach w Belgii czy we Francji. 
I nie ma wątpliwości co do tego, że służby powinny 
lepiej koordynować swoją działalność, wzajemnie się 
wspierać i być szczelne, tzn. nie powinno być szcze-
liny umożliwiającej przeoczenie jakiegoś zdarzenia, 
które może prowadzić do aktu terrorystycznego. Nie 
ma też wątpliwości co do tego, że trzeba doskona-
lić służby w wykonywaniu zadań określonych przez 
prawo, czyli szkolić je, szkolić i jeszcze raz szkolić, 
czyli zgrywać tych kilkanaście służb oraz instytu-
cji państwowych we wzajemnym współdziałaniu. 
I nie ma wreszcie wątpliwości co do tego, że win-
na się odbywać regularna praca nad podnoszeniem 
świadomości społecznej, poczynając od młodzieży 
w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ale 
mamy wątpliwości co do tego, czy do tego potrzeb-
na jest nowa, pierwsza ustawa antyterrorystyczna. 
Nie mamy wątpliwości co do tego, że potrzebne jest 
zwiększenie kompetencji poszczególnych instytucji. 
Nie mamy wątpliwości co do tego, że potrzebne jest 
zwiększenie sprawności tych instytucji. Nie mamy 
wątpliwości co do tego, że te instytucje powinny 

cyjnej ABW wprowadzono szczegółowe rozwiązania 
dotyczące ochrony cyberprzestrzeni.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, po długiej i wy-
czerpującej dyskusji Komisja Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, Komisja Obrony 
Narodowej oraz Komisja Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej przyjęły projekt i wnoszą 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisji Obrony Narodowej, pana 
senatora Bogdana Klicha, o przedstawienie wniosku 
mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca  
Bogdan Klich:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Kilka miesięcy temu z tej mównicy wielu spo-

śród senatorów Platformy Obywatelskiej i niezrze-
szonych przestrzegało przed wprowadzeniem dale-
ko idących przepisów zwiększających kompetencje 
służb w ustawie o Policji i w ustawie o służbach wła-
śnie. Mówiliśmy o tym, że Trybunał Konstytucyjny 
wcale nie oczekiwał od parlamentu wprowadzenia 
nowych regulacji, jeżeli chodzi o kontrolę inter-
netu. Przypominaliśmy, że jest to wola polityczna 
większości PiS, zarówno w Sejmie, jak i w Senacie. 
Przestrzegaliśmy m.in. przed ustanowieniem sztyw-
nych łączy, dzięki którym służby będą miały moż-
liwość niekontrolowanego pobierania danych od do-
stawców usług internetowych, nie tak, jak jest w tej 
chwili, uzyskując każdorazowo zgodę, tylko automa-
tycznie. Mówiliśmy także o tym, że brakuje kontroli 
sądowej, bo kontrola, która została zapisana w tamtej 
ustawie, jest kontrolą fikcyjną. Podkreślaliśmy, że 
sądy okręgowe, otrzymujące raz na pół roku od Policji 
i służb statystyczne raporty o tym, kto został obję-
ty kontrolą operacyjną w przestrzeni wirtualnej, nie 
dają wystarczającej rękojmi wyeliminowania nadużyć 
albo też zapobieżenia jakimkolwiek nadużyciom, że 
ta kontrola nie będzie realna, że ta kontrola będzie 
fikcyjna. I konkludowaliśmy wtedy, że ustawa, która 
została, niestety, zaakceptowana przez Wysoką Izbę 
większością głosów Prawa i Sprawiedliwości, gro-
zi zastąpieniem internetu jako przestrzeni wolności 
przestrzenią dominacji służb. Państwo uważali, że nie 
mamy racji, że nasze zastrzeżenia i wątpliwości idą za 
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(senator sprawozdawca B. Klich) precyzyjny przez przedstawicieli organizacji po-
zarządowych. Może wymienię jedną. Mamy wąt-
pliwości co do tak szerokiego i niekontrolowanego 
przez jakąkolwiek instytucję zewnętrzną dostępu 
służb do danych osobowych. Ustawa wymienia, do 
jakich zestawów danych osobowych będą miały do-
stęp służby. Można powiedzieć, że do wszystkich 
zbiorów danych osobowych publicznych, łącznie 
z danymi najbardziej wrażliwymi, jakie znajdują się 
w domenie Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli 
z danymi o pacjentach, o obywatelach, którzy korzy-
stają z usług medycznych. Analogicznie można mieć 
wątpliwości co do automatycznego dostępu do danych 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ze względu na 
wrażliwość tych danych. To będzie szerokopasmowy 
dostęp służb do zbioru danych podlegających do tej 
pory ochronie. Ja wiem, że w dotychczasowej ustawie 
o ABW, Agencji Wywiadu jest art. 34, który umożli-
wia służbom zarówno jawny, jak i niejawny dostęp do 
tych danych, ale teraz to się ma odbywać na zasadzie 
transmisji danych, na zasadzie teleinformatycznej 
transmisji danych. A zatem ten zakres, ten tryb, który 
wprowadza nowa ustawa, grozi tym, że hurt zastąpi 
detal, grozi to tym, że dane osobowe obywateli pol-
skich nie będą wystarczająco chronione.

To są dwa zastrzeżenia, o których chciałem powie-
dzieć, równocześnie identyfikując nasze zastrzeżenia 
z zastrzeżeniami naszego Biura Legislacyjnego oraz 
z wątpliwościami, z większością, nie wszystkimi, ale 
większością wątpliwości zgłaszanych przez organi-
zacje pozarządowe.

To jest wystarczającą podstawą do tego, żeby wno-
sić o odrzucenie tej ustawy w całości. Nie wierzymy 
bowiem w to, że poprawkami zgłaszanymi na tej sali 
jesteśmy w stanie poprawić tę ustawę. Dziękuję bar-
dzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan marszałek Borusewicz pragnie zadać pytanie. 
Proszę bardzo. Któremu sprawozdawcy?

(Senator Bogdan Borusewicz: Panu senatorowi 
sprawozdawcy większości.)

Większości. Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Ustawa wprowadza znaczącą ingerencję w pra-

wa obcokrajowców, którzy przebywają na naszym 
terytorium. Czy to dotyczy także obcokrajowców, 
którzy posiadają Kartę Polaka? Kartę Polaka mają 

dysponować procedurami, które będą dobrze zako-
rzenione w obowiązującym prawie i umożliwią im 
sprawniejsze działanie. Równocześnie jednak uważa-
my, że ustawa antyterrorystyczna nie jest konieczna, 
że można było – i nadal można – wprowadzić do tych 
kilkunastu ustaw opisujących nasz system antyterro-
rystyczny niezbędne modyfikacje idące w kierunku 
usprawnienia i większej efektywności tych instytucji. 
Taki model byłby przez nas do przyjęcia.

Drugim zasadniczym problemem, jaki klub 
Platformy Obywatelskiej ma z przedkładaną ustawą, 
jest problem zaburzonej równowagi pomiędzy insty-
tucjami, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
państwa, przede wszystkim służbami i Policją, oraz 
tymi, które są odpowiedzialne za ochronę praw oby-
wateli, za to wszystko, co zapisane jest jako elemen-
tarna, zasadnicza część Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, czyli prawa człowieka oraz swobody obywa-
telskie. Uważamy bowiem, że jeżeli zwiększeniu kom-
petencji tych organów, służb i Policji, nie towarzyszy 
odpowiednia kontrola zewnętrzna, poszkodowanym 
będzie obywatel. To obywatel i jego uprawnienia będą 
cierpieć z tego powodu. Dlatego mamy wątpliwości 
co do zapisów tej ustawy, bo, jak rząd jasno mówi, 
zwiększa ona kompetencje służb. Ze zwiększeniem 
kompetencji służb powinno iść w parze zwiększenie 
kompetencji organów kontrolnych. Wystarczy przy-
pomnieć o tym, co się wydarzyło w Sejmie w ciągu 
ostatniego półrocza, jak to Komisja do spraw Służb 
Specjalnych, która miała rotacyjne przewodnictwo 
najpierw zwyczajowo, a od kilku lat także regulami-
nowo, została tego rotacyjnego przewodnictwa pozba-
wiona. I można powiedzieć, że większość sejmowa za 
pomocą tej komisji kontroluje rząd, który wyłoniła.

Mamy zasadnicze wątpliwości dotyczące braku 
kontroli sądowej nad zastosowaniem kontroli opera-
cyjnej wobec cudzoziemców. Jesteśmy przekonani 
co do tego, że dwa różne rozwiązania, jeżeli chodzi 
o obywateli polskich i obywateli innych krajów, będą 
zakwestionowane na forum międzynarodowym. To 
jest duża wada tych rozwiązań. Karta praw podsta-
wowych została ratyfikowana przez nasz kraj. Jest 
to wystarczająca podstawa do tego, żeby zaskar-
żyć takie rozwiązanie do Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości. Powiedzmy sobie szczerze, że cho-
dzi tutaj przecież o obywateli innych krajów człon-
kowskich Unii Europejskiej, którzy w myśl zapisów 
tej karty powinni cieszyć się na terenie każdego kraju 
członkowskiego identycznymi prawami i swobodami 
co obywatele tego kraju.

Mamy wątpliwości… Ja wymienię w tej chwi-
li dwie spośród kilkunastu, dołączając się do głosu 
naszego Biura Legislacyjnego. Takie wątpliwości 
zostały ponadto wczoraj wyłożone w sposób bardzo 
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(senator B. Borusewicz) Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Robert Mamątow:
Wie pan, chciałbym zwrócić uwagę, że nie ma ter-

roryzmu mniejszej wagi i większej wagi. Terroryzm 
jest ogólnie zdefiniowany tak, że jest to walka wszelki-
mi sposobami ze społeczeństwem. Tak można ogólnie 
powiedzieć. No i nie da się tego rozgraniczyć, powie-
dzieć, że są jakieś mniejsze działania terrorystyczne, 
mniejszej wagi, że może agencja mogłaby się nimi 
nie zajmować. Nie. Terroryzm jest terroryzmem. To, 
jaki on jest, mieliśmy ostatnio okazję zobaczyć, tak 
jak powiedziałem, w Belgii i we Francji. Naprawdę 
musimy zrobić wszystko, żeby zabezpieczyć naszych 
obywateli przed taką ewentualną sytuacją.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Leszek Czarnobaj…
Pan chciałby dopytać?
(Senator Jerzy Wcisła: Tak.)
To bardzo proszę.
Jeszcze momencik, przepraszam.

Senator Jerzy Wcisła:
Nie chodziło mi o to, czy terroryzm może być na 

większą czy mniejszą skalę, tylko o takie sytuacje, 
w których za działanie terrorystyczne można uznać 
działanie, które terrorystyczne tak naprawdę nie jest. 
Bo szerokie pojęcie terroryzmu może spowodować, 
że np. znieważenie prezydenta gdzieś na łamach…

(Senator Robert Mamątow: Nie…)
…może spowodować oskarżenie o działanie terro-

rystyczne. A to nie ma nic wspólnego z terroryzmem.

Senator Robert Mamątow:
Tutaj będą decydowały właśnie służby. Ja uważam, 

że one mają takie kompetencje, że to rozgraniczą.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, ja do pana senatora sprawoz-

dawcy.
Ja zmienię kolejność, bo…
(Senator Robert Mamątow: I ty, Brutusie, prze-

ciwko mnie?)

obcokrajowcy pochodzenia polskiego, a – jak pan 
senator wie – Senat zajmuje się naszymi rodakami 
za granicą. Jak to od tej strony wygląda?

Marszałek Stanisław Karczewski:

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Robert Mamątow:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Po wypowiedzi pana senatora Klicha, zanim od-

powiem panu marszałkowi, muszę powiedzieć jedno 
zdanie, bo to się z tym wiąże.

Ja to czytałem 2 razy, przedstawiając uzasadnie-
nie. Projekt ustawy antyterrorystycznej jest opraco-
wany po to, żeby społeczeństwo polskie, obywatele 
polscy nie bali się tego, co się może wydarzyć, a co 
się wydarzyło we Francji i w Belgii. Po to jest ta usta-
wa, takie są jej założenia. Ta ustawa w większości 
dotyczy obcokrajowców, także tych, którzy mają 
Kartę Polaka. To są obcokrajowcy, wprawdzie dzisiaj 
mają Kartę Polaka, okej, ale są obcokrajowcami. Ta 
ustawa w jednakowym stopniu dotyczy wszystkich. 
Jeśli ktokolwiek w jakikolwiek sposób może zagrozić 
bezpieczeństwu naszych obywateli, to służby są od 
tego, żeby prześwietlić, zabezpieczyć, tak aby nam, 
naszemu społeczeństwu nic się nie stało. Od tego są 
służby i czy to jest obywatel francuski, czy obywatel 
białoruski z Kartą Polaka, to one mają go tak samo 
traktować.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Jerzy Wcisła. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Wcisła:

Ja też mam pytanie do pana senatora sprawozdaw-
cy, pana senatora Mamątowa.

Pytanie jest takie. Chodzi mi o pojęcie przestęp-
stwa o charakterze terrorystycznym. Czy podczas 
pracy komisji nie było dyskusji o tym, czy to pojęcie 
nie jest za szerokie i czy nie może spowodować roz-
drobnienia działań służb antyterrorystycznych albo, 
co gorsza, czy nie może być wykorzystywane przez 
te służby jako pretekst do podejmowania działań 
niekwalifikujących się do działań antyterrorystycz-
nych, a uznawanych za działania antyterrorystyczne? 
Chodzi mi o wykorzystywanie ustawy jako usprawie-
dliwienia dla różnych działań.
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(senator L. Czarnobaj) Senator Barbara Zdrojewska:

Może pociągnę, Panie Przewodniczący, ten wątek.
Jest pan sprawozdawcą komisji, która… między 

innymi komisji praw człowieka. I nie bez przyczyny 
na pierwszym miejscu są właśnie prawa człowieka. 
Pan w swoim sprawozdaniu skupił się na uprawnie-
niach służb i na zagrożeniu. A proszę mi powiedzieć 
o swoim podejściu, ale także podejściu większości, 
właśnie do praw człowieka. W jaki sposób chcecie 
państwo zabezpieczyć prawa człowieka, oczywi-
ście z jednoczesną konieczną walką z terroryzmem. 
Dziękuję bardzo.

(Senator Czesław Ryszka: Własność pierwszym 
prawem człowieka. I prawo do życia.)

(Senator Jarosław Rusiecki: Prawo do bezpieczeń-
stwa jest pierwszym prawem. I prawo do życia.)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Mamątow.

Senator Robert Mamątow:
Pani Senator, oczywiście… Powiem tak: podsta-

wowym prawem człowieka jest prawo do życia i do 
wolności. Podstawowym prawem. I to jest podstawo-
wa kwestia. I prawo do bezpieczeństwa. Człowiek 
musi się czuć bezpiecznie we własnym kraju. To jest 
podstawowa sprawa. I dlatego jest ta ustawa.

A jeśli chodzi o moje osobiste… Proszę pani, jak 
powiedziałem wcześniej, jeśli nawet miałoby to być 
kosztem jakichś uszczerbków na podstawowych pra-
wach człowieka, to ja po prostu się na to godzę. Ja się 
na to godzę, żeby do takich sytuacji terrorystycznych, 
co pan senator Klich powiedział, jakie były wcześniej 
w Anglii, w Hiszpanii, w Stanach, ostatnio we Francji 
i w Belgii, nie doszło. I dlatego jest ta ustawa. I dla-
tego ta ustawa według państwa może w jakiś sposób 
ogranicza prawa podstawowe… Chociaż jak ja wczy-
tałem się w nią, to upewniłem się, że nic takiego tu 
nie ma. Wszędzie jest kontrola sądu i odpowiednich 
służb do tego powołanych.

(Senator Czesław Ryszka: Wszyscy uczciwi się 
na to godzą.)

(Senator Barbara Zdrojewska: Jeszcze tylko do-
pytam.)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Panie Senatorze, nie dyskutujemy z miejsca. 
Proszę: pytanie i odpowiedź, pytanie i odpowiedź.

(Senator Barbara Zdrojewska: Ja jeszcze tylko 
dopytam, bo…)

Nie, absolutnie, Robert, coś ty. (Wesołość na sali)
Ja tylko chciałbym… Zmienię kolejność, bo… 

Pan senator powiedział tutaj, że omawiana ustawa 
ma spowodować, że Polacy będą się mniej obawiali 
terroryzmu. Bardzo fajnie, super. Jak rozumiem, pan 
senator wie, że takie same, a może nie takie same, ale 
podobne ustawy były i są we Francji oraz w Belgii.

(Senator Marek Borowski: W Turcji.)
W Turcji…
(Senator Marek Borowski: W Rosji.)
(Senator Jarosław Rusiecki: W Belgii.)
…w Rosji… I w związku z tym proszę mi powie-

dzieć, na czym polega doskonałość wspomnianej usta-
wy w stosunku do innych ustaw, skoro jako Polacy 
będziemy się mniej bali. Proszę mi tak w dwóch zda-
niach powiedzieć, na czym ma polegać wyższość tej 
naszej ustawy, powodująca, że będziemy się obawiali 
terroryzmu mniej niż ludzie w innych krajach.

Senator Robert Mamątow:
Dziękuję. Nie znam…
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dobrze, ale… 

Nie… Pytanie było do pana sprawozdawcy, a nie 
do senatora Ryszki, Panie Senatorze. Pan senator 
Mamątow.)

Nie znam ustaw, które obowiązują we Francji, 
w Belgii czy w Rosji. Powiem panu, Panie Senatorze, 
tylko tak: obecnie we Francji jest któryś z rzędu mie-
siąc ogłoszonego stanu wyjątkowego. Proszę pana, 
tam jest… Tam totalnie wszyscy są podsłuchiwani. 
I nie ma ani jednego protestu. Ludzie są zatrzy-
mywani na ulicach i nie ma ani jednego protestu, 
że to jest nie… Ludzie się nie buntują przeciwko 
temu. Bezpieczeństwo obywateli ponad wszystko. 
Dziękuję.

Jeśli nawet… Przepraszam, wczoraj tego nie po-
wiedziałem. Proszę państwa, jeśli nawet to, o czym 
tu mowa, miałoby być jakimś częściowym ograni-
czeniem praw podstawowych, to zastanówcie się 
państwo, czy to nie lepiej, że uratujemy kilkadzie-
siąt, a czasami kilkaset czy nawet kilka tysięcy – jak 
było w Ameryce – istnień ludzkich, niż że po prostu 
pozwolimy… Dbanie… Mam na myśli to, co cały 
czas mówił pan senator Klich, co przebijało w jego 
wypowiedzi: że ważniejsze są prawa człowieka… 
ważniejsze są prawa terrorysty niż prawa polskiego 
obywatela. Ja tak to zrozumiałem.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Barbara Zdrojewska zadaje pytanie.



34
20. posiedzenie Senatu w dniu 15 czerwca 2016 r. 

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych

(Senator Jan Maria Jackowski: Tak jest. Tak jest 
według regulaminu.)

Tak.
(Senator Jan Maria Jackowski: Zgodnie z regu-

laminem…)
Zgodnie z regulaminem.
(Senator Jan Maria Jackowski: …i w toku regu-

laminu.)
Zapraszam pana senatora Klicha.
(Głos z sali: I z prawami człowieka.)
(Senator Jan Maria Jackowski: I z prawami czło-

wieka.)
Tu przestrzegamy regulaminu. Przede wszystkim 

musi być przestrzegany regulamin.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Senatorze, ja mam pytanie do pana. Nie 

bardzo rozumiem wniosek o odrzucenie tej ustawy 
w całości, ponieważ w moim głębokim przekonaniu 
pana środowiskiem politycznym kieruje pełna hipo-
kryzja. Przez 8 lat, mając pełnię władzy w Polsce, nie 
przygotowaliście państwa polskiego adekwatnie do 
tych wyzwań. Przypomnę kwestię wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z 2014 r., który nie został wykona-
ny i trzeba było na początku tej kadencji zrobić tzw. 
ustawę o Policji. Przypomnę również, że zapisy, które 
w tej chwili kwestionujecie w tej ustawie, w znacznie 
ostrzejszej formie przedstawiciele waszej administracji 
proponowali w rozwiązaniach szczątkowych na róż-
nych etapach prac nad ustawą antyterrorystyczną od 
2008 r. Bo takie prace trwały za czasów, kiedy mini-
strem spraw wewnętrznych był Grzegorz Schetyna, za 
czasów jego następców, a również w czasach, gdy wi-
ceministrem spraw wewnętrznych był generał Rapacki, 
który proponował m.in. wprowadzenie identyfikacji 
kart prepaidowych. A więc teraz te krokodyle łzy, które 
wylewacie, mówiąc o rzekomo zagrożonych wolno-
ściach obywatelskich i prawach człowieka, są po pro-
stu obłudne z tej prostej przyczyny, że sami tego nie 
zrobiliście. Gdyby to zgłaszała osoba…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, ponad minutę zadaje pan…)

Dlatego chciałbym, żeby…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie ma pyta-

nia.)
…pan wyjaśnił…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Pytanie.)
…motywację tego wniosku. Bo ten wniosek jest 

czysto polityczny, a nie merytoryczny. Dziękuję.

Senator Bogdan Klich:
Bardzo się cieszę, że pan senator o to zapytał.
W pierwszej sprawie odsyłam jednak do lektury 

i proponuję zgromadzić większą wiedzę na ten temat, 

Dopytanie to formuła niedopuszczalna. Ale bar-
dzo proszę.

(Senator Barbara Zdrojewska: Ale pan marszałek 
dopuścił?)

Ale ja dopuszczam. Tak.
(Senator Barbara Zdrojewska: Dziękuję.)
Pozaregulaminowa.
(Senator Barbara Zdrojewska: Dziękuję bardzo.)
(Senator Grażyna Sztark: A jaka forma pytania 

jest pozaregulaminowa?)
Dopytanie jest formułą pozaregulaminową.

Senator Barbara Zdrojewska:
Ja chciałabym tylko zapytać, czy dobrze zrozu-

miałam pana senatora sprawozdawcę. To znaczy wy-
stępuje pan tutaj z taką filozofią, że to jest oczywiste, 
że zawsze bezpieczeństwo jest ponad wolnością. Nie 
chcę się nad tym rozwodzić…

(Senator Robert Mamątow: Nie trzeba tego roz-
dzielać…)

Proszę tylko powiedzieć, czy tak pan myśli.

Senator Robert Mamątow:

Nie, nie. Absolutnie tak nie myślę.
(Senator Barbara Zdrojewska: Czy to jest zasada, 

którą się kierowaliście?)
Tylko mamy…
(Rozmowy na sali)
Pani Senator, mamy konkretną sytuację. Prawda? 

Dlaczego dzisiaj rozmawiamy o tej ustawie? Dlatego 
że widać, co się dzieje w Europie. Przy okazji mamy 
w kraju dwa bardzo ważne wydarzenia polityczne 
i jedno kościelne. I musimy zrobić wszystko, żeby 
zabezpieczyć te wydarzenia. Bo, proszę pani, co to 
znaczy: prawa człowieka – gościa, który zakłada 
na siebie pas, idzie w tłum młodzieży i wysadza się 
w powietrze? Co mi z jego praw człowieka, jak przez 
to ginie kilkudziesięciu, kilkuset młodych ludzi? 
Dlatego, tak jak powiedziałem i jeszcze raz powiem, 
gdyby się zdarzyła taka sytuacja, że trzeba by w jakiś 
sposób po części ograniczyć prawa podstawowe na 
rzecz bezpieczeństwa społeczeństwa, to ja jestem za.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Jan Maria Jackowski.
(Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję bardzo, 

Panie Marszałku. Ja mam pytanie do pana senatora 
Klicha, przedstawiciela mniejszości.)

A to jest dozwolone. Bardzo proszę.

(marszałek S. Karczewski)
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(senator B. Klich) Tak więc o tych trzech aspektach chciałbym wspo-
mnieć, odpowiadając na pierwszą część pańskiego 
pytania o to, co zostało zrobione. W moim przeko-
naniu zostało zrobione dużo, ale – przypomnę frag-
ment swojego wystąpienia, którego pan wysłuchał, 
jak widziałem, z uwagą – tego nigdy za wiele. Należy 
doskonalić obecne rozwiązania, należy doskonalić 
obecny system – i o tym wspominałem wyraźnie, 
bo doskonalenie tych rozwiązań jest po prostu ko-
nieczne. Ale do tego niepotrzebna jest ustawa anty-
terrorystyczna, bo większa część tej ustawy, jak pan 
senator też pewnie zauważył, wnikliwie – tak zakła-
dam – czytając jej projekt, jest poświęcona zmianom 
w przepisach w innych ustawach, a tylko część, mniej 
więcej 2/3, jest poświęcona tym nowym rozwiąza-
niom, które nie są li tylko modyfikacją istniejących 
rozwiązań. Dlatego pierwszym powodem, o którym 
wspomniałem w swoim wystąpieniu, kwestionowania 
tej ustawy jest brak potrzeby tworzenia nowej ustawy 
w momencie, kiedy można by doskonalić istniejące 
rozwiązania.

Po drugie, pan senator pytał o to…
(Senator Czesław Ryszka: 18 miesięcy było…)
(Rozmowy na sali)
Ale teraz będzie jedno zdanie. Jak wcześniej wy-

glądały prace nad ustawą na poziomie administracji 
rządowej? Owszem, one były, ale nie ma druku se-
nackiego ani druku sejmowego – w odpowiedniej 
kolejności: najpierw sejmowego, a następnie senac-
kiego – które byłyby dowodem na to, że cokolwiek 
w tym zakresie zostało skierowane do parlamentu 
w poprzednich kadencjach. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:

Panie Marszałku, ja mam pytanie do pana se-
natora Mamątowa. Chodzi mi o działania Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która dostanie w tej 
chwili bardzo szerokie uprawnienia. Na pewno nie 
cieszy się ona największym zaufaniem. W związku 
z tym mam pytanie, bo ja nie doczytałem tego w ar-
tykułach ustawy. Kto właściwie będzie nadzorował 
działanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego? 
Trudno to w tej ustawie znaleźć.

Drugie pytanie dotyczy terminu wejścia w życie 
ustawy. Czy ten termin, który jest przewidywany… 
Bo przecież ustawa jeszcze wróci do Sejmu, potem 
ewentualnie będzie ileś tam dni na wejście jej w ży-
cie… Czy to, co państwo mówicie, że te rozwiąza-
nia mają być wdrożone przed Światowymi Dniami 

bo zakładam, że pańskie pytanie wynika po prostu 
z niewiedzy.

Otóż w 2008 r. został wprowadzony zintegrowany 
system reagowania na zagrożenia o charakterze ter-
rorystycznym, została – jak pan może słyszał, może 
nie słyszał – powołana specjalna komórka, która jest 
takim integratorem działalności i wielu służb, i wielu 
instytucji. Tych instytucji jest kilkanaście. Ta komór-
ka nazywa się Centrum Antyterrorystyczne, w skró-
cie CAT, notabene zlokalizowane jest w Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, więc to też jest, 
Panie Senatorze, wzmocnienie roli ABW w zapobie-
ganiu i przeciwdziałaniu zagrożeniom o charakterze 
terrorystycznym.

Co 2 lata jest przygotowywany i akceptowany 
przez rząd – ostatnio, jeśli dobrze pamiętam, w grud-
niu albo listopadzie 2014 r. – kroczący program dosko-
nalenia, o czym właśnie mówiłem, zgrania wszystkich 
instytucji i wszystkich służb, które biorą udział w tym 
zintegrowanym systemie antyterrorystycznym. Ten 
program stawia zadania, ten program opisuje sposób 
doskonalenia poszczególnych służb i jest nastawiony 
na koordynację pracy poszczególnych elementów tego 
systemu.

Czy ten system jest dobry, Panie Senatorze? 
Przypomnę o tym, że Niemcy odeszły w pewnym mo-
mencie od takiego systemu piramidalnego, w którym 
jedna instytucja była odpowiedzialna za działalność 
zapobiegawczą w zakresie terroryzmu, jednak współ-
czesne zagrożenia terrorystyczne mają charakter 
sieciowy… Tu odsyłam do lektury słynnego tekstu, 
potem książki Simona i Benjamina, którzy odróżnili 
stary terroryzm od nowego terroryzmu i uznali, że 
jedną z cech wyróżniających nowy terroryzm jest 
właśnie jego sieciowy charakter. A zatem uznaliśmy, 
że tylko mechanizm sieciowy, elastyczny jest w sta-
nie reagować lepiej na sieciowe zagrożenia ze strony 
tych, którzy terroryzm prowadzą. Ten program – jak 
powiedziałem, ostatni chyba z końca 2014 r. – stawia 
na najbliższe 2 lata, na ten czas, takie zadania, któ-
rych zrealizowanie pozwoli doskonalić mechanizmy 
tego systemu.

Poza tym Polska jest członkiem Unii Europejskiej 
i, jak pan może wie, współpracowała przy tworze-
niu europejskiej strategii antyterrorystycznej, była 
zwolennikiem powołania pełnomocnika do spraw 
antyterrorystycznych. Osobiście uważam, że na 
gruncie Unii Europejskiej to za mało. Jeżeli pojawi-
łyby się na tej sali głosy odnośnie do tego, co trzeba 
zrobić w Unii Europejskiej w kwestii działalności 
w zakresie zapobiegania terroryzmowi i zwalczania 
go… Uważam, że Unia powinna mieć więcej kom-
petencji w tym zakresie, a nie tylko kompetencje 
koordynujące.
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(senator P. Florek) Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam pytanie do posła… przepraszam, do senatora 

sprawozdawcy. To zapewne całkowity zbieg okolicz-
ności, że w trakcie prac parlamentarnych nad ustawą 
w Polsce, która jest jednym z najbezpieczniejszych 
państw na świecie, jeżeli chodzi o zagrożenia terro-
rystyczne – pomijam istniejący terror kryminalny, 
bo to jest rzeczywiście wyzwanie – doszło do próby 
wysadzenia autobusu we Wrocławiu, ataku anarchi-
stów na samochody policyjne w Warszawie, doszło do 
likwidacji czteroosobowej grupy planującej zamach. 
I dzięki Bogu, wszystkie działania służb były podjęte 
z wykorzystaniem istniejących narzędzi, dzięki ist-
niejącym przepisom, które dają służbom specjalnym 
narzędzia do, jak się okazuje, skutecznego działania. 
Czy w trakcie debaty i prac parlamentarnych pojawiły 
się jakieś ważne argumenty, które przesądziły o tym, 
że trzeba wprowadzać nowe narzędzia, nowe przepisy 
prawne, mimo że te, które obowiązywały, służby dość 
skutecznie wykorzystywały? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Robert Mamątow:
Proszę pana, dobrze, że pan poruszył właśnie spra-

wę z Wrocławia, bo dzięki ustawie o Policji, którą 
tak skrytykował pan senator Klich, tak szybko udało 
się sprawców tego zamachu tam schwycić. Ja będę 
powtarzał cały czas, że nie wiem, czego państwo 
szukacie poprzez te swoje pytania, czego się doszu-
kujecie. Przecież to jest tak ewidentna sprawa, jeśli 
chodzi o ustawę antyterrorystyczną, ona tak działa 
w obronie obywateli, w obronie naszego społeczeń-
stwa, że… I oczywiście, że ja będę to powtarzał, bo 
taka jest prawda, ta ustawa po to została powołana.

Proszę państwa, jeślibyście mieli faktycznie za-
strzeżenia, takie konkretne, to wczoraj powiedzie-
libyście tak: wnosimy poprawkę taką a taką, bo tę 
ustawę możemy poprawić. A pan senator Klich za-
czął, poprosił pierwszy o głos, bo musiał wyjść, i od 
razu powiedział w pierwszych słowach: odrzucamy 
tę ustawę i nie chcemy o tym rozmawiać.

(Głos z sali: Totalna opozycja.)
Co do poprawek, które zaproponowało Biuro 

Legislacyjne, to ja też się z nimi po części zgadzam, 
tylko że to są poprawki legislacyjne, nic niewnoszące, 
jeśli chodzi o samą treść ustawy.

(Senator Mieczysław Augustyn: No nie...)
No tak sama pani legislator powiedziała.
(Rozmowy na sali)

Młodzieży, lub jeszcze wcześniej, przed szczytem 
NATO w Warszawie, związane jest z tym, że ce-
lem jest wprowadzenie tej ustawy przed terminem… 
Bo było również wiele imprez – już nie wspomnę 
o Euro 2012 i innych imprezach – które też wymagały 
pewnych przygotowań i takie przygotowania trwały 
bardzo długo. I w związku z tym pytanie jest takie: 
czy jest możliwe wdrożenie tych nowych przepisów 
w tym czasie, w lipcu czy sierpniu? A jeżeli nie jest 
możliwe ich wdrożenie, to w związku z tym po co ta 
ustawa jest tak szybko procedowana? Może należa-
łoby przygotować ustawę odnoszącą się do określo-
nego czasu, do okresu, kiedy będą miały miejsce te 
wydarzenia, a nie robić ustawę bezterminową, która 
obejmie wszystkie inne bardzo ważne i wiążące spra-
wy związane z wolnością obywateli na przyszłość. Na 
początek takie 2 pytania. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Robert Mamątow:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Proszę państwa, wczoraj na posiedzeniu 3 komisji 

był prawie cały klub Platformy Obywatelskiej. I ja tak 
się ucieszyłem… Mówiłem: kurde, nie będą zadawać 
dużo pytań, bo wszyscy byli na posiedzeniu komisji, 
więc wszystko będą wiedzieć. No niestety, tak nie 
jest… A pan też był na posiedzeniu komisji.

Odpowiadam panu na pytanie. Panie Senatorze, 
po pierwsze, nic się nie zmienia jeśli chodzi o nadzór 
nad służbami, a po drugie… Przepraszam, jakie było 
drugie pytanie?

(Senator Piotr Florek: Pytałem o nadzór i o to, że 
termin wejścia w życie ustawy się nie zmienia, a są 
nowe zadania.)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Chodziło o ter-
min wejścia…)

Jeżeli chodzi o nadzór, nic się nie zmieni. A jeśli 
chodzi o termin, to wprowadzono tutaj normalny 
termin. Przecież już w ubiegłym tygodniu ustawa 
była uchwalona przez Sejm. Przez cały tydzień można 
było… A jeśli ktoś był zainteresowany, to jeszcze 
wcześniej mógł obserwować prace sejmowe nad tą 
ustawą. Tak że ja tu nie widzę żadnego pośpiechu, 
to jest normalna procedura.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję.
Pan senator Rybicki. Bardzo proszę.
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czy, bo tak było, to państwo już projekt takiej ustawy 
opracowaliście. A dzisiaj mówicie, że… Mało tego, 
zdecydowana większość artykułów obecnej ustawy 
jest zbieżna z tamtymi, które państwo opracowaliście. 
A dzisiaj nie chcecie o tym rozmawiać. Nie rozumiem 
tego.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, ogłaszam przerwę do godziny 

16.30.

Senator Sekretarz Rafał Ambrozik:
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 

i Społecznej w sprawie rozpatrzenia wniosków do 
ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych 
oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opie-
kunów odbędzie się w dniu dzisiejszym w przerwie 
w posiedzeniu o godzinie 16.15 w sali nr 182.

Komunikat nr 2. Posiedzenie Komisji Środowiska 
oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu roz-
patrzenia wniosków zgłoszonych do ustawy – Prawo 
łowieckie odbędzie się w sali nr 176 bezpośrednio po 
ogłoszeniu przerwy w obradach.

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 00  
do godziny 16 minut 32)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam obrady.
(Głos z sali: Musimy chyba poczekać na sprawoz-

dawców. Senator Mamątow jest, ale senatora Klicha 
nie ma.)

(Rozmowy na sali)
Powracamy do rozpatrywania punktu czwar-

tego porządku obrad: ustawa o działaniach antyter-
rorystycznych.

Kontynuujemy zadawanie pytań sprawozdawcom 
komisji.

Pytanie zadaje pan senator Tomasz Grodzki.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie i Panowie Senatorowie! Panie Ministrze!
(Senator Robert Mamątow: Do którego sprawoz-

dawcy kieruje pan pytanie?)
Do szanownego kolegi, pana senatora Mamątowa.
Panie Senatorze, tragedię w klubie w Orlando na 

Florydzie spowodował obywatel amerykański, który 
legalnie posiadał broń, był dwukrotnie weryfikowany, 
w roku 2007 i 2013, i sam zawiadomił policję, że nie 
podobają mu się kluby gejowskie. Ten przykład poka-
zuje, że zawsze jesteśmy w tyle za terrorystami, mimo 

Marszałek Stanisław Karczewski:

A kto mówił, że jest inaczej?
(Głos z sali: To co, ręce opuścić?)
(Głos z sali: Można?)
Można, można, tak.
Biuro Legislacyjne będzie się zajmowało sprawa-

mi merytorycznymi? A to nowość.
Pan senator Rusiecki. Bardzo proszę.
(Głos z sali: Nowość…)
Tak, dla mnie to nowość. Nowość.

Senator Jarosław Rusiecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie 

do pana senatora sprawozdawcy, do pana senatora 
Mamątowa, Panie Marszałku.

Panie Senatorze, mam pytanie takiego rodzaju: 
czy w toku prac komisji była przedstawiona informa-
cja o potrzebie uchwalenia takiej ustawy? I jak to wy-
glądało w czasie, kiedy już zaczęły być przedstawiane 
informacje o takiej potrzebie? I pan senator Klich tutaj 
troszeczkę powiedział o 2008 r., więc może pan sena-
tor byłby łaskaw powiedzieć, jakie założenia wtedy 
powstawały. Zresztą to samo pytanie będę miał do 
pana ministra w późniejszym czasie.

I jeszcze taki mój komentarz, Szanowni Państwo: 
musimy rozważyć w obecnym czasie i w obecnym 
kontekście, gdy mamy do rozważenia prawo do życia, 
prawo do bezpieczeństwa i zabezpieczenia wolno-
ści człowiekowi, które z tych praw musimy chronić 
w pierwszej kolejności. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.

Senator Robert Mamątow:
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, to bardzo dobre pytanie. 

Właśnie w tym momencie powiem państwu tak: to 
Platforma Obywatelska, zdaje się w 2008 r., jeśli do-
brze pamiętam – ja później będę prosił pana ministra 
ewentualnie o poprawienie mnie – zaproponowała 
i wskazała na potrzebę uchwalenia takiej ustawy. Ta 
ustawa w zasadzie, jeśli dobrze pamiętam, w 2015 r… 
Tak, w 2015 r. ta ustawa antyterrorystyczna została 
przyjęta przez Sejm…

(Głos z sali: Przez rząd.)
Przepraszam, projekt został przyjęty przez rząd 

i nawet trafił do Sejmu.
(Senator Bogdan Klich: Nie trafił.)
Nie trafił? No dobrze, no to okej, nie będę się 

sprzeczał, bo nie jestem tego pewien. Ale temu, że 
rząd opracował taką ustawę, to pan senator nie zaprze-



38
20. posiedzenie Senatu w dniu 15 czerwca 2016 r. 

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych (cd.)

(senator T. Grodzki) Mam nadzieję, że nikt z nas na tej sali nawet nie 
pomyślał, że ważniejszy jest interes terrorysty niż ja-
kiegokolwiek innego obywatela naszego kraju. Powód 
całej mojej wypowiedzi, uzasadnienie wniosku o od-
rzucenie tej ustawy – powtórzę to raz jeszcze – jest 
prosty. Po pierwsze, uważam, że specjalna ustawa 
antyterrorystyczna jest niepotrzebna. Można by było 
doskonalić prawodawstwo, zmieniając poszczególne 
zapisy w ustawach, które stanowią podstawę naszego 
mechanizmu antyterrorystycznego. Po drugie, uwa-
żam, że niebezpieczeństwo związane z tą ustawą 
polega na zaburzeniu równowagi pomiędzy tymi in-
stytucjami, które zapewniają bezpieczeństwo, Policją 
i służbami, a tymi instytucjami, które mają strzec 
przestrzegania praw człowieka i obywatela w Polsce, 
czyli polega na niedoborze, a czasami braku kontroli 
zewnętrznej w stosunku do działania tych pierwszych 
instytucji. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Artur Warzocha.

Senator Artur Warzocha:
Panie Marszałku, mam pytanie do pana senatora 

Bogdana Klicha.
(Senator Czesław Ryszka: Ja też.)
Wsłuchując się, zarówno wczoraj, jak i dzisiaj, 

w państwa argumentację, a jednocześnie cały czas 
mając na uwadze to, że państwo zgłosili wniosek 
o odrzucenie ustawy w całości, chciałbym panu se-
natorowi zadać pytanie. Czy naprawdę uważają pań-
stwo, że można uzyskać skuteczne narzędzie prawne 
do walki z terroryzmem na podstawie przepisów, 
które są rozproszone w wielu ustawach, i to wyłącznie 
w takich ustawach jak ustawa o zarządzaniu kryzy-
sowym, ustawa o cudzoziemcach, ustawa o Policji, 
ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, ustawa 
o Straży Granicznej, ustawa o działalności leczniczej 
czy ustawa – Prawo telekomunikacyjne? Bo wydaje 
mi się, że w tej całej argumentacji z państwa strony 
nastąpiło pewne zapętlenie, którego raczej nie chcie-
liście państwo uzyskać. Również pan senator dzisiaj 
na tej sali mówił, przywołując historię prac nad prze-
pisami, które miały zwalczać terroryzm, jeszcze za 
czasów państwa rządów, że podejmowaliście państwo 
wówczas działania na poziomie Unii Europejskiej, ale 
te działania na poziomie Unii są niewystarczające. 
Z jednej strony widzicie państwo pewną fikcję, widzi-
cie państwo to, że te przepisy rzeczywiście nie dają 
skutecznego narzędzia, a jednocześnie nie pozwalacie 
dzisiaj… Inaczej: wasze działania mogą potencjalnie 
doprowadzić do tego, że ten jednolity akt prawny, 
jakim będzie ustawa antyterrorystyczna, nie wejdzie 

coraz większych wysiłków. Nie chcę już tu podnosić 
pytania: co jest ważniejsze, wolność osobista czy jej 
brak? Czy biały niedźwiedź jest szczęśliwszy w klat-
ce, czy w Arktyce?

Ja mam konkretne pytanie. Czy na posiedzeniu 
komisji poruszano temat Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej? To była olbrzymia impreza, która przeszła 
gładko i bez tej ustawy antyterrorystycznej, mimo 
że – powiem o tym, bo może nie wszyscy o tym wie-
dzą – przez bramki na Stadionie Narodowym zostały 
wychwycone radioizotopy i podniósł się taki alarm, 
jakby ktoś wnosił bombę atomową. A okazało się, że 
tam po prostu był człowiek świeżo po zakończeniu 
radioterapii w instytucie onkologii, ale system za-
działał i zaalarmował. Czy było dyskutowane to, że 
olbrzymia impreza z udziałem niebezpiecznych grup 
kibiców… A widzimy, co się dzieje w Francji, gdzie 
obowiązuje ustawa antyterrorystyczna. Czy bez tak 
rygorystycznej ustawy podczas mistrzostw Europy 
zdarzyło się coś dramatycznego?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

Senator Robert Mamątow:
Panie Senatorze, na razie nie, ale chyba sam pan 

przyzna, że czym innym jest bójka kibiców – nawet 
jeśli chodzi o tę tragedię, jaka się wydarzyła w przy-
padku angielskiego kibica – a czym innym jest za-
mach terrorystyczny, który był niedawno we Francji. 
No, wie pan, to jest to. Po to są te zabezpieczenia.

(Głos z sali: Przedwczoraj był zamach…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pytania zadaje pan senator Bogdan Klich.

Senator Bogdan Klich:

Panie Marszałku, zgłosiłem się w celu sprosto-
wania tego, co pan senator sprawozdawca zechciał 
powiedzieć, odnosząc się do mojej wcześniejszej 
wypowiedzi, więc w tym trybie chciałbym prosić 
o możliwość sprostowania.

Pan senator Mamątow powiedział – cytuję – waż-
niejszy jest interes człowieka, terrorysty; tak zrozu-
miałem wypowiedź senatora Klicha. Otóż informuję 
pana senatora, że źle pan zrozumiał tę wypowiedź…

(Senator Robert Mamątow: To dobrze, że źle zro-
zumiałem.)
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(senator A. Warzocha) czyli prawo do obrony, będzie… Jak obrońca będzie 
mógł w związku z tym bronić osoby podejrzanej, 
skoro przedstawione zarzuty będą się opierały na in-
formacjach niejawnych?

I trzecie pytanie. Mamy tu powrót do czynności 
operacyjno-rozpoznawczych, czyli podsłuchiwania 
telefonów bez kontroli sądowej. Przypomina mi się 
tzw. rozmowa kontrolowana w stanie wojennym. 
Pamiętacie państwo, był taki stacz, który odbierał 
ten telefon i mówił: rozmowa kontrolowana, rozmowa 
kontrolowana. Czy państwo nie przewidujecie chociaż 
jakiejś takiej formy, żebyśmy np. mogli przerywać 
rozmowy, jakie przeprowadzamy, i żebyśmy wiedzie-
li, że te rozmowy są kontrolowane?

I trzecie…
(Senator Robert Mamątow: Czwarte.)
I ostatnie wreszcie pytanie. Mówi się tutaj o cu-

dzoziemcach, że mogą być zatrzymani czy ich roz-
mowy mogą być podsłuchiwane. W związku z tym 
proszę mi powiedzieć: czy gdy my przeprowadzamy 
rozmowę z cudzoziemcem, również stajemy na takim 
samym, że tak powiem, poziomie jak ta druga strona? 
I jakie w związku z tym mamy wówczas możliwości 
obrony? Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

Senator Robert Mamątow:
Pani Senator, o ile ja wiem, ustawa nie daje służ-

bom żadnych takich uprawnień, o których pani mó-
wiła w pierwszej części swoich pytań.

Druga sprawa. Ja bym bardzo prosił… Bo oczy-
wiście możemy żartować, ale jeśli pani przytacza 
żartobliwie temat rozmowy kontrolowanej z tamtego 
okresu, to bardzo przepraszam, nie będę odpowiadał 
na takie pytania.

A jeśli chodzi o podsłuch cudzoziemców i przypa-
dek, gdy się nagra zwykły obywatel, że tak powiem, 
to przecież chodzi nam głównie o rozszyfrowanie 
tego podsłuchiwanego, którym jest ten cudzoziemiec. 
Więc to pozostałe nie ma żadnego znaczenia w spra-
wie.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Teraz ja zadam pytanie panu senatorowi, a dotyczy 

ono wprowadzenia do tego prawa antyterrorystycz-
nego kwestii tzw. odwróconych agentów i koniecz-
ności…

(Senator Robert Mamątow: Panie Marszałku, czy 
ja mogę mieć prośbę? Takie pytanie to raczej do…)

w życie – bo oczywiście teoretycznie można założyć, 
że Senat odrzuci ustawę, potem trafi ona do Sejmu 
i tam również może nie zostać przyjęta. Dziękuję.

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

Senator Bogdan Klich:
Uważamy, Panie Senatorze, że w tym, co pan na-

zwał rozproszonym prawodawstwem, jest możliwe 
wprowadzenie tych dobrych zmian, które propo-
nujecie, tych niektórych zmian. Można chociażby 
wymienić 2 spośród nich: po pierwsze, kwestię tzw. 
strzału specjalnego, specjalnego użycia broni, a po 
drugie, możliwość zniszczenia nielegalnych dronów. 
To jest możliwe poprzez wprowadzenie zmian do 
odpowiednich ustaw bez tworzenia specjalnej ustawy 
antyterrorystycznej. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Jan Maria Jackowski…
(Głos z sali: Nieobecny.)
Nie ma go.
Pani senator Anna Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja do pana senatora… Już idzie, zmierza pan se-

nator sprawozdawca.
Panie Senatorze, w związku z takim zapisem, że 

ABW podczas testów penetracyjnych może zdobywać 
informacje będące w komputerach firm, urzędów, 
instytucji, osób prywatnych, przy czym ta ustawa 
daje również ABW możliwość pobierania wszystkich 
danych bez żadnej obiektywnej, zewnętrznej kon-
troli, brakuje tu również kontroli sądu czy kontroli 
np. GIODO… Czy blokowanie stron – bo szerokie 
definicje użyte w ustawie w zasadzie umożliwiają 
wszystko… Kto i jakie filtry będzie stosował i jakie 
będą po prostu mechanizmy kontroli nad tą operacją 
penetracyjną?

I drugie pytanie. Ustawa wprowadza możliwość 
14-dniowego aresztu tymczasowego. Polskie prawo 
w związku z tym staje się jeszcze bardziej rygory-
styczne w tej sprawie. Ponieważ przedstawianie za-
rzutów będzie bazowało na informacjach niejawnych, 
proszę mi powiedzieć, w jaki sposób prawo, jakie 
przysługuje każdemu podejrzanemu, oskarżonemu, 
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(wicemarszałek B. Borusewicz) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

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

Senator Robert Mamątow:
Pierwsze pytanie. Panie Senatorze, proponuję, aby 

pan przejrzał dzisiejszą prasę. Zobaczy pan, że już 
dzisiaj pojawiają się informacje, że do Francji i do 
Belgii zmierza około 500 terrorystów, którzy na pew-
no dokonają zamachu. Takie są oficjalne stanowiska 
służb specjalnych we Francji…

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale ja o Polskę 
pytam.)

Ale posłucha pan… Ja panu nie przeszkadzałem. 
Bardzo proszę.

Takie są informacje z tych krajów. Proszę pana, 
przykłady. Przecież pan wie, jakie były zamachy we 
Francji, jakie były zamachy w Belgii. O wcześniej-
szych też pan wie. Po to jest ta ustawa, żeby do tego 
nie dopuścić. Ja odpowiadam już trzeci czy czwarty 
raz na takie pytanie. Proszę państwa, to jest przede 
wszystkim zabezpieczenie się przed terroryzmem. 
Mamy w najbliższym czasie dwie duże uroczystości, 
imprezy, które trzeba w jakiś sposób zabezpieczyć. 
I ta ustawa będzie pracowała właśnie na potrzeby 
tych wydarzeń.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję…)
(Senator Mieczysław Augustyn: 2 pytania zada-

łem, Panie Marszałku.)
Tak, przepraszam. Chodziło o rzecznika. 

Rzecznika nie było na posiedzeniu komisji.
(Senator Mieczysław Augustyn: Ale był przed-

stawiciel.)
Był przedstawiciel, tak. Jego ocena, ogólnie mó-

wiąc, była negatywna.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję, 

Panie Senatorze…)
Oczywiście to jest… Przepraszam, Panie 

Marszałku.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ależ proszę 

uprzejmie. Chce pan coś dodać?)
Tu jest to samo, co dzisiaj powiedziałem na te-

mat wypowiedzi pana senatora Klicha. Dokładnie 
takie same argumenty: że prawa podstawowe i prawa 
człowieka są na pierwszym miejscu. My uważamy, 
że musimy zagwarantować bezpieczeństwo polskich 
obywateli. Tak jak powiedziałem, nawet gdyby to 
miało oznaczać ograniczenie w jakiejś części praw 
podstawowych, to trzeba zagwarantować bezpieczeń-
stwo naszych obywateli.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Leszek Czarnobaj.

Wiem, specjalistyczne, ale ja je panu zadam.
(Senator Robert Mamątow: Bardzo proszę.)
(Senator Czesław Ryszka: I sam sobie odpowiem.)
To może pan, Panie Senatorze Ryszka, mi odpo-

wie, bo pan jest specjalistą od wszystkiego.
Chcę je panu zadać. Potem je zadam panu mini-

strowi…
(Senator Robert Mamątow: Dobrze.)
Sprawa tzw. odwróconych agentów, odwróconych 

terrorystów. Wpisanie tego do tej antyterrorystycznej 
ustawy… O ile mi wiadomo, to służby już dokonu-
ją tego typu działań. To jest jedno z podstawowych 
działań służb – próba odwrócenia agenta. Na jakiej 
podstawie w tej chwili to się dokonuje albo się do-
konywało?

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: Ustawa daje...)

Dokonywało się dotychczas… To w zasadzie jest 
pewien kanon w działalności służb. Rozumiem, że 
przekazuje pan to pytanie panu ministrowi.

Senator Robert Mamątow:
Tak. Bardzo przepraszam, Panie Marszałku, ale…
(Senator Czesław Ryszka: Pan marszałek zawsze 

pyta o to, co dokładnie wie.)
(Głos z sali: Komentarze jakieś dziwne…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Teraz pan senator Mieczysław Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, ja nie jestem członkiem komisji.
(Senator Robert Mamątow: Ale na posiedzeniu 

pan był.)
Tak, tak. Uczestniczyłem w jego części – nie by-

łem na początku, nie byłem pod koniec. Mam 2 py-
tania. Po pierwsze, czy ministerstwo przedstawia-
ło senatorom jakieś dane, które by wskazywały na 
wzrost zagrożenia terroryzmem w Polsce w ostat-
nim czasie? Bo tym uzasadnia się potrzebę silniejszej 
ochrony, niedostateczność dotychczasowych środków. 
Rozumiem, że jest to poparte jakimiś faktami. Czy 
były one przedstawiane? To jest moje pierwsze pyta-
nie. Jeżeli były, no to jak to wyglądało?

I drugie pytanie. Niestety musiałem opuścić po-
siedzenie komisji, kiedy zabierał głos rzecznik praw 
obywatelskich. Czy mógłby pan powiedzieć…

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: Nie było rzecznika.)

…jaki jest stosunek rzecznika do tej ustawy? To 
jest dla nas bardzo ważne.
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Jeśli państwo uznajecie, że omawiana ustawa w któ-
rymś miejscu, w którymś artykule jest tak źle skon-
struowana, że całkowicie narusza podstawowe prawa 
obywatelskie, to powiedzcie, zgłoście poprawki. Ja to 
uznaję. Jesteście absolutnie… Pan senator Czarnobaj 
powiedział, że coś tam… No, macie państwo prawo. 
Tak samo jak my, kiedy byliśmy w opozycji i zada-
waliśmy pytania do bólu. Ja to szanuję, bo od tego 
jest opozycja. Tak ma być. Tylko w tym momencie, 
przepraszam, ale jakby ktoś tego posłuchał… Ja już 
cztery razy odpowiadałem na to same pytanie, tylko 
inaczej zadane.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku…)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Zaraz, za-

raz.)
Ale dalej mogę odpowiadać, nie widzę żadnego 

problemu.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

No, niestety taka jest rola sprawozdawcy.
(Senator Robert Mamątow: Tak, oczywiście.)
Do bólu. Jak pana nogi rozbolą, to proszę dać mi 

sygnał.
(Senator Robert Mamątow: Okej.)
Krzesło albo coś… Będziemy ratować.
(Senator Robert Mamątow: Dobrze.)
Bo pytań jest jeszcze dość dużo, pytających jest 

jeszcze dość dużo.
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku!)
Tak?
(Senator Leszek Czarnobaj: Czy ja mogę zadać 

pytanie?)
Panie Senatorze…
(Głos z sali: W następnej rundzie.)
…w następnej rundzie.
(Senator Leszek Czarnobaj: Ale senator sprawoz-

dawca zapomni, o co pytałem.)
Ważne, żeby pan nie zapomniał.
(Senator Robert Mamątow: O!)
Ważne, żeby pan nie zapomniał, Panie Senatorze, 

tego pytania. Niech pan sobie zapisze.
Pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie do senatora Bogdana Klicha. 

Jeszcze przed złożeniem projektu ustawy o działa-
niach antyterrorystycznych do polskiego Sejmu stało 
się tak, że niemiecki trybunał konstytucyjny uznał, iż 
w państwach Unii Europejskiej, realnie walczących 
z terroryzmem, nawet sam terroryzm nie jest wystar-
czającym uzasadnieniem dla nadmiernej ingerencji 
w prywatność. Sąd konstytucyjny RFN uzależnił 

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku, Panie Senatorze Sprawozdawco, 
mam pytanie dotyczące apelu organizacji społecz-
nych. Ja jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że nasze 
pytania nie są, tak jak pan, Panie Senatorze, stara się 
tutaj udowodnić, wyrazem dezaprobaty dla kierunku 
związanego z ochroną Polaków przed terroryzmem. 
Nasze pytania dążą do uzyskania odpowiedzi na py-
tania, które kierują organizacje społeczne. Proszę, 
nam można zarzucić, że my jako opozycja jesteśmy 
bardzo negatywnie nastawieni do tego, co pan senator 
nam tutaj relacjonuje, jeśli chodzi o ustawę. Ale czy 
pan uważa, że organizacje społeczne – 8 organizacji 
– również są negatywnie nastawione do…

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: Tak, bo to są...)

Panie Ministrze, ja panu też zadam to pytanie, 
niech pan nie podpowiada. (Wesołość na sali) Ja za-
dam to samo pytanie.

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: Ale ja nie podpowiadam, 
ja sobie rozmawiam z panem przewodniczącym.)

(Senator Robert Mamątow: Spokojnie, niech pan 
pyta, Panie Senatorze.)

To jest jedno pytanie.
I drugie, z tym związane. Panie Senatorze, czy 

państwo na posiedzeniu komisji – pytam, bo ja na 
nim nie byłem – rozważaliście wspomniany apel? 
Przecież te organizacje nie występują o uchylenie 
całej ustawy, tylko o pewne zmiany. Czy państwo 
rozważaliście na posiedzeniu komisji wspomniany 
apel, tych pięć punktów istotnych z punktu widzenia 
praw obywatelskich, punktów, których uwzględnienie 
nie pogorszy w żaden sposób, w ocenie tych organiza-
cji – i ja również się pod tym podpisuję – możliwości 
ochrony Polaków przed terroryzmem?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Proszę bardzo.

Senator Robert Mamątow:

Panie Senatorze, czy nie ma pan wrażenia, że pan 
zadał dokładnie to samo pytanie, które przed chwilą 
zadał pan Augustyn, tylko w inny sposób? Dokładnie 
to samo, naprawdę. Niech mi pan uwierzy, że myśmy 
korzystali z porad, z pomocy, z opinii różnych sto-
warzyszeń pozarządowych, ale nie z wszystkimi się 
zgadzamy. Po prostu nam cały czas przyświeca ten 
podstawowy cel, o którym ja już mówię około godzi-
ny. Podstawowy cel: zabezpieczenie polskiego społe-
czeństwa. To jest podstawowy cel w tym wszystkim. 
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(senator S. Rybicki) pojmują wolność obywatelską niż strona, która tę 
ustawę przygotowała. Jeżeli się mylę, proszę mnie 
poprawić.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Senator Robert Mamątow:

Ja bardzo przepraszam… Gdzie pan senator widzi 
ten pośpiech?

(Senator Jerzy Fedorowicz: Proszę, Panie 
Senatorze, nie odpowiadać pytaniem na pytanie, bo 
to nie jest eleganckie.)

Nie… Ale pan zadaje pytanie, Panie Senatorze, 
mówiąc, że jest pośpiech.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale nie odpowiada się 
pytaniem na pytanie. Pan może odpowiedzieć, że pan 
nie widzi pośpiechu.)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, rozumiem.)

Ja będę odpowiadał z całym szacunkiem dla pana 
tak, jak ja uważam to za słuszne, a nie tak, jak pan 
chce. Ja odpowiadam…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Niech pan 
odpowie.)

Ja odpowiadam, Panie Senatorze, że ja nie widzę 
tego pośpiechu, a pan mówi, że pan ten pośpiech wi-
dzi. Dlatego o to pytam.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale nie odpowiedział 
mi pan na pytanie… Nie wiem, czy wolno tak dys-
kutować…)

(Głosy z sali: Nie.)
(Rozmowy na sali)
Odpowiedziałem.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pan senator 

odpowiedział, że nie widzi pośpiechu.)
Tak, że nie widzę…

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

A więc odpowiedział.
Poproszę pana senatora Czesława Ryszkę.
(Senator Czesław Ryszka: Dziękuję, Panie 

Marszałku. Chciałem zadać pytanie senatorowi 
Klichowi, żeby jakby pogłębić to, o co pytał senator 
Warzocha. Ale słysząc jego miałkie…)

To poproszę pana senatora Klicha…
(Senator Czesław Ryszka: …nijakie odpowiedzi, 

rezygnuję z zadania pytania. Te odpowiedzi są, że tak 
powiem, nieodpowiedzialne.)

Dziękuję, Panie Senatorze.
I poproszę Mieczysława Augustyna.

możliwość podsłuchiwania i pobierania wrażliwych 
danych od niezależnej kontroli sądowej nad ich wy-
korzystaniem. Czy w trakcie prac parlamentarnych 
była próba przeprowadzenia analizy porównawczej 
dotyczącej tego, jak kontrola działań operacyjnych 
służb przebiega nie tylko w Niemczech, ale także 
w innych krajach Unii Europejskiej?

Senator Bogdan Klich:
Niestety nie, Panie Senatorze.
(Senator Sławomir Rybicki: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Fedorowicz. Proszę bardzo.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Przepraszam, ja…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Do kogo ma 

pan pytanie?)
Panie Marszałku, do pana senatora sprawozdawcy 

Mamąta…
(Głos z sali: Mamątowa.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Mamątowa.)
Mamątowa. Przepraszam najmocniej.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę bar-

dzo.)
Chciałbym poprosić, Panie Senatorze, żebyśmy 

bardzo poważnie podchodzili do naszej dzisiejszej 
debaty. I wszystkich kolegów też o to proszę, dlatego 
że mówimy o sprawach fundamentalnych, dotyczą-
cych wolności obywatelskiej. Ta wolność obywatelska 
nie tylko jest naruszana przez służby, ale także jest 
naruszana na każdym kroku przez portale internetowe 
czy w związku z możliwością podsłuchiwania. Opinia 
publiczna, którą ja reprezentuję, niepokoi się, że ta 
ustawa ma służyć właśnie inwigilacji, i to bardzo 
poważnej inwigilacji, m.in. opozycji, czego nieraz 
mieliśmy już przykłady. Proszę mi odpowiedzieć… 
Ja potem będę miał wystąpienie, którego pan minister, 
jak myślę, zechce wysłuchać, bo mówię o bardzo po-
ważnych sprawach. Na razie zadam tylko jedno pyta-
nie. Jest opinia, że rozporządzenia tej ustawy nie zdą-
żą być wprowadzone w życie do momentu przyjazdu 
delegacji na szczyt NATO i do czasu rozpoczęcia 
Światowych Dni Młodzieży, na których bezpieczeń-
stwie nam zależy. Skąd taki szalony pośpiech, żeby 
wprowadzić tę ustawę? Bo my tego nie rozumiemy 
i opinia publiczna też tego nie rozumie. Ja tutaj po-
wołuję się też na stanowisko Amnesty International, 
fundacji helsińskiej i ludzi, którzy troszeczkę inaczej 
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(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: Zgadzam się.)

Senator Robert Mamątow:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, to, że ustawa obejmuje jakiś 

krąg osób zainteresowanych, nie znaczy, że służby 
wszystkimi się interesują. Ustawa na to pozwala, ale 
służby nie wszystkimi się interesują. Nie można tego 
wszystkiego spłycać, tak jak pan to zrobił.

Myśmy na posiedzeniu komisji nie rozmawiali 
o tym, jakich krajów obywatele mogą być objęci 
omawianą ustawą. Nie, w takie szczegóły nie wcho-
dziliśmy.

Proszę państwa, ja przytoczę jedną wypowiedź. 
Nie pamiętam, czy to powiedział szef… to był chyba 
rzecznik Komisji Weneckiej. On powiedział w odnie-
sieniu do naszej ustawy policyjnej – której, notabene, 
też byłem sprawozdawcą – że rząd polski przedłożył 
prawa obywateli do bezpieczeństwa i wolności nad 
prawa człowieka. I teraz, jak państwo widzicie, to od 
nas zależy, co jest ważniejsze. Myśmy poszli w tym 
pierwszym kierunku, że ważniejsze są bezpieczeń-
stwo i wolność obywateli. A prawa podstawowe i pra-
wa człowieka nie są w tej ustawie tak ograniczone, 
żebyśmy musieli się tym martwić. I tyle. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Jerzy Czerwiński. 

Bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek, Wysoka Izbo, ja mam pytanie 

do pana senatora Bogdana Klicha, przedstawiciela 
mniejszości.

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę.)
(Rozmowy na sali)
Poczekamy na pełną koncentrację.
Panie Senatorze, właściwie to mam dwa pytania. 

Pierwsze: proszę mi wytłumaczyć, w sposób logiczny, 
dlaczego według pana – bo pan to tak przedstawił 
w imieniu mniejszości, wnioskodawców wniosku 
mniejszości – bardziej celowe, bardziej sprawne 
i bardziej logiczne jest umieszczanie przepisów an-
tyterrorystycznych w wielu ustawach w sposób roz-
proszony, a umieszczenie tych samych przepisów… 
I mają one być tak samo skuteczne, jak rozumiem. 
A umieszczenie tych samych przepisów w jednej usta-
wie, w jednym akcie prawnym jest jakoby gorszym 
rozwiązaniem? Dlaczego tak jest?

Senator Mieczysław Augustyn:

Ja oczywiście nie jestem specjalistą od tych spraw, 
tylko jestem politykiem społecznym. Moje pytanie 
jest do pana senatora sprawozdawcy. Pan pracował 
w komisji, więc wie pan, że ilekroć wprowadzaliśmy 
jakieś nowe prawa, to zgodnie z tym, co obowiązuje 
w Unii Europejskiej, staraliśmy się – ze względu na 
generalną zasadę swobodnego przepływu obywateli 
w obrębie Unii Europejskiej – ażeby wszystkie te pra-
wa obowiązujące obywateli Rzeczypospolitej, mimo 
że to nie jest narzucone, były udziałem obywateli Unii 
Europejskiej. Tymczasem o ile mogę zrozumieć, że 
w stosunku do pewnych krajów spoza naszego kręgu, 
spoza Unii Europejskiej, stosujemy jakieś specjal-
ne normy, o tyle trochę mnie niepokoi to, że nie ma 
rozróżnienia między obywatelami Unii Europejskiej 
a obywatelami z innych państw. Przecież taka masa 
ludzi z zagranicy dzisiaj w Polsce, w obrębie Unii się 
przemieszcza, że ja nawet sobie nie wyobrażam, jak 
by to było, gdyby np. Francuzi czy Niemcy przyjęli 
taką ustawę jak ta nasza i gdyby Polacy, jako obco-
krajowcy, byli wpisani do grona tych, których moż-
na sprawdzać, inwigilować i w stosunku do których 
można przez 3 miesiące prowadzić czynności bez 
kontroli. Wydaje mi się to... To, o czym tu mowa, 
wymaga moim zdaniem jakiegoś specjalnego uzasad-
nienia i być może odrębnego potraktowania. W in-
nym miejscu, bodajże w uzasadnieniu, w którymś 
z załączników, mówicie państwo, że chodzi o kraje 
specjalnego ryzyka terrorystycznego. Ale obecnie 
takimi krajami są też kraje Unii Europejskiej. Tak 
więc gdyby to było tak, że owszem, dotyczy to np. nie-
których krajów Unii Europejskiej, krajów specjalnego 
ryzyka… Ale niestety dotyczy to wszystkich krajów, 
także tych, gdzie tego specjalnego ryzyka nie ma. 
Czyli będziemy traktować przykładowo Litwinów, 
Czechów i Słowaków tak samo jak osoby z Francji, 
dokąd – jak pan senator tutaj mówi za mediami, któ-
rym można ufać lub nie – zmierza 500 terrorystów.

Wydaje mi się, że chyba również to miał na myśli 
rzecznik praw obywatelskich, kiedy mówił o pewnej 
nieproporcjonalności środków do rzeczywistego za-
grożenia. I dlatego chciałbym dopytać, czy państwo 
na posiedzeniu komisji podnosiliście, rozważaliście 
tę kwestię. Bo na pewno będziemy o to pytani w ob-
rębie Unii.

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: Tak, podnosiliśmy.)

Dzisiaj w Warszawie, na Krakowskim 
Przedmieściu, jest parę tysięcy osób z Unii 
Europejskiej. Czyli wszyscy oni będą teraz, jak ro-
zumiem, podpadać pod omawianą tu ustawę?

(Senator Bogdan Borusewicz: Tak.)
To jest jakaś, przepraszam bardzo, ale daleko idąca 

nieufność, która wymaga specjalnego uzasadnienia.
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(senator J. Czerwiński) (Senator Jerzy Czerwiński: Przepraszam, jeśli 
można…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Jeszcze drugie pytanie. Tak?

Senator Jerzy Czerwiński:
Ja zacytuję ten artykuł. To nam wyjaśni, o czym 

mówimy, jak daleko odbiegamy w interpretacjach od 
treści tej ustawy.

Po wprowadzeniu trzeciego lub czwartego stopnia 
alarmowego minister właściwy itd. może zarządzić 
zakaz odbywania zgromadzeń lub imprez masowych 
na obszarze lub w obiekcie objętym stopniem alar-
mowym, na czas obowiązywania tego stopnia, jeżeli 
jest to konieczne dla ochrony życia i zdrowia ludzi…

(Senator Bogdan Klich: Na obszarze.)
Czyli twierdzi pan, że o ten przepis chodziło? 

Żebyśmy się rozumieli.
(Senator Bogdan Klich: Tak.)
Czyli twierdzi pan, Panie Senatorze, że ja się będę 

specjalnie pchał w jakieś miejsce po uzyskaniu in-
formacji, że tam może, załóżmy, wybuchnąć bomba, 
żeby zrobić zgromadzenie ad hoc? Tak?

(Senator Bogdan Klich: Nie. Ja…)
Wie pan, jeśli pan tak nisko ocenia naszych współ-

obywateli, to ja współczuję opozycji, naprawdę.

Senator Bogdan Klich:
Nie, ja nie sugeruję, że pan jest człowiekiem nie-

rozsądnym, Panie Senatorze…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panowie!)
Uważam pana za człowieka rozsądnego, ale nie-

jasność pojęcia obszaru jest tutaj wyraźna dla każde-
go, kto czyta ten przepis. Obszarem może być teren 
wokół samego obiektu albo rejon o promieniu kil-
kunastu bądź kilkudziesięciu kilometrów. A pan nie 
przytoczył tego, na co ja się powołałem, czyli jaki 
jest warunek wprowadzenia tego trzeciego stopnia 
alarmowego. Warunkiem jest posiadanie wiarygod-
nej informacji ze służb. A służby, jak wiemy, bardzo 
często się mylą. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę.
Dziękuję panu senatorowi sprawozdawcy.
Bardzo proszę, pytanie zadaje pan senator Piotr 

Wach.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
Kieruję pytanie do pana senatora Mamątowa.

I pytanie drugie. Załóżmy, że jestem zwykłym, 
przeciętnym obywatelem, nie uczestniczę w akcjach 
terrorystycznych, nie mam kontaktu z terrorystami 
– przynajmniej tak mi się wydaje. W jaki sposób ta 
ustawa przeciwdziała moim prawom obywatelskim, 
moim wolnościom czy obniża stopień ochrony tych 
wolności? I prosiłbym nie mówić, że wszystkie prawa, 
wiele itd. Prosiłbym o zacytowanie dwóch konkret-
nych artykułów, który świadczą o tym, że moje prawa 
jako przeciętnego obywatela zostały w tej ustawie 
zanegowane.

(Senator Bogdan Klich: Dziękuję bardzo…)
Nie prawa terrorystów.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Bogdan Klich:
Dziękuję bardzo za te pytania.
Jeśli chodzi o pierwszą sprawę, to ja wcale nie 

powiedziałem, że jakiś model prawa antyterrorystycz-
nego jest lepszy albo gorszy. Mówiłem o tym, że ta 
ustawa jest niepotrzebna, ponieważ można trzymać 
się dotychczasowego modelu prawodawczego, to 
znaczy modyfikować istniejące przepisy rozrzucone 
w różnych ustawach. Tego typu kodyfikacja nie jest 
konieczna do tego, żeby osiągnąć efekt, o którym 
mowa w uzasadnieniu, to znaczy zwiększyć skutecz-
ność służb. To po pierwsze.

Po drugie, chętnie się zajmę jednym ogranicze-
niem pańskiej wolności, konkretnie wolności pana 
senatora, wolności do zgromadzeń, bo na tej sali mało 
było o tym mowy. Gdyby pan zechciał uczestniczyć 
w jakimś zwołanym zgromadzeniu publicznym…

(Senator Bogdan Borusewicz: Ad hoc.)
…to istnieje niebezpieczeństwo, że bez wystarcza-

jącej kontroli sądowej minister spraw wewnętrznych 
po ogłoszeniu trzeciego stopnia alarmowego, według 
przepisu znajdującego się w tej ustawie, może zakazać 
odbywania takiego zgromadzenia ze względu na uza-
sadnioną informację o możliwości zagrożenia terrory-
stycznego. Konkretnie to jest przepis mówiący o tym, 
że minister spraw wewnętrznych może wprowadzić 
trzeci stopień alarmowy, jeżeli służby dostarczą mu 
wiarygodną – przytaczam to z pamięci – informację 
o możliwości zagrożenia terrorystycznego albo na 
terenie danego obiektu, albo w rejonie. I teraz pod 
pretekstem dbałości o pańskie bezpieczeństwo, Panie 
Senatorze, może być pan pozbawiony prawa do tego, 
aby zgromadzić się w jakimś rejonie w celu przepro-
wadzenia, że tak powiem, publicznej zbiórki. No, to 
chyba wystarczy.
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(senator P. Wach) Bardzo dziękuję panu senatorowi za odpowiedź 
na pytanie.

Bardzo proszę, teraz pytanie zadaje pan senator…
(Senator Piotr Wach: Ale, proszę pana, to powinno 

być dyskutowane na posiedzeniu komisji. To zależy 
od działalności praktycznej, a nie od tego, co jest 
w statucie…)

Panie Senatorze, ja nie udzieliłam panu głosu.
Teraz pytanie zadaje pan senator Leszek Czarnobaj.
Bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Senatorze, już prawie zapomniałem, o co 

chciałem…
Najpierw, żeby rozładować napiętą atmosferę, chcę 

przypomnieć, à propos definicji organizacji terrory-
stycznych, Panie Profesorze, że w filmie „Człowiek 
z żelaza” jest definicja organizacji terrorystycznej. Ta 
kapela, która grała Birkutowi, kiedy rzucał cegłą…

(Senator Robert Mamątow: No, wszystko można 
sprowadzić do absurdu.)

(Senator Jarosław Rusiecki: Pan senator nie sto-
suje się do apelu pana senatora Fedorowicza.)

A wracając do tematu… Panie Senatorze, pytanie, 
które zadał pan senator Mieczysław… To pytanie było 
zupełnie inne, on pytał o kwestie dotyczące rzeczni-
ka praw obywatelskich. A ja jeszcze raz chciałbym 
zapytać… Panie Senatorze, zadeklarował pan senator 
gotowość zmiany ustawy, jeżeli zostaną zgłoszone 
poprawki.

(Senator Bogdan Borusewicz: Był wniosek o przy-
jęcie bez poprawek…)

Ale, o ile wiem, na posiedzeniu komisji pan sena-
tor zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Czy od tego czasu coś się zmieniło? To jest pierwsze 
pytanie.

(Senator Jarosław Rusiecki: Najpierw był wniosek 
o odrzucenie…)

I drugie pytanie, które chciałbym zadać. Podczas 
debaty sejmowej został zgłoszony wniosek o wysłu-
chanie publiczne i ten wniosek został odrzucony. Był 
także apel organizacji społecznych, który również, 
wskutek wniosku pana senatora o przyjęcie ustawy 
bez poprawek, został odrzucony. Czy pan senator 
widzi możliwość uwzględnienia tych wspominanych 
pięciu sugestii organizacji co do zmian w tej ustawie, 
a więc nie odrzucenia jej w całości, nie przyjęcia bez 
poprawek, ale popracowania nad nią i poprawienia 
jej, tak aby wilk był syty i owca cała, a w Polsce było 
bezpieczniej?

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

W związku z art. 6 ustawy można trafić do wy-
kazu, który prowadzi szef ABW, z czterech powo-
dów, między innymi jeżeli się jest osobą podejrzaną 
o działalność na rzecz organizacji terrorystycznej. 
Ja chciałbym zapytać: co to jest organizacja terrory-
styczna? W pierwszym rozdziale ustawy jest słow-
nik, ale tej definicji tam nie ma. Może jest w innej 
ustawie? Może to było dyskutowane na posiedzeniu 
komisji? Ja rozumiem, że organizacja terrorystyczna 
to może być zarówno organizacja legalna, jak i niele-
galna. No, np. stowarzyszenie może prowadzić dzia-
łalność terrorystyczną – dlaczego nie? – i zapewne 
nie ma o tym mowy w statucie, ale prowadzić taką 
działalność zapewne może. I odwrotnie, organizacja 
terrorystyczna zapewne nie rejestruje się w sądzie. 
Tak że, krótko mówiąc, trzeba by wiedzieć, co to jest 
organizacja terrorystyczna, żeby ewentualnie można 
było odpowiednie osoby ujmować w takich spisach.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Robert Mamątow:
Jak sam pan powiedział, Panie Senatorze, te 

organizacje się nie rejestrują. Ale przecież wiemy, 
że organizacje, które się utożsamiają z Państwem 
Islamskim, które jednoznacznie mówią, że są po to, 
żeby zniszczyć kulturę zachodnią, europejską, to są 
organizacje terrorystyczne. Czy Hamas jest organiza-
cją terrorystyczną, czy nie? No, wie pan, jedni mówią, 
że tak, drudzy mówią, że nie. Ale ci, co podkładają 
bomby, i ci, którzy giną, wiedzą, że to jest organizacja 
terrorystyczna. Może się mylę, bo nie znam się na tym 
dobrze, tak że ja wykładni panu nie dam, ale poproszę 
pana ministra o to, żeby uzupełnił moją odpowiedź.

(Senator Piotr Wach: Czy np. Caritas przy jakiejś 
parafii mógłby być organizacją terrorystyczną?)

(Senator Alicja Zając: Nie no, to chyba przesada.)
Wybaczy pan, ale to przekracza…
(Senator Piotr Wach: Nie może być?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, przepraszam bardzo.
(Senator Piotr Wach: No a mnie się wydaje, że 

mógłby być, pod pewnymi warunkami.)
Przepraszam bardzo, Panie Senatorze, uchylam 

to pytanie.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Maciej Wąsik: Nie, no, jak tak można?)
(Senator Piotr Wach: Co, pytać nie można?)
(Senator Robert Mamątow: Przepraszam, Pani 

Marszałek, ja protestuję przeciwko takim pytaniom!)
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Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
Proszę pana senatora sprawozdawcę.

Senator Robert Mamątow:
Panie Senatorze, tak jak pan powiedział, podając 

przykład Francji, stan wyjątkowy trwa tam już tyle 
czasu. Jeśli zaistniałaby taka sytuacja w naszym kraju 
– broń, Boże, przed tym, żeby tak się stało – to ten, pro-
szę pana, kto powołuje stan alarmu, także go odwołuje. 
A jak będzie potrzeba przedłużenia, to przecież… Ja 
nie rozumiem, skąd te pytania. Przecież to jest wyjąt-
kowa sytuacja. Przecież jak ustawa wejdzie w życie 
za miesiąc, to nikt nie wyjdzie i nie ogłosi trzeciego 
stopnia zagrożenia terrorystycznego, bo komuś coś się 
przywidzi. No, miejmy trochę wiary w nasze insty-
tucje, w nasze służby, że takich rzeczy nie będzie…

(Głos z sali: No nie bardzo…)
Można kręcić głową, proszę państwa, ale ja 

mam tylko jedną prośbę: szanujmy się nawzajem. 
Naprawdę szanujmy się. Bo mówienie takich rzeczy, 
jakie powiedział – notabene sam bardzo sympatyczny 
– pan senator Wach albo mój kolega Brutus Leszek 
Czarnobaj… No przecież nie można w ten sposób. 
Robicie sobie państwo troszkę żarty, a trochę mówicie 
poważnie. W ten sposób nie można…

(Senator Piotr Wach: Ja tylko pytałem ze względu 
na definicję…)

…rozmawiać o ustawie. Bo można różne rzeczy 
mówić, ale jeśli pan porównuje mi tu Caritas do ja-
kiejś tam organizacji, to jest to w ogóle, wie pan, poza 
wszelką krytyką.

(Senator Piotr Wach: Ale przepisy nie wskazują…)
Nie można nawet tak pytać.
(Wicemarszałek Maria Koc: Ale…)
Ja bym pana… W życiu by mi nie przyszło do 

głowy, żeby pana w ten sposób zapytać. Po prostu to 
jest dla mnie nie do pojęcia.

(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze, bardzo…)
I dlatego tylko proszę po prostu: rozmawiajmy 

– pytajcie mnie państwo, ja jestem od tego, żeby od-
powiadać – ale miejmy trochę szacunku do siebie 
nawzajem.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Jan Maria Jackowski.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Ja mam pytanie do pana senatora Klicha, sprawoz-

dawcy wniosku mniejszości.

Senator Robert Mamątow:

Panie Senatorze, większość trzech komisji przyję-
ła stanowisko, w którym rekomenduje Wysokiej Izbie 
przyjęcie ustawy bez poprawek, i ja to przekazałem.

(Wicemarszałek Maria Koc: Ale pan senator zadał 
jeszcze pytanie…)

Jeżeli pan mnie osobiście pyta, czy ja, senator 
Robert Mamątow, byłbym ewentualnie za popraw-
kami, to oczywiście odpowiem panu, że tak. Tak, 
byłbym za. Ale musimy się tutaj wszyscy zgodzić 
z tym, że decyduje większość. Jeśli pan tego nie ro-
zumie, to przykro mi bardzo.

(Senator Leszek Czarnobaj: To musi pan wytłu-
maczyć, bo nie rozumiem.)

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję…)
Zapraszam na późniejszą rozmowę.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
I proszę o zadanie pytania pana senatora Piotra 

Florka.
Panie Senatorze, bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:

Pani Marszałek, Panie Senatorze, obawiam się… 
Żeby pan mi zaraz nie powiedział, Panie Senatorze 
Sprawozdawco, że bronię terrorystów, od razu mów-
my, że wszyscy mamy jeden cel, ale metody dojścia 
do tego celu oczywiście są różne.

Chciałbym spytać o stopnie alarmowe. Bo mó-
wiliśmy o tym, że w przypadku zagrożenia jest 
pierwszy, drugi, trzeci albo czwarty stopień alarmo-
wy. Przepisy nie są dosyć precyzyjne. Mnie chodzi 
o odwołanie stopnia alarmowego. Jak to nastąpi? Bo 
to z kolei Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
o ile pamiętam, i chyba MSW, i pani premier zgła-
sza ewentualnie uwagę co do odwołania stopnia 
alarmowego. Dlaczego o to pytam? Dlatego, że 
stan wyjątkowy we Francji trwa już bardzo dłu-
go. Przypominam państwu, że w Polsce wprowa-
dzony był kiedyś stan wojenny, od 13 grudnia, jak 
pamiętam, do 31 grudnia 1982 r. Potem był jeszcze 
zawieszony do 22 lipca 1983 r. Czyli trwał długo. 
I moja obawa w tej chwili jest taka: jeżeli zostanie 
wprowadzony jakiś stopień alarmowy, to żeby nie 
było czasami tak, że ten stopień alarmowy będzie 
trwał pół roku albo rok. Bo zawsze będzie moż-
na uzasadnić, że jest zagrożenie terrorystyczne, że 
bronicie obywateli przed terrorystami, w związku 
z czym taki stopień musi trwać długo. Czy na ten 
temat była dyskusja? Jak wygląda sprawa odwołania 
stopnia alarmowego?
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(senator J.M. Jackowski) Senator Bogdan Klich:

Pani Marszałek, Szanowni Państwo, pan sena-
tor zadaje te same pytania, które zadawał wcześniej. 
Rozumiem, że chodzi o to, żeby one się utrwaliły. No, 
ja odpowiem w taki sam sposób, w jaki odpowiedzia-
łem wcześniej. Także po to, żeby panu senatorowi się 
to utrwaliło.

Pierwsza sprawa. Jeszcze raz: system antyterrory-
styczny, dzięki któremu Polska jest w tej chwili kra-
jem zabezpieczonym przed międzynarodowym ter-
roryzmem, został de facto zintegrowany w roku 2008 
poprzez stworzenie Centrum Antyterrorystycznego 
mieszczącego się w Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego. To jest zasługa pierwszego rządu PO-
PSL i premiera Tuska oraz ówczesnego składu tego 
rządu. Taka decyzja została wtedy podjęta. Nie wcze-
śniej i nie później, tylko dokładnie wtedy. Może sobie 
pan nastawić zegarek, tamten czas to godzina 0. Tak? 
Liczy się czas funkcjonowania w Polsce zintegrowa-
nego systemu zabezpieczającego przed incydentami 
o charakterze terrorystycznym. Więcej w zasadzie na 
ten temat nie ma sensu mówić. Ja oczywiście mogę 
opowiadać o tym, jak były przygotowywane, jak były 
szkolone poszczególne służby, jak były integrowane 
te działania. Ale to jest normalka. Wydaje mi się, 
że każdy rozsądny rząd, gdyby widział, że tak po-
wiem, narastający poziom zagrożenia terrorystyczne-
go w świecie, a to jest przecież widoczne, robiłby to 
samo. Zasługą pierwszego rządu – powtórzę – i pre-
miera Tuska jest to, że ten system został zintegrowany. 
Od tamtego czasu zgodnie z zapisami tego systemu 
każda służba i każda instytucja w świetle obowiązu-
jącego prawa wie, co robić. Tak? W przeciwieństwie 
do tej ustawy, która może spowodować…

Powiem więcej: jest bardzo prawdopodobne, że tuż 
przed dwoma kluczowymi wydarzeniami, jakimi są 
szczyt NATO w dniach 8–9 lipca, czyli w ciągu naj-
bliższych trzech tygodni, i Światowe Dni Młodzieży, 
nie zostaną – jeśli ta ustawa zostanie przyjęta, nie daj 
Boże – przełożone na język praktyki zapisy, które 
są w tej ustawie proponowane. Żeby je przełożyć na 
język praktyki, trzeba wydać rozporządzenia. Trzeba 
jeszcze popracować – to jest jeden z przykładów, któ-
ry wymienię – nad rozporządzeniem, które stanowi 
katalog incydentów o charakterze terrorystycznym, 
ponieważ niektóre zapisy w tym katalogu są kurio-
zalne. Po prostu taki katalog przyjęty in extenso w ta-
kiej postaci, w jakiej został przedłożony Sejmowi… 
Pan senator zapewne ten katalog czytał, bo trudno 
sobie wyobrazić, żeby pan mówił to, co mówi, bez 
czytania tego katalogu. Trzeba nad nim popracować, 
a zanim się nad nim popracuje, upłynie trochę czasu. 
Musi być wydane rozporządzenie w tej sprawie. Co 
więcej, muszą być wydane i wprowadzone w życie 
– zaznaczam: wydane i wprowadzone w życie – pro-

W nawiązaniu do mojego pierwszego pytania, któ-
re skierowałem do pana senatora i w którym to pyta-
niu zarzucałem wnioskodawcom wniosku o odrzu-
cenie tego projektu ustawy obłudę i to, że przez 8 lat 
nic nie zrobili w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa 
państwa, przynajmniej na drodze ustawowej, pan mi-
nister senator Klich potwierdził, że żadnego druku nie 
było. A na drugą część mojej wypowiedzi próbował 
odpowiedzieć, nie odpowiadając na istotę pytania, 
a mianowicie na zarzut obłudy, ponieważ w tej chwili 
formułowane zarzuty w stosunku do tej ustawy, którą 
przedkładamy, nad którą procedujemy… Tu nie ma 
nawet części takich zapisów, jakie w czasach, kiedy 
państwo rządzili, kiedy pan był ministrem obrony na-
rodowej – mówię tu o 2008 r. – a Grzegorz Schetyna 
był ministrem spraw wewnętrznych, proponowali-
ście. Mam tutaj propozycje składane przez ówcze-
snego wiceministra spraw wewnętrznych, generała 
Rapackiego. Chodziło o ustawę antyterrorystyczną, 
która pozwoliłaby służbom swobodnie inwigilować 
i zatrzymywać podejrzewanych bez wyroku sądu 
przez co najmniej 72 godziny, a więc o 24 godziny 
dłużej, niż mówi to Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej. Czytamy tu: „Chociaż nie dopuści do sto-
sowania tortur, to prawdopodobnie umożliwi wywo-
żenie podejrzanych do państw takich jak Egipt, gdzie 
tortury przy przesłuchaniu mogą być stosowane”. To 
były pomysły z roku 2008.

(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Panie 
Senatorze.)

Z kolei w roku 2012…
(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie.)
Zaraz… W 2012 r. szef ówczesnego CBA, pan 

Wojtunik, mówił tak: „W Polsce 99% przestępców 
używa takich telefonów, bo ułatwia to prowadzenie 
nielegalnych interesów. Nie zdarzają się przypadki, by 
takie osoby posługiwały się telefonami na abonament. 
Gdy do Polski przyjeżdża przestępca z zagranicy, 
pierwsze, co robi, to kupuje na lotnisku «starter»”. 
Tak powiedział…

(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Panie 
Senatorze. Panie Senatorze, proszę o pytanie.)

Pytanie moje jest takie: dlaczego pan nie przyzna, 
Panie Senatorze, że jest to obłuda? Kierunek działań, 
które państwo proponowali, i rozwiązań, które, jak 
pan potwierdził…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
…w druku nie zostały ujęte… Zarzuty, które 

w tej chwili formułujecie, mają charakter obłudny. 
Dlaczego… Lepiej powiedzieć wprost…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
…że politycznie wam się to opłaca…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
…i teraz dymicie do tej ustawy. Dziękuję.
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(senator B. Klich) mówią, że nie było możliwości uczestniczenia w pro-
cesie konsultacji i procedowania tej ustawy?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Robert Mamątow:

Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo Senatorowie, powiem tak: 

przed chwilą, przede mną, stał tu senator sprawoz-
dawca mniejszości, który dużo mówił, dostał nawet 
jakieś pojedyncze oklaski, ale nic nie powiedział 
przeciwko tej ustawie, tylko ogólnie powiedział, co 
czuje. Nie powiedział: ten paragraf tej ustawy jest 
zły, ten paragraf w tej ustawie jest nie do przyjęcia. 
Takie stwierdzenia w ogóle nie padły. Mówienie na 
okrągło… Można, oczywiście… Możemy siedzieć 
tutaj do rana, tylko – wiecie państwo – po co?

(Senator Bogdan Borusewicz: Było pytanie.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: To proszę odpowie-

dzieć na pytanie, czy…)
Ja będę odpowiadał tak, jak uważam, Panie 

Senatorze, i pan mi nie będzie mówił, jak ja mam 
to robić.

(Senator Jerzy Fedorowicz: To będziemy tak py-
tać.)

Okej, okej. Dlatego ja powiedziałem: możemy 
siedzieć do rana…

(Rozmowy na sali)
…tylko po co?
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę o ci-

szę.)
Proszę pana, odpowiadam…
(Wicemarszałek Maria Koc: Padło pytanie, pan 

senator odpowiada.)
Odpowiadam na pytanie pana senatora… senator 

Wcisło…
(Senator Jerzy Wcisła: Wcisła!)
Wcisła, Wcisła, okej.
…pana Jerzego Wcisły: ta ustawa była procedo-

wana w trybie normalnym. To, co pan mówi… Ja nie 
wiem, skąd pan ma takie informacje.

(Senator Jarosław Rusiecki: A konsultacje były 
przeprowadzone ze wszystkimi instytucjami, które 
się zgłosiły na posiedzenie komisji.)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję…
(Senator Jarosław Rusiecki: I otrzymałem stosow-

ne podziękowanie od pana senatora Klicha na samym 
początku obrad.)

cedury, według których mają działać poszczególne 
służby i instytucje, a jest ich kilkanaście. Według 
tych nowych procedur te służby i te instytucje po-
winny być zgrywane. To jest niewykonalne. To jest 
po prostu fizycznie niewykonalne w tak krótkim 
czasie, jaki pozostał do jednej i drugiej wielkiej 
imprezy. Uważam więc, że ta ustawa w tej chwili 
wprowadzona niesie ryzyko – nie mówię więcej – 
że polski system antyterrorystyczny będzie gorzej 
przygotowany do obsługi tych dwóch wydarzeń, 
aniżeli jest w tej chwili. Bo teraz rozporządzenia są, 
procedury są znane, zgrywanie w ciągu ostatnich lat 
odbywało się według tychże rozporządzeń, tychże 
schematów i tychże procedur i każdy wie, co robić. 
I tu jest pewien problem.

Na drugie pytanie odpowiem tak, jak już odpowie-
działem, powtórzę swoją odpowiedź. Nie było żadne-
go druku sejmowego, a planowanie, jak pan dosko-
nale… jak pan powinien wiedzieć, Panie Senatorze, 
odbywa się też na takiej zasadzie, że oto pojawiają 
się rozmaite pomysły i dopiero w momencie, kiedy 
one są uchwalone przez Sejm, przez Senat, podpisane 
przez prezydenta, stają się obowiązującym prawem. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Głos z sali: Jeszcze…)
Panie Senatorze, może w następnej kolejce, do-

brze?
Pan senator Jerzy Wcisła. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Wcisła:

Ja mam pytanie do pana Roberta Mamątowa, 
sprawozdawcy. Pan senator wielokrotnie, odpowia-
dając na pytania, skarżył się, że senatorowie zadają 
pytania…

(Senator Robert Mamątow: Nie skarżyłem się. 
Proszę nie mówić takich rzeczy.)

Czy mogę zadać pytanie?
(Senator Robert Mamątow: Proszę prawdę mówić.)
…Że pytania mogli zadawać w trakcie procedowa-

nia tej ustawy, że nieprawdą jest, że był jakiś przyspie-
szony tryb procedowania tej ustawy. A z drugiej stro-
ny otrzymujemy informacje, że organizacje społeczne 
i takie instytucje jak rzecznik praw obywatelskich czy 
GIODO nie miały okazji do tego, aby w procesie pro-
cedowania tej ustawy się wypowiedzieć. To właściwie 
jak to jest? Czy ta ustawa jest procedowana w nor-
malnym trybie, czy w trybie szczególnym? I czym się 
te tryby różnią, skoro różne instytucje i organizacje 
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(wicemarszałek M. Koc) Senator Bogdan Klich:

Nie jest. Muszę kilka słów dopowiedzieć, jeżeli 
chodzi o oba wątki, które pan senator podniósł. Otóż 
nie od szczytu warszawskiego, nie od dzisiaj, ale od 
szczytu w Lizbonie w listopadzie 2010 r. cyberprze-
strzeń została uznana za obszar potencjalnych zagro-
żeń i NATO przyjęło w swej koncepcji strategicznej 
z tego czasu, z listopada 2010 r., zobowiązanie do 
tego, że będzie odpowiadać wspólnie na zagrożenia 
wymierzone w stosunku do któregokolwiek z kra-
jów członkowskich. A zatem z tym zjawiskiem i z tą 
deklaracją mamy do czynienia już od 6 lat. Od 6 lat 
taka ocena zagrożeń i takie zobowiązanie istnieje.

Nasz klub doskonale zdaje sobie sprawę z tego, 
jak wyglądają działania obecnych grup terrorystycz-
nych np. na poziomie rekrutacji. Tak? Około 1 tysiąca 
200 obywateli Niemiec – to są dane sprzed kilku lat, 
sprzed 2 albo 3 lat – przyłączyło się do Daeshu i wal-
czyło w szeregach Państwa Islamskiego. Na terenie 
Europy w owym czasie – chyba przed 2 laty, to są 
dane sprzed 2 lat – było zidentyfikowanych już około 
6 tysięcy osób będących obywatelami Europy, które 
walczyły po stronie Państwa Islamskiego. Te osoby 
nie są cudzoziemcami na terenie krajów należących 
do Unii Europejskiej, to są Belgowie, to są Francuzi, 
to są Niemcy, to są Szwedzi itd. Zdajemy sobie sprawę 
z tych zagrożeń. Ale w tym wątku, o którym pan se-
nator powiedział, tzn. w przypadku blokowania dostę-
pu do stron internetowych, uważamy kontrolę sądową 
za niewystarczającą, po prostu za niewystarczającą.

(Głos z sali: Jak to?)
Lepsza, szybsza… I tylko dlatego ten wątek się 

wczoraj pojawił. W tym wypadku kontrola sądowa 
ex post jest, w nadzwyczajnych przypadkach. Ex post 
jest. A ex ante – bez, że tak powiem, nadzwyczajności 
zdarzenia. Tak mówią dwa przepisy. W nadzwyczaj-
nych sytuacjach kontrola ex post jest, ale powinna być 
natychmiast kontrola sądowa. Uważamy, że ten czas, 
który ustawodawca daje na przeprowadzenie kontroli 
sądowej, jest zbyt długi, powinien on być znacznie 
krótszy. To jest kolejny przykład tego, że kontrola są-
dowa, kontrola zewnętrzna – bo ona może być sądowa 
albo niesądowa – jest w tej ustawie niewystarczająca, 
żeby zabezpieczyć prawa i swobody obywatelskie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zadanie pytania pana senatora 

Mieczysława Augustyna. Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, ustawa o cudzoziemcach de-

finiuje, że cudzoziemcami nie są obywatele Unii 

Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu komisji 
za dopowiedzenie, ale proszę tego unikać.

Proszę o zadanie pytania pana senatora Artura 
Warzochę.

Senator Artur Warzocha:
Pani Marszałek, ja mam pytanie do pana sena-

tora Bogdana Klicha. Chciałbym znowu wrócić do 
naszego wczorajszego, dość burzliwego, wspólne-
go posiedzenia trzech komisji. Ja bardzo uważnie 
wsłuchiwałem się w argumentację, którą senatorowie 
Platformy Obywatelskiej, w tym również pan sena-
tor Klich, przedstawiali, i chciałbym się teraz skupić 
na wątku dotyczącym działań w sieci, które mają za 
zadanie przeciwdziałanie terroryzmowi. Oczywiście 
problem został tam opisany, wiadomo, o co chodzi, 
więc nie będę tego powtarzał.

Mniej więcej w tym czasie, kiedy te wątki były 
poruszane… A przypomnę, że senatorów Platformy 
Obywatelskiej wspierali w tym przedstawiciele róż-
nych instytucji i organizacji społecznych, którzy wy-
rażali swoje opinie i te opinie również były utrzymane 
w tym duchu, zmierzało to w sumie do tego, że np. 
takie działania w sieci, które będą mogły zablokować 
jakąś stronę internetową, będą stanowiły naruszenie 
praw obywatelskich. W tym samym czasie śledziłem 
informacje w internecie i światowe agencje podały 
informację, że NATO uzna cyberprzestrzeń za sferę, 
w której mogą się rozgrywać konflikty, tak jak na 
lądzie, w powietrzu i na morzu. Tak powiedział szef 
NATO Jens Stoltenberg. Ja oczywiście doskonale to 
odróżniam, wiem, co to jest cyberprzestrzeń, i wiem, 
o co tu chodzi. Wiem o tym, że chodzi tu o to, by 
chronić cybernetyczne systemy obrony i systemy 
dowodzenia, którymi dysponuje NATO, ale mimo 
wszystko są to działania, które mają jakiś wspólny 
mianownik. Ta decyzja NATO, według doniesień 
prasowych, ma zostać ogłoszona podczas szczytu 
NATO w Warszawie, można powiedzieć, że w ciągu 
najbliższych dni.

(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Panie 
Senatorze, bardzo proszę.)

Pytanie jest następujące. Skoro dochodzi do takiej 
specjalizacji wśród terrorystów, wśród działających 
na ich zlecenie hakerów, którzy są w stanie zaata-
kować systemy cybernetyczne i działają oczywiście 
w szeroko pojętej sieci, to czy nie uważacie państwo, 
że podnoszenie dzisiaj takich argumentów w odnie-
sieniu do działania służb specjalnych na poziomie 
operacyjnym właśnie w sieci w celu zablokowania, 
zniweczenia tego typu zamiarów – działalności, która 
może doprowadzić do jakiegoś nieszczęścia – jest po 
prostu hipokryzją? Dziękuję.
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(senator M. Augustyn) na zasadach określonych w kodeksie postępowania 
karnego. Moje pytanie wówczas brzmiało: w oparciu 
o jakie przepisy… Ponieważ to jest zbierane w ramach 
niejawnych czynności operacyjno-rozpoznawczych, 
jak w tej sytuacji będzie mógł występować obrońca 
oskarżonego czy podejrzanego? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę.

Senator Robert Mamątow:
To jest bardzo szczegółowe pytanie, powiem pani 

tak…
(Senator Grażyna Sztark: Może ja przekieruję je 

do pana ministra…)
Już kończę. Sama pani powiedziała w swoim 

pytaniu, że sąd bierze udział w tych czynnościach. 
Powiedziała pani to, pani przeczytała wyraźnie, że…

(Senator Grażyna Sztark: Tu chodzi o obrońcę, 
o obrońcę. Jak ma mieć dostęp do materiałów, skoro 
byłyby to materiały zbierane w ramach czynności 
operacyjno-rozpoznawczych niejawnych?)

(Senator Jan Maria Jackowski: Ale to dopiero po 
wybuchu, po zamachu…)

Nie, ja rozumiem, Pani Senator…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę o ci-

szę.)
Naprawdę to jest zbyt szczegółowe, nie odpowiem 

pani.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dobrze. Rozumiem. Dziękuję bardzo.
I pytanie zadaje pan senator Piotr Florek.

Senator Piotr Florek:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Do senatora Mamątowa powtórnie albo do pana 

ministra.
W dalszym ciągu chodzi mi o odwołanie stopnia 

alarmowego. Ja zacytuję panu art. 16 ust. 1: stopnie 
alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w dro-
dze zarządzenia, w zależności od rodzaju zagrożenia 
zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, prezes 
Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych i szefa ABW, 
a w przypadkach niecierpiących zwłoki – minister 
właściwy do spraw wewnętrznych, po zaciągnięciu 
opinii szefa ABW, informując o tym niezwłocznie 
prezesa Rady Ministrów.

Europejskiej. Ta ustawa zmienia niektóre przepi-
sy ustawy o cudzoziemcach, ale akurat nie tę de-
finicję. Chciałbym dopytać tylko o jedną kwestię: 
czy państwo w czasie posiedzenia komisji dyspo-
nowaliście analizami lub analizowaliście sami, czy 
ta ustawa w odniesieniu do obywateli państw Unii 
Europejskiej nie narusza przepisów, które nas jako 
Rzeczpospolitą wiążą? Mam na myśli Konwencję 
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Kartę 
praw podstawowych Unii Europejskiej. I czy państwo 
analizowaliście – bo do tego jest całe bogate orzecz-
nictwo Trybunału Konstytucyjnego w odniesieniu do 
obywateli Unii Europejskiej i ich praw – te wyroki 
pod kątem tego, czy aby ustawa nie narusza praw 
cudzoziemców przysługujących im zgodnie z tymi 
aktami, które przywołałem?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę, Panie Senatorze Sprawozdawco.

Senator Robert Mamątow:
Nie, Panie Senatorze, nie było na ten temat mowy 

na posiedzeniu komisji. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pani senator Grażyna Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
W związku z tym, że pan senator zakwestionował 

istnienie takiego zapisu, chciałabym przytoczyć ar-
tykuł ustawy, który mówi, że w przypadku podejrze-
nia popełnienia przestępstwa o charakterze terrory-
stycznym postanowienie o przedstawieniu zarzutów 
można będzie sporządzić na podstawie informacji 
uzyskanych w wyniku niejawnych czynności opera-
cyjno-rozpoznawczych zarządzonych na podstawie 
właśnie art. 9 ustawy przez szefa ABW wobec osoby 
niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej. 
W takim przypadku sąd, na wniosek prokuratora, 
będzie mógł zastosować tymczasowe aresztowanie 
na okres nieprzekraczający 14 dni, a samoistną prze-
słanką zastosowania tymczasowego aresztu będzie 
uprawdopodobnienie – tylko uprawdopodobnienie 
– popełnienia, usiłowania lub przygotowania popeł-
nienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym. 
Tymczasowe aresztowanie będzie można przedłużyć 
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(senator P. Florek) równości praw obywateli polskich i cudzoziemców 
będących obywatelami Unii Europejskiej. Ale gdy-
byśmy zawiesili tę sprawę i spróbowali myśleć tylko 
i wyłącznie w kategoriach bezpieczeństwa obywateli 
Polski, to poprosiłbym o odpowiedź na pytanie: czy 
te najbardziej znane zamachy terrorystyczne, które 
się zdarzyły w Unii Europejskiej – sprawa „Je suis 
Charlie” w Paryżu, Bruksela, wcześniejsze – to były 
zamachy, których dokonywali obywatele spoza Unii 
Europejskiej, czy też obywatele z paszportami Unii 
Europejskiej? Bo wydaje mi się, że to jest kluczowe 
dla dalszego procedowania.

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

Senator Robert Mamątow:
W zdecydowanej większości byli to obywatele 

danego kraju. Oczywiście były i zamachy, w których 
brali udział przybyli niedawno imigranci, ale w zde-
cydowanej większości… Dam przykład Anglii. Jak 
pamiętam, tam 90% zamachowców stanowili obywa-
tele brytyjscy. Tak samo było w Paryżu.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pytanie zadaje pan senator Robert Dowhan. 

Proszę.

Senator Robert Dowhan:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja mam pytanie do senatora sprawozdawcy, mo-

jego imiennika.
Dużo mówi się tutaj o prepaidach, o rejestracji 

i o tym, że to jest konieczne, a praktyka pokazuje, że 
do tej pory służby sobie świetnie radzą – mam tu na 
myśli alarmy bombowe. Co jakiś czas słyszymy, że 
dowcipnisie próbują ewakuować szkoły, sądy, szpi-
tale. I bez konieczności rejestracji tych kart dzisiaj 
służby sobie bardzo dobrze radzą. To jest wręcz aż 
niemożliwe, że bardzo szybko łapią tych, którzy pró-
bują w jakiś sposób się maskować. I to maskować 
w sposób, wydaje się, skuteczny, poprzez kupowanie 
starych aparatów gdzieś na aukcjach, poprzez kupo-
wanie kart w różnych miejscach… Ale łapanie ich się 
służbom udaje. Czy zatem konieczne są dzisiaj aż tak 
daleko idące posunięcia, aby rejestrować te karty? To 
jest moje pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Czy pomyślano o osobach star-
szych, które też korzystają z takich kart, mają zapisa-

I teraz moje pytanie jest takie: czy w przypadku 
wprowadzenia stanu alarmowego pierwszego, dru-
giego, trzeciego i czwartego stopnia będzie można 
przeprowadzić np. wybory parlamentarne lub wybory 
samorządowe? A jeśli chodzi o trzeci i czwarty sto-
pień, to zgromadzeń nie można przeprowadzać. Bo 
tamto nie jest nigdzie wyjaśnione, nigdzie uregulo-
wane, a wiemy, kto wprowadza i kto odwołuje… Jak 
pan sam powiedział, we Francji trwa to bardzo długo. 
I może być taka sytuacja zagrożenia terrorystycznego 
w Polsce – odpukać, żeby się to nie zdarzyło. Myślę, 
że na razie jesteśmy w miarę bezpiecznym krajem, 
ale nigdy nie wiadomo. Takie zdarzenia pewno będą 
miały miejsce, możemy też podawać przykłady za-
grożeń, jakie były w Polsce, np. na stadionach itd. 
One są cały czas i pewno będą. W związku z tym jest 
pytanie: jak to będzie wyglądało nawet regionalnie, 
w poszczególnych powiatach, w województwach, 
jeżeli nie byłby to cały kraj, tylko jakiś rejon? Jak 
w takim razie to by wyglądało? Bo moim zdaniem 
to nie jest uregulowane w tych przepisach.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo. Proszę.

Senator Robert Mamątow:
Panie Senatorze, ja poprzednio odpowiedziałem, 

że odwołuje ten stan ten, kto go wprowadził. Pan to 
teraz powtórzył.

A jeśli chodzi o wybory, proszę pana, to w przy-
padku ogłoszenia trzeciego i czwartego stopnia zagro-
żenia nikt nie przeprowadza wyborów. Jeśli miałyby 
być, to się je zawiesza. To jest oczywista sprawa. 
A w przypadku pierwszego i drugiego stopnia nie ma 
problemu, bo nie ma zakazu zgromadzeń i wyborów. 
Nie ma.

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję…)
A jeśli wystąpi najwyższy stopień zagrożenia, 

trzeci lub czwarty, to wtedy po prostu zgromadze-
nia są zawieszone.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I pytanie zadaje pan senator Jarosław Obremski. 

Bardzo proszę.

Senator Jarosław Obremski:
Do pana senatora Mamątowa.
Pan Augustyn zainspirował mnie do takiego py-

tania. Mianowicie rzeczywiście jest pewien problem 
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(senator R. Dowhan) Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo.
Ja mam pytanie do pana senatora Klicha, przed-

stawiciela mniejszości.
W nawiązaniu do naszego dialogu chciałbym za-

pytać o prostą rzecz: czy pan zaprzecza, że w roku 
2008 trwały prace nad ustawą antyterrorystyczną?

Drugie pytanie: czy pan zaprzecza, że w roku 
2012 trwały prace, przygotowania do wprowadzenia 
rejestracji prepaidów, o czym mówił m.in. ówcze-
sny szef Komisji Spraw Wewnętrznych, poseł Marek 
Biernacki z Platformy Obywatelskiej?

Senator Bogdan Klich:
Ja nie zaprzeczam, ale powtórzę po raz trzeci, żeby 

się panu wreszcie utrwaliło, że tak długo, jak długo 
nie ma druku sejmowego, tak długo nie ma projek-
tu ustawy, w związku z tym takiej ustawy nie było. 
I myślę, że po raz czwarty pan nie będzie mnie o to 
pytał, bo jest pan jednak człowiekiem inteligentnym. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
I proszę, pytanie zadaje pan senator Przemysław 

Termiński.
(Rozmowy na sali)

Senator Przemysław Termiński:
Pytanie do pana senatora Mamątowa.
Panie Senatorze, ja staram się zachowywać daleko 

idącą życzliwość w stosunku do tej ustawy, wierząc 
głęboko w potrzebę jej uchwalenia. Ale pan swoją 
wypowiedzią przed chwilą trochę zachwiał tę moją 
pewność. Proszę mi powiedzieć – bo ja poświęciłem 
dużo czasu, żeby przeczytać tę ustawę – z którego 
punktu wysnuł pan wniosek, że w sytuacji wprowa-
dzenia trzeciego lub czwartego stopnia alarmowego 
zawiesza się wybory w Polsce? Bo takiego sformu-
łowania pan użył, że wybory zostaną zawieszone. 
Z którego punktu to wynika?

(Rozmowy na sali)
Nie, przepraszam bardzo, wybory i zgromadzenia 

to są dwie różne instytucje. Ja nie widzę tutaj zagro-
żenia dla wyborów. Poza tym jeśli jest zagrożenie 
terrorystyczne występujące, powiedzmy, na terenie 
stadionu żużlowego w Toruniu, to nie bardzo widzę 
powód, żeby zawiesić wybory w Katowicach.

(Senator Leszek Czarnobaj: Tak samo 
w Bydgoszczy.)

To jest pytanie do pana senatora: z którego punktu 
pan wysnuł taki wniosek? Bo to jest bardzo daleko 

ny telefon do lekarza, mają zapisany telefon do służb, 
które są im niezbędne… Czy te osoby, które chociaż-
by z racji wieku będą miały z tym problem, nie będą 
rejestrować kart albo nawet nie będą wiedziały, że 
trzeba je zarejestrować, zostaną w którymś momencie 
odcięte, można powiedzieć, od świata? Czy ta ustawa 
w jakiś sposób zabezpiecza te osoby, czy nie?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę.

Senator Robert Mamątow:
Panie Senatorze, mój imienniku, jak pan to po-

wiedział, niech pan mi wierzy, że te wszystkie alar-
my bombowe, w przypadku których zostali wykryci 
sprawcy, to były zwykłe telefony.

Jeśli chodzi o tę drugą sprawę, o starsze osoby… 
My podchodzimy do tej ustawy na takiej zasadzie, 
że ona może obejmować bardzo szeroki krąg osób, 
które podpadają pod tę ustawę. Nie, ta ustawa będzie 
dotyczyła konkretnych osób, konkretnych. I to nie 
znaczy, że babcia, która ma 60 lat czy 70 lat i ma taką 
kartę – w co tak do końca nie chcę wierzyć, ale niech 
tak będzie, że ma taką kartę – zaraz będzie objęta 
tą ustawą, ABW i Agencja Wywiadu będą się nią 
interesować. Nie, proszę pana. To jest na wypadek, 
gdy się ogłosi wyższy stopień zagrożenia, na jakiś 
okres, podejmuje uchwałę Sejm… szef ABW, że ze 
względu na zagrożenie trzeba kontrolować te karty. 
I wtedy one muszą być rejestrowane.

Senator Robert Dowhan:

Z całym szacunkiem, ale ja nie o to pytałem. Te 
karty zostaną po prostu wyłączone, jeżeli nie zostaną 
zarejestrowane. I co wtedy? O to pytam. Nie pytam, 
czy babcia będzie inwigilowana, czy nie, nie tego 
dotyczy moje pytanie.

Senator Robert Mamątow:

No dobrze, ale ja tłumaczę, że jeśli będzie ogło-
szony jakiś stan zagrożenia, to wszystkim wyłączą, 
nikt się nie będzie zastanawiał, czy to stwarza jakieś 
zagrożenie, czy nie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze, dziękuję bardzo.
I proszę o pytanie pana senatora Jana Marię 

Jackowskiego.
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(senator P. Termiński) lania wizerunku twarzy itd., itd., w przypadku gdy: 
pkt 1 – istnieje wątpliwość co do tożsamości osoby… 
o pkcie 1 dyskutowaliśmy wczoraj; pkt 2 – istnie-
je podejrzenie nielegalnego przekroczenia granicy 
Rzeczypospolitej Polskiej; pkt 3 – istnieje podejrzenie 
co do zamiaru nielegalnego przebywania na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej; pkt 4 – istnieje po-
dejrzenie związku osoby ze zdarzeniem o charakterze 
terrorystycznym. Dopiero pkt 4 o tym mówi. I pkt 5 
– osoba mogła uczestniczyć w szkoleniu terrorystycz-
nym. Czyli właściwie tylko pkt 4 i pkt 5 odnoszą się 
do ustawy o zagrożeniach terrorystycznych, a pkt 1, 
pkt 2 i pkt 3 właściwie nie mają nic z tym wspólnego. 
Pan minister mówił, że albo zwróci się do panów 
senatorów, żeby ewentualnie tutaj wprowadzić ja-
kąś zmianę… W takim razie mam pytanie: czy coś 
w związku z tym punktem pan minister przewiduje? 
Czy ktoś będzie zgłaszał poprawkę? Skoro pan jako 
sprawozdawca już wie… Pan minister powiedział, że 
się nad tym zastanowi i jutro – czyli dzisiaj – prze-
każe informację. Czy mamy jakąś informację w tej 
sprawie? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Robert Mamątow:

Ja nie pamiętam, żeby pan minister coś takiego 
mówił… Ale jeśli coś takiego mówił, to proszę jemu, 
jak przyjdzie, zadać to pytanie.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
I jeszcze raz pytanie zadaje pan senator Przemysław 

Termiński.

Senator Przemysław Termiński:

Mówił o tym pan minister. Ja osobiście to sły-
szałem.

Wrócę do mojego pytania. Powiem szczerze, Panie 
Senatorze, że jestem zdziwiony treścią pana odpowie-
dzi i takim dosyć nonszalanckim podejściem do sło-
wa. Zwracam panu uwagę na to, że zgodnie z art. 16 
ust. 1 pkt 1 na całym terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej można oczywiście wprowadzić stopień alar-
mowy – ja sobie wyobrażam, że może atak nuklearny 
byłby powodem wprowadzenia takiego stopnia – ale 
wszystkie pozostałe przypadki dotyczą bardzo punk-
towych, bardzo jednostkowych zdarzeń. A pan wy-

idący wniosek. I to jest bardzo poważne ostrzeżenie 
dla społeczeństwa, jak można w praktyce tę ustawę 
wykorzystać.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Proszę o odpowiedź pana senatora sprawozdawcę.

Senator Robert Mamątow:
Proszę pana, ja podałem… Ktoś z państwa zapytał 

mnie: a co będzie, jak będą wybory? I ja powiedzia-
łem wyraźnie: kto przeprowadza wybory w okre-
sie zagrożenia bezpieczeństwa kraju, gdy nawet jest 
ogłoszony trzeci stopień… Ja nie mówiłem nic, jeśli 
chodzi o to, co pan powiedział. Ja odpowiedziałem 
na pytanie, że gdy jest ogłoszony trzeci, czwarty sto-
pień zagrożenia, żadne państwo nie ogłosi wyborów. 
I tyle. I niech pan mi nie wkłada w usta… Niech pan 
nie mówi, że ja tu jakiś przepis wymyśliłem, bo nie 
wymyśliłem. Pytaliście państwo: a jak np. będą wy-
bory… Tak jak mówiłem, jeśli jest stan zagrożenia 
państwa, wszystko się zawiesza. Wszystko. No, tak 
to wygląda. Zresztą mało tego: to państwo ogłasza 
wybory i państwo może je zawiesić…

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania…
(Senator Robert Mamątow: …Nie biorąc pod uwa-

gę nawet tej ustawy.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Państwowa 

Komisja Wyborcza.)
Czy są jeszcze pytania?
Pan senator Piotr Florek.
(Senator Robert Mamątow: Państwowa… i pań-

stwo… To nie to samo?)
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Piotr Florek. Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:
Jeszcze mam pytanie do pana senatora Mamątowa. 

Pan minister Wąsik wczoraj na posiedzeniu komisji 
powiedział, że zastanowi się nad poprawkami, któ-
re były zaproponowane przez Biuro Legislacyjne. 
Chodzi mi o art. 10 ust. 1, który mówi, że funkcjo-
nariusze ABW, Policji, Straży Granicznej są upraw-
nieni do pobierania obrazu linii papilarnych, utrwa-
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(senator P. Termiński) Wicemarszałek Maria Koc:

Rozumiem, że pan senator już odpowiedział na 
to pytanie.

(Senator Przemysław Termiński: Dziękuję.)
Bardzo dziękuję.
Czy ktoś jeszcze ma pytanie do któregoś z panów 

senatorów sprawozdawców?
Nie widzę chętnych. Bardzo dziękuję.
(Senator Robert Mamątow: Dziękuję.)
Dziękuję panom senatorom sprawozdawcom.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister, czło-
nek Rady Ministrów, pan Mariusz Kamiński, ale dzi-
siaj Kancelarię Prezesa Rady Ministrów reprezentuje 
sekretarz stanu w kancelarii, pan minister Maciej 
Wąsik.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?

Bardzo proszę, Panie Ministrze.
A potem będą pytania.
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoki Senacie! Panie i Panowie Senatorowie!
Pozwolicie, że odniosę się w kilku słowach do 

pewnych argumentów i zdarzeń, które miały miejsce 
w tej dyskusji.

Na początek chciałbym państwu powiedzieć, że 
ważne jest, żebyśmy znali prawdę. Prawda jest taka, 
że m.in. dzięki pracy Senatu i głosowaniu za ustawą 
o Policji stało się dużo dobrego. Ja zaczynam od usta-
wy o Policji, bo mój adwersarz, jak czuję, pan minister 
Klich też zaczął od ustawy o Policji.

Chciałbym państwu powiedzieć, że jest już znana 
dokładna opinia Komisji Weneckiej na temat tego, co 
państwo wypracowaliście. Ja przypomnę, że ta ustawa 
pozwoliła chociażby ująć bombera we Wrocławiu, ta 
ustawa pozwoliła chociażby znaleźć i ująć na Malcie 
mordercę, który w Warszawie obciął kobiecie głowę. 
To tylko dzięki ustaleniom, które można było poczy-
nić dzięki tej ustawie, można było to zrobić. Gdyby ta 
ustawa nie weszła w życie 7 lutego, to polskie służby 
nie miałyby np. możliwości zgromadzenia danych 
internetowych, na podstawie których ujęto tego mor-
dercę. I cieszę się, że Prawo i Sprawiedliwość ten 
projekt, wbrew histerycznej reakcji opozycji, prze-
pchnęło – a pamiętacie państwo, jak żywiołowe de-
baty odbywały się nad tym projektem.

Co pisze Komisja Wenecka w paragrafie 130 
o tej ustawie? Opinia jednoznacznie wskazuje, że 

powiada się dosyć arbitralnie, że nikt nie zrobi w tym 
czasie wyborów albo że jak państwo zrobi wybory, 
to państwo może je unieważnić. To znaczy między 
państwem a Państwową Komisją Wyborczą jest…

(Senator Robert Mamątow: Zawiesić. To jest róż-
nica.)

To tym bardziej… Zawiesić wybory… Czy pan 
jest przekonany, że tak będziecie stosować prawo, 
które wynika z tej ustawy?

Senator Robert Mamątow:
Rozmawiamy o abstrakcji. Ja przepraszam, nie 

będę odpowiadał na to pytanie, bo przed chwilą 
panu na nie odpowiedziałem, a pan dalej zadaje to 
samo pytanie. Powiedziałem, że jeśli bezpieczeństwo 
państwa jest zagrożone atakami terrorystycznymi, 
państwo o tym wie, rząd o tym wie, służby o tym 
wiedzą, to w tym czasie nikt przy zdrowych… nikt 
rozsądny nie ogłosi wyborów. No, tak to wygląda i tak 
odpowiedziałem. A gdyby… Bo państwo pytali, co 
w sytuacji, gdyby były wybory. Osobiście uważam, 
że w takim wypadku państwowa komisja – tak jak 
chce pan senator Augustyn – wnosi o nieodbycie tych 
wyborów ze względu na zagrożenie terrorystyczne. 
Ja nie wiem, jak to tłumaczyć…

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Dziękuję bardzo…
(Senator Przemysław Termiński: Panie Senatorze… 

Przepraszam. Ad vocem, Pani Marszałek.)
Ad vocem. Proszę.

Senator Przemysław Termiński:

Ja nie chciałbym za bardzo wchodzić w polemi-
kę, ale jest istotna różnica między ogłoszeniem wy-
borów, odbyciem wyborów i odwołaniem wyborów. 
Zwracam panu uwagę na to, że te wydarzenia zwykle 
dzielą miesiące. Jeśli pan dzisiaj mówi, że nie odbę-
dą się wybory, bo będzie zagrożenie terrorystyczne, 
które zobaczymy za pół roku, to naprawdę słabo to 
wygląda.

Senator Robert Mamątow:

Ale za pół roku nie ma wyborów.
(Senator Przemysław Termiński: Dobrze…)
Niech pan nie drąży tematu, którego nie ma. Pan 

stwarza fikcję, Panie Senatorze.
(Senator Przemysław Termiński: Nie stwarzam 

fikcji, to pan…)
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(sekretarz stanu M. Wąsik) Ma to przełożenie dopiero teraz. My korzystali-
śmy z doświadczeń fachowców, którzy przez 8 lat, 
a w zasadzie przez 10 lat, bo od 2006 r., pracowali 
nad rozwiązaniami. Wykorzystaliśmy to, czego 
wy nie przełożyliście na język ustaw. Jeszcze pani 
minister Piotrowska w 2015 r. zleciła pilne prace 
nad wytycznymi do prawa antyterrorystycznego. 
Ja mam te wytyczne, mogę je państwu pokazać, 
mogę powiedzieć, co tam jest napisane. Otóż są 
tam przepisy, które myśmy ujęli w ustawie an-
tyterrorystycznej. I jak teraz słyszę wypowiedzi 
pana ministra Klicha, który mówi, że to jest nie-
potrzebne, zastanawiam się, jak mam się do tego 
odnieść. Myślę, że określenia, których użył pan 
senator Jackowski, są trafne, ale nie chcę podnosić 
temperatury tej dyskusji.

(Senator Leszek Czarnobaj: Właśnie ją pan ob-
niżył…)

Nie, no, trzeba się odnieść do pewnych nieprawd, 
które tutaj padły, Panie Senatorze. Ja się odnoszę 
do nieprawd. Zdaję sobie sprawę, że ktoś może być 
przeciw pewnym rozwiązaniom i szanuję państwa 
zdanie, ale nie mówcie, że nie rozważaliście takich 
rozwiązań. Nie mówcie, że prawo antyterrorystyczne 
jest niepotrzebne i nie mówicie – jak to pan Klich 
stwierdził, a ja to sobie zapisałem – że trzeba podnosić 
świadomość społeczną gimnazjalistów i młodzieży 
ponadgimnazjalnej.

Pan senator Mamątow już tutaj cytował pewne 
informacje, ale ja specjalnie wydrukowałem dzisiej-
sze doniesienia medialne. To jest na podstawie de-
peszy Reutersa… Tytuły są takie: „Terroryści płyną 
do Europy”, „Media ujawniły wewnętrzną notę poli-
cji”, „Są wymienione cele ataków”. Z tych doniesień 
medialnych wynika, że wyciekł materiał policji bel-
gijskiej dotyczący tego, że na statkach płyną przez 
Morze Śródziemne bojownicy z Syrii, którzy planują 
ataki w Europie Zachodniej. Te ataki są przesądzone. 
Ja przypomnę, że w Belgii cały czas jest trzeci stopień 
zagrożenia terrorystycznego. Trzeci. Są cztery. Jeżeli 
słyszę od pana ministra Klicha, że trzeba podnosić 
świadomość społeczną, to przepraszam, ale uważam, 
że to jest nieadekwatne, Panie Ministrze. Nie zga-
dzam się z panem. Nie tymi metodami… To już nie 
te czasy. Europa jest dziurawa, Europa wpuszcza do 
siebie środowiska, które stanowią dla niej zagroże-
nie – nie tylko terrorystyczne, również zupełnie inne 
zagrożenie. I wszyscy doskonale o tym wiemy. Polska 
jest jeszcze od tego wolna ze względu na strukturę 
demograficzną, narodowościową, społeczną. I dzięki 
temu, że w Polsce jest jeszcze jakaś idea. Ale nie 
o tym chciałem debatować.

Mówiąc szczerze, kiedy rozpoczynaliśmy debatę 
nad ustawą antyterrorystyczną, liczyłem na wspólny 
język, na znalezienie pewnego kompromisu, na zro-
zumienie – co oczywiście nie znaczy, że mielibyśmy 

pozytywnie należy ocenić wysiłki polskiego ustawo-
dawcy w zakresie implementacji wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z 30 lipca 2014 r. W nowelizacji tej 
uwzględniono wiele rekomendacji zawartych w orze-
czeniach. W opinii jest napisane, że daleko polskiemu 
prawu do ideału w zakresie ochrony praw człowie-
ka i pewnego balansu, ale ta ustawa o Policji, którą 
przyjął Wysoki Senat, idzie w dobrym kierunku. 
Wcześniejsze prawo, stosowane przez 8 lat, było dużo 
grosze – a przypominam, że straszyliście państwo, 
że wprowadzamy system, który umożliwi inwigila-
cję. Nie! Ustawa o Policji zapewniła lepszą kontrolę. 
Przeczytacie państwo opinię Komisji Weneckiej, wy-
robicie sobie zdanie. I to tutaj, po tej stronie sali, była 
prawda. Trzeba to sobie dzisiaj jasno powiedzieć. To 
jest pierwsza sprawa.

Druga sprawa. Można mówić o pewnej analogii, 
bo pan minister Klich, występując, mówił, że nie 
ma potrzeby uchwalania ustawy antyterrorystycz-
nej. Przyjąłbym taką opinię, gdyby tego nie mówił 
przedstawiciel rządu, który przez 8 lat w różnych 
dokumentach rządowych wskazywał na potrzebę 
uchwalenia prawa antyterrorystycznego. Ja te do-
kumenty mam, można je sobie poczytać. Po wyda-
rzeniach w Madrycie, po wydarzeniach w Londynie 
w 2006 r. powstał zespół przy MSWiA, który praco-
wał nad zagrożeniami terrorystycznymi. Ten zespół 
w 2008 r. próbował stworzyć ustawę antyterrory-
styczną. Pan senator Jackowski cytował tutaj infor-
macje prasowe, które pojawiły się w mediach po 
wypowiedziach pana ministra Rapackiego – osoby 
kompetentnej w kwestiach zwalczania przestępczości, 
umocowanego urzędnika rządu Donalda Tuska – że 
potrzebne jest prawo antyterrorystyczne. Ale zmienił 
się minister spraw wewnętrznych, w ogóle zaszły 
zmiany w rządzie, były nowe wybory, a państwo jako 
Platforma Obywatelska nadal o tym mówiliście, także 
pan minister Klich jako minister obrony narodowej. 

Ja mam tutaj sprawozdanie z prac zespołu zada-
niowego, w których uczestniczył przedstawiciel ów-
czesnego ministra obrony narodowej, pana ministra 
Klicha. W tym sprawozdaniu… To jest sprawozdanie 
zespołu zadaniowego do spraw usystematyzowania 
krajowych regulacji i rozwiązań prawnych dotyczą-
cych przeciwdziałania terroryzmowi. W tym spra-
wozdaniu można przeczytać, że osoby uczestniczące 
w pracach zespołu… Treść pozwala przypuszczać, 
iż większość członków jest skłonna opowiedzieć się 
za ustawą kompleksowo regulującą przedmiotową 
problematykę – chodzi oczywiście o problematykę 
zapobiegania terroryzmowi. Ten dokument rządowy 
jest z 2008 r., jest w nim mowa o regulacjach w wie-
lu sferach, ale to nie miało przełożenia na przepisy 
prawa.



56
20. posiedzenie Senatu w dniu 15 czerwca 2016 r. 

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych (cd.)

(sekretarz stanu M. Wąsik) wach, nawet w sprawie kradzieży roweru, szef ABW 
wobec obcokrajowca zarówno z Unii, jak i spoza Unii, 
mógłby nawet na 3 lata zarządzić kontrolę operacyjną, 
założyć mu podsłuch. Panie Senatorze, zanim pan mi 
przerwie, chciałbym…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie będę przerywał. 
Ale prokurator nie był wtedy politykiem…)

Właśnie w tej chwili pan mi przerwał.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Przepraszam bardzo.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
…Chcę powiedzieć: nie bądźmy hipokrytami.
(Senator Jan Maria Jackowski: Tak jest.)
My akurat tych przepisów nie skrytykowaliśmy, 

bo widzieliśmy potrzebę ich wprowadzenia.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Czy teraz mogę prze-

rwać?)
My wprowadzamy teraz, Panie Senatorze, podob-

ne przepisy, ale w mniejszym zakresie, bo ograni-
czamy do 3 miesięcy kontrolę tych, którzy za chwilę 
przypłyną łodzią przez Morze Śródziemne. I mają 
to być tylko sprawy związane z terroryzmem, tyl-
ko terrorystyczne. I co? I zostaliśmy poddani przez 
was, właśnie przez was, którzy firmowaliście takie 
rozwiązania, totalnej krytyce. Nie mogę się z taką 
hipokryzją zgodzić!

(Senator Jerzy Fedorowicz: Czy teraz mogę?)
Nie. Będzie czas, Panie Senatorze…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Dobrze.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panowie…)
…będzie pan mi zadawał pytania.
(Senator Jerzy Fedorowicz: To ja tylko powiem, 

że jak była pisana ta ustawa, to prokurator generalny 
nie był politykiem.)

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, nie 
udzieliłam panu głosu. Teraz występuje pan minister.)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Przepraszam bardzo. 
Dziękuję. Nie odzywam się już.)

Panie Senatorze, szef ABW w przypadkach innych 
niż określone w pkcie 1… Ja już słyszę tutaj pewne 
uwagi dotyczące patologii, które będą w służbach, 
które były w służbach, dotyczące tego, że służby 
nie dają się kontrolować. Jedne się dają, inne się nie 
dają. Kiedy jest silna kontrola nad służbami, kiedy 
jest odważne kierownictwo, to służby nie stanowią 
problemu. Chciałbym państwu powiedzieć, że tylko 
bezpieczny człowiek może realizować swoje prawo 
do wolności. I my chcemy, żeby w Polsce było to 
bezpieczeństwo. Chcemy, żeby poszerzenie upraw-
nień służb, bo jest tu mowa o poszerzeniu uprawnień 
służb – nazywajmy…

(Senator Grażyna Sztark: Nieograniczone.)
Nie, ograniczone. Trzeba czytać, Pani Senator, 

ustawy, a nie artykuły prasowe.
(Senator Grażyna Sztark: Tak?)
(Senator Mieczysław Augustyn: Ustawę czytamy.)
Trzeba czytać ustawy czy projekty ustaw.

się we wszystkim zgadzać. Ale kiedy jedyną reakcją 
senackiego klubu Platformy Obywatelskiej jest wnio-
sek o odrzucenie w całości ustawy… Uważam, że to 
jest nieodpowiedzialne, Panie Senatorze. Uważam, 
Panie Senatorze, że jest to nieodpowiedzialne także 
w kontekście dokumentów, które powstały w rzą-
dzie Donalda Tuska, także w kontekście dokumentów, 
które powstały w rządzie pani Kopacz. Uważam, że 
przyjęcie wniosku złożonego przez pana ministra 
Klicha uczyni Polaków bezbronnymi wobec pewnych 
zagrożeń. Mam jednak nadzieję, że w pewnych kwe-
stiach się zgodzimy.

Cieszę się, że wszedł na salę pan Fedorowicz – jest 
osobą, którą cenię – i chciałbym mu coś powiedzieć.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Bardzo dziękuję.)
Padły tutaj bardzo poważne słowa dotyczące kon-

troli operacyjnej bez zgody sądu. Tak, tak uważamy 
także w kontekście tych danych, które podał pan mi-
nister Klich. Około 5 tysięcy osób z Unii Europejskiej 
walczy po drugiej stronie. Powtarzam: 5 tysięcy osób 
z Unii Europejskiej. Czy my mamy udawać, że ich 
nie ma?

I jeszcze jedna rzecz. W związku z tym, Panie 
Ministrze, jestem najbardziej zbulwersowany. Pan 
mówił, że nie było rządowego projektu ustawy an-
tyterrorystycznej. Zgadza się, nie było takiego pro-
jektu przez 8 lat waszych rządów, ale pan minister 
Sienkiewicz, jakkolwiek go oceniać w kontekście 
afery taśmowej, próbował coś zrobić i napisał nową 
ustawę o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 
Była zatem próba reformy służb. Ja projekt tej usta-
wy tutaj mam, więc gdybyście państwo chcieli do 
niego zajrzeć, to służę swoim egzemplarzem. Są tu 
także opinie prawne, które bardzo chętnie państwu 
przedstawię. Otóż pan minister Sienkiewicz zapre-
zentował ten projekt ustawy na posiedzeniu rządu. 
Rząd go przyjął i skierował do Sejmu. Rozpoczęto 
pierwsze czytanie i przyjęto sprawozdanie komisji, 
pozytywne sprawozdanie. Chciałbym państwu za-
cytować przepisy tego projektu ustawy w zakresie 
stosowania kontroli operacyjnej, czyli podsłuchów. 
Art. 21… Muszę znaleźć…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale czy ona weszła 
w życie, czy nie weszła?)

Odpowiem zaraz na to pytanie, odpowiem.
Kontrolę operacyjną może zarządzić, po pierwsze, 

sąd w drodze postanowienia na pisemny wniosek 
szefa ABW złożony po uzyskaniu pisemnej zgody 
prokuratora generalnego w przypadku, gdy kontrola 
ma być stosowana wobec obywatela Rzeczypospolitej 
Polskiej. Po drugie, szef ABW w przypadkach innych 
niż określone w pkcie 1. I nie ma tutaj obostrzeń cza-
sowych, nie ma tutaj obostrzeń dotyczących zakresu 
przeciwdziałania terroryzmowi. We wszystkich spra-
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(sekretarz stanu M. Wąsik) wyrzucamy ustawę, nie jest potrzebna. Wbrew temu, 
co mówiliście przez 8 lat…

(Senator Mieczysław Augustyn: Jeszcze nie zakoń-
czyliśmy procedowania, Panie Ministrze.)

…i baliście się zrobić.
Pani Marszałek, Wysoka Izbo, bardzo proszę o po-

zytywne odniesienie się do tego projektu i przyjęcie 
przez Wysoki Senat rozwiązań, które zaproponował 
rząd.

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

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

(Senator Bogdan Klich: W trybie sprostowania…)
Pan senator w trybie sprostowania. Dobrze, bardzo 

proszę. Pytania będziemy zadawać za chwilę.

Senator Bogdan Klich:
Muszę skorzystać z tego uprawnienia.
Nie będę się odnosił do poszczególnych wycieczek 

pana ministra, tylko do zarzutu o niekonstruktyw-
ne podejście klubu Platformy Obywatelskiej. Jeżeli 
pan senator Robert Mamątow na posiedzeniu komisji 
zgłasza wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, 
mamy prawo domniemywać, że poprawki, które zo-
staną zgłoszone, zostaną odrzucone. To po pierwsze.

Po drugie, jest to ustawa równie wrażliwa jak kilka 
zasadniczych ustaw, które procedowaliśmy w ciągu 
ostatniego półrocza – mam na myśli ustawę o Trybunale 
Konstytucyjnym, ustawę o Policji i o służbach, ustawę 
o prokuraturze, ustawę zakazującą… czy właściwie 
pozwalającą na wykorzystywanie w postępowaniu 
owocu zakazanego drzewa oraz ustawy o ziemi, jeśli 
dobrze pamiętam, w przypadku których żadne popraw-
ki zgłaszane ze strony opozycji nie były akceptowane. 
W związku z tym, ponieważ to jest ustawa z tej samej 
kategorii, zakładamy z dużym prawdopodobieństwem, 
że nie będzie takiej woli. Ale mimo wszystko…

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: Jeśli mogę się odnieść…)

(Wicemarszałek Maria Koc: Ale krótko.)
…senatorowie Platformy Obywatelskiej zgłoszą 

poprawki. I będzie to najlepszym testem woli więk-
szości senackiej, czy te poprawki zostaną uwzględnio-
ne, czy nie zostaną uwzględnione. Przeprowadzimy 
sobie, Panie Ministrze, taki teścik. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Tak, ale tak krótko, Panie Ministrze. Bo nie chcia-

łabym, żebyście panowie wchodzili w polemikę.

Chcemy, żeby ten zestaw przepisów zapewniał 
Polsce i Polakom bezpieczeństwo. Nie jesteśmy 
odosobnieni w tym, że tworzymy prawo antyter-
rorystyczne, że tworzymy rozwiązania, które są 
przyjmowane. W tej chwili we Francji służby bez 
zgody sądu mogą prowadzić kontrolę operacyjną na 
tzw. wybranym obszarze, mogą włączyć urządze-
nie podsłuchujące wszystkie telefony, które celowo 
bądź przypadkowo znajdują się na tym obszarze. 
Powiem państwu tak: Francuzi przyjęli to prawo 
niemal jednogłośnie. Cieszę się z tego, że my się 
jeszcze spieramy, bo gdyby w Polsce był poważny 
w skutkach zamach terrorystyczny, to wszyscy by-
śmy przyjmowali tę ustawę, a wy byście mówili, że 
rozwiązania są zbyt…

(Senator Jan Maria Jackowski: …liberalne.)
…liberalne.
(Senator Piotr Wach: Właśnie od tego jesteśmy.)
Jedność będzie wówczas, kiedy będzie zamach. 

My nie chcemy tej jedności, nie chcemy, żeby do-
chodziło do zamachów. Chcemy zrobić wszystko… 
I bierzemy odpowiedzialność za te przepisy.

Pani Marszałek, Wysoka Izbo, uważam, że ustawa 
antyterrorystyczna wiąże się nie z wyborem między 
prawami człowieka a bezpieczeństwem, tylko z bez-
pieczeństwem i wolnością, która będzie mogła być 
realizowana w bezpiecznym kraju. Jaka jest wolność 
we Francji, chociaż Francja jest krajem demokratycz-
nym? Jest psychoza, jest strach. Prezydent chce wpro-
wadzić zakaz demonstracji.

Odniosę się tutaj tylko do pewnego zakazu, o któ-
rym wspomniał pan minister Klich. Zgadzam się, 
to jest pewne ograniczenie swobód obywatelskich, 
ale ono jest po to, żeby zabezpieczyć państwo. Czy 
kiedy jest informacja o groźbie zamachu, to może-
my robić pikiety w obronie kotów? No nie. Jak był 
zamach w Brukseli, zamknięto wszystkie instytucje 
europejskie, nie można było z nich wychodzić. Nie 
chcemy takiej sytuacji.

Ale proszę zwrócić uwagę i proszę być uczciwym, 
Panie Ministrze… Jest kontrola sądowa i treść zapi-
su o kontroli sądowej jest dokładnie taka, jaką za-
proponował pana kolega, pan Michał Wójcik, poseł 
Platformy Obywatelskiej. My proponowaliśmy inny 
– że można się odwołać do sądu. On powiedział: nie, 
ten zapis powinien być inny, trzeba się odwołać do 
ustaw. Przyjęliśmy tę poprawkę. Uznaliśmy, że jest 
mądra. To był zresztą chyba jedyny poseł Platformy 
Obywatelskiej, który merytorycznie pracował nad tą 
ustawą. Przyjęliśmy jego 2 poprawki.

(Głos z sali: Marek Wójcik, nie Michał.)
Marek, oczywiście. Przepraszam.
Gdyby poprawki były konstruktywne, mogliby-

śmy rozmawiać. Ale jest mowa o jednym: krecha, 
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Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:
Odpowiadam, zaczynając od końca. Będzie stoso-

wany kodeks postępowania karnego, który mówi… 
My nie zmieniamy całości kodeksu postępowania 
karnego w zakresie przeszukań, ale z tego, co wiem, 
wynika, że akurat kawiarnie nie są prawnie chronio-
ne, to miejsca publiczne.

(Senator Barbara Zdrojewska: Co takiego? 
Dlaczego pan mówi o kawiarniach?)

Bo pani mówiła o kawiarniach.
(Senator Barbara Zdrojewska: Nie. Proszę od-

powiedzieć precyzyjnie na pytanie. Ja mówiłam…)
Odpowiedziałem: będzie stosowany kodeks po-

stępowania karnego.
(Senator Barbara Zdrojewska: A np. ambasady, 

kancelarie prawne, gazety?)
Będzie stosowany kodeks postępowania karnego 

i zakazy dowodowe, które w tym kodeksie są wy-
mienione.

Jeśli chodzi o zgodność z prawem europejskim, 
to chciałbym powiedzieć, że ten projekt jest z tym 
prawem zgodny, co stwierdziło Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych. Zresztą chciałbym państwu tak dla 
informacji powiedzieć, że ten państwa projekt usta-
wy o ABW, który dawał możliwość długotrwałego 
absolutnie we wszystkich sprawach, nawet kradzie-
ży roweru, podsłuchiwania cudzoziemców, także 
z Unii Europejskiej, też w ocenie działającego wów-
czas Ministerstwa Spraw Zagranicznych był zgodny 
z prawem europejskim.

Chciałbym powiedzieć jeszcze o tych podsłuchach, 
o tym, co będzie, jeżeli Polak wgra się, że tak powiem, 
na telefon cudzoziemca. Wtedy będzie stosowany…

(Senator Barbara Zdrojewska: Będą rozmawia-
li…)

Słucham?
(Senator Barbara Zdrojewska: Po prostu będą 

rozmawiali, to jest normalne.)
Tak.
(Senator Barbara Zdrojewska: Bardzo często od-

bywają się rozmowy między cudzoziemcami albo…)
Doskonale, właśnie to chciałem powiedzieć, po 

prostu będą rozmawiali.
(Senator Barbara Zdrojewska: Jakie prawo, jakie 

przepisy będą wtedy stosowane?)
Ustawy antyterrorystycznej.
A przepraszam, w jakim zakresie to prawo…
(Senator Barbara Zdrojewska: Pan dobrze wie, 

że na przykład…)

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:

Ja chciałbym powiedzieć, że podczas prac sejmo-
wych zostały przyjęte te poprawki posłów Platformy 
Obywatelskiej, które były konstruktywne, które szły 
do przodu… Jeżeli poprawki będą szły do przodu, to 
pewno je przyjmiemy, ale jak znam życie, będzie po-
prawka o wykreślenie artykułu tego, tego i tamtego…

(Senator Bogdan Klich: Wszystkie będą konstruk-
tywne.)

Oczywiście…

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
Zapisali się państwo senatorowie do zadawania 

pytań. I jako pierwsza pytanie panu ministrowi zadaje 
pani senator Barbara Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, proszę się nie denerwować, nie 

emocjonować, bo ja zadam bardzo konkretne pytania 
i prosiłabym o konkretne odpowiedzi na te pytania.

Pierwsze pytanie dotyczy tego – tu już ono pa-
dało, ale nie usłyszałam precyzyjnej odpowiedzi 
– czy objęcie niejawną kontrolą operacyjną w tak 
szerokim zakresie, jak to proponuje art. 9 ust. 1 
projektu, m.in. obywateli Unii Europejskiej jest 
zgodne z prawem międzynarodowym? Czy pań-
stwo to sprawdzali?

I drugie pytanie. Czy cudzoziemcy wjeżdżający na 
teren Polski będą informowani, że mogą być poddani 
tego typu specyficznym dla demokracji procedurom? 
Tu jest następne pytanie o inwigilację cudzoziemców 
– tutaj te pytania już padały i nie było odpowiedzi 
– którzy będą się kontaktować z obywatelami polski-
mi. Mamy taką sytuację, że wy wprowadzicie jakąś 
obserwację cudzoziemca, który się kontaktuje z oby-
watelem polskim, a mamy dwa różne uwarunkowania 
prawne dotyczące inwigilacji obywatela polskiego 
i cudzoziemca. Jakie prawo wtedy zastosujecie? Co 
np. przy stosowaniu podsłuchów?

I trzecie pytanie. Co w sytuacji, gdy na obszarze… 
Zwracaliśmy uwagę na to, że nieprecyzyjna jest de-
finicja obszaru. A mówicie państwo o obszarze. Co 
w sytuacji, gdy na obszarze objętym postanowieniem 
o przeszukaniu będą obiekty prawnie chronione, np. 
ambasady, konsulaty – proszę o konkretną odpowiedź 
– jak również redakcje gazet, kancelarie prawne, no-
tarialne itd.? Co się wtedy zrobi? Czy takie lokale też 
można przeszukać? Dziękuję bardzo.
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(sekretarz stanu M. Wąsik) Senator Jerzy Wcisła:

Panie Ministrze, moje pytanie jest po części spro-
wokowane odpowiedzą, a właściwie jej brakiem ze 
strony senatora Mamątowa, który zamiast powoły-
wać się na przepisy ustawy, o której rozmawiamy, 
powoływał się na zdrowy rozsądek. Otóż może pan 
uzna to, co powiem, za trywialne, ale gdyby zdrowy 
rozsądek rządził światem, to nie byłaby potrzebna 
ustawa antyterrorystyczna, ministrowie, Senat ani 
Sejm, ludzie by się dobrze zorganizowali. Jednak 
wiemy, że tak nie jest. Dlatego spytam pana, zadam 
to pytanie, na które w żaden sposób nie odpowiedział 
pan Mamątow.

Czy wprowadzenie trzeciego stopnia zagrożenia 
automatycznie skutkuje zakazem organizowania 
imprez masowych i zgromadzeń publicznych, czy 
tylko daje ministrowi spraw wewnętrznych, ministro-
wi właściwemu do spraw wewnętrznych możliwość 
wprowadzenia zakazu? Czy to dotyczy wszystkich 
imprez masowych i zgromadzeń publicznych, czy mi-
nister ma możliwość literalnego wskazania, których 
imprez nie wolno organizować albo o jakim charak-
terze imprez nie wolno organizować? Czy np. mecze 
III ligi piłki nożnej będą mogły się odbywać, czy już 
przy trzecim stopniu zagrożenia nie będą mogły się 
odbywać? Czy wiece będą mogły się odbywać, czy 
nie będą mogły się odbywać? Czy w żadnym miejscu 
w całym kraju nie będą mogły się odbywać wybory 
ani zgromadzenia wyborcze, czy będą mogły? Od 
czego to zależy i czy to jest zapisane w ustawie?

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:

Odpowiadając na to pytanie, powiem tak: literal-
nie zapis stanowi, że minister spraw wewnętrznych 
może, nie musi, nie ma tu obligatoryjności. Być może 
zdarzy się sytuacja, w której taki przepis nie zostanie 
wprowadzony.

Cieszy mnie to pytanie, bo zapomniałem powie-
dzieć o jednej rzeczy, a uważam, że musicie to pań-
stwo usłyszeć. Chociażby ustawa o zgromadzeniach 
daje w tej chwili możliwość odwołania zgromadze-
nia. Ale komu? Burmistrzowi, wójtowi, prezyden-
towi miasta, wojewodzie. Skąd oni mają wiedzieć 
o zagrożeniu? Tak naprawdę to jest przeniesienie 
odpowiedzialności na tę osobę, która ma informacje 
o zagrożeniu. To jest w zasadzie tylko i wyłącznie 

Pani Senator, ja nie bardzo rozumiem pytanie. Gdy 
ktoś do kogoś zdzwoni na ten podsłuchiwany telefon, 
to rozmowa się nagra. To nie jest tak, to nie polega 
na tym, że ktoś sam do siebie mówi – prawda? Jeśli 
zadzwoni inny cudzoziemiec, to ta rozmowa będzie 
nagrywana, jeżeli do cudzoziemca podejrzewanego 
o terroryzm zadzwoni Polak, to ta rozmowa też będzie 
nagrywana.

(Senator Mieczysław Augustyn: A cudzozie-
miec…)

Ja już odpowiedziałem na to pytanie.
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie cudzozie-

miec…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Dziękuję bardzo.

Senator Barbara Zdrojewska:
Przepraszam, Pani Marszałek, przepraszam, jesz-

cze tylko jedna sprawa. Proszę odpowiedzieć na pyta-
nie, czy od tej pory cudzoziemcy wjeżdżający na teren 
państwa polskiego będą informowani o tym, jakim 
mogą być poddani procedurom. Pytam, bo większość 
będzie myślała, że wjeżdża do… Większość może 
nie wiedzieć o tych zmianach, które tu uchwalamy.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:
Wie pani co? To jest pytanie, które pani uważa za 

dobre. Ja uważam, że to jest złe pytanie.
(Senator Barbara Zdrojewska: Ale ja nie proszę 

o ocenę moich pytań, proszę o odpowiedź.)
Wie pani co? Powiem tak: to są naprawdę poważne 

tematy. Ja bym tutaj nie trywializował, nie spłycał, 
nie przywoływał Barei, bo rozmawiamy o poważnych 
tematach.

(Senator Barbara Zdrojewska: A czy ja mówiłam 
coś o Barei?)

(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze. Proszę pań-
stwa…)

(Senator Barbara Zdrojewska: Proszę odpowie-
dzieć na pytanie, czy będą informowani. Tak czy nie?)

Jeżeli Polak wjeżdża do Francji, to nie jest infor-
mowany o tym, że rozmowy prowadzone przez jego 
telefon mogą być podsłuchiwane.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Bardzo dziękuję.
Teraz pytanie zadaje pan senator Jerzy Wcisła.
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(sekretarz stanu M. Wąsik) wzbudzić emocje społeczne. O tym doskonale wiemy. 
I niewykluczone, że tutaj też działają tego typu siły, 
chociaż ja przyznam, że nie mam na to dowodów. 
Ale wiemy, że są kraje, które wydają duże środki na 
tego typu działania.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pytanie pragnie zadać pan senator Piotr Wach.

Senator Piotr Wach:

Dziękuję bardzo.
Ja powtórzę pytanie, które zadałem panu sena-

torowi sprawozdawcy. Właściwie art. 6 jakby poka-
zuje w pkcie 1, jak się tworzy czarną listę, tzn. listę 
osób, które są związane z ewentualną działalnością 
terrorystyczną. I jest tam wymieniona działalność 
na rzecz organizacji terrorystycznych. Chciałbym 
zapytać, co to za organizacje i czy jest definicja or-
ganizacji terrorystycznych. Bo przestępstwo o cha-
rakterze terrorystycznym jest zdefiniowane w ko-
deksie. Gdyby przyjąć, że organizacja terrorystyczna 
to taka, w której odbywa się działalność dotycząca 
przestępstw o charakterze… Tylko że to jest po prostu 
masło maślane. Krótko mówiąc: jak zdefiniowano by 
organizację terrorystyczną?

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:
Panie Senatorze, ja może odpowiem od razu. Jest 

międzynarodowa lista organizacji o charakterze ter-
rorystycznym.

(Senator Piotr Wach: Czyli po prostu jest wykaz, 
tak?)

Tak, jest międzynarodowy, tworzony przez mię-
dzynarodowe służby, wykaz organizacji, które or-
ganizują zamachy terrorystyczne. One są wpisane 
na tę listę.

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale nie ma od-
wołania.)

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję. Pan 
marszałek Bogdan Borusewicz, bardzo proszę…)

Hamas do niedawna też był na tej liście, chciałbym 
powiedzieć… ale chyba będzie tak, że ze względu na 
ostatnie zdarzenia na nią powróci.

(Senator Piotr Wach: My uznajemy tę listę… 
Ona jest domyślnie uznana, czy właściwie gdzieś 
jest wymienione, że ona jest, po prostu jakby mieści 
się w wykładni tej ustawy?)

Państwo polskie korzysta z tych rozwiązań, w tym 
międzynarodowych, które są.

przeniesienie odpowiedzialności. My się tej odpo-
wiedzialności nie boimy i jej nie unikamy.

(Senator Jerzy Wcisła: Ja jeszcze…)
(Wicemarszałek Maria Koc: Pan senator chce do-

pytać. Tak?)
(Senator Jerzy Wcisła: Panie Ministrze, nieszcze-

gółowo pan odpowiedział. Czy minister może wydać 
zakaz…)

W mojej ocenie nie może dokonywać selekcji, 
wskazywać, że ta może, ta może, a ta nie może…. 
Zakaz jest zakazem – jest jednoznaczny – na danym 
obszarze bądź na terenie całego kraju, bo jest to tam 
wyszczególnione. Nie może dokonywać selekcji.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Ministrze.
I bardzo proszę, teraz pytanie zadaje pan senator 

Jan Maria Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie… 

Ponieważ przetacza się dyskusja i są różne opinie 
w przestrzeni publicznej, mam takie pytanie: czy 
w pana opinii nie mamy do czynienia z sytuacją, że 
pod pretekstem krytyki rozwiązań zawartych w tym 
projekcie ustawy… że również mogą być zaintere-
sowani bądź wręcz działać agenci wpływu, którzy 
są zainteresowani tym, aby osłabić państwo polskie 
wobec zagrożeń, które potencjalnie mogą państwa 
polskiego dotyczyć? Na to mogłyby wskazywać 
pośrednio ton komentarzy, odwołania i kontekst, 
w jakim te opinie przez różne środowiska są wy-
głaszane. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:

Ja oczywiście nie mam żadnych dowodów na 
prawdziwość takiej tezy, którą postawił pan senator 
Jackowski, ale nie wykluczam, że… Jak wiadomo, 
są kraje, które mają bardzo silne agentury wpływu. 
Te agentury działają i próbują na różne sposoby, cho-
ciażby poprzez dyskusje na forach internetowych, 
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Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:

To znaczy nie bardzo rozumiem. Wydaje mi się, że 
nie ma takiego obowiązku, żeby rząd sięgał w takich 
sprawach po opinię GIODO.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
I pytanie zadaje pani senator Grażyna Sztark.

Senator Grażyna Sztark:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ponieważ powołał się pan na pana 

posła Marka Wójcika z Platformy Obywatelskiej, któ-
ry, obiektywnie rzecz biorąc, bardzo dobrze w pana 
pamięci się zapisał – to dobrze…

(Senator Leszek Czarnobaj: To już gorzej, gorzej.)
…to ja też może zacytuję. Bo też jestem przygo-

towana. Ponieważ pan zacytował, to ja też zacytuję. 
Dobrze?

„Nie przeprowadzono debaty z ekspertami zaj-
mującymi się bezpieczeństwem i z instytucjami 
zajmującymi się prawami człowieka. W trakcie 
prac opozycja wnioskowała o przeprowadzenie 
wysłuchania publicznego, ale PiS odrzucił nasze 
wnioski. Tempo prac uniemożliwiło znaczące po-
prawienie ustawy. Symboliczne są sceny z wczo-
rajszego posiedzenia komisji, gdzie pan minister 
prezentował istotne poprawki, a dokładnie w tym 
samym czasie treść tych poprawek była dostarczana 
posłom. Szczegółowe rozwiązania proponowane 
w rządowym projekcie ustawy wzbudziły wiele 
obaw opozycji i instytucji zajmujących się prawami 
człowieka. W trakcie prac podkomisji pan mini-
ster przychylił się do wprowadzenia kilkunastu 
poprawek, to były głównie poprawki mniej istot-
ne”. „Rząd zgodził się w zamian za podniesienie 
sankcji w przypadku przestępstwa udziału w szko-
leniu terrorystycznym do 5 lat na rezygnację ze 
zmian w art. 115 kodeksu karnego, czyli w artykule 
definiującym przestępstwo o charakterze terrory-
stycznym. Rzeczywiście przyjęcie tej poprawki 
rozwiewa wątpliwości co do tak bardzo szerokiego 
zakresu stosowania tej ustawy i za to panu mini-
strowi dziękuję. Natomiast ustawa mimo wszystko 
niesie bardzo wiele niebezpieczeństw”…

(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie.)
…„o tych niebezpieczeństwach będzie mówić za 

chwilę mój kolega pan poseł Krzysztof Brejza”.
(Głos z sali: To Wójcik?)
(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Pani Senator.)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę, pytanie zadaje pan marszałek 

Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Ja mam cały szereg pytań, ale na razie zadam tylko 

jedno.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Maciej Wąsik: Wiem jakie, Panie 
Marszałku.)

Nie, inne zadam.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Maciej Wąsik: Ach!)
(Wesołość na sali)
Łatwiejsze, łatwiejsze zadam.
Ale najpierw mam krótki apel do pana ministra. 

Niech pan nie przerzuca odpowiedzialności za tę 
ustawę na kogo innego, na inny rząd, tylko weźmie 
odpowiedzialność za tę ustawę. To jest ustawa tego 
rządu. Ale to jest tylko apel.

A teraz pytanie. Dlaczego projekt tej ustawy nie 
został przedłożony do zaopiniowania przez generalne-
go inspektora ochrony danych osobowych? Jest jasno 
wskazane w jego opinii, że projekt nie został przeka-
zany do zaopiniowania instytucji ważnej w kontek-
ście oceny tej ustawy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:
Chciałbym powiedzieć, że jeśli chodzi o przepi-

sy dotyczące służb, a ustawy antyterrorystyczne tak 
naprawdę traktują przepisy… Służb nie obowiązują 
rozwiązania objęte ustawą o ochronie i generalny in-
spektor ochrony danych osobowych nie ma dostępu 
do danych, które gromadzą służby. Jedynym wyjąt-
kiem jest Centralne Biuro Antykorupcyjne, gdzie jest 
pełnomocnik do spraw ochrony. W przypadku ABW 
takich rozwiązań nie ma. Dlatego też nie widzimy 
takiej potrzeby.

Senator Bogdan Borusewicz:
Tu chodzi o opinię o ustawie. Instytucja rządowa 

informuje GIODO, że nie otrzymała do zaopiniowania 
projektu rządowego. Przecież to jest projekt rządowy. 
Ja nie mówię o dostępie do danych. Wiem, że nie ma 
dostępu.
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(senator G. Sztark) tak: w zasadzie cieszę się z tego pytania, cieszę się, 
że mogę tutaj poruszyć ten temat. Ale często służ-
by otrzymują informację, że osoba o takim i takim 
nazwisku przekroczy polską granicę w celu… albo 
pojawi się w Europie w celu organizacji zamachu 
terrorystycznego. Takie informacje służby uzyskują, 
chociażby od służb partnerskich, to jest informacja 
operacyjna. Gdy brać pod uwagę obecny poziom po-
trzeby dowodowej, nie ma podstaw do postawienia 
zarzutów takiej osobie. My obniżamy ten poziom 
świadomie, ale tylko w kwestiach terrorystycznych. 
Wiadomo, że przez 48 godzin służby nie będą w sta-
nie pogłębić tych informacji i dostać dowodów. Jeżeli 
sąd uzna, że to jest informacja wiarygodna czy dająca 
podstawy do zastosowania aresztu, to ten areszt bę-
dzie zastosowany. Jeżeli nie, ustawa daje instrument 
w postaci relegowania takiej osoby w trybie natych-
miastowym z Polski do kraju, z którego przybyła. To 
też jest istotne. My musimy się przed takimi sytu-
acjami bronić. To są doświadczenia belgijskie, Pani 
Senator, gdzie nie było tych rozwiązań. Belgowie 
bardzo gorzko tego żałują.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Dziękuję bar-
dzo…)

(Senator Grażyna Sztark: To adwokat będzie 
miał…)

Adwokat będzie miał dostęp do wszystkich mate-
riałów zgromadzonych w sprawie.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Wpisani do zadawania pytań są następujący pa-

nowie senatorowie: Augustyn, Rybicki, Czarnobaj, 
Termiński, Dowhan, Florek, Wach.

Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 
Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, najpierw chciałbym powiedzieć, 

że zapewne zgodzi się pan z tym – to nie jest py-
tanie, raczej stwierdzenie – że połowa prawdy to 
jednak nie jest prawda, a nawet gorzej. Otóż mówił 
pan, że Komisja Wenecka, jeśli chodzi o ustawę 
o Policji, powiedziała, że wdrożono wyroki Trybunału 
Konstytucyjnego. Ale jednocześnie stanowczo wska-
zała, że uprawnienia, które dostały służby specjalne 
i Policja, są zbyt duże, a kontrola nad tymi uprawnie-
niami zbyt mała. I dopiero to jest prawda o tej opinii, 
która była krytyczna, a nie pozytywna. Tak samo pro-
siłbym, by nie używać sformułowania „cudzoziemcy” 
w odniesieniu do tej ustawy, ponieważ ona powołuje 
się na ustawę o cudzoziemcach, nie zmieniając defi-
nicji cudzoziemca, a cudzoziemcem w rozumieniu tej 
ustawy nie jest obywatel Unii Europejskiej, tymcza-
sem ta ustawa obywateli Unii Europejskiej dotyczy.

Pan Wójcik tak powiedział. Cytat za cytat. Jeżeli 
już nie będę mogła zadać pytania…

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: To może jeszcze pani za-
cytuje Brejzę…)

Proszę?
(Wicemarszałek Maria Koc: Pani Senator, proszę 

o zadanie pytania.)
To ja zadam pytanie, które zadałam panu senato-

rowi Mamątowi.
Cały czas chodzi mi o podejrzenie popełnie-

nia przestępstwa o charakterze terrorystycznym. 
Postanowienie o przedstawieniu zarzutów można bę-
dzie sporządzić – przytaczam – na podstawie informa-
cji uzyskanych w wyniku czynności operacyjno-roz-
poznawczych zarządzonych na podstawie art. 9 ustawy 
przez szefa ABW wobec osoby niebędącej obywate-
lem Rzeczypospolitej Polskiej. Dalej mówi się tam, że 
sąd na wniosek prokuratora będzie mógł zastosować 
tymczasowe aresztowanie na okres nieprzekraczający 
14 dni, a to aresztowanie można przedłużyć na dłuższy 
okres. Moje pytanie brzmi w ten sposób: jeżeli to są 
materiały zebrane w ramach niejawnych czynności 
operacyjno-rozpoznawczych, to na jakiej podstawie 
ten przykładowy obywatel, oczywiście niebędący 
obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, będzie mógł 
korzystać z pomocy prawnej, która mu przysługuje? 
Albowiem adwokat nie będzie miał dostępu do tych 
materiałów, bo to są materiały niejawne.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Grzegorz Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:
Pani Senator, w postępowaniu sądowym oskar-

żony i jego pełnomocnik mają dostęp do materiałów 
niejawnych, nawet nie mając poświadczenia bezpie-
czeństwa. Te prawa w polskim systemie prawnym 
funkcjonują i przysługują każdej osobie, której po-
stawiono zarzuty, która np. ma rozprawę aresztową. 
Ale chciałbym tutaj podkreślić, że to jest rozprawa 
aresztowa. To sąd będzie wydawał decyzje, nie kto-
kolwiek inny, bo w postępowaniu… W sejmowej de-
bacie, którą pani raczyła zacytować w tak obszernym 
fragmencie, wkradło się mnóstwo nieprawidłowości, 
padały słowa o tym, że służby będą mogły areszto-
wać osoby na 14 dni… To nieprawda. Przypominam: 
to sąd będzie wydawał taką decyzję, niezwisły sąd, 
który będzie ważył wszystkie czynniki. Powiem 
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(senator M. Augustyn) dynacji, ale wcale tych procedur nie ułatwia, przy-
najmniej nie w każdym przypadku. Mam pytanie 
np. o przepis, który nie wskazuje, kto dowodzi akcją 
kontrterrorystyczną, gdy celem zamachu jest lotnisko 
wykorzystywane zarówno do celów cywilnych, jak 
i wojskowych, albo ambasada, w której mieści się 
attachat wojskowy. To jest pierwsze pytanie.

A drugie pytanie dotyczy dyskusyjnej procedu-
ry specjalnego użycia broni, strzału snajperskiego. 
Jest to ważna, oczekiwana procedura. Ale czy aby 
dokładnie ją przemyślano? Obowiązek wydania 
rozkazu spoczywać będzie na kierującym akcją 
kontrterrorystyczną. Problem polega na tym, że do-
wódca wcale nie musi mieć lepszej oceny sytuacji 
niż strzelec wyborowy, obserwujący terrorystów 
z najlepszego możliwego punktu i działający w sta-
nie wyższej konieczności. To jest drugi problem, 
który poruszam. Czy ministerstwo brało pod uwagę 
stopień skomplikowania tej procedury? I jakie ra-
cje wzięły górę, że wspomniany przepis został tak 
sformułowany?

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:
Odpowiadam na pierwsze pytanie: jeżeli będzie 

jakakolwiek wątpliwość, to… Odsyłam do przepisu, 
w którym mowa, że przez szefa ABW będzie tworzo-
ny sztab. W tym sztabie będzie podejmowana decyzja 
w przypadku wątpliwości. I te wątpliwości zostaną 
rozstrzygnięte. Oczywiście można mnożyć tego typu 
sytuacje, że tutaj jest granica między tym i tym. Ale 
odpowiadam: będzie sztab organizowany przez szefa 
ABW i ten sztab będzie takie sytuacje rozstrzygał.

A jeżeli chodzi o przepis dotyczący strzału snaj-
perskiego, to był on od dawna postulowany przez 
służby. Zresztą w wielu krajach zachodnich zostało 
wprowadzone takie właśnie rozwiązanie, które chroni 
życie zakładników, niewinnych zakładników, poświę-
cając życie terrorysty, który jest gotowy ich zabić czy 
się wysadzić, albo człowieka, który działa w sposób 
wybitnie okrutny. Konstruując ten przepis, braliśmy 
pod uwagę przede wszystkim ludzi z grup antyterro-
rystycznych, czyli ludzi, którzy ewentualnie – miejmy 
nadzieję, że do tego nie dojdzie – będą go wykony-
wali. Snajper, który strzela, ma w ogóle nie myśleć 
o stanie wyższej konieczności. W tej chwili w pol-
skim prawie jest uwzględniony stan wyższej koniecz-
ności, ale funkcjonariusz, który odda strzał i zabije 
terrorystę, będzie musiał tłumaczyć się przed sądem, 
czy to rzeczywiście był stan wyższej konieczności, 
czy nie. To będzie gehenna. My zdejmujemy z niego 
odpowiedzialność. On ma być tylko człowiekiem, 
który uratuje życie zakładnikom. Odpowiedzialność 
ciąży na doświadczonym policjancie – ewentualnie 

I właśnie w tym kontekście pytanie. Czy pań-
stwo badaliście pod tym kątem zgodność ustawy 
z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
z podpisanymi konwencjami, z orzeczeniami 
Trybunału Konstytucyjnego, z Kartą praw podsta-
wowych Unii Europejskiej? Bo wydaje się, że przy-
najmniej w odniesieniu do obywateli państw Unii 
Europejskiej ta ustawa tych dokumentów nie prze-
strzega i tych orzeczeń trybunału nie przestrzega.

Następnie chciałbym zapytać, bo pan chce, że-
byśmy konkretnie popracowali… Bardzo intere-
sujące i ważne poprawki zaproponowało Biuro 
Legislacyjne…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie Senatorze, 
przypominam, że zadajemy pytania trwające nie dłu-
żej niż minutę.)

Już kończę, Panie Marszałku.
Chciałbym zapytać, bo pan minister deklarował, 

że trzeba się nad nimi zastanowić: czy państwo już 
się zastanowiliście i czy popieracie te poprawki?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:
Zastanowiliśmy się, nie popieramy poprawek.
Odnosząc się do pana pytania, odpowiadam: tak, 

badaliśmy zgodność przepisów tej ustawy z różnymi 
aktami prawa europejskiego. MSZ – chyba już raz 
to dzisiaj mówiłem – wyraziło opinię, że ustawa jest 
z nimi zgodna. Ma pan tę opinię ministra spraw za-
granicznych w dokumentach, tak że dziwię się temu 
pytaniu. Ale powtórzę jeszcze raz: ustawa rządu 
Donalda Tuska z 2014 r… Mam tutaj ten projekt.

(Senator Mieczysław Augustyn: Nie było ustawy. 
To był projekt.)

On też uzyskał opinię zgodności, kiedy chcieliście 
podsłuchiwać wszystkich cudzoziemców we wszyst-
kich sprawach przez czas nieokreślony bez zgody 
sądu.

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

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja mam dwa szczegółowe pytania. Ustawa ma 

uprościć łańcuch dowodzenia i ustalić metody koor-
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(sekretarz stanu M. Wąsik) bym jeszcze krótko coś wyjaśnić. Panie Ministrze, 
jeżeli my zadajemy pytania, to wcale nie znaczy to, 
że należy nas ustawiać w rzędzie z osobami, które 
są przeciwko tej ustawie albo w ogóle nie chcą walki 
z terroryzmem. Proszę nie robić takiej kategoryzacji.

I teraz przejdę do pytań. Po pierwsze, Panie 
Ministrze, prosiłbym, jeśli chodzi o pana wypowiedź 
co do Komisji Weneckiej i ustawy policyjnej… Ta 
opinia w stosunku do tej ustawy – tak jak pan powie-
dział, bo ja nie znam tej opinii – jak rozumiem, jest, 
można powiedzieć, pozytywna. Tak? To jest pierwsze 
pytanie.

Pytanie drugie dotyczy tego, o co pytała pani se-
nator Zdrojewska. Jeszcze raz, Panie Ministrze. Jeżeli 
osoba zagraniczna jest podejrzewana o kwestie terro-
ryzmu, to każdy, kto się z nią kontaktuje telefonicznie, 
mailowo itd., podlega bez jakiejkolwiek kontroli sądu 
normalnej rejestracji, inwigilacji, zapisowi itd. To jest 
drugie pytanie: czy tak jest?

I trzecie pytanie dotyczy apelu organizacji spo-
łecznych. Panie Ministrze. Pan senator Jackowski 
zadał pytanie, czy nie uważa pan, że wiele organiza-
cji, które chciałyby, aby ta ustawa nie weszła w życie, 
inspiruje pewną dyskusję na forach internetowych. 
Ja rozumiem, że apelu tych 8 organizacji… że tych 
organizacji nie wpisuje pan na listę tych podmiotów, 
które chcą nie dopuścić do przyjęcia tej ustawy. Tak? 
To jest jedno pytanie z tym związane.

I kolejne pytanie: dlaczego, Panie Ministrze, żaden 
z tych apeli, żaden z tych wniosków nie został przez 
państwa uwzględniony w czasie prac nad projektem 
tej ustawy? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:
Odpowiem, Panie Senatorze: bo to my rządzimy 

i my bierzemy odpowiedzialność za przepisy, które 
wprowadzamy.

(Głosy z sali: O!)
(Senator Leszek Czarnobaj: Cała prawda!)
I taka jest prawda. I nie boimy się tej odpowiedzial-

ności. Jeżeli będzie rządziła Fundacja Panoptykon, to 
ona będzie brała odpowiedzialność. I żadna Fundacja 
Panoptykon nie obroni pana przed terrorystami… 
O tym chciałem powiedzieć, Panie Senatorze.

Druga rzecz. Kontrola operacyjna będzie pro-
wadzona dokładnie w ten sam sposób, jak była pro-
wadzona przez ostatnie chociażby 8 lat. I jeżeli np. 
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego włączy 
podsłuch pewnej osobie, to wszystkie osoby, które, 

wojskowym, ale w większości sytuacji będzie to poli-
cjant mianowany przez komendanta głównego – który 
będzie mógł podjąć taką decyzję, jeśli będzie taka 
potrzeba, który będzie miał chłodny ogląd akcji. Nie 
będzie musiał myśleć, czy strzelić tak, czy inaczej, 
w którym momencie.

I przyznam, że także posłowie Platformy 
Obywatelskiej w debacie przyznawali nam rację, że 
takie rozwiązanie jest rozwiązaniem lepszym, że to 
nie snajper podejmuje decyzję. On ma być tylko na-
rzędziem wykonującym ten bardzo ważny, ratujący 
życie wielu osobom – bo tak wolę o tym mówić – 
strzał. To nie snajper ma podejmować decyzję, ale 
jego przełożony, który bierze na siebie odpowiedzial-
ność. I my bierzemy na siebie odpowiedzialność, Panie 
Marszałku. Nie boimy się tej odpowiedzialności. Ta 
ustawa jest naszą ustawą, chociaż nie wstydzimy się 
też tego, że korzystamy z doświadczeń zebranych 
przez ostatnie 8 czy 10 lat. Bo nie ma nic złego w tym, 
że korzystamy z tych doświadczeń i z wiedzy ludzi, 
którzy przez 10 lat pracowali nad tymi przepisami, 
którzy także czują się zawiedzeni, że ktoś neguje 
potrzebę stworzenia takich przepisów.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Czarnobaja.

Senator Leszek Czarnobaj:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ostatnie zdanie, które pan mini-

ster tak rozbudował… Już chciałem pana pochwalić, 
ale powiem dwa zdania dotyczące pana wypowiedzi. 
Panie Ministrze, po pierwsze, jeżeli pan minister uwa-
ża, że wiele elementów z projektów prac poprzedni-
ków zostaje wykorzystanych w tej ustawie, to ja nie 
widzę w tym nic złego.

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: Ja też nie.)

Ale to jest rzecz, która jest naturalna, więc proszę 
nam o tym nie przypominać, tylko po prostu powie-
dzieć: to jest nasza ustawa, wykorzystaliśmy takie 
a takie elementy. I okej, nikt tu nie będzie miał pre-
tensji, że państwo to wykorzystujecie. My tego nie 
uchwaliliśmy z różnych względów. Państwo wnieśli-
ście swoje poprawki i swoją mądrość, swoje doświad-
czenie i proponujecie tenże projekt ustawy. I to jest 
ustawa – powiem na skróty – pana, Panie Ministrze, 
rządu oraz Prawa i Sprawiedliwości, więc proszę nas 
nie mieszać do bycia współautorami tej ustawy. To 
po pierwsze. Po drugie, zanim zadam pytania, chciał-
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(sekretarz stanu M. Wąsik) Ministrze, odpowiedzialności za to, co kto w stosun-
ku do pana robił. A jeżeli mam w tym jakiś udział po-
średni, to chciałbym panu powiedzieć: przepraszam. 
Panie Ministrze…

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: Dziękuję bardzo, Panie 
Senatorze.)

Przepraszam, ale mam do pana serdeczną proś-
bę. Po pierwsze, niech pan na nas nie pokrzykuje, 
niech pan ma trochę szacunku, a po drugie, proszę 
nie opowiadać tych swoich przygód, bo one są mało 
interesujące…

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: Jeżeli pan uważa, że nie-
legalna kontrola operacyjna wobec członka rodziny 
jest przygodą, to tu się nigdy nie zgodzimy, Panie 
Senatorze. To nie jest przygoda.)

(Senator Barbara Zdrojewska: Ale nie o tym roz-
mawiamy, Panie Ministrze.)

Panie Ministrze, ja…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie Ministrze, 

przepraszam, ale udzieliłem głosu…)
No właśnie.
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: …panu sena-

torowi.)
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Maciej Wąsik: To przepraszam, Panie 
Marszałku.)

Niech pan nie podnosi temperatury debaty. 
Prosimy o rzetelne, spokojne… I proszę o 10-minu-
tową przerwę, żeby pan minister ochłonął i żebyśmy 
kontynuowali obrady w spokojnej atmosferze. My 
będziemy zadawali pytania, a pan będzie odpowiadał, 
Panie Ministrze.

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: Ja, Panie Marszałku, nie 
potrzebuję przerwy.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Szanowni Państwo, proszę o zabieranie głosu wte-

dy, kiedy go udzielę.
(Głos z sali: Tak jest.)
Zacznijmy od tego.
(Senator Grażyna Sztark: Panie Marszałku, ja…)
Po kolei. Po pierwsze, pana ministra proszę o tem-

peraturę rozmowy odpowiadającą powadze Senatu. 
Po drugie, proszę nie prosić o przerwę nie dla siebie. 
Jeżeli pan minister poprosi o przerwę, to wtedy nad 
tym się zastanowię.

Jeżeli pani marszałek Sztark w sprawie formalnej, 
to słucham, a jeżeli do zadania pytania, to trzymam 
się kolejności osób, które zgłosiły się do zadawania 
pytań. Czy w sprawie formalnej?

(Senator Grażyna Sztark: Tak.)
To proszę.

że tak powiem językiem służb, wgrają się do tej 
osoby, będą zarejestrowane. Będzie dokładnie tak 
samo, jak wtedy, kiedy przez 3 miesiące Agencja 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego podsłuchiwała moją 
żonę, wyłudzając zgodę sądu, stwierdzając we wnio-
sku, że to jest mój telefon. Ja jestem w stanie zrozu-
mieć, że państwo chcieliście mnie podsłuchiwać, bo 
ja, będąc w CBA, miałem dostęp do dokumentów 
niejawnych.

(Senator Mieczysław Augustyn: To jest obraźliwe!)
Państwo, czyli Platforma Obywatelska. Bierzecie 

za to odpowiedzialność czy nie bierzecie za to odpo-
wiedzialności?

(Senator Mieczysław Augustyn: Sąd orzeka o od-
powiedzialności.)

Bo ja biorę odpowiedzialność za to, co się teraz 
dzieje, więc wy weźcie…

(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Ministrze, 
sąd orzeka o odpowiedzialności.)

…odpowiedzialność za to, co robiliście przez 8 lat. 
Weźcie za to odpowiedzialność!

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Przepraszam, 
ale w tej chwili…)

Wszystkie rozmowy…
(Senator Mieczysław Augustyn: Panie 

Marszałku…)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Nie udzieliłem 

panu senatorowi głosu. Przepraszam. Bardzo proszę.)
Wszystkie rozmowy, które prowadziła moja żona 

przez 3 miesiące…
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, ja 

w kwestii formalnej.)
…ze swoją rodziną, były rejestrowane, wszystkie 

rozmowy z rodziną, z kolegami, z koleżankami, ze 
znajomymi, były rejestrowane. Dokładnie tak samo 
będzie to robione. Kontrolę operacyjną prowadzi się 
w taki sposób, że rejestruje się wypowiedzi nie tylko 
tej jednej osoby, ale także tej osoby, która chociażby 
do niej dzwoni. To jest oczywiste.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

W sprawie formalnej? Słucham.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku, ja chciałbym zgłosić wniosek 
o 10-minutową przerwę dla pana ministra, tak by 
pan minister ochłonął i, po pierwsze, nie opowiadał 
nam o swoich życiowych przygodach, gdyż ja nie 
o to pytałem, a po drugie, na nas nie pokrzykiwał. 
Chcę powiedzieć, że ja za to, co złego w życiu zrobi-
łem, będę brał odpowiedzialność, ale nie biorę, Panie 
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minister zagalopował się z rodziną i nie odpowiedział 
mi na pytania.)

Proszę o włączenie mikrofonu…
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, 

przepraszam, ja zadałem pytanie, a pan minister za-
galopował się z historią rodzinną i nie odpowiedział 
mi na żadne pytanie.)

Dobrze. Więc…
(Senator Robert Mamątow: No i to nie jest pro-

wokowanie? Co to znaczy, że zagalopował się? Co 
znaczy, że zagalopował się?)

(Senator Leszek Czarnobaj: Robert, ty Brutusie!)
Ale proszę nie odpowiadać za pana ministra. 
Panie Ministrze, oddaję panu głos.
(Senator Robert Mamątow: Tak nie można!)
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę!
Proszę o odpowiedź na pytanie pana senatora 

Czarnobaja.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:
Wydaje mi się, że odpowiedziałem na pytania pana 

senatora. Jeśli o jakimś aspekcie pana pytania zapo-
mniałem, to proszę mi przypomnieć.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Ministrze, nie 
odpowiedział pan na żadne, ale w związku z tym, 
że temperatura się podniosła, rezygnuję z tych od-
powiedzi.)

Odpowiedziałem na pytanie, w jaki sposób będzie 
prowadzona kontrola operacyjna.

(Senator Leszek Czarnobaj: Na jedno pytanie.)
Odpowiedziałem, więc nie powtarzam.
(Senator Leszek Czarnobaj: Na jedno pytanie.)

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

Termińskiego.

Senator Przemysław Termiński:
Pan minister z taką emfazą się wypowiadał na 

temat tej ustawy, że aż trudno jej nie popierać. Ja 
postaram się zadać spokojne pytanie, żeby już nie 
prowokować rozwoju tego delikatnego sporu, który 
powstał na sali.

Panie Ministrze… I tutaj informacja dla pana se-
natora Jackowskiego: nie jestem żadnym agentem 
wpływu, naprawdę to są moje przemyślenia i moje 
pytania.

Panie Ministrze, w Polsce, według informacji, 
którą dziś udało mi się uzyskać, zdobyć w mediach, 

Senator Grażyna Sztark:

W sprawie tego podniesienia temperatury, atmos-
fery.

Panie Ministrze, ja pana bardzo bym prosiła…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Pani Marszałek, 

ale to nie jest wniosek formalny.)
Nie, ale… Pełni pan funkcję wiceszefa ABW. Ja 

bym chciała zwrócić uwagę…
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Maciej Wąsik: Nie, przepraszam, nie peł-
nię takiej funkcji.)

Przepraszam bardzo…
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Maciej Wąsik: I nie pełniłem.)
Dobrze, pełnił pan…
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Maciej Wąsik: Nigdy nie pełniłem.)
Ale…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Zaraz, zaraz. 

Stop!)
Ale proszę mi nie przerywać. Mówi pan o wyłu-

dzeniu zgody od sądu. Panie Ministrze, bardzo proszę, 
żeby pan naprawdę ostrożnie ferował takie wyroki. 
Nie wolno takich rzeczy mówić i pan powinien o tym 
wiedzieć. Jeżeli pan mówi o wyłudzeniu, to proszę 
skierować sprawę, zna pan procedurę…

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: Już skierowałem.)

W związku z tym… No, nie możemy pozwo-
lić jako senatorowie na tego typu sformułowania. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan marszałek Bogdan Borusewicz…
(Senator Robert Mamątow: Ale państwo sami pro-

wokujecie, a później szukacie winnych.)
Jeszcze raz: nie udzieliłem głosu. Szanowni 

Państwo!…
Pan marszałek Borusewicz. Bardzo proszę.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja mam głos, tak?)
Tak.
(Senator Bogdan Borusewicz: Pytanie mogę…)
Nie, przepraszam. Pan marszałek zgłaszał się do 

pytania, tak?
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja dawno zgła-

szałem się do pytania, ale w tej chwili chcę po-
wiedzieć, że jestem przeciwny wnioskowi mojego 
kolegi.)

Ale, Panie Marszałku, nie poddałem go w ogóle 
pod głosowanie. Zapisuję pana do pytania.

W kolejności – czytam zapisane osoby – proszę 
o zadanie pytania pana senatora Termińskiego…

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, ja 
bym chciał uzyskać odpowiedź na pytania. Bo pan 
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(senator P. Termiński) głównie redakcyjnym i porządkującym w ramach 
systemu prawa. Tak więc ja zgłoszę te poprawki po-
nownie w trakcie debaty. A do pana ministra apeluję 
o to, żeby pan minister się zastanowił, bo może jednak 
warto w ramach poprawiania prawa przyjąć popraw-
ki, które w niczym nie umniejszają tej ustawy, a do-
prowadzą do ograniczenia szarej strefy w zakresie 
funkcjonowania tej ustawy. To tyle. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:
Odpowiem na pytania pana senatora od końca – 

jeśli pan senator pozwoli.
Rzeczywiście tak powiedziałem, dlatego że prze-

analizowaliśmy te proponowane poprawki z naszymi 
prawnikami i uznaliśmy, że one nie są niezbędne do 
tego, żeby stosować przepisy tej ustawy. I dlatego 
poprosiliśmy Senat o odrzucenie czy raczej nieprzyj-
mowanie tych poprawek.

Jeśli chodzi o inne przestępstwa, które zostaną 
wykryte w trybie ustawy antyterrorystycznej, to bę-
dziemy musieli stosować zasadę legalizmu i przepisy 
kodeksu postępowania karnego. To jest oczywiste.

Blokowanie treści w internecie. No, katalog tych 
wszystkich spraw będzie miał sąd i sąd będzie de-
cydował, które treści należy blokować, a które nie 
i jaka jest lista… To jest oczywiste. Zgodnie z proce-
durą przewidzianą w ustawie sąd będzie decydował 
i prowadził rejestr wszystkich postanowień wyda-
nych w tym zakresie. Zresztą służba także oczywi-
ście będzie musiała taki rejestr do celów kontrolnych 
prowadzić.

Jak będą rejestrowane karty prepaid? No, one 
już są rejestrowane w określony sposób, te pro-
cedury niektórzy operatorzy już wdrażają. Są co 
najmniej dwie czy trzy metody rejestracji w spo-
sób uwiarygodniony przez internet, można to też 
zrobić osobiście w punktach obsługi klienta albo 
chociażby przez swoje konto bankowe, z którego się 
np. płaci czy doładowuje prepaid. Tak jak zrobili-
śmy w przypadku programu 500+, to było zrobione 
szybko i dobrze. Operatorzy są do tego przygoto-
wani i mają na to 8 miesięcy. To nie jest tak, że po 
wejściu w życie ustawy wszystkie karty prepaidowe 
przestaną działać. Nie, do 1 lutego będzie czas na 
to, żeby te wszystkie czynności wykonać. W mojej 
ocenie działa 8–10 milionów kart prepaid w polskim 
systemie. 8 miesięcy to jest wystarczający czas na 
to, żeby tych rejestracji dokonać.

głównie elektronicznych, wydano do tej chwili 
około 30 milionów kart prepaidowych. Szacuje się, 
że mniej więcej 8–10 milionów kart nigdy nie zo-
stało uruchomionych, czyli te kraty gdzieś są. No, 
oczywiste jest, że w ciągu najbliższego miesiąca 
czy dwóch po wejściu w życie tej ustawy, czyli do 
Światowych Dni Młodzieży, do szczytu NATO, nie 
uda się tych kart porejestrować, więc w okresie tych 
dwóch największych wydarzeń zapis o rejestracji 
kart prepaidowych będzie zapisem martwym. I moje 
pytanie – pierwsze pytanie, bo mam trzy – jest takie: 
w jaki sposób chcecie państwo doprowadzić do re-
jestracji tych kart, które już zostały wydane? Jak to 
będzie wyglądało od strony technicznej, faktycznej? 
Czy one zostaną unieważnione, anulowane? To jest 
pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy blokowania treści, które 
pojawiają się w internecie. Z założenia – przynajmniej 
ja tak rozumiem zapis w ustawie – lista tych blokowa-
nych treści ma być listą tajną, co oznacza, że nie ma 
możliwości zewnętrznej kontroli poprawności, we-
ryfikacji, które dane zostały zablokowane w sposób 
prawidłowy, a które w sposób nieprawidłowy. I teraz 
pytanie: kto będzie dokonywał weryfikacji listy – nie 
mówię już o samej treści, nie mówię o konkretnej 
stronie – zgodnie z którą zdefiniujemy, które treści 
będziemy potencjalnie blokować? To by było drugie 
pytanie.

Trzecie pytanie dotyczy sytuacji, gdy w wyniku 
stosowania ustawy antyterrorystycznej wejdziecie 
państwo w posiadanie informacji, które nie są zwią-
zane z działaniami terrorystycznymi, np. wejdziecie 
w posiadanie informacji o tym, że ktoś w sposób nie-
legalny ściąga pliki muzyczne. To jest ścigane z oskar-
żenia prywatnego, niemniej jednak jest to naruszenie 
prawa własności intelektualnej. Możemy sobie wy-
obrazić oczywiście bardziej skomplikowane sytuacje. 
I teraz pytanie moje jest następujące: czy w takiej 
sytuacji Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
będzie kierowała tego typu sprawy niejako na inne 
tory – nie terrorystyczne – czy też będzie je zamykała, 
zostawiając w pamięci, nie będzie dalej rozwijała tego 
wątku? To było moje trzecie pytanie.

A, przepraszam, jeszcze czwarte. Skoro już jestem 
przy głosie, to zadam jeszcze czwarte pytanie, ostat-
nie. Panie Ministrze, wczoraj na posiedzeniu komisji 
przedstawiciel Biura Legislacyjnego przedstawił wie-
le propozycji poprawek. Ja usłyszałem jednym uchem 
odpowiedź, że państwo je wszystkie, en bloc, odrzu-
cacie. O ile rozumiem, że możecie odrzucić poprawkę, 
w przypadku której chodziło o wątpliwości logiczne 
związane z art. 10 ust. 1, o tyle nie mogę zrozumieć, 
dlaczego odrzucono pozostałych siedemnaście pro-
pozycji prawek – byłyby to poprawki o charakterze 
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że naszym obowiązkiem jest przyjęcie tych przepi-
sów, szczególnie w sytuacji, kiedy Europa jest za-
lana emigrantami, szczególnie w sytuacji, kiedy na 
terenie państwa sąsiedniego jest 1,5 miliona przyby-
szów z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej. 
Musimy być przygotowani na to, że wśród nich są 
osoby, które mają złe zamiary. Jak pan doskonale wie 
– wystarczy czytać portale internetowe czy gazety, 
oglądać telewizję – uczestnicy zamachów w Brukseli 
czy w Paryżu to nie byli rdzenni Francuzi czy osie-
dleni we Francji. Część z nich to były osoby, które 
przybyły z Syrii. I my musimy być na coś takiego 
przygotowani. Ta ustawa przygotowuje do tego polski 
system prawny, polskie służby, polski rząd. Dzięki 
niej będziemy bezpieczniejsi.

Nie chciałbym wywoływać psychozy, nie chciał-
bym powiedzieć, że jesteśmy zagrożeni i że za chwilę 
ktoś zrobi zamach bombowy, ale przypominam: za 
polską zachodnią granicą, a wraz z Niemcami jeste-
śmy w strefie Schengen, jest 1,5 miliona przybyszów 
z krajów… no, islamskich. Czy to pana uspokaja? 
Nie, nie uspokaja. Prawda? To są nowe wyzwania. 
My chcemy być mądrzejsi przed szkodą, żeby do tej 
szkody nie doszło. Ta ustawa daje służbom instru-
menty… Dlatego właśnie ten nacisk kładziemy na 
osoby, które nie są obywatelami polskimi. Zdajemy 
sobie sprawę z tego, skąd jest zagrożenie.

Z pojedynczym bomberem polskie służby, mając 
ustawę o Policji, dadzą sobie radę. Chociaż, wie pan, 
gdyby ta bomba zadziałała dobrze, to byłoby nieszczę-
ście. Ale przynajmniej szybko go złapaliśmy. Policja 
zachowała się dobrze, mając instrumenty pracy ope-
racyjnej. Gdyby nie ustawa o Policji, to tych instru-
mentów do pracy operacyjnej w Policji by nie było.

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

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, Komisja Wenecka zarzuca nam 

brak niezależnego organu kontrolnego. Na pewno, je-
żeli chodzi o tę ustawę, którą procedujemy, należy się 
spodziewać, że zarzuty będą takie same. Pan wczoraj 
mówił, że pan się oczywiście zna na wszystkim, wie 
pan wszystko świetnie – i dobrze, tylko w przypad-
ku art. 10 ust. 1 pan zgłosił wątpliwości i ja zaraz 
do nich wrócę. Ale, Panie Ministrze, poprawna legi-
slacja oznacza, że jak coś jest już raz uregulowane, 
to się drugi raz tego nie reguluje. I można mówić, 
że oczywiście przyjmiemy tę ustawę bez poprawek, 
i właściwie nasza dyskusja nie ma sensu, bo państwo 
już wiecie, że przyjmiecie tę ustawę bez poprawek. 

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Dowhan. Proszę o pytanie.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, zaczął pan swoje wystąpienie od 

pochwały ustawy o Policji, bo dzięki tej ustawie udało 
się złapać bombera czy tego przestępcę na Malcie. 
A gdyby tej ustawy nie było, to co? Policja czy służby 
inaczej by pracowały?

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: Tak, dokładnie tak.)

Do tej pory jakoś nie czułem się zagrożony bra-
kiem tej ustawy o Policji. Ta debata dzisiejsza nad 
ustawą antyterrorystyczną jest jak gdyby dalszym 
ciągiem… Nie czułem się zagrożony, kiedy ta usta-
wa nie funkcjonowała. Ani nie doszło do żadnego 
zamachu terrorystycznego, ani nie doszło do takich 
przestępstw, których Policja nie byłaby w stanie ści-
gać. Trochę jestem zdziwiony tym pana wstępem…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo proszę 
o pytanie, Panie Senatorze.)

Czy dzisiaj, jeżeli ta ustawa nie zostanie przyjęta, 
powinniśmy nie czuć się bezpiecznie? Czy Polska 
jest tak zagrożona, iż może dojść do krwawych za-
machów?

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:
Panie Marszałku, Szanowny Panie Senatorze, 

powiem tak: służby funkcjonowałyby inaczej, nie 
miałyby oczu i uszu, gdybyśmy nie przyjęli usta-
wy o Policji. Gdybyśmy posłuchali was i zagłoso-
wali przeciwko tej ustawie, to nikt nie wiedziałby, 
gdzie jest ten zbrodniarz, którego potem złapano na 
Malcie. Nie byłoby mowy o ustaleniu tego typu rze-
czy, proszę mi wierzyć. Służby nie miałyby do tego 
instrumentów. Instrumenty, które podważył Trybunał 
Konstytucyjny, twierdząc, że nie dają odpowiednich 
gwarancji… My wprowadziliśmy te gwarancje i te 
instrumenty wprowadziliśmy do ustawy. A panu mó-
wiono, Panie Senatorze, że to jest ustawa inwigilacyj-
na. Oszukiwano pana, Panie Senatorze. Trzeba było 
nas słuchać, my mieliśmy rację i to jest udowodnione.

Druga rzecz. Panie Senatorze, lepiej dmuchać na 
zimne i zadać kłam stwierdzeniu „mądry Polak po 
szkodzie”. Są doświadczenia zachodnie w zakresie 
ataków terrorystycznych. Nie chcemy, żeby Warszawa 
czy inne polskie miasto przeżywało takie rzeczy, jakie 
miały miejsce w Madrycie, w Londynie, w Paryżu 
czy w Brukseli. To jest chyba oczywiste. Uważamy, 
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(senator P. Florek) Senator Piotr Wach:

Dziękuję bardzo.
Moje pytanie dotyczy art. 6 ust. 1 pkt 3. Proszę 

uprzejmie powiedzieć, które osoby mogą prowadzić 
działania zmierzające do popełnienia przestępstwa 
o charakterze terrorystycznym. Bo ja nie wiem. 
A tam jest potrzebne takie rozróżnienie. Tak więc 
które mogą prowadzić?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:

Chociażby te, które płyną do nas w łodziach 
przez Morze Śródziemne, Panie Senatorze – to tak, 
jeżeli mam odpowiedzieć krótko. Naprawdę, Panie 
Senatorze, chodzi o te osoby, o których mamy ja-
kiekolwiek informacje – a tu mamy jakiekolwiek 
informacje…

(Senator Piotr Wach: Ten artykuł dotyczy wpro-
wadzenia ich na listę. To znaczy, że jak te osoby są 
w łodziach, to jest pewna trudność techniczna z wpro-
wadzeniem ich do tego spisu.)

Panie Senatorze, ja powiem tak: jeżeli uzyskuje-
my informację, że dana osoba, która jest terrorystą, 
kontaktuje się z 50 osobami, to takie osoby od razu 
budzą wątpliwość – tak? To pokazuje, że wśród nich 
może być osoba, która działa…

(Senator Piotr Wach: Nie. To jest uzasadnione 
podejrzenie.)

Nie, to nie jest uzasadnione podejrzenie.
(Senator Piotr Wach: To jest uzasadnione podej-

rzenie.)
Nie, nie, nie.
(Senator Piotr Wach: I które mogą, a które nie 

mogą? Otóż albo wszystkie mogą, z wyjątkiem ja-
kichś upośledzeń, albo nie mogą.)

Nie, to nie jest uzasadnione podejrzenie.
(Senator Piotr Wach: To jest błędne sformułowa-

nie.)
To nie jest uzasadnione podejrzenie.
(Senator Piotr Wach: To jest błędne sformułowa-

nie.)
Jeżeli ja dzwonię do pana, a jestem przestępcą, 

to nie jest uzasadnione podejrzenie, że pan jest prze-
stępcą – istnieje taka możliwość, gdzieś tam dalej. 
I ja o tym właśnie mówię.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Pan marszałek 
Borusewicz, proszę o pytanie…)

Ja powiem tak: we wszystkich krajach…

My oczywiście te poprawki będziemy zgłaszać, ale 
co z tego?

Panie Ministrze, art. 10 ust. 1 – wczoraj na ten 
temat rozmawialiśmy. Pan powiedział, że pan się za-
stanowi i ewentualnie dzisiaj pan odpowie. To jest 
artykuł mówiący o tym, że funkcjonariusze ABW, 
Policji i straży mogą pobierać linie papilarne, wize-
runek twarzy, DNA, jeżeli to dotyczy osób niebędą-
cych obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej. I tam są 
pkty 1, 2 i 3… I pierwsza wątpliwość dotyczyła już 
pktu 1, mianowicie tego zapisu „gdy istnieje wątpli-
wość co do tożsamości danej osoby”. Nie wiemy, czy 
to jest akurat obywatel Rzeczypospolitej Polskiej – 
a może zajść taka sytuacja – czy to nie jest obywatel 
Rzeczypospolitej Polskiej. Podobnie jest w pktach 2 
i 3. Dopiero pkt 4 mówi „gdy istnieje podejrzenie 
związku osoby ze zdarzeniem o charakterze terro-
rystycznym”. I w pkcie 5 mówi się coś podobnego, 
mianowicie „gdy osoba mogła uczestniczyć w szko-
leniu terrorystycznym”. Tak więc te 2 punkty dotyczą 
ustawy o działalności antyterrorystycznej, pozostałe 
zaś są już uregulowane w ustawach o Policji i o Straży 
Granicznej. No a my ponownie to samo wpisujemy 
w procedowanej ustawie. Chociażby z punktu widze-
nia poprawnej legislacji powiem, że takich błędów się 
nie popełnia, Panie Ministrze. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:
Panie Senatorze, jakby pan dokładnie śledził 

przebieg wczorajszego posiedzenia komisji, to dwie 
rzeczy by pan zauważył. Po pierwsze, nigdy nie po-
wiedziałem, że wiem wszystko – to nieprawda, to po 
prostu nieprawda. I druga rzecz: wczoraj akurat moje 
stanowisko dotyczące tego przepisu było inne. My 
uważamy, że to nie jest tak, że służby mają pełną moż-
liwość pobierania danych w określonych sytuacjach. 
Ale ten przepis w naszej ocenie jest potrzebny, także 
w kontekście pobierania materiału DNA, o czym nie 
ma wzmianki w innych ustawach. Tak że upieramy 
się przy tym, żeby ten przepis w tej formie był w tej 
ustawie. Jest on bardzo potrzebny polskim służbom – 
Policji, ABW i Straży Granicznej chyba najbardziej.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Wach. Proszę o pytanie.
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(sekretarz stanu M. Wąsik) Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:

O ile wiem, Panie Senatorze, ona nie jest jeszcze 
w całości przetłumaczona i pewnie dlatego państwo 
jej nie macie. Kiedy będzie przetłumaczona, na pew-
no rząd udostępni…

(Senator Bogdan Borusewicz: Ale proszę o tę 
w języku zapewne angielskim. My sobie przetłuma-
czymy.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Powracamy do zadawania pytań.
Pan senator Komarnicki. Proszę o pytanie.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, czy ja mogę zadać pytanie? Bo 

pan minister jest zajęty gestami.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Maciej Wąsik: Nie jestem zajęty.)
Ustawa nie precyzuje, w jaki sposób będą blo-

kowane treści na stronach, czy poprzez wyłączenie 
funkcjonowania całej strony, czy tylko poszczegól-
nych wpisów. Z uwagi na to, że blokady bez zgody 
sądu można dokonać na 5 dni, a za jego zgodą treści 
mogą być blokowane na 30 dni lub dłużej, propono-
wane ograniczenie wolności słowa może doprowadzić 
do powstania zjawiska autocenzury w obawie przed 
potencjalnym zablokowaniem treści lub wpłynąć ne-
gatywnie na działalność prasy internetowej i branży 
usługodawców internetowych. Wyłączenie serwisu 
internetowego lub jego fragmentu nawet na 5 dni 
może bowiem spowodować konieczność zakończenia 
działalności. Czy pan się, Panie Ministrze – to pytanie 
precyzyjne – nie obawia o konieczność zakończenia 
działalności?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:
Nie obawiam się. Ustawa nie daje możliwości 

blokowania serwisów internetowych. Ustawa daje 
możliwość blokowania za zgodą sądu – i będę to tu-
taj powtarzał – treści w internecie. Jeżeli okaże się, 
że na serwisie YouTube pojawi się film, który jest 
instrukcją, jak zrobić bombę, to będziemy blokować 
ten film, a nie cały serwis. To jest sprawa oczywista. 

Przepraszam bardzo, Panie Marszałku, że wpadnę 
panu w słowo, jeszcze tylko dopowiem.

We wszystkich krajach, w których poważnie myśli 
się o walce z terroryzmem, takie listy są stworzone. 
Bo taka osoba nie może np. uzyskać licencji pilota. 
Po prostu my jesteśmy zmuszeni do prowadzenia ta-
kiego wykazu.

Senator Piotr Wach:

Lista jest okej. Tylko chodzi o to, że to nie moż-
na napisać „mogą”. Bo mogą wszyscy. Każdy może, 
jeżeli nie jest zamknięty w więzieniu. Krótko mó-
wiąc, powinno być „prowadzą”, a nie „mogą”. Bo 
wcześniej… Tak mi się wydaje. Ja chyba złożę taką 
poprawkę. To jest źle sformułowane.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:

W mojej ocenie jest to sformułowane prawidłowo, 
Panie Senatorze.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Szanowni Państwo, ale to jest dyskusja, a nie zada-
wanie pytań. Merytorycznie… Dlatego nie ingeruję…

(Senator Piotr Wach: Przepraszam, przepraszam.)
Pan marszałek Borusewicz. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Ministrze, posługujemy się opinią Komisji 
Weneckiej dotyczącą ustawy o Policji, w zasadzie do-
tyczącą podobnego zakresu jak procedowana ustawa. 
Czy pan zna tę opinię Komisji Weneckiej?

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:

Znam niektóre zapisy tej opinii. Jeden z nich za-
cytowałem, Panie Senatorze.

Senator Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo. Ja niestety nie znam wspomnia-
nej opinii Komisji Weneckiej. Prosiłbym o udostęp-
nienie senatorom tej opinii. Jeżeli pan nie może w tej 
chwili, to w trybie pisemnym, na mój wniosek.
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(sekretarz stanu M. Wąsik) niejawnych od strony rządowej, która wprowadzi-
ła zakaz. Jeżeli ta informacja niejawna nie zostanie 
dostarczona, to, jak rozumiem, sąd wyda decyzję 
sprzeczną z intencją rządu, czyli wyda zgodę na tego 
typu zgromadzenia.

(Senator Grażyna Sztark: Dziękuję.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan senator Mróz. Proszę o pytanie.

Senator Krzysztof Mróz:

Panie Ministrze, jest bardzo wiele pytań koleża-
nek i kolegów z Platformy Obywatelskiej, że tak po-
wiem, niemalże do każdego punktu. Ja mam, Panie 
Ministrze, pytanie ogólne. Po wczorajszej bardzo 
długiej dyskusji na posiedzeniu połączonych komisji 
m.in. ja, ale także pan minister w wąskim zakresie 
mówiliśmy, że ta ustawa czy różnego rodzaju za-
pisy tej ustawy to jest efekt różnych doświadczeń 
z różnych państw. Panie Ministrze, czy mógłby pan 
powiedzieć, w ilu państwach Unii Europejskiej i, po-
wiedzmy, krajach zachodnich funkcjonują podobne 
rozwiązania antyterrorystyczne? Bo nieraz, jak tego 
słucham, mam takie wrażenie, że my tu uchwalamy 
coś, co nigdzie nie funkcjonuje. A o ile się orientuję… 
Podawałem przykład Francji, a bodajże pan senator 
Florek mówił: no ale tam większość zamachów była 
po uchwaleniu ustawy. Ale my nie wiemy jeszcze 
jednego: ile zamachów we Francji zostało udarem-
nionych – bo o tym się nie mówi – dzięki takiemu 
prawodawstwu. Więc bardzo bym, Panie Ministrze, 
prosił, żeby pan powiedział, czy to jest coś takiego, 
czym my otwieramy zupełnie nową rzeczywistość, 
czy też tego typu prawodawstwo to jest pewien stan-
dard w krajach zachodnich. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:

Panie Senatorze, bardzo dziękuję za to pytanie. 
Rzeczywiście nie dopowiedziałem, że wiele krajów 
zachodnich przyjęło ustawy antyterrorystyczne bądź 
prowadzi prace nad nimi. Mało tego, poprawia takie 
przepisy. Niemcy zaostrzają przepisy antyterrory-
styczne. Podobne ustawy funkcjonują…

(Senator Krzysztof Mróz: Francja kilka razy.)
Tak, Francja kilka razy.

I będzie to decyzja sądu. Będzie stosownie sporządzo-
ny wniosek. I musi on być precyzyjny, co do tego nie 
ma wątpliwości. Nie, nie obawiam się. Pragnę przy-
pomnieć, że funkcjonuje dyrektywa unijna, w której 
mowa o pewnych sprawach informatycznych i o tym, 
że w każdym kraju musi być określone, jak blokować 
nielegalne treści znajdujące się w internecie. W Polsce 
jest punkt kontaktowy, powstaje. Wiele lat nie po-
wstawał, ale teraz powstaje. I jest wymiana infor-
macji na temat tych spraw w Europie. Rozwiązanie, 
o którym tu mowa, nie jest nowe w systemie prawa 
europejskiego.

(Senator Władysław Komarnicki: Bardzo dzię-
kuję.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pani marszałek Sztark, bardzo proszę o pytanie.

Senator Grażyna Sztark:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, oczywiście hipotetycznie istnieje 

możliwość błędnych interpretacji zagrożeń, w tym na 
przykład wprowadzenie zakazów zgromadzeń niema-
jących jakichkolwiek związków z działaniami terro-
rystycznymi. Na przykład manifestacje antyrządowe. 
Czy istnieje możliwość odwołania… Oczywiście ist-
nieje możliwość odwołania się…

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: Tak, w ustawie…)

…od tej decyzji do sądu okręgowego. Ale, Panie 
Ministrze, nie jest jasno, dokładnie sformułowane czy 
też doprecyzowane, czy istnieje możliwość… Chodzi 
o terminy odwołania się od ewentualnej decyzji sądu 
okręgowego. Czy to są terminy kodeksowe, czy też…

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:
Ustawowe.
(Senator Grażyna Sztark: Ustawowe, tak?)
Są to terminy ustawowe, które przewiduje ustawa 

o zgromadzeniach…
(Senator Grażyna Sztark: Rozumiem.)
…i ustawa o imprezach masowych.
(Senator Grażyna Sztark: Dziękuję.)
I te tryby obowiązują, zgodnie z poprawką, którą 

zgłosił pan poseł Wójcik, uznając, że samo odwoła-
nie do sądu okręgowego to za mało. Są to tryby… 
Przypominam, że sąd może zażądać informacji 
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(sekretarz stanu M. Wąsik) Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:

Nie ma w tej ustawie takiego przepisu. Mało tego, 
w zasadzie ustawa wyeliminuje NN, jeżeli nie będzie 
anonimowych prepaidów. NN były naturalną kon-
sekwencją anonimowości prepaidów w internecie. 
Pojawiła się osoba, która na przykład…

(Rozmowy na sali)
Ależ, Panie Marszałku, jak nie będzie anonimo-

wych prepaidów, to każdy numer telefonu będzie 
przypisany do osoby, do osoby z numerem PESEL, 
i nie będzie żadnych wniosków NN. To właściwie jest 
ustawa, która likwiduje NN.

Jeszcze chciałbym, żeby pan doprecyzował – bo 
być może czegoś nie zauważyłem w tej ustawie – co 
wydłużamy do miesiąca? Nie zmieniamy trybu kon-
troli operacyjnej. Nie ma tutaj wydłużenia do mie-
siąca, Panie Marszałku.

(Senator Bogdan Borusewicz: Przepraszam, art. 9. 
Nawet nie do miesiąca, tak?)

To jest ustawa o stosowaniu bez zgody sądu kon-
troli operacyjnej wobec cudzoziemców w sprawach 
o terroryzm. Mówiliśmy, Panie Marszałku, godzinę 
na ten temat.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, pan mówi, że NN były stosowa-

ne tylko w przypadku telefonów tzw. prepaidowych. 
Nieprawda, bo także w przypadku innych telefonów, 
normalnych komórkowych telefonów. Niech pan sobie 
pogrzebie w pamięci i wtedy pan…

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: Panie Marszałku…)

Jeżeli podejrzewamy… Inaczej: ustawa art. 9 ust. 1 
pkt 1…

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: Ust. 9, tak?)

Art. 9. Szef ABW może zarządzić wobec osoby 
niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, 
w stosunku do której istnieje obawa co do możliwości 
prowadzenia przez nią działalności terrorystycznej, 
na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, niejawne pro-
wadzenie czynności polegających na uzyskiwaniu 
i utrwalaniu treści rozmów.

Jeżeli w takim przypadku jest NN, jeżeli służby 
zastosują taką metodę, to mają możliwość podsłuchi-
wania przez 3 miesiące na NN. Tak czy nie?

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:
Ale, Panie Marszałku, jeżeli mówimy o obcokra-

jowcach w przypadku spraw o terroryzm, to ja przy-

Podobne ustawy funkcjonują chociażby we Francji, 
w Hiszpanii czy właśnie w Niemczech, czyli tak na-
prawdę w wiodących krajach demokracji zachodnich.

Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że 
Francuzi wprowadzają np. także ustawę, której nie na-
zywają antyterrorystyczną, ustawę o bezpieczeństwie 
w komunikacji, która daje bardzo szerokie uprawnie-
nia służbom działającym w komunikacji. Brytyjczycy 
wprowadzili przepisy, które dają możliwość aresztu 
bez zgody sądu na 30 dni w sprawach o terroryzm, 
bo uznali, że 30 dni ich służbom jest potrzebne, żeby 
zebrać stosowne dowody. My tak daleko nie idziemy. 
Nie chcemy się posuwać tak daleko być może dlatego, 
że nie mieliśmy zamachu takiego jak w Londynie. Ale 
dajemy sądowi możliwość zastosowania aresztu po 
to, żeby służby mogły zebrać dowody.

Na koniec chciałbym powiedzieć jeszcze jedno: 
mam nadzieję, że te przepisy tak naprawdę nie będą 
mogły być… że wiele tych przepisów, jak dotyczą-
ce strzału snajperskiego, jak dotyczące specjalnego 
użycia broni, nie będzie w Polsce stosowanych, bo 
nie będzie takiej potrzeby. Ale do tego jest potrzebne 
zapobieganie, do tego potrzebne są różne instrumenty, 
które tu wprowadziliśmy, a które były wypracowy-
wane przez wiele, wiele lat.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Zgłaszał się pan marszałek Borusewicz. Tak, Panie 

Marszałku?

Senator Bogdan Borusewicz:
Tak.
Panie Ministrze, zapewne wie pan, co to są NN, 

podsłuchy…
(Głos z sali: Nie zna.)
…„na NN”. To była, niestety, metoda stosowana 

przez służby. Kwalifikowano osobę jakąś tam jako 
NN, o nieznanym nazwisku, i podsłuchiwano przez 
kilka dni, bo takie były przepisy i takie są przepisy. 
Czy pan się nie obawia, że rozszerzenie, że wydłuże-
nie do miesiąca sprawi, że te sprawy NN będą częściej 
stosowane?

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: Panie Marszałku, czego 
wydłużenie do miesiąca?)

Podsłuchiwania.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Możliwości podsłuchiwania.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
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(sekretarz stanu M. Wąsik) nie będę krytykował. Uważam, że jest to daleko po-
sunięty środek, może nawet za daleko, ale rozumiem 
intencję pana ministra Sienkiewicza. Jest tutaj ten 
przepis, ja go cytowałem: art. 21 ust. 4.

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, nie, Panie 
Ministrze…)

W sprawie o kradzież roweru na Pradze można 
było cudzoziemcom…

(Senator Bogdan Borusewicz: Ponieważ pan po 
raz kolejny przerzuca odpowiedzialność na kogoś 
innego…)

Nie przerzucam odpowiedzialności…
(Senator Bogdan Borusewicz: …to ja panu chcę 

powiedzieć…)
…tylko mówię, że nigdy, Panie Marszałku, nie 

krytykowaliśmy was za ten zapis.
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Ministrze, 

jeżeli ten zapis przywędrowałby tutaj, to ja bym głoso-
wał przeciwko temu zapisowi, zapewniam pana. Więc 
niech pan mnie nie obarcza odpowiedzialnością.)

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie Marszałku, 
ale wchodzimy w dyskusję hipotetyczną, co by było 
gdyby.)

Ja pana nie obarczam odpowiedzialnością, bo ja 
bym popierał ten zapis. On poszedł bardzo daleko, 
braliście za niego odpowiedzialność, ale ja bym go 
popierał.

(Senator Bogdan Borusewicz: Ja bym był prze-
ciwny.)

Jestem przekonany, że zagrożenie terrorystyczne, 
które jest naprawdę dla Polski niebezpieczne, idzie 
z zagranicy. My nie mamy tradycji terrorystycznej 
w Polsce, więc ono idzie z zagranicy. Wszyscy do-
skonale wiemy o tym, że to albo kraje ISIS, albo 
bojownicy ISIS, którzy zadomowili się w Europie 
Zachodniej – nie ma co do tego wątpliwości – stali 
za zamachami w Paryżu czy w Brukseli.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan marszałek. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Zapomniał pan o Wschodzie, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Maciej Wąsik: Słucham?)
Zapominał pan o Wschodzie.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Maciej Wąsik: Tak, to prawda.)
Skoncentrował się pan na Bliskim Wschodzie.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Maciej Wąsik: Ale to są także Czeczeni 
z Kijowa…)

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Ale przepra-
szam, Panie Ministrze. Panie Marszałku, proszę 
o pytanie.)

pominam, że tu nie ma znaczenia, czy to jest NN, czy 
to jest Abdul Mohamed…

(Senator Bogdan Borusewicz: Ja rozumiem…)
Panie Marszałku…
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Ministrze, ja 

przypominam, że takie metody były stosowane przez 
służby, kiedy podsłuchiwano na NN…)

Moją żonę na przykład.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja nie wiem…)
A ja wiem.
(Senator Bogdan Borusewicz: A więc czy tutaj jest 

takie niebezpieczeństwo?)
Panie Marszałku, możliwość patologii w służbach 

jest zawsze. Nie było ustawy antyterrorystycznej i pa-
tologia w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego była 
bardzo poważna, bardzo poważna. Sprawa została już 
wszczęta przez prokuraturę. Właśnie to, o czym mó-
wię, wzbudziło moje i państwa emocje. Ale nie uciekaj-
my od tego. I nie będzie zgody na patologię. Nie będzie 
zgody na patologię. Ta ustawa jest nie po to, żeby były 
patologie. Teoretycznie można sobie wyobrazić, że bez 
zgody sądu służby włączą podsłuchy iluś osobom. Ale 
nie ma mowy, bo odpowiedzą za to. Szef ABW bierze 
za to odpowiedzialność, bierze odpowiedzialność za 
stosowanie kontroli operacyjnej. I nie boimy się tej 
odpowiedzialności, Panie Marszałku.

Chciałbym zwrócić uwagę, że właśnie likwidacja 
anonimowych prepaidów uniemożliwi w zasadzie, 
przynajmniej wobec obywateli polskich… Bo oczywi-
ście można sobie wyobrazić, że obcokrajowiec przyje-
dzie do Polski z prepaidem. Ale tych problemów będzie 
dużo mniej niż 8 czy 10 milionów prepaidów, które 
teoretycznie mogą być w posiadaniu kogoś z grona 
osób zamieszanych w złe rzeczy. Powtarzam: to wła-
śnie likwidacja anonimowych prepaidów zmniejszy 
możliwość stosowania takich patologicznych rzeczy, 
o których pan mówi, jak sprawa z NN bez powodu. 
Oczywiście są też takie sytuacje, że służby naprawdę 
mają powód do tego, żeby włączyć podsłuch na NN, bo 
rzeczywiście nie znają tożsamości osoby, która planuje 
popełnić groźne przestępstwo. Co do tego chyba się 
zgadzamy, Panie Marszałku, że tam, gdzie jest powód 
włączenia podsłuchu na NN, sądy w Polsce powinny 
dawać zgodę na podsłuchy na NN.

Ale ja cały czas mówię o jednym, Panie Marszałku. 
Jestem w sytuacji braku komfortu, kiedy wy krytyku-
jecie ten zapis, właśnie ten zapis, Panie Marszałku. Bo 
ja cytuję cały czas projekt rządu, który pan wspierał, 
będąc marszałkiem Senatu. To jest oczywiste, że pan 
wspierał ten rząd, i nie mam do pana o to pretensji. 
Ten rząd przygotował zapis mówiący o możliwości 
podsłuchu przez 3 miesiące, na podstawie decyzji sze-
fa ABW, Panie Marszałku, wszystkich cudzoziemców 
we wszystkich sprawach. I ja akurat za to tego rządu 
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(senator B. Borusewicz) Tak mam tutaj wpisane…
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Maciej Wąsik: Chyba odpowiedziałem na 
wszystkie pytania państwa senatorów. Czy na jakieś 
pytanie nie odpowiedziałem i muszę jeszcze wieczo-
rem posiedzieć nad odpowiedzią pisemną?)

(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku…)
Panie Marszałku, bardzo proszę…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja prosiłem…)
(Senator Grażyna Sztark: Widzę, że pan serio po-

traktował…)
Nie, nie, przepraszam, nie prowadziłem obrad 

i nie…
(Senator Bogdan Borusewicz: Mogę przypo-

mnieć…)
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Maciej Wąsik: Nie wiem, na jakie pyta-
nie…)

Panie Marszałku, bardzo proszę.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja poprosiłem o od-

powiedź w sprawie opinii Komisji Weneckiej.)
To przepraszam, mój poprzednik wpisał mi tu 

pewnie listę osób do zadawania pytań.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana…
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Maciej Wąsik: Dziękuję bardzo.)
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Rozmowy na sali)
…pana senatora Ryszkę.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
(Rozmowy na sali)
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
No, rzeczywiście, dyskusja burzliwa, pełna hipo-

kryzji z jednej strony i prawdy z drugiej, ale nie będę 
się w to wdawał.

Czy bezpieczeństwo polskie jest w jakikolwiek 
sposób zagrożone? To pytanie retoryczne, prze-
cież każdy wie, co stoi u naszych bram, ileset osób 
przemyka się przez Polskę w kierunku zachodnim. 
Odpowiem tak: jak mamy czuć się bezpiecznie, skoro 
z obszarów innych państw Unii Europejskiej płyną do-
niesienia o zamachach terrorystycznych? Właściwie 
to jeszcze niedawno wydawało się, że Europa jest bez-
pieczna, bo upłynęło sporo czasu od krwawych zama-
chów: na pociągi w Madrycie – 12 lat, na londyńskie 
metro i autobus – 11 lat. Wówczas zginęły łącznie 
243 osoby, a ponad 2 tysiące 500 zostało rannych. 
No, niestety, w ostatnich miesiącach doszło jednak do 
dwóch potężnych zamachów w samym sercu Europy. 
W listopadowym zamachu w Paryżu życie straciło 
137 osób, a podczas zamachów w marcu tego roku 
w Brukseli zginęło ponad 30 osób, nie licząc rannych. 

Zadaję pytanie, powtórzę to pytanie, które zada-
łem panu senatorowi sprawozdawcy. Służby odwra-
cały czy dążyły do odwracania agentów. To jest jasne. 
Pierwsza zasada w służbach jest taka, że po ujęciu 
agenta czy po ujawnieniu działalności szpiegowskiej 
następuje próba odwrócenia agentów. I takiego typu 
działania były stosowane. Skoro wam potrzeba zapisu 
o tym w tej ustawie, to na jakiej zasadzie prawnej 
stosowano to wcześniej?

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:

Panie Marszałku, bierze pan odpowiedzialność 
za ostatnie 8 lat czy nie? Bierze pan? Pan powinien 
doskonale to wiedzieć, na jakiej zasadzie prawnej 
to było stosowane. My uważamy, że służby powin-
ny mieć kontratyp, i ten kontratyp wprowadzamy 
do tej ustawy. Ale ostatnie 8 lat… Proszę mnie nie 
pytać o ostatnie 8 lat, na jakiej zasadzie to było 
stosowane.

(Senator Bogdan Borusewicz: Ale, Panie Ministrze, 
pan jest ministrem, zajmuje się pan służbami…)

Ale, Panie Marszałku, pan wie i ja wiem. Pan do-
skonale wie, na jakiej zasadzie, i ja doskonale wiem, 
na jakiej zasadzie. Prawda, Panie Marszałku?

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, ja nie wiem, ja 
bym nie pytał, ja nigdy nie…)

Pan właśnie o to pytał.
(Senator Bogdan Borusewicz: No tak, pytam 

pana…)
No to po co pan pytał? Przecież pan wie i ja wiem. 

Uważam, że potrzebny jest kontratyp do tego.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo dziękuję za odpowiedź…
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Maciej Wąsik: Czyli wyłączenie odpo-
wiedzialności.)

Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowią-

zał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na py-
tania zadane przez szanownych państwa senato-
rów: Czarnobaja, Termińskiego, Dowhana, Florka, 
Wacha, Augustyna, Rybickiego oraz panią marsza-
łek Grażynę Sztark.

Bardzo dziękuję.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Maciej Wąsik: Ja zobowiązałem się? Tak? 
Chyba odpowiedziałem na pytania.)

(Głos z sali: Dobrze, wszystko dobrze.)
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(senator C. Ryszka) o terroryzm na okres do 3 miesięcy, albo natych-
miastowo go wydalić z kraju. To jest słuszna obrona 
bezpieczeństwa w Polsce.

Także dotyczy to sytuacji podwyższonego stop-
nia alarmowego, o czym z takimi wątpliwościami, 
z pewnymi obawami wielu senatorów Platformy 
Obywatelskiej mówiło. Taki stopień alarmowy będzie 
przyczyną wprowadzenia takich rozwiązań jak cza-
sowe zamknięcie granic, zawieszenie organizacji im-
prez masowych, zgromadzeń publicznych. To jest na-
turalne. Służby będą miały możliwość dokonywania 
przeszukań, zatrzymań osób podejrzewanych o dzia-
łalność terrorystyczną przez całą dobę, a nie, tak jak 
teraz, między 6.00 a 22.00. Zatrzymanie obywateli 
polskich podejrzanych o terroryzm będzie możliwe na 
14 dni, ale tylko za zgodą sądu. Chciałbym podkreślić, 
że w tej ustawie nie ma takiego instrumentu kontroli 
operacyjnej, który byłby stosowany bez zgody sądu. 
Oczywiście niektóre są ze zgodą następczą.

Ustawa daje policyjnym antyterrorystom prawo 
do strzału snajperskiego, co pochwalił tutaj nawet 
senator Klich. Mogą oni także unieruchomić bądź 
zestrzelić drona, co też było tutaj podkreślane jako 
rozwiązanie słuszne. Zaostrza się także sankcje w ra-
zie skazania za przestępstwo wywołania fałszywe-
go alarmu. To jest bardzo ważne szczególnie teraz, 
z powodu tych różnych bombardierów. W momencie 
skazania osoby, która dopuszcza się tego rodzaju prze-
stępstwa, sąd będzie zmuszony orzekać nawiązkę, 
świadczenie pieniężne itd.

Najwięcej protestów opozycji budzi zakaz ano-
nimowego zakupu przedpłaconych kart telefonii 
komórkowej, czyli tzw. prepaidów. Skoro prepaidy 
dzięki anonimowości, jaką zapewniają, są najczęściej 
używane przez terrorystów… No, musimy wybierać 
między obywatelską wolnością a bezpieczeństwem. 
Nie zakazujemy przecież ich zakupu. Ich zakup bę-
dzie możliwy – za okazaniem dowodu osobistego i po 
przekazaniu przez sprzedawcę operatorowi danych 
tego nowego abonenta sieci. Domyślam się… Senator 
Mamątow mówił, że zatrzymanie we Wrocławiu tego 
tzw. bombardiera było możliwe dzięki namierzeniu 
jego telefonu komórkowego, sprawdzeniu tego, skąd 
i z kim rozmawiał.

Słusznie więc nasza ustawa daje służbom oraz 
Policji wiele nowych instrumentów kontroli opera-
cyjnej dotyczących np. dostępu – chociaż to już teraz 
jest – do tajemnicy bankowej za zgodą sądu. Sięganie 
przez służby po billingi telefoniczne… To też już jest, 
tylko że w tej ustawie jest to wyliczone. Kontrole 
sieci internetowych, ochrona tej tzw. cyberprzestrze-
ni… To wszystko, podkreślam, odbywać się będzie 
za zgodą sądu.

Panie Marszałku, Szanowni Państwo, w debacie 
sejmowej, a także naszej senackiej, o wiele łagod-
niejszej niż w Sejmie… W Sejmie opozycja nie zo-

I od tego czasu tak w Belgii, jak i we Francji trwa 
stan wyjątkowy. Jakoś Komisja Wenecka zupełnie 
milczy na ten temat.

Już tu przypomniano, że w najbliższym cza-
sie czekają nas wielkie wydarzenia, szczyt NATO 
w Warszawie, Światowe Dni Młodzieży, wizyta 
papieża Franciszka w Krakowie i Częstochowie. 
Czy jesteśmy dobrze przygotowani, żeby te wy-
darzenia zabezpieczyć? Ale myślę, że to nie tylko 
z tego powodu uchwalamy ustawę antyterrorystycz-
ną. Głównym powodem jest to, o czym już tutaj 
wielokrotnie mówili senator Mamoń i pan minister, 
głównym powodem jest zapewnienie bezpieczeń-
stwa…

(Głos z sali: Mamątow.)
Przepraszam, Mamątow. (Wesołość na sali)
Mam kolegę Mamonia, dlatego tak…
(Rozmowy na sali)
…Senator Mamątow, a także pan minister mówi-

li, że głównym powodem jest zapewnienie bezpie-
czeństwa naszym obywatelom wobec zagrażającej 
nam fali – nie bójmy się tego powiedzieć – islam-
skiego terroryzmu. Nie ukrywajmy się za popraw-
nością polityczną, powiedzmy Polakom otwarcie, że 
o to głównie chodzi i takie są jak gdyby zewnętrzne 
powody uchwalenia tej ustawy. Ale ważne są też 
przyczyny, tak je nazwijmy, wewnętrzne. Po prostu 
ta ustawa ma za zadanie uporządkować kompeten-
cje służb. To, co mielibyśmy zrobić w kilkunastu 
ustawach – o co tutaj senator Klich apelował, żeby 
to było kilkanaście ustaw, czyli żeby kilkanaście 
razy spotykały się komisje itd. – chcemy zrobić 
w jednej ustawie, żeby kompetencje służb uporząd-
kować. Niech będzie jasny i czytelny podział ról 
między służbami, szefem ABW i ministrem spraw 
wewnętrznych. Czyli, najkrócej mówiąc: jeden ma 
za zadanie zapobiegać zdarzeniom o charakterze 
terrorystycznym, drugi ma reagować w przypadku, 
gdyby do takiego zdarzenia doszło, oraz ma usuwać 
jego skutki.

Czyli pytanie, czy jest nam potrzebna ta ustawa, 
to, inaczej mówiąc, pytanie, czy mamy mieć nadzieję, 
czy mamy ufać, że w Polsce nic się nie wydarzy. Dla 
mnie jest sprawą oczywistą, że wobec zagrożeń islam-
skim ekstremizmem i terroryzmem ustawa słusznie 
poszerza zakres stosowania tych nowych narzędzi, 
instrumentów kontroli operacyjnej. I dodam, że ona 
dotyczy głównie cudzoziemców, obojętnie, z jakiego 
są kraju, czy to jest Unia Europejska… ale podejrze-
wanych o terroryzm. To jest bardzo mocno powie-
dziane: podejrzewanych o terroryzm.

Nie widzę nic nadzwyczajnego w tym, że Agencja 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie mogła albo 
aresztować takiego cudzoziemca podejrzewanego 
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(senator C. Ryszka) Senator Sławomir Rybicki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa antyterrorystyczna czy ustawa antydemo-

kratyczna? Takie pytanie zadają sobie dzisiaj publi-
cyści i komentatorzy polityczni, i takie pytanie po-
winniśmy postawić tutaj, w Izbie Wyższej polskiego 
parlamentu, w Senacie, podczas trwającej dyskusji.

Przyjrzyjmy się kilku zapisom tej kontrowersyjnej 
ustawy. Mianowicie służbą, która ma strzec obywa-
teli przed terroryzmem, jest Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, inne służby mają z nią współpraco-
wać. Jednak zapisy ustawy powodują, że ABW dzia-
ła praktycznie poza wszelką kontrolą. ABW będzie 
dysponować szerokimi uprawnieniami w zakresie 
inwigilacji i dostępu on-line do baz danych obywateli, 
np. ministerialnych, samorządowych, ZUS, lub reje-
strów podległych ministrom energii, pracy, zdrowia 
czy środowiska bez zgody sądu. Nocne przeszukania 
i zatrzymania mogą być coraz częstsze. ABW dosta-
nie do tego prawo nie tylko w sytuacjach niecierpią-
cych zwłoki.

Koniec z kartami kupowanymi anonimowo. 
Każdy obywatel będzie musiał podać przy nabyciu 
swoje dane. Agencja przez 30 dni będzie mogła blo-
kować serwery za zgodą prokuratora, jeżeli uzna to 
za stosowne, zaś w przypadkach nagłych może je 
zablokować sama i dopiero następczo w ciągu 5 dni 
uzyskać zezwolenie sądu.

ABW przez 3 miesiące będzie mogła inwigilować 
cudzoziemców i nie będzie to wymagało zgody sądu. 
Co więcej, jeśli agencja przed upływem 3 miesięcy 
inwigilację przerwie, będzie mogła rozpocząć ją na 
nowo, a proces ten może trwać niemalże w nieskoń-
czoność.

Ustawa będzie pozwalała na pobieranie danych 
biometrycznych, zdjęcia, wzoru tęczówki, DNA, odci-
sku palca praktycznie od każdego cudzoziemca. Jeżeli 
trafią do katalogu osób podejrzanych o terroryzm, 
zostaną tam na zawsze, nawet jeśli podejrzenia wobec 
nich okażą się niesłuszne.

I wreszcie to, że premier lub szef MSWiA mogą 
ogłaszać stopnie zagrożenia terrorystycznego, a 2 naj-
wyższe zezwalają na wprowadzenie zakazu zgroma-
dzeń. Według ustawy może się tak stać wtedy, gdy 
zachodzi obawa o przygotowanie zdarzenia o cha-
rakterze terrorystycznym. Katalog zdarzeń o charak-
terze terrorystycznym, czyli możliwych zachowań, 
możliwych zdarzeń, określa rozporządzenie ministra 
spraw wewnętrznych, które będzie załącznikiem do 
ustawy. Służby będą miały obowiązek informowa-
nia szefa ABW o wymienionych zdarzeniach i takie 
pozycje znajdziemy w tym katalogu: utrata lub kra-
dzież polskich dokumentów tożsamości za granicą, 
kradzież lub zaginięcie ubiorów służbowych zwią-
zanych z funkcjonowaniem i ochroną infrastruktu-

stawiła suchej nitki na tej ustawie, niemal w każdej 
wypowiedzi żądając jej odrzucenia i zarzucając 
PiS-owi – tego tutaj nie było, za co dziękuję – chęć 
wprowadzenia stanu wojennego. Argumentowano, 
że ustawa zagraża wszystkim wolnościom i swo-
bodom obywatelskim, że obywatele naszego kraju 
korzystający z telefonu czy internetu będą mieli 
wyznaczonego przez PiS opiekuna, a ten przez 
24 godziny na dobę będzie nasłuchiwał, o czym 
przez telefon rozmawiamy, sprawdzał, co czyta-
my, co piszemy w internecie. Łatwo przerazić taką 
wizją Polaków, zwłaszcza jeżeli się doda, że to 
Jarosław Kaczyński będzie osobiście czytał nasze 
wszystkie e-maile. Nie będę przywoływał innych 
głupstw, które… Głównym prawem obywatelskim 
jest prawo do bezpieczeństwa, ale jak mamy czuć 
się bezpieczniej wobec działalności przywoływane-
go tutaj Państwa Islamskiego, terroryzmu, którego 
doświadcza obecnie Europa? Polski rząd i parla-
ment nie mogą udawać, że tego nie dostrzegają. 
Ta ustawa jest konieczna. To dobrze, że dajemy 
polskim służbom i Policji realne narzędzia do za-
pobiegania przestępstwom terrorystycznym oraz 
ich zwalczania. Zresztą, jak tu już wielokrotnie 
mówiono, takie same regulacje jakoś nie zagrażają 
swobodom obywatelskim w Wielkiej Brytanii, we 
Francji czy w Stanach Zjednoczonych. Ale chcę 
powiedzieć, podkreślić, że w tych krajach tego typu 
ustawy uchwalono dopiero wtedy, kiedy na własnej 
skórze…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Czas minął.)
Już kończę.
…przekonano się, czym jest terroryzm, dopiero 

po zamachach z 11 września 2001 r. czy późniejszych 
w innych krajach. Czy w Polsce mamy czekać na 
zamach terrorystyczny, aby przekonać się, że napraw-
dę na świecie i w Europie trwa wojna tzw. Państwa 
Islamskiego z cywilizacją zachodnią? Bądźmy mą-
drzejsi przed szkodą.

I słowo na koniec. Jestem przekonany, że gdy-
by tę ustawę wprowadzała Platforma Obywatelska 
rok temu czy wcześniej, byłaby ona doskonała. 
Wszystko, co wprowadza PiS, jest zagrożeniem dla 
polskiej demokracji i praw człowieka. Gdybym mógł 
na czas uchwalania tej jednej ustawy oddać władzę 
Platformie, zgodziłbym się na to; ale nie mogę tego 
uczynić, ponieważ naród zdecydował inaczej, czyli 
wybrał do władzy Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję 
za uwagę.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Rybickiego.
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(senator S. Rybicki) że w sytuacji ewentualnego zagrożenia obywate-
le będą gotowi do wyrzeczeń i poświęceń również 
dotyczących ich swobód, prawa do prywatności, do 
korzystania ze swobody komunikowania się czy ła-
twości przemieszczania się. Ale towarzyszyć temu 
musi zaufanie do rządzących polityków, do ich celów 
i zamiarów, a także do ich przywiązania do demokra-
tycznych wartości. Obywatele muszą mieć również 
poczucie, że żyją w demokratycznym państwie prawa 
i że w razie jakichkolwiek podejrzeń o nadużywanie 
przez władzę przyznanych jej narzędzi będą mogli 
zwrócić się do niezależnego sądu, również Trybunału 
Konstytucyjnego, a władza te wyroki uszanuje.

Panie Marszałku, Wysoki Senacie, na koniec 
taka osobista, historyczna refleksja: w nocy z 18 na 
19 kwietnia 1979 r. w Nowej Hucie doszło do próby 
wysadzenia pomnika Lenina. Próba była częściowo 
tylko udana, ale do dzisiaj historycy spierają się, czy 
to był akt desperacki osoby, która miała motywacje 
patriotyczne, czy prowokacja służb. Ten przypadek 
ówczesne władze komunistyczne wykorzystały do 
przeprowadzenia w całym kraju kilkudziesięciu re-
wizji w mieszkaniach ówczesnej opozycji demokra-
tycznej, również w moim mieszkaniu, mieszkaniu 
mojej rodziny. Zapewniam państwa, że nie szukano 
materiałów wybuchowych. Z mojego mieszkania 
i wielu innych wyniesiono materiały bezdebitowe, 
ulotki antykomunistyczne, powielacze, maszyny do 
pisania. To było oczywiście ewidentne nadużycie wła-
dzy przez Służbę Bezpieczeństwa PRL. Podobnych 
nadużyć było znacznie więcej. Ja nie szukam żadnej 
analogii, mówię to ku przestrodze obecnej władzy 
i wszystkim kolejnym władzom: brak demokratycz-
nych mechanizmów kontroli sądowej nad działaniami 
operacyjnymi służb specjalnych nie jest demokra-
tycznym standardem, a procedowana ustawa niestety 
tę kontrolę w istocie likwiduje. Dziękuję za uwagę. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu panią senator Zdrojewską.

Senator Barbara Zdrojewska:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowne Panie 

i Panowie Senatorowie!
Chciałabym przede wszystkim podziękować, że 

procedujemy w dzień, a nie w nocy. Naprawdę bardzo 
za to dziękuję. Dyskusja jest co prawda długa, ale 
wydaje mi się, że jest w niej bardzo dużo istotnych 
pytań i merytorycznych wystąpień senatorów.

Chciałabym najpierw odnieść się do szanownego 
pana ministra, który używał tutaj takich określeń jak 
„histeryczna reakcja opozycji” albo „po tej stronie 

ry krytycznej, zamiar odbycia przez cudzoziemca 
z kraju podwyższonego ryzyka stażu naukowego czy 
studiów, rozpowszechnianie treści nawołujących do 
aktów przemocy, łamanie prawa na tle rasowym, reli-
gijnym, narodowościowym, etnicznym, politycznym.

Wysoka Izbo, według tego zapisu, wedle jego pro-
stej interpretacji zdarzeniem o charakterze terrory-
stycznym może być zgubienie przez polskiego turystę 
np. w Chorwacji dowodu tożsamości; może być nim 
zaginięcie ubrania roboczego lub zagubienie go przez 
pracownika pracującego np. przy ważnym rurocią-
gu gazowniczym. Za takie zdarzenie będzie można 
uznać ubieganie się przez obywatela francuskiego 
o przyjęcie na studia w Polsce, jak i wezwanie do oby-
watelskiego nieposłuszeństwa na którymś z portali 
organizacji krytykujących rząd. Każde z wymienio-
nych zdarzeń może być powodem wszczęcia postępo-
wania, w trakcie którego dopuszcza się: przeszukanie 
w godzinach nocnych, osadzenie w areszcie na 14 dni 
bez weryfikacji procesowej informacji operacyjnych, 
zablokowanie strony internetowej na 3 miesiące, 
pobranie wrażliwych danych, w tym medycznych, 
o każdej osobie bez żadnej niezależnej kontroli.

Wysoki Senacie, zdaję sobie sprawę, że co do za-
sady nie można kwestionować możliwości różnych 
form inwigilacji, mam bowiem świadomość rosną-
cego zagrożenia terrorystycznego, ale działania na-
kierowane na ochronę bezpieczeństwa obywateli nie 
mogą w sposób nieograniczony, bez kontroli sądowej, 
ingerować w prawa obywateli do prywatności, a prze-
pisy ustawy o działalności antyterrorystycznej należy 
oceniać w ścisłym związku z wcześniej uchwalonymi 
przez parlament ustawami o Policji, o prokuraturze 
i kodeksem postępowania karnego. Wszystkie te usta-
wy zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego rzecz-
nik praw obywatelskich. Wskazał on w swoich wystą-
pieniach, że polityk, członek rządu pełniący funkcję 
prokuratora generalnego może wydawać prokura-
torom polecenia dotyczące śledztwa, a informacje 
zebrane w śledztwie może ujawnić mediom. Kodeks 
postępowania karnego zaś pozwala użyć przed są-
dem także dowodów zdobytych nielegalnie. Całości 
dopełnia procedowana ustawa, która znosi kontrolę 
sądową nad działalnością służb specjalnych.

Wysoki Senacie, kluczowym problemem przy 
ocenie tej ustawy jest kwestia zaufania do państwa, 
do władzy, która otrzymuje narzędzia dające nieogra-
niczone w istocie prawo do inwigilacji obywateli. 
Obecny obóz władzy dość ostentacyjnie lekceważy 
konstytucyjne gwarancje praw i wolności obywateli. 
Zdarzają się przypadki dezawuowania sądów, które 
w demokratycznym państwie prawa są niekwesto-
wanym strażnikiem swobód obywatelskich w starciu 
z władzą, w tym ze służbami specjalnymi. Sądzę, 
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(senator B. Zdrojewska) wiedzieć, że byliśmy w jakiś sposób inwigilowani. 
A to są, na co zwracam uwagę, powoływani… W tej 
chwili nie mamy już niezależnego prokuratora gene-
ralnego, tylko to jest członek rządu powoływany… 
Proszę tego źle nie zrozumieć, ale to jest po prostu 
nominat partyjny, partii rządzącej.

To, co bardzo mi się nie podoba w tej ustawie, to 
jest stosunek do cudzoziemca. Mamy tutaj cudzo-
ziemca wroga, kogoś, kto stanowi zagrożenie, i ter-
rorystów lub osoby, które są skłonne do terroryzmu. 
Tutaj jakby włączamy do ogólnego… włączamy po-
jęcie „cudzoziemiec”, czyli takim samym zagroże-
niem jest dla nas zarówno obywatel Europy czy np. 
Japończyk, czy np. mieszkaniec RPA, jak i terrorysta 
przybywający z Państwa Islamskiego albo z nim po-
wiązany. To budzi… Nie wiem, zastanawiałam się, 
czy nie trzeba by było po prostu wymienić tych kra-
jów, z których osoby przybywające będą podlegały 
szczególnej kontroli. Powiedzieliśmy o tym, że do tej 
pory w Polsce, kiedy mieliśmy do czynienia z aktami 
terrorystycznymi albo z podejrzeniami o takie akty, 
dokonywali tego obywatele polscy. Tak było w przy-
padku próby ataku terrorystycznego na Sejm i tak 
było ostatnio we Wrocławiu, w autobusie – to byli 
obywatele polscy, a nie cudzoziemcy.

To, o czym nie rozmawialiśmy – albo może było 
to poruszane wtedy, kiedy wyszłam na chwilę – to 
decyzja o użyciu służb zbrojnych. U niektórych może 
budzić niepokój to, że taką decyzję wydaje szef MON 
na wniosek właściwego szefa MSW, a prezydenta tyl-
ko informuje się o podjęciu takiej decyzji.

Zbyt szerokie normy blankietowe to jest standard 
w tej ustawie. I właśnie o to chodzi, że być może… 
Zarysowały się dwa stanowiska: jedno stanowisko 
dotyczące tego, że dotychczasowe ustawy można by 
było zmienić i poprawić bezpieczeństwo kraju, i dru-
gie stanowisko dotyczące tego, że trzeba napisać nową 
ustawę i za jej pomocą poprawić wszystko. Nie spiera-
jąc się z żadną z tych tez, uważam, że mimo wszystko 
– bez względu na to, czy chodzi o nową ustawę, czy 
o poprawienie starych – wszędzie należy dać prawo 
do odwołania, do kontroli sądu itd. I to chyba za-
rzut o stosowanie w tej ustawie zbyt szerokich norm 
blankietowych jest najczęściej pojawiającym się za-
rzutem nie tylko wśród senatorów, ale też obywateli. 
A przecież ta ustawa dotyczy prawa do zgromadzeń, 
nadaje uprawnienie do nieograniczonego dostępu do 
publicznych baz danych, daje możliwość inwigilacji 
systemów teleinformatycznych.

Jeszcze raz przypominam: to służby napisały tę 
ustawę, a naszym obowiązkiem, Sejmu i Senatu, jest 
patrzenie służbom na ręce, zwłaszcza jeżeli w niektó-
rych przypadkach nie można się odwołać do sądu.

Prawo powinno być – zwracam także na to uwa-
gę – adekwatne do zagrożenia. Uważam, że została 
przechylona… Słuchając zwłaszcza wystąpienia pana 

sali była prawda”, wskazując przy tym na tę stronę 
sali. Ja proponuję, Panie Ministrze, żeby pan jednak 
pamiętał o tym, jaką funkcję pan pełni, że nie jest pan 
tutaj na tej sali funkcjonariuszem partyjnym, tylko 
wypełnia pan obowiązki ministra RP. I bardzo proszę 
nie dzielić nas na histerycznych i mniej histerycznych, 
bo dzisiaj to chyba właśnie w pana wypowiedziach 
było dużo emocji, co mogliśmy zauważyć.

Zwracam się do pana senatora Ryszki, żeby zwró-
cił na to uwagę, że emocje dzisiaj były po stronie pana 
ministra, a my w większości zadawaliśmy pytania, 
tak jak choćby ja zadawałam konkretne pytania panu 
ministrowi, a usłyszałam komentarze.

(Senator Czesław Ryszka: Odrzucacie tę ustawę, 
to jak macie…)

Ale wystarczyło po prostu odpowiedzieć. Ktoś 
zadaje bardzo konkretne pytanie i najlepiej jest na 
to pytanie odpowiedzieć, a nie je komentować itd. 
Wydaje mi się, że to nie jest rola ministra, zwłasz-
cza że, Panie Ministrze – przecież nie jest pan u nas 
pierwszy raz – my tutaj, w Senacie, mamy troszeczkę 
inne zasady. Przepraszam za tę osobistą wycieczkę, 
ale pan też pozwalał sobie wyrażać swoje opinie na 
temat moich pytań, zamiast na te pytania odpowiadać.

Teraz przejdę do kwestii ustawy. Szanowni 
Państwo, nikt tutaj, Panie Senatorze – zwracam się do 
pana senatora Ryszki – nie odbiera nikomu dobrych 
intencji. Myślę, że większość osób w tym przypadku, 
a już na pewno większość nas tutaj na tej sali, miała 
dobre intencje. Ale tak to jest ze służbami, że one 
zawsze chcą bardzo dużych… Tak to jest ze służbami, 
że one zawsze będą występowały o poszerzenie swo-
ich uprawnień, bo tak jest im po prostu łatwiej. Nasza 
rola w Senacie jest inna. My powinniśmy ważyć to 
i być może czasami zwiększać te uprawnienia, ale 
też powinniśmy pamiętać o tym, że stoimy na straży 
konstytucji i powinniśmy pilnować tego, żeby obywa-
tele też mieli, mogli mieć swoje prawa i żeby nikomu 
nie dawać zbyt dużych przywilejów czy uprawnień, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o służby.

Jestem absolutnie przekonana, że ta procedura 
jednak była pośpieszna. Zwrócę uwagę na to, że nie 
zgodziliście się państwo na wysłuchanie publiczne. 
Wysłuchanie się odbyło, ale to było tylko wysłuchanie 
obywatelskie. Państwo nie chcieliście do tego wysłu-
chania dopuścić, co może wywołać powątpiewania 
w intencje, Panie Senatorze. Bo jak ma się dobre in-
tencje, to zarządza się wysłuchanie publiczne i dys-
kutuje się z obywatelami na temat projektu ustawy.

Istotne w tej ustawie jest to, że ona naprawdę wy-
jątkowo nadaje bardzo szerokie uprawnienia szefowi 
ABW i prokuratorowi generalnemu, oczywiście bez 
wystarczającej kontroli sądu. Tak że nie wszędzie 
się możemy odwołać, nie zawsze w ogóle możemy 
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(senator B. Zdrojewska) i z wolności na bezpieczeństwo niesie ze sobą po-
ważne konsekwencje.

Ja uważam, że ta ustawa przesuwa ciężar na bez-
pieczeństwo. Ta ustawa jest pisana przez służby. Ja 
widzę język, ja widzę sformułowania. Ona jest pisana 
przez służby, dlatego nie została wysłana do zaopinio-
wania m.in. do głównego inspektora ochrony danych 
osobowych, który pilnuje tej części – czytaj: wolności 
i zabezpieczeń praw obywatelskich, praw człowieka, 
jeżeli chodzi o dane osobowe. To była świadoma de-
cyzja, celowo nie wysłano tego do tej instytucji, która 
jest przecież instytucją państwową, ale jednocześnie 
jest instytucją niezależną.

To jest kolejna ustawa w tej geografii ustaw, nad 
którymi dyskutujemy w tej kadencji. To jest kolejna 
taka ustawa. Ustawa o prokuraturze dała znaczące 
uprawnienie prokuratorowi generalnemu, łącząc jego 
funkcję z funkcją ministra sprawiedliwości, czyli po-
lityka, dała cały szereg uprawnień, których prokurator 
nawet w tym systemie nie miał. To jest ingerencja 
w śledztwo, wydawanie w odniesieniu do proku-
ratorów najniższego szczebla decyzji dotyczących 
sposobu prowadzenia śledztwa, dotyczących tego, 
czy wnosić akt oskarżenia, czy nie, dotyczy to także 
kierujących tym śledztwem.

Potem cały szereg innych ustaw, choćby ustawa 
o Policji, o której pan minister mówi, że absolutnie nie 
ma nic wspólnego z inwigilacją, że nie można jej na-
zwać inwigilacyjną. Ale przecież wprowadza ona ta-
kie możliwości, znaczące możliwość kontroli interne-
tu, chociaż w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, 
na który rząd bez przerwy się powołuje, takiego obo-
wiązku nie było. I można było w sposób spokojny, 
rozważny na wspomniany temat dyskutować i zrobić 
dobrą ustawę. Ja nie mówię, że to jest ustawa, która 
łamie zasady procedowania, że ona została zrobiona 
bardzo szybko. Ale ona została zrobiona za szybko, 
niepotrzebnie szybko. Nad tą ustawą trzeba by było 
jeszcze pracować. Ona zawiera cały szereg niedookre-
śleń, sprzeczności, które na pewno będą w trakcie jej 
funkcjonowania wychodzić. Nie było takiej potrzeby 
i nie ma takiej potrzeby, żeby tę ustawę tak szybko 
wprowadzać.

Uzasadnienie, że mamy dwie olbrzymie uroczy-
stości, Światowe Dni Młodzieży oraz szczyt NATO, 
nie wytrzymuje krytyki. To nie tylko dlatego, że ta 
ustawa nie wejdzie, nie zafunkcjonuje… Więc można 
było powiedzieć, że trzeba było szybciej. Nie. My 
procedowaliśmy już na temat trzech ustaw dotyczą-
cych bezpieczeństwa wspomnianych zebrań, i na te-
mat Światowych Dni Młodzieży, w odniesieniu do 
których wprowadziliśmy cały szereg zabezpieczeń 
oraz daliśmy uprawnienia dodatkowe, i także jeżeli 
chodzi o szczyt NATO – w marcu uchwaliliśmy na 
ten temat dwie ustawy. Jeszcze tydzień temu przyję-
liśmy ustawę dotyczącą szczytu NATO, incydentalną, 

ministra, mieliśmy wrażenie, że żyjemy w kraju naj-
bardziej zagrożonym terroryzmem w Europie, a prze-
cież na szczęście tak nie jest.

Służby otrzymują szerokie uprawnienia, które nie-
stety mogą też wykorzystać w złej sprawie, nie tylko 
w dobrej sprawie, w przypadku walki z terroryzmem, 
ale też w złej sprawie, np. przeciwko opozycji. I to 
państwo powinniście się zastanowić, dlaczego jest 
takie małe zaufanie do służb tego rządu i tych, którzy 
są w tym rządzie najbardziej uprawnieni do podej-
mowania decyzji, bo to tylko o to albo aż o to chodzi.

Żeby sprawdzić dobre intencje pana senatora 
Mamątowa, zgłoszę 3 poprawki. Może nie będę ich 
omawiała, tylko powiem, o co chodzi.

Np. w art. 2 pkcie 7 proponuję zastąpić wyrazy 
„istnieje podejrzenie” wyrazami „istnieje uzasad-
nione podejrzenie”. Chodzi o to… Jest to używane 
w prawie sformułowanie, które zmusza występujące-
go o zastosowanie jakiejś sankcji do tego, żeby swój 
wniosek uzasadnić. Później też może to być wyko-
rzystywane, jeżeli ktoś spróbuje się od tego odwołać 
albo złożyć na to zażalenie.

W art. 9 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia 
wyrazy „szef ABW” zastępuje się wyrazami „Sąd 
Okręgowy w Warszawie może w drodze postanowie-
nia na pisemny wniosek szefa ABW”. Tak że postuluję 
wprowadzenie sądu do procedury, by był tu nie tylko 
prokurator i szef ABW, sądu, który jest niezależny, 
który jest inną władzą.

W art. 38 pkt 6, w art. 32c ust. 10 – to jest ustawa 
o ABW, mówi się tam o przysługującym zażaleniu 
– proponuję dołączyć sformułowanie, że zażalenie 
przysługuje usługodawcy świadczącemu usługi elek-
troniczne, podmiotowi, którego dane informatyczne 
zostały zablokowane, bo w tej chwili jest tam mowa 
tylko o prokuratorze i o ABW. Dziękuję bardzo.

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

Borusewicza.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy ważyć dwie 

podstawowe wartości: z jednej strony bezpieczeń-
stwo, z drugiej strony wolność, prawa obywatelskie, 
ogólnie wszystko to, co należy do obszaru wolności 
człowieka. Oczywiście przed tym dylematem sta-
jemy cały czas, ale w takim przypadku trzeba się 
zachowywać bardzo ostrożnie i rozważnie, ponieważ 
przesunięcie ciężaru z bezpieczeństwa na wolność 
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(senator B. Borusewicz) tym znęcał. Ale on powinien być dookreślony i do-
pracowany. Ja chcę powiedzieć, że się nie zgadzam 
i składam poprawkę, aby spod działania tej ustawy, 
która szczególnie traktuje obywateli obcych, wyłą-
czyć osoby posiadające Kartę Polaka. Zapraszamy 
tych ludzi, dajemy kartę, a obejmujemy ich także tą 
ustawą. Chcę też powiedzieć, że proponuję w art. 10 
ust. 1 skreślenie pktu 1. To proponowała…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Trzy minuty po 
czasie.)

Już kończę.
I uważam też, że… W art. 20, który mówi o wej-

ściu czy korzystaniu z nieruchomości albo z ruchomo-
ści przez służby w takich sytuacjach, które są groź-
ne, chcę wprowadzić zabezpieczenie, które mówi, że 
będzie to stosowane na czas konieczny i w zakresie 
niezbędnym. Bo nie ma tam zastrzeżeń, jeżeli chodzi 
o czas i zakres. Można wejść do czyjegoś domu pod 
pretekstem działań antyterrorystycznych i przebywać 
tam, działać itd. w nieokreślonym czasie. W związku 
z tym składam takie 3 poprawki. I uważam, że ta 
ustawa niesie z sobą duże niebezpieczeństwo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Panie Marszałku, cztery minuty po czasie.
(Senator Bogdan Borusewicz: Wiem, przepra-

szam.)
Panie Ministrze, nie ma takiego trybu. Będę prosił 

pana…
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Maciej Wąsik: Ad vocem nie ma?)
Nie ma, nie ma. Naprawdę, konsultowałem to z le-

gislatorami. Będę prosił pana ministra o ustosunko-
wanie się do dyskusji po jej zakończeniu.

Panie Marszałku, ja chciałbym tylko przypomnieć, 
że na poprzednim posiedzeniu wyłączył pan mikrofon 
jednemu z naszych senatorów. Ja tego robić nie chcę. 
Bardzo proszę o przestrzeganie reżimu czasu.

Proszę o zabranie głosu pana senatora Wcisłę.

Senator Jerzy Wcisła:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 
Ministrze!

Projekt ustawy o działaniach antyterrorystycz-
nych cechuje daleko idący woluntaryzm. W tworzeniu 
prawa oznacza to, że dla ustawodawcy ważniejsze 
są deklarowane intencje niż zapisy prawne. To zła 
i niebezpieczna zasada. Prawo powinno być tak two-
rzone, że nawet zła wola podmiotu, który się prawem 
posługuje, nie pozwoli na jego wykorzystanie wbrew 
intencji ustawodawcy. I to właśnie senatorowie po-
winni stać na straży takiego tworzenia prawa, by nie 
było możliwe jego wykorzystanie niezgodnie z inten-

dającą dodatkowe uprawnienia BOR. Tam daliśmy na-
wet możliwość nagrywania i dokumentowania przez 
SOK, Straż Ochrony Kolei. Dziwię się, że Policja się 
na tego typu działania… że nie krytykuje. Bo pamię-
tam, że co jakiś czas generał SOK, cały w różnych 
żółtych lampasach, chciał mieć jakieś dodatkowe 
uprawnienia policyjne, chciał być policją.

No dobrze, uchwaliliśmy trzy ustawy, które zabez-
pieczają Światowe Dni Młodzieży i szczyt NATO. No 
to po co w tej chwili ta ustawa? Ta ustawa jest ustawą 
pośpieszną i powiem, że niebezpieczną. Dlaczego? 
Bo tu nie chodzi tylko o zapisy, tu chodzi o zaufanie. 
Jeżeli szefowie służb nie byliby z nadania politycz-
nego, jeżeli byliby wskazywani drogą konsensusu, 
to tak, wtedy byłoby jakieś zabezpieczenie. Wtedy 
byłoby jakieś zabezpieczenie. Tak więc to jest także 
kwestia zaufania, nie tylko zapisów ustawowych.

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: Świetny pomysł.)

Chcę też powiedzieć, że ta ustawa jest bardzo 
daleko idąca i nie dotyczy tylko niewielkiej grupy 
cudzoziemców. Prepaidy to kilka milionów, więc nie 
można mówić, że dotyczy to niewielkiej grupy.

Chcę też państwu powiedzieć, że jeżeli się po-
patrzy szczegółowo choćby na słownik czy jak to 
nazywamy…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Czas minął, 
Panie Marszałku.)

Tak.
Jeżeli popatrzy się szczegółowo na katalog zdarzeń 

o charakterze terrorystycznym, to widać, że tam jest 
także coś takiego… Widać, że to robiły służby. Jest 
w tym katalogu zapis „groźby pod adresem państw 
zachodnich lub instytucji i struktur międzynaro-
dowych, do których należy Polska” – czyli także 
Polska… I jeżeli ktoś powie, że rząd PiS trzeba obalić, 
to jak to zostanie zakwalifikowane?

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: Ad vocem, dobrze? Krótko 
ad vocem.)

Jak zostanie to zakwalifikowane?
To nie są jedyne moje zastrzeżenia. Powtarzam: 

to nie są jedyne moje zastrzeżenia. Ja uważam, że 
jeżeli ta ustawa obowiązywałaby za czasów PRL, 
to komunizmu byśmy nie obalili. To jest naprawdę 
ustawa niebezpieczna.

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Maciej Wąsik: Ad vocem, dobrze? Ad vo-
cem, Panie Marszałku.)

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Później.)
I na koniec: ja oczywiście zgłaszam poprawki. Ja 

uważam, że ten katalog musi być dopracowany. Bo on 
jest niedopracowany. On jest niedopracowany, choć-
by… No, już nie będę w to wchodził, nie będę się nad 
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(senator J. Wcisła) (Senator Leszek Czarnobaj: Nie ma…)
Nie widzę na sali pana marszałka.
W związku z tym proszę o zabranie głosu pana 

senatora Komarnickiego.
Wysoka Izbo, informuję, że jeżeli lista mówców 

się nie zmieni, to zakończenie tego punktu nastąpi 
około godziny 22.15. Przewidujemy zatem ten punkt 
doprowadzić dzisiaj do końca, aby jutro rano mogło 
odbyć się posiedzenie komisji. To są plany na teraz.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Drodzy Senatorowie!
To dzisiejsze emocjonalne wystąpienie pana 

ministra, można powiedzieć, wprawiło nas trochę 
w strach, że oto stoją hordy na granicy i za chwilę 
wleje się do Polski 1,5 miliona ludzi. Panie Ministrze, 
chciałbym panu powiedzieć, że nic takiego się nie 
zdarzy. Ja mam taki zwyczaj, że jak się przygotowuję 
do czegoś, na czym się do końca nie znam, to kon-
sultuję się z ludźmi, którzy się na tym znają. Miałem 
przyjemności i okazję w tej sprawie konsultować się 
m.in. ze służbami pogranicza. Panie Ministrze, chcę 
pana uspokoić: większość z tych uchodźców ma 
w kieszeniach karteluszki, na których w pierwszej ko-
lejności ma napisane „Niemcy”, w drugiej kolejności 
„Holandia”, a w trzeciej – „Belgia, Szwecja, Francja”. 
Na żadnej z karteluszek, które zostały odkryte pod-
czas rewizji osobistych, Panie Ministrze, nigdzie nie 
było napisane „Polska”. To jest dobra wiadomość, 
którą chciałem panu przekazać.

Panie Marszałku, Drodzy…
A tak w ogóle to lubię młodych ludzi, którzy mó-

wią z pasją, i tak odebrałem pańskie emocjonalne 
wystąpienie.

Panie Marszałku, Drodzy Senatorowie, dzisiaj de-
batujemy nad ustawą szumnie nazwaną antyterrory-
styczną, a tak naprawdę, w rzeczywistości ustawą, 
która łamie szereg zagwarantowanych w konstytucji 
praw obywatelskich. Doskonale zdaję sobie sprawę, 
że obecne czasy wymagają od nas – i tu się zgadzam 
z panem ministrem – abyśmy modyfikowali prawo, 
jeżeli chodzi o zagrożenia terrorystyczne. To jest dla 
mnie, Szanowni Senatorowie, oczywiste i nie podlega 
dyskusji, że musimy zapewnić bezpieczeństwo przede 
wszystkim obywatelom. Ale jednocześnie nowa 
ustawa nie może służyć do inwigilacji wszystkich 
obywateli bez wyjątku. To łamanie praw zapisanych 
w konstytucji. Po raz kolejny, niestety, podczas prac 
nad ustawą pominięte zostały stowarzyszenia, strona 
społeczna i instytucje związane z prawami człowieka. 
Na Boga – zwracam się teraz do senatorów z PiS – 
musicie mieć świadomość, że prawo ma być tworzone 
dla obywateli, a nie przeciwko nim.

cjami ustawodawcy. Niestety w przypadku projektu 
ustawy o działaniach antyterrorystycznych sytuacji, 
w których ustawa zostanie wykorzystana niezgodnie 
z tymi intencjami, można wyobrazić sobie bardzo 
wiele. Sama definicja przestępstwa o charakterze ter-
rorystycznym pozwala za takowe uznać wiele zda-
rzeń, które z terroryzmem nie mają nic wspólnego. 
Można za terrorystę uznać np. osobę, która znieważy 
prezydenta państwa. Można uznać to za samoistną 
przesłankę do tego, by uruchomić całą procedurę 
działań antyterrorystycznych. Funkcjonariusze ABW 
otrzymają prawo do niemal nieograniczonego korzy-
stania z publicznych baz danych, a także z rejestrów 
ZUS czy urzędów skarbowych, a minister właściwy 
do spraw wewnętrznych może zakazać organizacji 
zgromadzenia publicznego lub imprezy masowej bez 
możliwości weryfikacji tej decyzji.

By używać tych narzędzi, wystarczy praktycznie 
jedynie powołać się na ustawę antyterrorystyczną. 
Ustawa praktycznie nie wprowadza żadnej skutecznej 
i sprawdzalnej zewnętrznej kontroli zasadności stoso-
wania tych mechanizmów ani sposobów wykorzysta-
nia efektów takich działań, czyli de facto uznaje, że 
nadrzędna jest tu zasada woluntaryzmu. Oczywiście, 
Wysoki Senacie, można uznać, że nikt nie jest na 
tyle głupi, by w tak błahych jak wymienione sprawy 
angażować służby antyterrorystyczne, ale to też jest 
woluntaryzm. Nawet jeżeli uznamy, że rzeczywiście 
tak będzie, to największym zagrożeniem i tak nie jest 
niestety głupota, ale świadome wykorzystanie luk 
w prawie, w procedowanej ustawie dla celów zupełnie 
innych niż zamierzone. Biorąc pod uwagę doświad-
czenie z niedalekiej przeszłości, a właściwie z teraź-
niejszości, i obecność na scenie politycznej aktorów 
mających wybitne osiągnięcia w wykorzystywaniu 
zasady woluntaryzmu, można podejrzewać, że waż-
nym elementem ustawy jest wyjęcie działań spod 
kontroli zewnętrznej i wykorzystanie ich do celów 
niemieszczących się w pojęciu walki z terroryzmem. 
Wydarzenia, które będą miały miejsce w tym roku, 
Światowe Dni Młodzieży, wizyta papieża Franciszka, 
szczyt NATO, są wygodnym pretekstem do wprowa-
dzenia tak skonstruowanej ustawy. W tej sytuacji jako 
osoba, która poważnie traktuje zadanie tworzenia 
dobrego prawa, będę głosował przeciwko przyjęciu 
przez Senat ustawy, w której, jak podejrzewam, świa-
domie gloryfikuje się woluntaryzm zamiast ścisłych 
reguł prawnych. Dziękuję.

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

Borowskiego.
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(senator W. Komarnicki) senatorów, winny być rozpatrzone. Ja nie mówię, że 
wszystkie, ale większość jest przemyślana, dyskuto-
wana. I życzę, żeby te poprawki zostały przez was 
przegłosowane, może po raz pierwszy, na tak. Jeżeli 
się zgodzimy, że to są poprawki, które mogą nam 
w przyszłości tylko pomóc, żebyśmy nie robili kolej-
nej ustawy naprawczej. Dziękuję państwu za uwagę.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Zająca.

Senator Józef Zając:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki 
Senacie!

Pozwolę sobie wyjść od takiej ogólnej myśli: kiedy 
się obserwuje dzisiejszy świat, to można dojść do 
wniosku, że ludziom chyba się znudziło życie w poko-
ju. Poza tym w wielu krajach konstytucje ich uwierają. 
Szukają oni jakichś emocji i rozpętują rozróby.

A teraz do rzeczy. Dawno mi się nie zdarzyło – 
albo w ogóle mi się nie zdarzyło – coś takiego, żeby 
w związku z jakąś ustawą odwiedziło mnie aż tyle 
osób spośród wyborców. Ponieważ nie liczyłem od 
początku, to moja sekretarka powiedziała, że według 
niej było ich na pewno ponad 60. A mój teren to teren 
bardzo szczególny i wyczulony na sprawy bezpie-
czeństwa – to Chełmszczyzna i Pogórze. Tam pod 
koniec wojny różne zdarzenia przeciągnęły się nawet 
do połowy lat pięćdziesiątych. Bo chyba w 1954 r. był 
ostatni taki, co to go z lasu wyciągnięto. I ludzie ci, 
wbrew temu, co możemy sądzić, są doskonale zorien-
towani w treści tej ustawy. Przyznam się, że miałem 
pewne wpadki, ponieważ niektórzy przychodzący 
byli lepiej zorientowani ode mnie. W końcu zasiadłem 
i trochę się pouczyłem. Z różnymi myślami przy-
chodzili, ale wszyscy przychodzili z niepokojem. Bo 
część z nich… A jeszcze dodam, że większość z nich 
to osoby starsze, takie, które pamiętają jeszcze lata 
pięćdziesiąte, i wiedzą, co wtedy było, czego mogli 
się spodziewać ze strony służb specjalnych. Jeden 
z rolników mi opowiadał, że niedawno wyorał na 
polu grób, o którym nie wiedział. Prawdopodobnie 
to tamte służby specjalne – przepraszam, że użyję 
takiego określenia – ten grób wypełniły. I trzeba na-
prawdę wziąć pod uwagę te myśli, które pozwoliłem 
sobie tutaj w kilku punktach zapisać, myśli wspo-
mnianych osób.

Pierwsza sprawa jest taka: wszystko, co służy 
poprawie bezpieczeństwa życia społeczeństwa, jest 
warte poparcia, pod warunkiem że nie wystawia się 
temu społeczeństwu zbyt wysokiego rachunku w po-
staci głębokiego łamania praw podstawowych, jak 

Rodzi się pytanie, czy to jest ustawa antyterro-
rystyczna, czy raczej ustawa antydemokratyczna. 
Kosztem obywateli rządzący wprowadzają ustawę, 
która daje im prawo ingerencji w ich prywatne życie.

Pozwólcie państwo, że w skrócie wymienię tylko 
kilka zapisów, które tak naprawdę dają ABW nieogra-
niczony dostęp do życia obywateli.

Służbą, która ma strzec obywateli przed terrory-
zmem, jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 
Inne służby mają z nią w tym zakresie tylko ściśle 
współpracować. Zapisy powodują w tej sytuacji, że 
tak naprawdę ABW działa praktycznie poza kontrolą. 
ABW będzie dysponować szerokimi uprawnieniami 
w zakresie inwigilacji i dostępu do baz danych oby-
wateli, np. baz ministerialnych, samorządowych, ZUS 
lub resortów podległych ministerstwom energii, pra-
cy, zdrowia czy środowiska, bez zgody sądu. Koniec 
z kartami telefonicznymi kupowanymi anonimowo. 
Każdy obywatel będzie musiał podać przy ich nabyciu 
swoje dane. Dotyczy to również osób, które te karty 
już mają. Mówił o tym bardzo szeroko pan minister.

ABW będzie testować bezpieczeństwo sieci telein-
formatycznych, m.in. włamując się do podłączonych 
do nich urządzeń, np. do prywatnych komputerów, 
telefonów czy internetu w przedsiębiorstwach. Będzie 
miało co prawda zakaz używania zdobytych tą drogą 
informacji do wykonywania innych zadań i obowią-
zek niezwłocznego ich zniszczenia, ale nikt tego nie 
może skontrolować. ABW przez 3 miesiące będzie 
mogło inwigilować cudzoziemców, np. podsłuchiwać 
rozmowy telefoniczne, czytać ich maile i zakładać 
podsłuchy także w miejscach niepublicznych. Nie 
będzie to wymagało zgody sądu, o co wnosiła opozy-
cja. Co więcej, jeśli ABW przed upływem 3 miesięcy 
inwigilację przerwie, może rozpocząć ją na nowo, 
proces ten może więc trwać bez końca.

Ustawa będzie też pozwalała na pobieranie danych 
biometrycznych – zdjęcie, odcisk palca, skan tęczówki 
czy DNA – praktycznie od każdego cudzoziemca. 
Jeśli trafią do katalogu osób podejrzanych o terro-
ryzm, zostaną tam na zawsze, nawet jeśli przypusz-
czenia okażą się niesłuszne.

Szanowni Państwo, może lepiej byłoby, gdyby za-
pisy dotyczące zapobiegania terroryzmowi umiesz-
czono w ustawach dotyczących poszczególnych służb, 
a nie tworzono superustawy, co do której jest szereg 
wątpliwości. Rząd z tej ustawy tworzy takiego po-
twora, który może pożreć szereg niewinnych ludzi.

Dzisiaj już nikt nie wie i nie może wiedzieć, jakie 
skutki przyniesie nam ta ustawa. Jedno jest pewne: 
kilka osób w tym kraju będzie mogło zrobić z każ-
dym, co zechce, bez kontroli i bez konsekwencji.

I na koniec taka uwaga. Myślę, że te poprawki, któ-
re są tutaj wnoszone przez większość moich kolegów 
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(senator J. Zając) pewien ciąg wydarzeń związanych z funkcjonowa-
niem służb specjalnych. Muszę powiedzieć, że do 
dnia dzisiejszego – z tego, co zrozumiałem – można 
by cały temat przekazać Hitchcockowi. To temat na 
powieść. Dlatego że przy pewnej inscenizacji na po-
czątku wydarzeń skonstruowano oskarżenie, które 
spowodowało ponad 20 kontroli, represyjnych kon-
troli. Tak u nas bywa często, osobiście doświadczałem 
czegoś takiego. Te kontrole niczego nie wykazały, 
a wręcz przeciwnie. Wniosek z przeprowadzenia 
tych kontroli był jednoznaczny. Jaki był ich wynik? 
Ano taki, że kilka osób należy uznać praktycznie za 
zniszczone. Wcale się nie zdziwię, jeżeli któregoś 
dnia dostanę informację o pogrzebie… Słuchając 
rozmów, jakie jacyś tam panowie o wielkiej mocy 
potrafią prowadzić z osobami, które oskarżono, mu-
szę powiedzieć, że te osoby pobierały lekcję gdzieś 
bardzo wysoko i daleko od nas…

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

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

Tak, już kończę. Jeszcze tylko jedna drobna uwaga. 
Żyję już ileś lat na tym świecie, pamiętam początek 
lat pięćdziesiątych. Byliśmy jako rodzina uznani za 
tzw. kułaków. Pamiętam nocne najście trzech panów 
w cywilu i  jednego milicjanta. Po wejściu na zasadzie 
kopnięcia w drzwi postawiono dziadka i ojca pod pie-
cem kaflowym i odbyło się przesłuchanie: a dlaczego 
nie oddano pszenicy w ilości takiej i takiej…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
…skoro to powinno być do wczoraj wykonane; 

a dlaczego… Trwało to kilka godzin i do rana nikt 
w domu nie spał. Pozostało mi to w pamięci na za-
wsze. Nie chciałbym przeżyć tego jeszcze raz, Panie 
Ministrze. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze. Przykro nam z powodu 
pańskich tak traumatycznych wspomnień.

Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 
Marię Jackowskiego.

Senator Jan Maria Jackowski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Myślę, że pan senator Zając trochę przesadził 

z porównaniem, które tutaj uczynił. Nie wiem, czy 
Wysoka Izba dokładnie się wsłuchała, ale porów-
nywanie działań aparatu przemocy III Rzeszy czy 
PRL i służb wolnej III Rzeczypospolitej jest grubą 
przesadą. Mam nadzieję, że pan senator się zreflektuje 
i w jakiś sposób wyjaśni intencję swojego przemó-
wienia. Ale to tak na marginesie.

też czynienia zwykłych krzywd. Ale o tym będzie 
na koniec.

Druga kwestia, na którą zwracano uwagę, to jest 
to, że wszystko, co dotychczas było mówione, za-
wsze się wywodziło z konstytucji, zawsze opierało 
się o konstytucję. Tymczasem jakoś ostatnie cza-
sy, nie tylko w Polsce, ale i gdzie indziej, również 
w innych krajach, cechują się tym, że konstytucja 
zaczyna uwierać i próbuje się ją jakimś tam slalomem 
obchodzić, to w jedną, to w drugą stronę, co chwilę 
robiąc coś specjalnego. A tak naprawdę gdyby zebrać 
te wszystkie regulacje specjalne, to trzeba byłoby 
powiedzieć: no, do licha, po co nam ta konstytucja, 
po co instytucje, które reprezentują konstytucję, niech 
służby rządzą krajem. I obawiam się, że możemy do 
tego dojść.

Jeśli chodzi o konstytucję, to zastrzeżenia bywają 
takie. Przede wszystkim – pod czym się podpisuję 
– mamy dosyć duży stopień niedoskonałości przepi-
sów, które tutaj uchwalamy. Należę do tych, którzy 
są bardzo uwrażliwieni nawet na gramatykę tego, co 
uchwalamy – już nie mówię o poprawności treści czy 
logice. Jej zasady, myślę, obydwie Izby łamią jak nikt 
w kraju. Z tego wynika konieczność robienia owych 
obejść, bo wchodzą w grę interpretacje. A jeżeli coś 
tam jest nie tak, to zmieniajmy i zmieniajmy. Kiedyś 
były podawane tego typu dane, że przez rok Szwedzi 
uchwalają około 16 ustaw, a my dochodzimy do 250. 
To wynika według mnie z niedoskonałości uchwala-
nego prawa. Podałbym tutaj jeszcze parę argumentów 
– ale to może kiedyś, na posiedzeniu komisji – co 
powinniśmy zrobić, aby coś takiego było omijane.

Bardzo słaba wartość merytoryczna ustaw – to 
było wytykane. Następnie to, że powstają pewne wy-
jątki, które zazwyczaj wynikają z chodzenia na skró-
ty. Jaki z tego wniosek? Otóż społeczeństwo zaczyna 
się bać zarówno terrorystów – tutaj też podpisuję się 
pod tym, że na razie potencjalnych – jak i służb spe-
cjalnych. Zwłaszcza wyrażają to ci, którzy pamiętają 
dawne służby specjalne, ci, którzy mają w pamięci – 
zresztą historia też o tym bardzo dużo mówi – operu-
jące tutaj po wojnie służby rosyjskie i w czasie wojny 
niemieckie. Ale też mamy nieciekawą historię powo-
jenną służb amerykańskich, jak również polskich. 
Osoby te mają bardzo wiele doświadczeń.

Dlatego też zabrakło mi bardzo – co wczoraj mó-
wiłem – tego, żeby wraz z propozycją ustawy były 
przedstawione dane statystyczne mówiące o tym, 
w jakim stopniu jesteśmy zagrożeni poszczególnymi 
aktami terrorystycznymi, np. jaka jest przewidywana 
liczba osób, które możemy podejrzewać o terroryzm.

I teraz co może się stać? Właśnie zacząłem roz-
mowę z panem ministrem na ten temat. Otóż przez 
ostatnie kilka miesięcy miałem okazję obserwować 
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(senator J.M. Jackowski) na to, że naruszono przy tym prawa i wolności jego 
sąsiadów, przyjaciół i bliskich, sprawdzając ich po-
łączenia. Wiem, że to niepopularne – mówił dalej 
Wojtunik – ale skuteczne zwalczanie przestępczości, 
terroryzmu lub korupcji zawsze odbywa się kosztem 
ograniczenia części praw i wolności obywatelskich 
lub ingerencji w nie»”. Koniec cytatu z wypowiedzi 
Pawła Wojtunika z lipca 2012 r.

I dalej. Z kolei pan poseł Biernacki, szef ówcze-
snej komisji spraw wewnętrznych Sejmu RP mówił 
– chodziło o to, żeby do ustawy telekomunikacyjnej 
wprowadzić taką poprawkę, że prepaidy muszą być 
rejestrowane – „Najpierw jednak trzeba będzie do-
kładnie wyjaśnić opinii publicznej istotę tej propozy-
cji. Bez tego nawet nie warto do sprawy podchodzić, 
bo jesteśmy bardzo wyczuleni na kwestie związane 
z danymi osobowymi”.

Wysoka Izbo, pan minister Wąsik w swoim prze-
mówieniu ujawnił nam i przypomniał, bo faktycznie 
to miało miejsce, że przecież była ustawa o Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, złożona przez pana 
ministra Sienkiewicza. No, absolutnie nie był to czło-
wiek związany z Prawem i Sprawiedliwością, był to 
minister w rządzie Donalda Tuska. Przeprowadził 
on ustawę, w której, jak cytował pan minister, był 
zapis, że szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
może zlecać założenie podsłuchu cudzoziemcom bez 
żadnej kontroli, bez ograniczeń terytorialnych, bez 
ograniczeń czasowych. I wtedy nikt z szanownych 
przedstawicieli, tak bardzo zatroskanej o los oby-
watela, o prawa obywateli, Platformy Obywatelskiej 
– nie słyszałem tego – nie protestował i nie mówił: 
to skandal.

(Głos z sali: To w tej Izbie było?)
W Sejmie to było, ja mówię o posłach Platformy 

Obywatelskiej.
Wysoka Izbo, trzeba też powiedzieć, że to za cza-

sów PO-PSL drastycznie wzrosła liczba podsłuchów. 
Przypomnijmy praktyki z czasów rządów Donalda 
Tuska i Ewy Kopacz, gdy inwigilowano obywateli 
na masową skalę. Na przykład w 2011 r., a więc za 
czasów rządu Donalda Tuska, prokuratury, policja 
i służby, ale także sądy zwracały się o bilingi dokład-
nie 1 milion 856 tysięcy 888 razy. Przełomowy był rok 
2009, a więc czasy rządu Platformy Obywatelskiej, 
bo policja, sądy, prokuratura i służby ponad 1 milion 
razy zbierały o Polakach wiedzę, jaką można wyczy-
tać z informacji o połączeniach telefonicznych, i już 
wówczas został ustanowiony rekord na skalę Unii 
Europejskiej. I teraz wobec tych faktów… A jeżeli do 
tego dodamy, jak słyszymy, ponoć podsłuchy dzien-
nikarzy, wejście do redakcji „Wprost” i inne praktyki, 
które były stosowane – mówiono o tym podczas audy-
tu w Sejmie, kiedy przedstawiano informację rządu na 
temat tego, co działo się w Polsce w latach 2007–2015 
– inwigilację pielgrzymów Radia Maryja, inwigilację 

Wysoka Izbo, chciałbym przypomnieć trochę 
faktów. Otóż w piątek 17 października 2008 r. o go-
dzinie 18.25 podano w mediach, że MSWiA roz-
poczyna pracę nad ustawą antyterrorystyczną. Jak 
powiedział dziennikarzom wiceszef resortu Adam 
Rapacki, w ciągu tygodnia ma się po raz pierwszy 
zebrać zespół powołany do jej napisania. W ustawie 
znajdują się regulacje dotyczące zwalczania terro-
ryzmu. Ustawa ma wypełnić luki prawne… I teraz 
wypowiedź wiceministra Rapackiego, którą zacy-
tuję: „Krzewienie haseł terrorystycznych, nawoły-
wanie czy udział w obozach szkoleniowych przy-
gotowujących terrorystów to już powinny być stany 
zabronione przez prawo i karalne”. Dalej: „Trzeba 
też będzie zapisać w ustawie zadania i kompetencje 
Centrum Antyterrorystycznego, które w tym mie-
siącu zaczęło działać przy Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego”. W dalszych informacjach prasowych 
czytamy, że nowa ustawa pozwoli służbom swobod-
niej inwigilować i zatrzymywać podejrzanych bez 
wyroku sądu na co najmniej 72 godziny – a przypo-
minam, że w konstytucji wyraźnie jest mowa o 48 go-
dzinach. „Chociaż nie dopuści do stosowania tortur, to 
prawdopodobnie umożliwi wywożenie podejrzanych 
do państw takich jak np. Egipt, gdzie tortury przy 
przesłuchaniach mogą być stosowane”. To się działo 
w czasach, gdy senator Klich był ministrem obro-
ny narodowej, a Grzegorz Schetyna był ministrem 
spraw wewnętrznych i bezpośrednim przełożonym 
wiceministra generała Rapackiego, który, jak się oka-
zuje, miał wtedy rację, ponieważ proponował takie 
rozwiązania i mówił o nich w sposób jasny, dobitny, 
a chodziło o takie rozwiązaniach, które dziś mogą 
nam zjeżyć włosy na głowach.

I tu zwracam się do pana senatora Zająca. Gdyby 
tamta ustawa weszła w życie i kogoś z pana bliskich 
wywieziono by na tortury do Egiptu, to nie wiem – 
przepraszam za takie porównanie, ale idę dalej – czy 
to by było adekwatne działanie.

Idziemy dalej. Rok 2012, 10 lipca, informacja pra-
sowa, i tu z kolei Paweł Wojtunik, szef Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego: „W Polsce 99% prze-
stępców używa właśnie takich telefonów – chodzi 
o prepaid – bo ułatwia to prowadzenie nielegalnych 
interesów. Właściwie nie zdarzają się przypadki, by 
takie osoby posługiwały się telefonami na abonament. 
Także gdy do Polski przyjeżdża przestępca z zagra-
nicy, pierwsze co robi, to kupuje na lotnisku starter”. 
I dalej: „Paweł Wojtunik stanowisko Centralnego 
Bura Antykorupcyjnego tłumaczy obrazowo: «Jestem 
pewien, że gdyby komukolwiek z krytykujących nad-
mierne uprawnienia służb porwano dziecko, to zażą-
dałby, aby policja online sprawdzała billingi, które 
mogą naprowadzić na trop sprawców. Nie zważałby 
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(senator J.M. Jackowski) gicznych zdarzeń nie dochodziło. I te wydarzenia, 
które miały miejsce we Francji, w Belgii, w innych 
krajach, gdzie doszło do aktów terroru…

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

…najlepiej pokazują, jak w tym przypadku ważne 
jest to, aby dmuchać na zimne. Chciałbym podzięko-
wać rządowi za to, że podjął tę inicjatywę. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
O zabranie głosu poproszę senatora Jarosława 

Obremskiego. Bardzo proszę.

Senator Jarosław Obremski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Chciałbym zacząć od takiej sprawy. Wydaje mi 

się, że chyba niepotrzebnie były używane argumenty 
wypominające poprzedniej władzy pewną opiesza-
łość. I to nie tylko dlatego, że po prostu zmieniają się 
czasy. Patrzę na Euro 2012 w Polsce, na Euro 2016 
we Francji. W tym kontekście trzeba chyba uczciwie 
powiedzieć, że niestety nasza Europa nie idzie w do-
brym kierunku, jeżeli chodzi o zmniejszenie zagroże-
nia terrorystycznego. Był to zatem trochę inny czas. 
Ze strony Platformy były jednak podejmowane pewne 
działania, które nie zostały sformalizowane, ale które 
w dużym stopniu szły w podobnym kierunku do tego, 
jaki w tej chwili proponuje strona rządowa. Ale gdy 
mówię, że to nie jest potrzebne, to przede wszyst-
kim z tego powodu, że być może w takich ważnych 
sprawach nie powinniśmy zamykać się w bańkach 
myślenia: to PiS, to Platforma. A gdy pani Barbara 
Zdrojewska poucza pana ministra i mówi o uciekaniu 
z emocji, to mam ochotę powiedzieć, że bardzo mi 
brakowało pani Zdrojewskiej w poprzedniej kaden-
cji w czasie wystąpień pana Arłukowicza czy pana 
Rostowskiego. Więc to chyba nie tak…

Chciałbym mieszkać w takim kraju, w którym 
jeżeli senator podejrzewa, jak pan Zając, że był pod-
słuchiwany, to będzie miał informację, dlaczego, 
i wiarygodną informację, czy tak było.

Nie rozumiem, dlaczego pani Sztark mówi, że nie 
jest ważne, czy małżonka pana ministra była podsłu-
chiwana, czy nie. Jeżeli to nie jest ważne, to po co cała 
ta debata. To jest istota, istotą jest to, kiedy podsłuchy 
są legalne i kiedy one są nielegalne.

Apeluję do strony Platformy, by wyjść z bańki 
przekonania, że jest tworzony jakiś misterny plan 
i każda następna ustawa służy temu, żeby już ni-
gdy w Polsce nie było demokratycznych wyborów, 
że PiS tylko czyha, żeby podsłuchiwać polityków 
i dziennikarzy. Nie oskarżam o projekcję, choć tu 

środowisk katolickich, niezależnego dziennika, nieza-
leżnych dziennikarzy… Tak więc mamy do czynienia 
z rzeczywistością, której trudno nie określić mianem 
obłudy. Bo teraz są te krokodyle łzy, wylewane nad 
jakimś rzekomym zamachem na prawa człowieka, 
i to jeszcze w sytuacji, gdy mamy do czynienia z bez-
precedensowym zagrożeniem ze strony globalnego 
już, trzeba tak powiedzieć, terroryzmu. I teraz, kiedy 
rząd próbuje nadrobić te zaniedbania, które przez 
8 lat rządów Platformy były… Minister Klich z dumą 
oświadczył, że nie było żadnego druku sejmowego. 
No i właśnie na tym polega problem, że nie przepro-
wadzono tych ustaw wówczas, a już wtedy one były 
potrzebne, tylko zostawiano to nie wiadomo dlaczego 
jako niezałatwioną sprawę. A praktyka była taka, jak 
mówiłem: na skalę przemysłową inwigilowano oby-
wateli. Taka była rzeczywistość: na pozór liberalni, 
sympatyczni, prawa człowieka itd., a w rzeczywisto-
ści – zbieranie informacji na niewygodnych obywateli 
czy na niewygodne środowiska.

Teraz słyszymy, że ta ustawa, która jest bardzo 
potrzebna i która wreszcie daje służbom, policji 
państwowej, administracji publicznej instrumenty 
do niezbędnych działań, tak żeby reagować w sposób 
proporcjonalny do stopnia zagrożenia, ustawa, która 
jest przeprowadzana, wzbudza w tej chwili ogrom-
ny niepokój, ogromne niezadowolenie. Chciałoby się 
powiedzieć: dlaczego tak się dzieje? Dlaczego dzisiaj 
jest to tak krytykowane? Dlaczego podnosi się taką 
argumentację? No niestety, jest to działanie o cha-
rakterze, powiedziałbym, odwracającym uwagę od 
tych zaniedbań, ale i praktyk, które miały miejsce 
w przeszłości. I w moim przekonaniu jest to rów-
nież próba zbicia kapitału politycznego, szczególnie 
na kwestii rejestracji kart prepaidowych, ponieważ 
zazwyczaj używają ich ludzie młodzi; jest to próba 
zyskania, zbicia kapitału politycznego na potencjal-
nym niezadowoleniu grupy, która korzysta z tej usługi 
telekomunikacyjnej. I to jest działanie cyniczne, to 
jest działanie kosztem bezpieczeństwa ogółu, bez-
pieczeństwa społeczeństwa, bezpieczeństwa państwa 
polskiego i igranie z życiem.

W związku z tym wszystkim ja jestem prze-
konany, że Platforma Obywatelska po tej debacie, 
po wysłuchaniu tej argumentacji, chyba nie będzie 
przykładała ręki do tego, żeby państwo polskie nie 
miało adekwatnych do tej sytuacji, jaka jest obecnie 
w Europie, instrumentów do działań o charakterze 
prewencyjnym – podkreślam: prewencyjnym. Bo to 
jest niesłychanie potrzebne, szczególnie wobec zagro-
żeń o charakterze terrorystycznym. Bo później, po 
wybuchu, po zamachu, po jakimś akcie terroryzmu 
można sobie płakać i składać kwiaty, tak, opłakiwać 
ofiary. Ale lepiej jest zapobiegać, żeby do takich tra-
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(senator J. Obremski) Komorowskiego. Nie podpisałbym się pod tymi sło-
wami, bo chcę wierzyć, że wtedy Platforma, będąc 
u władzy, czuła się odpowiedzialna za bezpieczeń-
stwo mieszkańców Polski. Ale zwracam uwagę, że 
zmiana była spowodowana nie zagrożeniem terrory-
stycznym, tylko tym, że zawsze 11 listopada docho-
dziło do jakichś bójek ulicznych. Tak więc spójrzmy 
na to w tych kategoriach.

I dla mnie rzeczą zupełnie naturalną jest to, że 
organizacje pozarządowe i rzecznik praw obywatel-
skich próbują w tej dyskusji o równowadze między 
bezpieczeństwem a wolnością stawać po stronie wol-
ności; i być może taki jest też po części jak gdyby 
obowiązek opozycji. Uważam, że mamy obowiązek 
z szacunkiem dla przeszłości słuchać słów na ten 
temat pana marszałka Borusewicza czy Sławomira 
Rybickiego. Oczywiście że tak. I ja bym się zdziwił, 
gdyby rzecznik praw obywatelskich myślał w innych 
kategoriach na tym stanowisku, które zajmuje, po-
nieważ to pozwala szukać pewnej równowagi. I na-
wet jeżeli strona, która uważa, że ta ustawa powinna 
być złagodzona, zostanie w pełni przegłosowana, to 
dyskusja w dłuższej perspektywie służy szukaniu 
równowagi. Myślę, że takie poszukiwania, także pod 
względem prawnym, toczą się w całej Europie. Proszę 
zwrócić uwagę, że Anglicy przegrywają w trybunale 
praw człowieka niektóre procesy związane z usta-
wami antyterrorystycznymi, czyli tak naprawdę to 
jest trochę takie rozeznanie prawne bojem. Ale chcę 
wyraźnie powiedzieć: fakt, że oni przegrywają w try-
bunale, nie znaczy, że ich parlament się pomylił. Nie 
ośmieliłbym się tak powiedzieć. Po prostu trybunał 
praw człowieka trochę inaczej będzie stawiał akcenty.

I jeszcze jedna sprawa. Senator Ryszka mówił, 
że człowiek uczciwy nie ma się w tej ustawie czego 
bać – i to jest coś, z czym się zgadzam. Nie szkodzi 
mi sytuacja, że całe ulice są monitorowane, nie szko-
dzi nawet, że ktoś wejdzie w moją pocztę itd. Ale 
czasami jest coś bardzo delikatnego, np. gdybym był 
dziennikarzem śledczym, to świadomość, że mogę 
być w pełni kontrolowany, podobnie jak moje e-ma-
ile, byłoby ograniczeniem. Kiedy jestem senatorem 
i otrzymuję informację np. o korupcji na dużą skalę, 
to fakt, że mogę być sprawdzany, też jest jak gdyby 
elementem, który może obniżać moją skuteczność. 
Tak więc element pewnego niepokoju, aby władza 
służb nie była zwiększana, jest istotny.

Teraz następny element: kontekst. Gdzie uderzają 
terroryści? Tam, gdzie jest najgłośniej, czyli gdzieś 
w okolicach wieży Eiffla albo w Brukseli, albo pod 
Big Benem, ale także tam, gdzie jest najsłabiej. Ja 
odbieram to tak, że dyskusja o ustawie antyterrory-
stycznej i sam fakt, że Polska ma ustawę antyterro-
rystyczną, jest wysłaniem sygnału „jesteśmy przygo-
towani” – to jest element, który według mnie obniża 
prawdopodobieństwo ataku. Proszę zwrócić uwagę: 

pan Jackowski mówił o wcześniejszej skali podsłu-
chów, ale zwracam uwagę, że jest to pewien niestety 
naturalny trend, że kiedy brakuje kontroli, następuje 
zwiększanie zakresu władztwa służb specjalnych.

Śmieszy mnie ten podział, że ci, którzy są za tą 
ustawą, powołują się na przykłady Francji i Danii, 
a ci, którzy są przeciw, mówią o podobnych rozwią-
zaniach w Rosji i w Turcji. To po prostu jest tak, że 
terroryzm nie uderza tylko i wyłącznie w państwa 
demokratyczne. Każde z tych państw szuka rozwią-
zania. Skądinąd nawet przy sympatii do Kurdów po 
wybuchach w Stambule jestem po stronie tych, którzy 
zginęli, a nie tych, którzy odpalali ten ładunek.

Nie zmienia to faktu, że problem istnieje, w pełni 
zgadzam się z panem ministrem. Europa ma dziura-
we granice. Europa nie radzi sobie z terroryzmem. 
Będziemy żyli w permanentnym kryzysie, kiedy będą 
się zdarzać zamachy terrorystyczne. Mamy system 
demokracji liberalnej, który w dużym stopniu jest 
też wykorzystywany przez terrorystów. Czasami oni 
mają więcej praw niż ci, którzy przez nich giną.

Dotychczasowa równowaga między bezpieczeń-
stwem a wolnością się zmienia. To nie jest ta Europa 
sprzed 30, 20, 10 czy 5 lat. Chcę zwrócić uwagę na to, 
że ta zmiana: więcej bezpieczeństwa kosztem naszej 
wolności, w całej Europie odbywa się za zgodą oby-
wateli. Bo ten strach istnieje i od tego nie uciekniemy.

Oczywiście można zadawać pytanie, czy zawsze 
życie ludzkie jest najważniejsze. Nie wiem, przy-
pomina mi się w tej chwili taka przykra debata na 
forum ONZ o tym, że chciano zlikwidować okna 
życia, bo ważniejsze jest prawo do wiedzy, kim jest 
ojciec i matka, niż prawo do życia. Mnie się wydaje, 
że w hierarchii praw człowieka pierwsze, fundamen-
talne jest życie, ponieważ bez tego cała reszta nie 
ma żadnego sensu. Aczkolwiek są oczywiście sytu-
acje, w których państwo nie stawia życia obywateli 
najwyżej. Taką sytuacją jest np. wojna obronna czy 
jakieś takie sytuacje zupełnie, zupełnie wyjątkowe. 
Ale każda władza ma obowiązek zapewnienia bez-
pieczeństwa. To jest rzecz absolutnie fundamentalna. 
To ja mogę czasami, korzystając ze swoich praw, dla 
innych rzeczy ryzykować swoje życie, podejmując 
jakieś ryzykowne działania – ale to korzystając z mo-
ich praw. A obowiązkiem państwa jest zapewnienie 
bezpieczeństwa. Dlatego państwo często się wtrąca, 
ogranicza na przykład szybkość poruszania się samo-
chodami po naszych drogach.

Skądinąd, proszę zwrócić uwagę, 3 lata temu po 
zamieszkach 11 listopada była zgłoszona przez pre-
zydenta Komorowskiego ustawa i wtedy, pamiętam, 
padł taki strasznie kąśliwy komentarz senatora Kutza, 
który powiedział, że to jest prezent z naszych praw 
obywatelskich, prezent Platformy dla prezydenta 
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(senator J. Obremski) Obremski tutaj przedstawił, bo przedstawił sedno 
pytań, które padały na tej sali. Ale oczywiście nie 
byłbym sobą, gdybym powiedział, że ze wszystkim 
się zgadzam, Drogi Jarku. Mianowicie stwierdzenie, 
że uczciwi nie mają się czego bać, zawsze wywołu-
je u pana marszałka drżenie rąk, bo jest to pewien 
szantaż, dlatego że jest to teza, która przyniosła wiele 
zła w poprzedniej epoce. Dlatego chciałbym powie-
dzieć – jeżeli nie zrozumiałem źle – że nie zgadzam 
się z twierdzeniem i tezą, że uczciwi nie mają się 
czego bać.

My nie kwestionujemy pewnych elementów zwią-
zanych z projektem ustawy antyterrorystycznej. Panie 
Ministrze, te wszystkie pytania… Szczególnie zwra-
cam się do pana senatora Jackowskiego oraz senato-
rów z Prawa i Sprawiedliwości… Jeżeli ktoś zadaje 
pytania, nawet najtrudniejsze, to proszę nie odbierać 
tego tak, że jest przeciwnikiem projektu ustawy. Ja 
osobiście odpowiadam pozytywnie na tezy i pytania 
postawione przez senatora Obremskiego, dotyczące 
bezpieczeństwa życia itd. Nie będę powtarzał tego 
wszystkiego, co tak wspaniale powiedział senator 
Obremski. My stawiamy inne pytania. Pytamy, w jaki 
oto sposób obywatel jest zabezpieczony przed nie-
cnym działaniem służb. Jeżeli historia jest nauczyciel-
ką przyszłości… Jest taki polski film, można powie-
dzieć, że fabularny, pod tytułem „Układ zamknięty”, 
który pokazuje, co znaczy obywatel wobec zmowy 
prokuratora, służb specjalnych i aparatu państwowe-
go. Jeśli państwo pamiętacie… Tam jest taka scena, 
w której główny aktor w ostatnim słowie mówi do 
swojego psa: my jeszcze warkniemy. To pokazuje 
istotę, wobec której powinniśmy sobie zadawać py-
tanie: jakie są zabezpieczenia przed nadmiernym wy-
korzystywaniem prawa wobec obywatela i przeciwko 
niemu, obywatela niesłusznie posądzanego?

Fundamentalne pytania dotyczące istnienia od-
noszą się do ducha wolności i ducha prawa. No, 
duch prawa już w dużej mierze został przez Prawo 
i Sprawiedliwość zabity w Polsce, począwszy od 
Trybunału Konstytucyjnego… Duch prawa, można 
powiedzieć, jest w upadku. I teraz tego rodzaju usta-
wy jak ustawa policyjna, ustawa o prokuraturze i ele-
menty dzisiaj omawianej ustawy niosą duże zagroże-
nia dotyczące zabicia ducha wolności. Przeglądałem 
wyniki badań socjologicznych sprzed miesiąca prze-
prowadzonych wśród Polaków. Polacy dzisiaj może 
nie czują jeszcze zagrożenia terrorystycznego, o któ-
rym mówiono z tej trybuny, stawiają ducha wolności 
ponad ten związany z duchem bezpieczeństwa. Czyli 
uważają, że złą rzeczą jest zabieranie wolności, że 
jest to jakby zagrożenie. A ta ustawa daje olbrzymie 
uprawnienia do wykorzystywania przez służby ele-
mentów związanych z kierowaniem niesłusznych, 
mówiąc wprost, oskarżeń wobec obywateli w Polsce. 
I to jest jeden aspekt.

na ulicach Paryża stoją skoty, obok uzbrojeni męż-
czyźni. Nie umiem sobie wyobrazić, na czym polega 
obrona w skotach przed terrorystami. Czy polega na 
tym, że ci żołnierze się w nich schowają albo wja-
dą nimi w tłum, w którym jest bomba? Nie, to jest 
stwarzanie pewnych elementów psychologicznych: 
„u nas jest bezpiecznie” i „próbujemy panować nad 
sytuacją”. Tak więc nie odbieram tych działań tylko 
w świecie rzeczywistym, ale także w świecie wirtu-
alnym. I taka drobna uwaga…

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

Mówię przez 9 minut i 30 sekund, więc zdążę 
powiedzieć.

Sprawa cudzoziemców. Oczywiście, że jest pro-
blem, choć w tej Izbie nasze myślenie jest nastawione 
przede wszystkim na bezpieczeństwo Polaków. Ale 
przestańmy się oszukiwać. Kiedy jesteście państwo 
na lotniskach, to proszę zwrócić uwagę, kto jest kon-
trolowany, jeśli chodzi o to, czy ktoś ma brodę, jaki 
kolor itd. Nie wiadomo, dlaczego służby jednych wy-
bierają, a drugich nie wybierają. Ale gdyby zrobić 
korelację, okazałoby się, że w tym jest coś dalekiego 
od politycznej poprawności. Więc przestańmy tutaj 
co do pewnych rzeczy wzajemnie się oszukiwać.

I już naprawdę ostatnia rzecz. Zgadzam się z se-
natorem Klichem, że większe uprawnienia dla służb 
oznaczają konieczność szukania większej formuły 
kontroli. Nie jest to łatwe. Dzisiaj wszyscy jesteśmy 
okopani we własnych poglądach, ale miałbym wiel-
ką prośbę, żeby komisja praw człowieka spróbowała 
zorganizować konferencję na te tematy, bo to jest 
problem, który w tej chwili cały czas występuje 
w Europie – chodzi o to, w jaki sposób kontrolować 
to, kiedy naprawdę w całej Europie zwiększamy służ-
bom zakres kompetencji. Nie jest łatwo znaleźć tutaj 
odpowiedź, więc na początku powiem tak: uważam, 
że powinna być to pewna praca seminaryjna. Na razie 
wysyłajmy Polakom sygnał, że się o nich troszczymy, 
że bezpieczeństwo jest dla nas rzeczą niezmiernie 
istotną. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Teraz proszę o zabranie głosu senatora Leszka 

Czarnobaja.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Rozpocznę od odniesienia się do wystąpienia pana 

senatora Obremskiego. Można powiedzieć, że prawie 
w całości zgadzam się z tezami, które senator Jarek 
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(senator L. Czarnobaj) Borusewicz. Jest to ustawa w całości, tak jak mówił 
pan marszałek, napisana przez służby, dla służb i do 
wykorzystywania przez służby, w jak najlepszym 
zakresie, a w przypadku złych czy niecnych zamiarów 
– czasami, nie daj Boże, przeciwko obywatelowi. To 
po pierwsze. Po drugie, Panie Senatorze, chciałbym, 
żeby pan odróżniał podsłuchy i billingi. Bo ja rozu-
miem, że ktoś, kto się tym nie interesuje, może się 
pomylić co do tego, co to jest podsłuch, a co to jest 
zwrócenie się o billingi. I chcę pana poinformować, 
że Polska, jeśli chodzi o podsłuchy na 100 tysięcy 
mieszkańców, wcale nie jest w czołówce. Jest wiele 
krajów w Unii Europejskiej, które mają o wiele wyż-
szy współczynnik stosowania podsłuchów. Mówię 
o tych latach, które minęły. Ma pan jednak rację, że 
służby zwracały się chyba 1 milion 800 tysięcy razy 
o billingi – i tu jesteśmy w ścisłej czołówce. Z czego 
to wynikało? Z tego, o czym mówiłem: służby, w oce-
nie raportu, szły po linii najmniejszego oporu. Czyli 
co? Najlepiej rozpocząć od billingów. A jak billing 
coś pokazał, to wtedy podsłuch. Taka metoda była 
krytykowana. I proszę, żeby odróżniać podsłuchy 
od billingów.

I teraz kiedy mówimy, że poprzednicy, PO-PSL, 
napisali dużą część projektu tejże ustawy, można 
mieć obawy. Ale już na pewno zaczynam się obawiać, 
kiedy ugrupowanie, które ma skłonności do służb, 
skłonności do niewierzenia obywatelom, skłonności 
do myślenia, że każdy z nas jest potencjalnym podej-
rzanym… To budzi obawy, że tego rodzaju nieostre 
zapisy w ustawie antyterrorystycznej mogą być wy-
korzystywane przez służby przeciwko obywatelom.

A co to jest państwo policyjne? Państwo policyjne 
to jest takie państwo, Panie Senatorze i Szanowni 
Państwo, w którym obywatel staje się bezsilny wo-
bec władzy. Spójrzcie państwo na konstrukcję, którą 
tworzy PiS przez okres jednego roku. Myślę – tak jak 
dzisiaj powiedziałem w jednym z wywiadów – że po 
wyjeździe Ojca Świętego rozpocznie się okres twar-
dej dyktatury. To jest cała konstrukcja, począwszy od 
prokuratora, który może wszystko, a skończywszy na 
ustawie antyterrorystycznej. Obywatel, jak się ktoś 
uprze, jest właściwie bezsilny. Czyli ta teza: dajcie mi 
człowieka, a my już na niego odpowiednie argumenty 
znajdziemy, jest tutaj fantastycznie umocowana.

Kończąc, chciałbym powiedzieć kilka słów, zwra-
cając się do pana ministra. Panie Ministrze, dlaczego 
mamy tyle wątpliwości? Mówimy o wątpliwościach 
nie po to, żeby pan się tu denerwował i tracił zdrowie, 
tylko po to, żeby pan nas wysłuchał i się czasami 
zastanowił, bo może ci ludzie mają trochę racji. Ja 
nie mówię, że ja, ale pan marszałek Borusewicz z nie-
jednymi służbami miał do czynienia i wie, co mówi, 
jeśli mówi o służbach, czy pan senator Rybicki. Są to 
ludzie, którzy doświadczyli tego na własnej skórze, 
wiedzą, jakimi instrumentami… Zresztą dzisiaj pan 

Drugi to to, o czym powiedział pan minister. 
Zapisałem sobie to tutaj na okładce: my rządzimy 
i żadna organizacja nie będzie nam podpowiadała, co 
mamy robić. Pamiętacie państwo wystąpienia senato-
rów Prawa i Sprawiedliwości z tej trybuny w poprzed-
niej kadencji: wsłuchujemy się w głos organizacji, 
wsłuchujemy się w głos obywateli. Jeżeli się wsłu-
chiwaliście państwo do tej pory, to teraz elementem 
naszej obawy jest to, że przestaliście się wsłuchiwać. 
I apel 8 organizacji, które mówią o pewnych zagro-
żeniach, na które warto zwrócić uwagę, o których 
warto dyskutować… Te organizacje są zbywane przez 
pana ministra, są zbywane przez członków komi-
sji – i składany jest wniosek o przyjęcie ustawy bez 
poprawek. Ja nie będę w całości cytował tego apelu. 
Ale jeżeli mówi się o blokowaniu internetu, zbyt sze-
rokich uprawnieniach służb i ograniczeniu wolności 
zgromadzeń, to mówi się o pewnych wątpliwościach, 
o tym, że omawiana ustawa nie zabezpiecza obywateli 
przed stosowaniem tego rodzaju działań.

I dlatego uważamy, że elementy związane z za-
bezpieczeniem wolności obywatelskiej są równie 
ważnym elementem jak zapewnienie prawa do bez-
pieczeństwa i do życia. Nie można stawiać pytania, 
co jest ważniejsze: bezpieczeństwo czy wolność. Są 
to elementy, które powinny iść w parze. A omawiana 
ustawa niesie olbrzymie zagrożenia dotyczące moż-
liwości wykorzystywania… i kierowania działań 
przeciwko obywatelom.

Polskie służby, jak wynika z raportu, nie mają 
skłonności do subsydiarności, czyli stosowania pod-
słuchów i inwigilacji na końcu. To jest pierwszy, 
najważniejszy instrument, który polskie służby wy-
korzystują. Nieograniczony dostęp do informacji bez 
kontroli sądu, brak kontroli sądowej w przypadku ob-
cokrajowców, czyli wszystkie te elementy związane 
z hurtowym dostępem do danych osobistych. To są 
kwestie, które były poruszane podczas wspomnianej 
debaty.

Ale zanim pan senator Jackowski wyjdzie...
(Senator Jan Maria Jackowski: Ja idę na swoje 

miejsce.)
Aha. To chciałbym jeszcze powiedzieć dwa zdania 

w stosunku do pańskiego wystąpienia.
Panie Senatorze, jest pan człowiekiem bardzo 

doświadczonym w Senacie i chcę powiedzieć tak: 
po pierwsze, jeżeli chodzi o to, o czym mówił pan 
minister… Duża część tych ustaw powstawała na 
podstawie doświadczenia osób pracujących w służ-
bach w poprzednich kadencjach. Ja nie widzę w tym 
nic złego ani dobrego, to jest po prostu coś natural-
nego. Poprzednicy coś tworzyli, następcy korzystają. 
Albo odrzucają i tworzą coś w całości. Tylko jest 
bardzo ważna kwestia, o której mówił pan marszałek 
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(senator L. Czarnobaj) z billingów, praktycznie nie było żadnych ograni-
czeń. Dlatego służby bezkarnie… Jak pan to przyznał, 
służby właściwie nie były kontrolowane przez rząd, 
i dlatego, co też pan sam stwierdził, tyle tego było, 
było ponad 1 milion 800 tysięcy sprawdzeń billingów.

Jest to najprostsza metoda. Nie wymagała ona 
zgody sądu, podkreślam, nie wymagała w przeci-
wieństwie do podsłuchów, w przypadku których 
trzeba było w odpowiedniej procedurze po 5 dniach 
ją przedstawić. Poza tym był to bardzo wygodny ma-
teriał operacyjny. Jeżeli ktoś chciał się dowiedzieć, 
kto z kim rozmawiał, ile czasu trwała rozmowa i gdzie 
w danym momencie się znajdował, bo poprzez BTS 
można bardzo dokładnie ustalić, w którym miejscu ta 
rozmowa była przeprowadzana, to już nawet treść roz-
mowy nie jest tak potrzebna do celów operacyjnych.

Z tego punktu widzenia dziękuję panu senatoro-
wi, dziękuję, że przyznał, że w czasach Platformy 
Obywatelskiej służby nie były nadzorowane i stąd 
ten 1 milion 800 tysięcy sprawdzeń.

Ale, Panie Senatorze Drogi, ja nie mówiłem, po-
wtarzam, nie mówiłem o rekordowej liczbie podsłu-
chów, więc niech mi pan nie imputuje, że ja mówiłem, 
że była rekordowa, bo tu ma pan rację, że na 100 ty-
sięcy podsłuchów…

(Rozmowy na sali)
Nie było ich tak dużo, ale one nie były potrzebne, 

bo właśnie metodą billingową pozyskiwano infor-
macje. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze, dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Leszek Czarnobaj: Pani Marszałek, Pani 

Marszałek, w trybie sprostowania.)
Panie Senatorze, ale…
(Senator Leszek Czarnobaj: W trybie sprostowa-

nia.)
…wdajecie się państwo w polemikę…
(Senator Leszek Czarnobaj: Ale, Pani Marszałek, 

jedno zdanie, nawet mogę stąd.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale w trybie spro-

stowania…)
(Senator Leszek Czarnobaj: W trybie sprostowa-

nia.)
Panie Senatorze, to jedno zdanie, bardzo pro-

szę, i kończymy już tę polemikę, bo pan senator 
Mieczysław Augustyn…

(Senator Leszek Czarnobaj: …już się denerwuje.)
…czeka na swoje wystąpienie.

Senator Leszek Czarnobaj:
Dziękuję, Pani Marszałek, jedno zdanie.
Panie Senatorze, Szanowni Państwo, jeszcze raz 

chciałbym powiedzieć: ja nie mówiłem, że za rzą-

powiedział, że pan również tego doświadczył. Ale, 
Panie Ministrze, pan dzisiaj…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie 
Senatorze.)

Już ostatnie zdanie, Pani Marszałek.
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę.)
Chodzi mi o następujące wydarzenie. Otóż powie-

dział pan, Panie Ministrze, jakoby Komisja Wenecka 
bardzo pochwaliła, tak zrozumiałem, lub pochwaliła 
– już nie stopniując – ustawę o Policji. Tak to zrozu-
miałem. To ja chcę panu powiedzieć, że oprócz tych 
dwóch zdań, które pan przeczytał, mówiących o tym, 
że tak, jest okej, są też inne. Ja je panu przeczytam: 
to jest nieograniczona inwigilacja – przeczytam tyl-
ko hasła – zaleca się pilne powołanie niezależnego 
organu kontrolnego, inwigilowany powinien mieć 
prawo do skargi, postuluje się ograniczenie inwigilacji 
i wprowadzenie lepszej kontroli nad nią, zbyt szeroki 
katalog przestępstw, nie ma w polskim prawie za-
bezpieczenia przed nadużyciem dowodów zdobytych 
w przestępstwie itd. Czyli Komisja Wenecka mówi: 
całkiem nieźle idziecie, ale narobiliście takiego ba-
łaganu, że obywatel może być…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie 
Senatorze.)

…bezsilny wobec tego wszystkiego, co zostanie 
zastosowane.

Dlatego, Panie Ministrze, powiem tak: uważam, 
że to, co dotyczy ustawy antyterrorystycznej, jest 
potrzebne w Polsce, jest potrzebne dla poczucia bez-
pieczeństwa, ale chciałbym, żeby się pan wsłuchał 
w te nasze wątpliwości i wsłuchał się w wątpliwości 
tych organizacji, które złożyły stosowne spostrzeże-
nia. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, pan Mieczysław…
(Senator Jan Maria Jackowski: Ja w trybie spro-

stowania.)
W trybie sprostowania.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:
W trybie sprostowania. Mam 3 minuty.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chciałbym sprostować informacje, które przed 

chwilą na mój temat przedstawił pan senator Leszek 
Czarnobaj. Otóż zacznę od tego, że ja doskonale 
wiem, jaka jest różnica między podsłuchem a billin-
giem, i doskonale wiem, że w czasach, kiedy rządziła 
Platforma Obywatelska, jeżeli chodzi o korzystanie 
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(senator L. Czarnobaj) Gdyby nie ułaskawienia – pan minister wie, proszę 
tego nie brać może do serca, ale, no, inaczej się nie 
da – przecież gdyby nie wątpliwe ułaskawienia pana 
prezydenta Dudy… Sąd stwierdził, że dochodziło 
do nadużyć.

Proszę państwa, ludzie, którzy żyli w poprzednim 
ustroju, tak jak ja, wiedzą, że wobec służb powinni-
śmy być nieufni. To jest pierwsza zasada. Służby są 
nieufne wobec nas, a my powinniśmy być nieufni 
wobec służb. Jeżeli dajemy im jakieś uprawnienia, to 
tylko w sytuacji absolutnie nadzwyczajnej. Pytałem 
na posiedzeniu komisji, pytałem tutaj: czy są jakieś 
dane liczbowe? Czy są jakieś sytuacje, które by 
wskazywały na wzrost zagrożenia terrorystycznego 
w Polsce? Pani premier twierdzi, że nie. Jej minister 
twierdzi, że tak. Więc czego tu się trzymać? O co tutaj 
chodzi? A o nadzorze w ustawie ani słowa. A przecież 
jak się daje dodatkowe uprawnienia, to w ślad za tym 
dla bezpieczeństwa obywateli musi iść nadzór.

Tutaj parę razy przywoływano czasy… pan mini-
ster cytował, pan senator Jackowski, jakie to przepisy 
przygotowywano za czasów Platformy. Proszę pań-
stwa, służby zawsze chcą więcej uprawnień. Zawsze. 
Wszystkie. Ministrowie koordynatorzy też się tego 
domagają, bo stoją po ich stronie. Ale my w parlamen-
cie powinniśmy patrzeć, jak gwarantowane są prawa 
człowieka, czy to wszystko nie idzie za daleko. I temu 
powinniśmy poświęcać najwięcej uwagi, nadzorowi, 
którego tutaj brakuje.

Powiem o tym, co najbardziej, moim zdaniem, 
powinno niepokoić. Mówiłem o tym również na po-
siedzeniu komisji. Pan minister mówił, że definicja 
zdarzenia o charakterze terrorystycznym jest w ko-
deksie karnym. Zgoda, ale ona jest bardzo ogólna, 
a ustawa bynajmniej jej nie precyzuje. Nie ma tu-
taj nawet stwierdzenia, że będzie się to stosowało 
w przypadku uzasadnionego podejrzenia – wystarczy 
podejrzenie. Nie wskazano okoliczności, które by 
uprawdopodobniały to podejrzenie. Nie wskazano 
procedury, która byłaby w tym zakresie stosowana. 
No, proszę państwa, taką definicję można wykorzy-
stać dowolnie. Nie ma nad tym nadzoru, podkreślam: 
nie ma nad tym nadzoru, a więc prawa człowieka, 
prawa obywatelskie są zagrożone. I to samo twierdzi 
rzecznik praw obywatelskich. To samo twierdzą or-
ganizacje pozarządowe i moim zdaniem mają rację.

Podnosiłem jeszcze kwestię stosunku do obywateli 
Unii Europejskiej. Proszę państwa, w ustawie o cu-
dzoziemcach jest mowa o tym – a pan minister tutaj 
mówił o cudzoziemcach, więc chyba nie do końca 
zna tę ustawę – że cudzoziemcem nie jest obywatel 
Unii Europejskiej. I my w tym zakresie ustawy o cu-
dzoziemcach nie zmieniamy – w innych zakresach 
zmieniamy, w tym nie. Tymczasem w innych prze-
pisach mówimy, że owszem, obejmujemy ich tymi 
rygorystycznymi przepisami. Otóż, proszę państwa, 

dów PO-PSL nie było nadzoru nad służbami, proszę 
nie wyciągać takich wniosków. Ja powiedziałem, że 
w czasie tych rządów było 1 milion 800 tysięcy zwró-
ceń się o billingi, i to był duży wzrost w stosunku 
do sytuacji z lat poprzednich. I nie powiedziałem 
o żadnym nadzorze. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze, dziękuję bardzo.
(Senator Jan Maria Jackowski: A nie powiedział 

pan, że służby po linii najmniejszego oporu…)
Dziękuję bardzo. Teraz pan Mieczysław Augustyn.
(Rozmowy na sali)
Panowie Senatorowie!
(Senator Józef Zając: Pani Marszałek…)
Pan senator w jakim trybie?
(Senator Józef Zając: Odniesienia do sprostowa-

nia.)
A czy, Panie Senatorze… Bo nie wiem, do czego 

pan się chce odnieść…
(Senator Józef Zając: Do tego, co powiedział se-

nator Czarnobaj.)
(Senator Mieczysław Augustyn: No nie, no!)
Panie Senatorze, to może pan…
(Senator Mieczysław Augustyn: Kaskadowo, tak?)
Momencik, Panie Senatorze. Ja proponuję, żeby 

pan skorzystał ze swojego prawa, ma pan jeszcze 
5 minut wystąpienia, i może później jeszcze zechce 
pan zabrać głos. Dobrze? To zapiszemy.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Marszałek! Panie Ministrze!
Troszkę w odniesieniu do tego, co było w czasie 

debaty, i do tej ustawy od razu. Ustawa ma być od-
powiedzią na konkretne problemy. Jakie my mamy 
problemy w Polsce? Oto niedawno, po zamachach 
w Paryżu, pani premier na spotkaniu ze służbami 
mówi do nas: „Nie ma problemu, jesteśmy bezpiecz-
ni, jesteśmy zabezpieczeni”. Po czym okazuje się, że 
w uzasadnieniu podaje się te słowa w wątpliwość: je-
steśmy nie dość bezpieczni, nie mamy dość uprawnień 
itd. Całkowity brak konsekwencji. A jaki my mamy 
problem? My mamy problem, problem zaufania, i to 
nie tylko do władz, do służb też.

Przed chwilą pan senator Jackowski próbował wy-
kazywać, jak to było za czasów Platformy, czy służby 
były odpowiednio nadzorowane, czy się sprawdziły… 
Odpowiedzi są niestety negatywne. Widzieliśmy róż-
nego rodzaju manipulacje, podsłuchy, nad którymi nie 
zdołano zapanować, absolutnie. To, czego brakowało 
i czego absolutnie nie ma w tej ustawie, to odpowiedni 
nadzór. A jak było za waszych czasów, to określił sąd. 
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(senator M. Augustyn) Senator Piotr Florek:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Bezpieczeństwo a prawa obywatelskie. Gdzie jest 

granica? Ona oczywiście jest trudna do ustalenia, 
ale trzeba bardzo uważać, żeby jej nie przesunąć ani 
w jedną stronę, ani w drugą stronę. Ważne jest bez-
pieczeństwo, ale ważne są też prawa obywatelskie. 
Pan senator Jackowski mówił na zasadzie: co by było 
gdyby. Mówił, co by było, gdyby projekt ustawy, który 
nawet nie trafił do komisji, do Senatu i do Sejmu, zo-
stał wprowadzony itp. Projektów różnych przez te lata 
było bardzo dużo. Sam miałem okazję uczestniczyć 
w przygotowaniach do Euro 2012, kiedy sprawy bez-
pieczeństwa były priorytetem, kiedy podejmowaliśmy 
różne ważne działania. 

Proszę państwa, ja powiem, co by było gdyby. 
Jeśli się wie, że niedługo, za parę miesięcy będzie 
w Polsce szczyt NATO i Światowe Dni Młodzieży – 
o tym wiedzieliśmy przecież z wyprzedzeniem – to 
trzeba się zastanowić, Panie Ministrze, podejmując 
decyzje kadrowe… Trzeba pamiętać o tym, że są 
doświadczeni policjanci, doświadczeni strażacy, że 
służby zarówno centralne, jak i wojewódzkie mają 
sporo doświadczeń, bo brały udział w różnych im-
prezach, w przypadku których ważną sprawą było 
zapewnienie bezpieczeństwa. Jeżeli się wymienia 
kadrę… Ja mogę przykładów podać mnóstwo, od 
szczebla powiatowego po szczebel wojewódzki. Moje 
zdanie zawsze jest takie, że te służby – czy to jest 
Policja, czy to jest straż pożarna, czy służby celne – 
to nie są służby polityczne. To są ludzie, którzy mają 
spore doświadczenie i z tego doświadczenia trzeba 
korzystać. To są osoby, które często były wysyłane 
za granicę, np. do Stanów Zjednoczonych, na różnego 
rodzaju szkolenia i mają spore doświadczenie. I co się 
okazuje? Że mamy mnóstwo… Może taką statystykę 
trzeba by stworzyć i zobaczyć, jak to wygląda. Ilu jest 
komendantów… Ja wspomnę tylko o komendancie 
głównym Maju, który takich szybkich zmian dokonał, 
pewnie bardzo nietrafnych. Ilu jest takich komen-
dantów Policji, ilu jest takich komendantów straży 
w powiatach? Ja mogę cała listę przytoczyć. To są 
ludzie przeważnie młodzi, w wieku pięćdziesięciu, 
pięćdziesięciu paru lat. Oni oczywiście przeszli na 
emeryturę. Przeszli na emeryturę, bo degradacja z ta-
kiego stanowiska… Stanowiska, jakie im proponowa-
no, nie są adekwatne, w związku z czym oni przeszli 
na emeryturę. My będziemy dyskutować za chwilę 
o obniżeniu wieku emerytalnego, o tym, ile pieniędzy 
trzeba na emerytów… Gdyby to zliczyć na przestrzeni 
iluś tam lat, to można by zobaczyć, ile nasze państwo 
kosztuje utrzymanie tych emerytów. Myślę, że to jest 
bardzo ważne. Trzeba by się zastanowić nad tym, 
czy rzeczywiście tak powinno to wyglądać. To jest 
też kwestia zaufania do państwa, do służb. Myślę, 

zdaniem rzecznika praw obywatelskich i moim też, 
jest to sprzeczne z Traktatem o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, jest to sprzeczne z podpisanymi przez 
nas konwencjami, jest to sprzeczne z Kartą praw pod-
stawowych UE i jest to sprzeczne z przynajmniej jed-
nym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z roku 
2000, który orzekł, że obywateli Unii Europejskiej 
nie można pozbawiać uprawnień i nie mogą one 
być mniejsze, ich ochrona nie może być mniejsza 
niż w przypadku Polaków. Proszę państwa, dzisiaj 
w Warszawie są tysiące obcokrajowców, siedzą przy 
stolikach i jeszcze nie wiedzą, że za chwilę trafią 
na listę podejrzanych, że staną się tutaj, w Polsce, 
w Unii Europejskiej obywatelami innej kategorii. 
To jest sytuacja, która nie powinna mieć miejsca, 
proszę państwa. Być może byłoby to uzasadnione, 
gdybyśmy byli pozbawieni narzędzia wyselekcjo-
nowania spośród tych, którzy tu przyjeżdżają, tych, 
którzy mogą przywieźć do nas terroryzm. Ale tak 
nie jest. Upewniłem się, że nasze służby mają podpi-
sane porozumienia niemalże z każdym krajem Unii 
Europejskiej, a zwłaszcza z tymi, w których terro-
ryzm się objawił i gdzie są osoby, które mogłyby go 
do nas przywlec. Tak że jest wymiana informacji i już 
na granicy możemy zastopować te osoby. Absolutnie 
nie ma potrzeby, żeby wszystkich cudzoziemców 
z Unii Europejskiej wrzucać do tego worka. Nie ma 
takiej potrzeby. Ja zgadzam się z panią premier – nie 
ma takiego zagrożenia, nie ma wzrostu zagrożenia, 
nie ma potrzeby tej ustawy. Ale jeżeli już ona miałaby 
wejść w życie, bo jesteśmy bezsilni wobec większości, 
to chociaż niech będzie w zgodzie z ustawą o cudzo-
ziemcach i nie kwalifikuje do tej ustawy tych, którzy 
są naszymi współobywatelami w Unii Europejskiej. 
Mamy narzędzia, by tych, którzy mogliby przyjechać 
do nas ze złymi intencjami, odsiać od pozostałych, 
nie ma zatem potrzeby tego czynić.

Dlatego składam odpowiednią poprawkę do art. 9, 
art. 10, tym samym zaprzeczając temu, co mówił pan 
minister – że Platforma, która zgłosiła już tyle popra-
wek, nie chce pracować nad konkretnymi zapisami. 
Teraz zobaczymy – pan minister wchodzi – jak pan 
minister się do tych poprawek odniesie, a jest ich 
cała masa.

Chciałbym też dodać, że z całą mocą popieram 
poprawki – te poprawki zostały zgłoszone – które 
zaproponowało nasze Biuro Legislacyjne.

Pani Marszałek, przekazuję poprawkę, która, 
moim zdaniem, mogłaby ulepszyć tę ustawę. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
I głos zabierze pan senator Piotr Florek.
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(senator P. Florek) Reasumując, powiem tak: żebyście państwo nie 
powiedzieli, że my np. popieramy terroryzm… Bo 
takie słowa padły itd. Oczywiście to jest absolutna 
nieprawda. Nikt nie chce tego, żeby w kraju doszło do 
jakichś zamachów terrorystycznych i żeby były tego 
szczególnie tragiczne konsekwencje. Dlatego chciał-
bym zgłosić poprawkę. Moja poprawka polega na 
tym, żeby ta ustawa, którą przyjmiemy… Bo państwo 
pewnie przyjmiecie tę ustawę – jeśli chodzi o to, nie 
ma żadnej dyskusji – i przyjmiecie ją bez poprawek. 
Z wszystkimi państwa tutaj obecnymi mogę przyjąć 
zakład, że nie będzie poprawek, żadnych poprawek. 
Więc państwo tę ustawę przyjmiecie. Ale jeżeli już 
tak się stanie, to czy nie należałoby się zastanowić, 
żeby wprowadzić ją na jakiś okres czasowy, przej-
ściowy, a w międzyczasie… żeby dać sobie czas na 
dodatkowe konsultacje, na przeanalizowanie, czy 
rzeczywiście te prawa obywatelskie do końca będą 
zachowane? Zgłaszam poprawkę, żeby ta ustawa… 
Zgłaszam taką poprawkę – po art. 64 dodaje się arty-
kuł w brzmieniu: „Ustawa obowiązuje do 31 sierpnia 
2016 r.”. Bo mówicie państwo, że szczyt NATO, że 
Światowe Dni Młodzieży, że to są tak bardzo ważne 
wydarzenia, że ta ustawa jest potrzebna. Mając swoje 
doświadczenie, jestem przekonany, że ta ustawa już 
niczego nie zmieni, ale jeżeli państwo uważacie, że 
ona jest bardzo potrzebna, to proszę bardzo… Będzie 
jeszcze cały sierpień, żeby ewentualnie wyciągnąć 
wnioski po wprowadzeniu tej ustawy. I żeby dać so-
bie trochę czasu, to nie do końca lipca, ale do koń-
ca sierpnia… Chodzi o to, żeby na określony czas 
wprowadzić tę zmianę w tej ustawie. Zgłaszam taką 
poprawkę. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan profesor Michał Seweryński.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Michał Seweryński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Są dwa powody, żebym mówił krótko: jest późno, 

a poza tym jestem trochę przeziębiony. Ale mam też 
jeden powód, żeby jednak coś powiedzieć. Chciałbym, 
proszę państwa, żebyśmy w tym bardzo wąskim gro-
nie pozwolili sobie na trochę szerszą refleksję, może 
bez pośredniego odniesienia się do projektu ustawy, 
ale jednak w bezpośrednim związku z tą ustawą. 
Zgodzimy się wszyscy z tym, że żyjemy w czasie 
wojen cywilizacyjnych, jednej wielkiej wojny pomię-
dzy dwiema cywilizacjami. Rezultatem tego starcia 
cywilizacji, którego nie chcieliśmy w Europie – ono 
przyszło do nas spoza Europy – jest wzrost zagrożenia 
terrorystycznego i przestępczości zorganizowanej. 

że wszyscy, patrząc na te zmiany, odbierają je jako 
nie aż tak konieczne, nie aż tak potrzebne i to pod 
każdym względem.

Szczyt NATO i Światowe Dni Młodzieży. Była 
już o tym mowa, więc tylko pokrótce chcę zasygna-
lizować, że przecież przyjęliśmy specjalne ustawy 
zarówno w przypadku Światowych Dni Młodzieży, 
jak i szczytu NATO. Wiemy, jak wyglądają przygoto-
wania. A teraz się okazuje, że potrzebna jest jeszcze 
pilna dodatkowa ustawa o działaniach antyterrory-
stycznych. Jak pan senator Augustyn przed chwilą 
powiedział, służby zawsze chcą jak najwięcej władzy. 
To jest normalne. Przecież ta ustawa też jest prefero-
wana przez służby. I to jest normalne, ale my musi-
my uwzględniać prawa i wolności obywatelskie. Nie 
możemy tej granicy przekroczyć. Nie chcę się powta-
rzać, ale można by wymieniać: nieograniczony dostęp 
ABW do wielu rejestrów, brak niezależnego organu 
kontrolnego, czyli kontroli zewnętrznej… O stosun-
ku do obcokrajowców, cudzoziemców już nie będę 
w tej chwili mówił, bo tutaj właściwie to jest takie 
hasło: jesteście niemile widziani w kraju, uważajcie, 
jak przyjedziecie, to my was będziemy kontrolować 
i sprawdzać. Taki będzie oddźwięk tych zmian.

I ostatnia sprawa to są stopnie zagrożenia terro-
rystycznego. Otóż te stopnie wprowadza i odwołuje 
prezes Rady Ministrów, o ile pamiętam, po konsultacji 
czy też na wniosek szefa ABW, ministerstwa spraw 
wewnętrznych, a w przypadkach niecierpiących zwło-
ki – minister właściwy do spraw wewnętrznych. Oni 
podejmują takie decyzje, ale to działa i w przypadku 
wprowadzenia, i w przypadku odwołania tego stanu. 
Tu jest też to niebezpieczeństwo, chociaż my się nie 
dowiemy… Ale państwo mówiliście o tym, że oczy-
wiście mogą zaistnieć takie przyczyny… Bo jeżeli cho-
dzi o zgromadzenia, to również wojewoda, burmistrz, 
wójt mogą ingerować, jeżeli chodzi o organizację sto-
warzyszeń… Mogą odwołać, ale w tym przypadku 
nie będziemy wiedzieć, jakie jest zagrożenie. Chodzi 
o uzasadnienie co do tego, że drogą zarządzenia przez 
prezesa Rady Ministrów wprowadza się ten podwyż-
szony stan – pierwszy, drugi, trzeci czy czwarty – a po-
tem nie wiadomo, kiedy się go odwoła. Może się go 
odwoła za miesiąc, może za pół roku czy może – był 
podawany przykład, jak to wygląda we Francji – za 
rok. W związku z tym, co powiedziałem, chociażby 
jeśli chodzi o jakieś wybory, które się odbywają, czy 
to wybory samorządowe, trzeba tutaj się zastanowić, 
czy w tej sytuacji, gdy mamy ograniczone… Chociaż 
o trzecim stopniu nie powiem, a czwarty stopień jest 
pewnie zbyt wysoki, ale trzeci stopień… Zresztą nie 
wiem, czy w przypadku pierwszego i drugiego stopnia 
będą takie same ograniczenia. To jest niewyjaśnione, 
tego nigdzie nie ma i na ten temat nic nie wiemy.
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(senator M. Seweryński) bronimy – i naszej wolności staramy się ograniczać 
możliwości służb publicznych, państwa, żeby ono jak 
najmniej ingerowało w sferę naszej wolności. A co się 
dzieje na wolnym rynku, rynku informacji, ochrony? 
Tam wszystko wolno. Tym siłom wolno więcej, one 
mają więcej środków aniżeli państwo, które jest zobo-
wiązane zapewnić nam bezpieczeństwo wewnętrzne 
i naszą ochronę. Czy my możemy na taką dyspropor-
cję się godzić? Przecież dzisiaj per fas et nefas moż-
na sobie kupić na rynku wszystkie informacje o nas 
i można sobie zafundować prywatną armię, jeżeli 
ktoś myśli, że policja państwowa i inne służby nie są 
w stanie nas obronić. Bo takie środki dzisiaj istnieją. 
Więcej wolno siłom prywatnym aniżeli państwowym 
służbom bezpieczeństwa.

Chciałbym zaryzykować pewną hipotezę, może 
warto, żebyśmy o niej pomyśleli. My jesteśmy przy-
zwyczajeni do tego, że bardzo patrzymy – ja jako 
przewodniczący komisji praw człowieka mogę to 
tylko potwierdzić – na to, jakie jest np. orzecz-
nictwo międzynarodowych trybunałów w zakre-
sie praw człowieka. Martwimy się, jeżeli wyroki 
wydane w sprawach przeciwko Polsce, w których 
przegraliśmy, nie są na czas wykonywane, staramy 
się jakoś temu przeciwdziałać razem z rządem. Ale, 
proszę państwa, moja hipoteza idzie w tym kierun-
ku, że jesteśmy w przededniu czasu, w którym te 
trybunały będą musiały trochę spuścić z tonu, z po-
ziomu obrony i z poziomu orzecznictwa. Nie mówię 
tego tryumfalnie. Jesteśmy zapewne w przededniu 
czegoś jeszcze większego, może będziemy musie-
li zrewidować nasze pojęcie o standardach praw 
człowieka, do których się przyzwyczailiśmy, które 
uznajemy za drogie sobie, z których jesteśmy dum-
ni, bo są wykwitem naszej cywilizacji, wysokiej, 
wspaniałej. Uważamy, że mamy pod tym wzglę-
dem przewagę, chętnie byśmy jej udzielili innym. 
I okazuje się, że w zetknięciu z siłami zła, z tą obcą, 
przeciwną naszym wartościom cywilizacją, musi-
my po prostu ograniczać się w naszych wyobraże-
niach o wysokich standardach praw ludzkich, które 
respektujemy w naszym kraju. Mówię to bez try-
umfu. I wszyscy musimy powiedzieć, że godzimy 
się czy chcemy się godzić na to ograniczenie naszej 
wolności i prywatności ze smutkiem, bo to wygląda 
trochę tak, jak gdyby nasza wizja człowieka, ta 
wielka, wspaniała, odnosząca się do szlachetnej 
strony istoty ludzkiej, przegrywała z prymitywnym 
złem, które taką wizję człowieka odrzuca. Ale nie 
znaleźliśmy na to innej formy obrony. Innej formy 
obrony nie znaleźliśmy. Nie pozwólmy więc ter-
rorystom zyskać przewagi nad nami, wyciągajmy 
odpowiednie wnioski z tych zagrożeń, które rosną. 
I nie waham się użyć tych słów: róbmy wszystko, 
a nawet módlmy się, żeby to zagrożenie nie doszło 
do nas. Dziękuję. (Oklaski)

Nasza wizja państwa demokratycznego, prawnego, 
nasza aksjologia chrześcijańska – to wszystko zo-
stało zakwestionowane i zagrożone. My wobec tego 
musimy się bronić. I, niestety, ta droga obrony wie-
dzie przez ograniczanie standardów naszej cywili-
zacji europejskiej, wysokich, opartych na szacunku 
dla człowieka, dla jego życia, dla wolności. Musimy 
z tym się godzić. W tym kierunku zmierza nasze prze-
ciwstawianie się temu zagrożeniu. To jest światowa 
tendencja. Co więcej, widzimy, chociaż z żalem, że 
ta tendencja jest akceptowana.

Posłuchajcie, Panowie Senatorowie, przykłady 
są oczywiste. Czyż nie jest tak, że zaakceptowali-
śmy odciski palców, paszporty biometryczne, tego 
snajpera, który oddaje strzał bez szukania stanu 
wyższej konieczności? My do tego dopiero teraz 
dochodzimy, gdzie indziej to już wcześniej zosta-
ło przyjęte, wcześniej widzieliśmy to tylko na fil-
mach. A czy te, powiedzmy sobie otwarcie, często 
dla nas poniżające formy kontroli na lotniskach 
nie ingerują bardzo brutalnie w nasze poczucie 
prywatności, wolności osobistej? Wszystko to za-
akceptowaliśmy, a jest w tym zakresie tendencja 
rosnąca. Coraz bardziej uszczupla się sfera naszej 
wolności i prywatności, bo widzimy, że rozsądne 
wyjście jest właśnie tylko takie.

Podam przykład, proszę państwa. W maju w jed-
nym z bardzo wielkich państw europejskich, z bardzo 
długą i piękną tradycją demokratyczną jeden z depu-
towanych, zresztą lewicowej, partii rządzącej złożył 
projekt ustawy zmierzający do tego, ażeby w celu 
zagwarantowania bezpieczeństwa państwu wtedy, 
kiedy to bezpieczeństwo tego wymaga, można było 
nawet zażądać od adwokata i lekarza informacji o ich 
klientach i pacjentach, które do tej pory są tajemnicą 
adwokacką i lekarską. Wielkie państwo, mocarstwo 
światowe, które uczy nas demokracji, jak się nadarza 
jakaś okazja. To jest właśnie wyznacznik kierunku, 
to jest signum temporis. Jeszcze ta ustawa tam nie 
została uchwalona, to jest dopiero projekt. Oczywiście 
został bardzo skrytykowany przez środowiska lekar-
skie i adwokackie.

Proszę państwa, kto z nas miał okazję dzisiaj zaj-
rzeć do internetu, zobaczył informacje, chociażby 
od naszego korespondenta senackiego w Brukseli, 
jaka jest wiadomość podana przez policje francuską 
i belgijską: że płyną 2 komanda syryjskie z Państwa 
Islamskiego w konkretnym celu do Francji i do 
Belgii, że zaraz tam zrobią odpowiednie zamachy. 
To nie jest wymyślone, przeczytałem to przed go-
dziną.

Proszę państwa, dodajmy jeszcze do tego, że je-
steśmy świadkami jakiejś paradoksalnej dyspropor-
cji. My w obronie praw człowieka – i słusznie tego 
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szą konferencję w gabinecie komendanta głównego 
Policji. Przecież my możemy szczycić się tym, że 
nasza Policja ma dobre wyniki, pracuje na dobrym 
sprzęcie, a komendant główny nie siedzi w stodole, 
tylko w wygodnym pomieszczeniu, w którym może 
przeprowadzać narady, może elektronicznie łączyć 
się ze swoimi podwładnymi i wydawać polecenia. 
Państwo przedstawiliście to jako swoiste Bizancjum, 
jako coś, o czym nie powinno być mowy. Boję się, że 
to są dwa światy – z jednej strony mówimy o takiej 
ustawie jak dzisiaj, a z drugiej strony pokazujecie, 
że coś, co zostało zrobione przez byłego komendanta 
w dobrej wierze i dla dobra Policji, to absurd.

Chcę przypomnieć, Panie Ministrze, że w Polsce 
odbywały się już duże imprezy, a taka ustawa nie 
funkcjonowała. Mieliśmy Euro 2012, dwa szczyty 
klimatyczne, była polska prezydencja w UE. I nic 
takiego się nie wydarzyło, służby były w pełnej go-
towości. Sposób przepływu informacji, monitoring 
internetu i wszystkich rzeczy związanych z tymi 
wydarzeniami doprowadziły do tego, że… Wydaje 
mi się, że na wrzucanie do wyszukiwarki haseł zwią-
zanych z terroryzmem, z przemocą służby odpo-
wiednio reagują i nie trzeba do tego żadnej ustawy. 
Te duże imprezy udało się przeprowadzić. Trzeba 
też pamiętać o tym, że Polska to nie Francja i nie 
Belgia. Oczywiście jesteśmy na mapie zagrożeń, 
tak jak każde państwo, choć chciałbym wierzyć, że 
nie. Ale my nie podbijaliśmy świata, nie mieliśmy 
swoich kolonii, nie jesteśmy zwaśnieni politycznie, 
a przede wszystkim kulturowo, jak mówił pan se-
nator Seweryński… Poza tym nie mamy w Polsce 
wielu religii, które mogłyby ze sobą walczyć i dopro-
wadzać do tego, co się dzieje dzisiaj w zachodnim 
świecie. Tak że różnimy się mocno od tych państw. 
Ta ustawa, jak pan sam mówił, zawiera rozwiązania, 
które są stosowane w wielu krajach. To jest trochę 
tak, że wzięliśmy trochę z jednego kraju, trochę 
z drugiego i wrzuciliśmy to do naszej polskiej usta-
wy, którą zresztą państwo bardzo szybko proceduje-
cie. Myślę, że nikomu z nas nie przeszkadza – mnie 
osobiście na pewno nie – że w ten sposób będą ści-
gani oprawcy, przestępcy, ci, którzy zagrażają życiu 
czy zdrowiu każdego obywatela, nie tylko polskiego. 
I co do tego chyba wszyscy się zgadzamy. Chciałbym 
wierzyć w dobre intencje i chciałbym wierzyć w to, 
że ta ustawa nie będzie wykorzystana politycznie, 
nie będzie wykorzystana do prześladowania ludzi, 
którzy mają odmienne poglądy religijne, polityczne 
i inne zdanie na temat tego, co się dzieje wokół nas. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I pan senator Piotr Wach.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz proszę o zabranie głosu pana senatora 

Roberta Dowhana.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
To prawda, Panie Senatorze, że trzeba zrobić 

wszystko, aby do takich sytuacji nie dochodziło. 
Tylko czy konieczne są aż takie ustawy, które pisze-
my, które dzisiaj się piszą, jak ta, nad którą dyskutu-
jemy, aby tak dalece ingerować tak naprawdę w nasze 
prywatne życie, w życie naszych obywateli?

Ja chciałbym wierzyć w dobre intencje tej usta-
wy, Panie Ministrze, bo tylko dobre intencje i dobra 
wola doprowadzą do tego, że ona faktycznie bę-
dzie realizacją takiego zamiaru, o jakim pan tutaj 
mówił. Nie chcę, aby włączały się tu emocje, tak 
jak podczas pana wystąpienia włączyły się emocje 
związane z podsłuchem członka rodziny, bo tego 
nie wiemy… Ale uważam, że nie powinno się tego 
wyciągać, ponieważ to budzi te złe emocje i może 
wyglądać tak, że ktoś próbuje w drugą stronę teraz 
zrobić wszystko, żeby, nie wiem, udowodnić, że jest 
inaczej, albo zemścić się na kimś… Nie chciałbym, 
aby tak faktycznie było.

Z drugiej strony padał tu przykład człowieka, 
który skonstruował bombę – chodzi o Wrocław – 
i przedstawiano argument, że dzięki ustawie o Policji 
on został wykryty. Wydaje mi się, że bez tej ustawy 
też wszyscy by, jak to się mówi, stanęli na głowie, 
żeby wykryć tego człowieka. Wiem, że były zaan-
gażowane wszystkie służby, przede wszystkim me-
dia też się bardzo mocno w to włączyły, pokazując 
w każdej chwili sylwetkę człowieka, który był, co 
prawda, zamaskowany, ale dobrze wiemy, że każdy 
ma specyficzny chód, czasami ubiór, czasami taki 
element, który ktoś może zauważyć… Nie wiem do-
kładnie, jak to śledztwo wyglądało, ale myślę, że tam 
nikt nie blokował – i nie będzie blokował – dostępu 
do prywatnego telefonu, do prywatnego konta. I bez 
takiej ustawy także mieliście państwo prawo zrobić 
wszystko, aby schwytać człowieka, który jest podej-
rzany o taki desperacki ruch. Podobnie w przypadku 
tego człowieka, który uciekł na Maltę. Nie wierzę, że 
dzisiaj w kraju europejskim, mając europejski nakaz 
ścigania… że nie można załatwić tego wszystkiego 
w granicach Rzeczypospolitej. Dobrze się stało, że 
tych ludzi złapano. Bez względu na to, jak wygląda 
ustawa, drogi ucieczki ludzi, którzy popełnili prze-
stępstwo, naprawdę są dzisiaj krótkie, bo technika 
daje naprawdę duże możliwości. Z bardzo wielkim 
zdziwieniem odebrałem kilka miesięcy temu wa-
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nia, jak również ewentualnie stosować jakieś retorsje. 
Tak że uważam to za sprawę bardzo istotną.

Poza tym wiele zapisów nie jest precyzyjnych. Ja 
zwróciłem uwagę na kilka, one dają olbrzymią swo-
bodę interpretacyjną, za daleko idącą. Gdyby było 
pełne zaufanie, można by powiedzieć: dobrze, to wy-
nika z pośpiechu albo z trudności formułowania, albo 
ja nie mam racji. Ale w atmosferze podejrzliwości 
i niewiary w stosunku do władzy, która nadużywa 
władzy w dziedzinie praw człowieka i komasowania 
niezależnych urzędów lub ich paraliżowania, te na-
sze podejrzenia i ta nasza krytyka są w tym zakresie 
usprawiedliwione.

Jeszcze się odniosę w paru słowach do tego, co 
powiedział pan profesor Seweryński. Właściwie 
z szeregiem tez się zgadzam, przede wszystkim, że 
następuje degradacja. Nawet się zgadzam z tą dale-
ko idącą tezą, że być może w zakresie interpretacji, 
a może i zapisów konwencji dotyczących praw czło-
wieka, będzie trzeba gdzieś odpuścić, tzn. jest takie 
zagrożenie. Ale my nie powinniśmy być liderem, kraj, 
który popełnił… Na pewno nie my, skoro my to źle 
stosujemy i to jest pokazywane. Tak że to jest kwestia 
dłuższej debaty, bo pan podniósł bardzo właściwie, 
Panie Profesorze, bardzo ważne i istotne zjawiska, 
które następują. One następują, one nam grożą i nie-
stety tu nie jestem optymistą. Tylko my w tej chwili 
właściwie dyskutujemy głównie o zapisach ustawy, 
którą uważamy za potrzebną w pewnym zakresie, ale 
groźną w innym zakresie. Te groźby są uzasadnione 
ze względu na poprzednie postępowanie władzy.

Jeżeli chodzi o brak precyzji, to ja w pytaniach 
do tego się odnosiłem. W kilku miejscach są takie 
właściwie podwójne tryby przypuszczające, a więc 
np. „uzasadnione podejrzenie” i „może prowadzić”. 
Albo w art. 9: „istnieje obawa”. Obawa to jest też… 
Krótko mówiąc, obawy zależą od tego, jaki kto jest 
strachliwy. Ja jestem bardzo strachliwy i boję się 
prawie wszystkiego. A PiS-u bardzo się boję. Tak że 
lepiej by było stosować terminy, które są stosowane 
w prawie i które mają w orzecznictwie jakąś historię, 
co do których ludzie wiedzą, jak je stosować. W tym 
zakresie składam dwie poprawki, które nie są bardzo 
kluczowe, ale powinny być przyjęte i są również pew-
nym testem dobrej woli do współpracy z opozycją.

Ale jeszcze raz na koniec podkreślam, że popraw-
kę, którą wniósł pan senator Augustyn, uważam za 
bardzo ważną z punktu widzenia funkcjonowania 
traktatu Unii Europejskiej, Schengen. Są przecież 
pewne mechanizmy, które pozwalają zamykać gra-
nice, do tego odwołuje się również ustawa. Ale wy-
różnianie… traktowanie obywateli Unii Europejskiej, 
z którymi jesteśmy, w sensie komunikacyjnym, 
w sensie standardów praw człowieka, w jednym 
państwie… Oni nie mogą być wrzucani do jednego 
worka z całym światem. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Senator Piotr Wach:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo, będąc szesnastym czy siedemna-

stym mówcą, trudno być bardzo oryginalnym, ale tu 
nie o oryginalność chodzi. Mój stosunek, nasz stosu-
nek do tej ustawy jest krytyczny, ale nie dlatego, że 
nie chcemy dbać o bezpieczeństwo obywateli i kraju. 
Powodów tego jest wiele. Defekty tej ustawy i różne 
inne symptomy, które na tej sali… To stałe powoły-
wanie się na Platformę Obywatelską i na to, co zrobiła 
lub czego nie zrobiła, to jest jakby szukanie alibi. 
Jeżeli państwo macie przekonanie, że ustawa w tym 
kształcie jest potrzebna na obecny czas, to trzeba 
mówić: zrobiliśmy tak i tak, bo taki i taki jest tego 
powód. A to właściwie trochę wygląda jak szukanie 
alibi i polemika nieco historyczna w stosunku do 
poprzednich rządów.

Nad tą ustawą ciąży przede wszystkim brak za-
ufania. Szereg zapisów ma defekty, i to wytykamy, 
ale brak zaufania polega na tym, że o ile się akcep-
tuje zamiary i potrzebę zapobiegania terroryzmowi 
i przedostaniu się go do Polski, o tyle szereg pocią-
gnięć obecnej władzy w tym półroczu to zaufanie 
naruszyło. Przede wszystkim chodzi o to, że pro-
kurator generalny, który również występuje, może 
nie w kluczowej roli, ale występuje, w tej ustawie to 
minister sprawiedliwości. Tak jest tylko w naszym 
kraju. Skoro mówimy o innych krajach, to gdzie 
indziej tak nie jest. Następna sprawa: brak funk-
cjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Właściwie 
nie ma do kogo się odwołać, Trybunał jest i niby 
funkcjonuje, ale określenie „paraliż” jest zasadne. 
Dalej: ustawa o Policji, która jednak w dużej mierze 
w opinii Komisji Weneckiej została skrytykowa-
na czy też wymaga poprawek. To wszystko razem 
powoduje brak zaufania i pewną podejrzliwość co 
do możliwości zastosowania tej ustawy nieco dalej 
czy znacznie dalej niż do tych celów, do których 
powinna ona służyć i z którymi to celami przede 
wszystkim się zgadzamy.

Jeżeli chodzi o krytykę jakichś zapisów, to po-
wiedziałbym, że są tutaj – zresztą to wszystko było 
mówione – daleko idące uprawnienia i bez właściwej 
kontroli.

Jeśli chodzi o to, co było podnoszone, to dla mnie 
bardzo istotną rzecz, w postaci poprawki, wniósł pan 
senator Augustyn. Bo wydaje mi się, że art. 9 i 10, 
w których stosuje się specjalne środki wobec osób 
niebędących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej 
– jest tak napisane – mogą spowodować cały sze-
reg retorsji i zaskarżeń, ponieważ obywatele Unii 
Europejskiej i krajów, które mają te same uprawnie-
nia transportowe i dotyczące traktowania, a więc 
Konfederacji Szwajcarskiej, mają dwie drogi: mogą 
zaskarżyć taki zapis, taki potencjalny tok postepowa-
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Państwo. Możecie mówić o coraz bardziej absurdal-
nych rzeczach. Ludzie wychodzą na ulicę i chcą się 
czuć bezpiecznie. 

(Senator Bogdan Borusewicz: Mamy inne do-
świadczenia.)

Oczywiście, Panie Marszałku, nie mam takich 
doświadczeń, jakie pan miał, ale nie porównujmy 
okresu stalinowskiego, okresu PRL do obecnych 
rządów Prawa i Sprawiedliwości, do państwa demo-
kratycznego.

Szanowni Państwo, powiem tylko jedno. I nie 
wiem, czy państwa to przekona, czy nie. Pewnie z po-
litycznego punktu widzenia państwa to nie przekona. 
Bo cały czas problemem, o którym państwo mówi-
cie, jest brak zaufania do Prawa i Sprawiedliwości. 
Myślę, że nie jest ważne, jakich byśmy – czy ja, czy 
ktokolwiek inny – użyli argumentów, nie przekonamy 
państwa. Ale jedna rzecz, historyczna, jest już em-
piryczna i weryfikowalna. Prawo i Sprawiedliwość 
rządziło w latach 2005–2007 i po utracie większości 
w Sejmie premier Jarosław Kaczyński, prezes Prawa 
i Sprawiedliwości, demokratycznie oddał władzę. 
Pan minister, dzisiejszy pan minister Wąsik, też peł-
nił wtedy określone funkcje w służbach i również 
odszedł. Przejęliście władzę na 8 lat. I też w sposób 
demokratyczny oddaliście tę władzę po przegranych 
wyborach. I na pewno – zapewniam pana marszał-
ka i pana senatora Wacha, który się tak bardzo boi 
– jeżeli Prawo i Sprawiedliwość utraci większość 
w parlamencie albo po prostu będzie koniec kaden-
cji, poddamy się demokratycznej ocenie wyborców. 
Jeżeli przegramy te wybory, to będziecie rządzili 
wy, Nowoczesna, być może KOD, być może jeszcze 
jakiś inny byt polityczny, który powstanie. Jeżeli 
jednak dalej będziemy mieli zaufanie wyborców, to 
będziemy dalej, że tak powiem, rządzili. Proszę się 
tego nie bać. Na pewno żadna ustawa antyterrory-
styczna, nad którą dzisiaj pracujemy, nie spowoduje 
tego, że Prawo i Sprawiedliwość, wykorzystując… 
czy rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy służby pod 
kontrolą Prawa i Sprawiedliwości, które są, tak jak 
były za waszych czasów… No bo trudno, żeby pani 
premier Beata Szydło nie powołała do kierownictwa 
ludzi, do których ma zaufanie. Jak wyście rządzili, 
to także powołaliście ludzi, do których mieliście 
zaufanie, którzy chcieli realizować pewną koncepcję 
polityczną, organizacyjną, jeśli chodzi o funkcjo-
nowanie służb czy państwa. Więc mam nadzieję, 
że historycznie Prawo i Sprawiedliwość udowod-
niło, że potrafimy demokratycznie oddać władzę. 
Przegraliśmy ileś wyborów i nie mówiliśmy, że… 
Po prostu czekaliśmy, aż wyborcy wreszcie zaufają 
Prawu i Sprawiedliwości. To była pierwsza kwestia, 
kwestia zaufania.

Nie wiem, czy być może państwa… panów sena-
torów – bo sami panowie już tutaj zostali – przeko-

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Krzysztofa 

Mroza.

Senator Krzysztof Mróz:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja się tutaj przysłuchuję wypowiedziom koleżanek 

i kolegów z Platformy Obywatelskiej i wysłuchuję 
tutaj bardzo wielu różnych zarzutów. Ale chciałbym 
może zacząć od tytułu. To jest ustawa o działaniach 
antyterrorystycznych, Szanowni Państwo. To nie jest 
ustawa, która ma, nie wiem, zwalczać powszechną 
przestępczość. A już na pewno nie opozycję. Ustawa 
o działaniach antyterrorystycznych… Przytoczę jed-
ną z pierwszych definicji, jakich można znaleźć w lite-
raturze bardzo wiele: terroryzm jest formą przemocy 
politycznej, polegającej na stosowaniu morderstw lub 
zniszczenia w celu wywołania szoku i ekstremalnego 
zastraszania jednostek czy grup społecznych, mającej 
wymusić spełnienie określonych żądań. I ta ustawa, 
która faktycznie nadaje służbom bardzo wiele upraw-
nień, ma służyć do przeciwdziałania właśnie temu, 
o czym mowa w przywołanej definicji terroryzmu, 
czyli jednej z najgorszych form przestępstw – jeżeli 
nie najgorszą – z jakimi możemy się zetknąć.

Wielu senatorów, również pan marszałek 
Borusewicz, a chyba i pan senator Dowhan… Ale 
chyba wprost powiedział to pan senator Wach, mój 
przedmówca – że państwo lepiej znieślibyście zapisy 
omawianej tu ustawy, ale nie macie zaufania do Prawa 
i Sprawiedliwości. Nie macie zaufania do pana mini-
stra Wąsika, Kamińskiego, do pani premier Szydło 
i jeszcze pewnie wielu innych. No, to mogę państwu 
powiedzieć, że… Raczej trudno jest państwa przeko-
nać, no bo jesteście opozycją, ale powiem jedno: że 
jak słucham takich państwa obaw, że wspomniany 
zakaz zgromadzeń, który może być przecież wydany 
pod wieloma obwarowaniami, że Platforma czy KOD 
nie będą mogły demonstrować… Przecież to nie o to 
chodzi, Szanowni Państwo. Czy że będzie mogło być 
użyte wojsko… No, jak ktoś był we Francji, to widział 
wojsko na ulicach. I co, we Francji nie ma demokracji? 
Tam wojsko zostało wyprowadzone i… Na pewno pan 
minister Macierewicz nie wyprowadzi wojska. No, 
Panie Ministrze, skoro pan już teraz kiwa głową, to 
mogę powiedzieć w ten sposób: im częściej będziecie 
mówili o takich absurdalnych rzeczach, tym bardziej 
będą wam spadały sondaże. Bo możecie mówić, że 
PiS to faszyzm, że żyje się gorzej niż w stanie wo-
jennym, tylko ci ludzie, którzy nasłuchają się tego 
w TVN czy naczytają w „Gazecie Wyborczej”, rano 
wstają w Jeleniej Górze, w Krakowie, w Warszawie, 
w Limanowej i nie widzą tych czołgów, Szanowni 
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(senator K. Mróz) tychże wydarzeniach, we wrześniu, w październiku 
czy w grudniu…

(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek 
Stanisław Karczewski)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, przepraszam bardzo, właśnie mija czas.)

Tak, tak, już.
Tak że te zagrożenia będą. I to, że my uchwa-

liliśmy już kilka ustaw, specustaw, ustaw specjali-
stycznych odnośnie do tychże 2 wydarzeń, to bardzo 
dobrze, ale to jest ustawa, która ma pomóc walczyć 
z terroryzmem, który niestety – jest takie prawdo-
podobieństwo – będzie się i w Europie, i na świecie 
nasilał. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Józef Zając. Bardzo proszę.

Senator Józef Zając:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki 

Senacie!
Ja w nawiązaniu do wypowiedzi pana senatora 

Jackowskiego chciałbym powiedzieć, że nie dokona-
łem żadnego porównania między obecnymi służbami 
specjalnymi a służbami powojennymi rosyjskimi, 
amerykańskimi czy też nawet polskimi, bo to było 
w zupełnie odrębnym miejscu. Jeżeli ktoś to tak ode-
brał, to naprawdę serdecznie przepraszam. Dziękuję 
bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz pan marszałek Borusewicz.
Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Przyznam się do dwóch spraw. Zrobię to szczerze, 

mimo że jestem politykiem.
Po pierwsze, nie ufam służbom, nie ufałem i nie 

ufam. To dotyczyło także służb jako pewnej forma-
cji zamkniętej, jako formacji, która się zajmuje tym, 
czym się zajmuje. A my powinniśmy o tym mówić, 
rozważać to i kontrolować. Tak więc nie ufam służ-
bom. I to nie dotyczy służb teraz obecnych i ich 
obecnego kierownictwa. Nie ufam nie ze względów 
historycznych, dlatego że oni się mną zajmowali 
w okresie PRL – ja się nimi także zajmowałem – ale 
dlatego że mam pewne doświadczenie z okresu budo-
wy demokratycznego państwa. Byłem w Komisji do 
spraw Służb Specjalnych i widziałem, jakie stosują 

nałem. Jednak myślę, Panie Marszałku, że… Piękna 
historia, przeżył pan PRL, więc nie musi się pan dzi-
siaj bać rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zapewniam 
pana, że nic panu nie grozi.

Ta ustawa, Szanowni Państwo, wprowadza szereg 
rozwiązań prawnych, które ułatwią walkę z terrory-
zmem. Szanowni Państwo, to nie są – o tym też już 
mówił dzisiaj pan minister i wczoraj, na posiedzeniu 
komisji, i mówiłem ja w pewnym pytaniu do pana 
ministra – jakieś innowacyjne rozwiązania. Mówił 
o tym w pewnym bardzo filozoficznym ujęciu pan 
profesor Seweryński, że żyjemy w takich czasach, 
w których musimy podejmować pewnego rodzaju 
działania i wprowadzać takie rozwiązania, które 
zwiększają bezpieczeństwo. Ja się zgadzam z panem 
marszałkiem Borusewiczem, który powiedział, że 
generalnie dzisiaj musimy wyważyć te dwie wartości: 
bezpieczeństwo i wolność.

Na pewno nikomu nie jest przyjemnie, że tak po-
wiem, paradować na lotnisku, gdy się leci do Stanów 
Zjednoczonych, w skarpetkach, ale jest to pewien 
koszt bezpieczeństwa. Gdy wsiadam do samolotu, to 
oczekuję wysokiego prawdopodobieństwa, chcę mieć 
niemal pewność, że będę mógł się czuć bezpieczny. 
To jest, że tak powiem, pewien koszt, który musimy 
dzisiaj płacić.

Tak jak mówił pan profesor Seweryński, niestety 
terroryzm nie zna żadnych granic, nie zna żadnych 
zasad, a właściwie działa na takiej zasadzie, że im 
większą krzywdę się zrobi, im więcej będzie niewin-
nych ofiar, tym bardziej wszystkich zastraszy.

Wczoraj na posiedzeniu komisji złożyliście pań-
stwo wniosek: odrzucamy tę ustawę w całości. Cieszę 
się, że dzisiaj państwo troszeczkę bardziej konstruk-
tywnie do tego podeszliście i że zgłaszacie poprawki. 
Jutro będziemy te poprawki rozpatrywali. Mnie jest 
się trudno do tego odnieść. Jest pan minister, który 
będzie to analizował.

Padł tu też taki zarzut, że tę ustawę pisały służby. 
Pewnie w jakimś zakresie tak. Przecież musieli to pi-
sać fachowcy, ludzie, którzy się na tym znają. Trudno, 
żeby taką specjalistyczną ustawę pisali laicy. Zresztą 
większość ustaw piszą specjaliści.

Jest jeszcze jedna sprawa, podejrzę, jeżeli się 
nie pomyliłem, to pan senator…Nie pamiętam, któ-
ry z panów senatorów złożył taką poprawkę, aby ta 
ustawa obowiązywała do 31 sierpnia 2016 r. Od razu 
mogę powiedzieć, że taka poprawka nie ma szans i to 
chyba państwo wiecie, dlatego że ta ustawa to nie jest 
ustawa przygotowana na Światowe Dni Młodzieży 
czy na szczyt NATO. Ta ustawa to jest ustawa anty-
terrorystyczna. Oczywiście Światowe Dni Młodzieży 
czy szczyt NATO zwiększają pewne zagrożenia ter-
rorystyczne, są pewną pokusą dla terrorystów, ale po 
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(senator B. Borusewicz) zagraża taka sytuacja, że będziemy przypierani do 
muru i jako przedstawiciele państwa demokratycz-
nego w zasadzie nie będziemy mieli ruchu. Dziękuję. 
(Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pan senator Augustyn. Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panowie 

Senatorowie!
Chciałbym jeszcze… Może odniosę się do tych 

ostatnich wypowiedzi i powtórzę, uwypuklę niektóre 
sprawy.

Zasadą, która powinna obowiązywać w tym wy-
padku, oczywiście jest zasada ograniczonego zaufa-
nia. Ograniczone zaufanie mają służby do obywateli, 
bo kontrolują, sprawdzają, wyłapują tych, którzy ła-
mią prawo. Ale my powinniśmy też mieć ograniczone 
zaufanie do służb. To jest właśnie święte prawo opo-
zycji, nie tylko u nas, i dlatego w większości krajów 
zapewnia się istotny, jeśli nie wiodący, udział opo-
zycji w kontroli służb specjalnych, dyskrecjonalny 
oczywiście, objęty tajemnicą, ale udział. Niestety, i ta 
zasada w tej kadencji została co najmniej naruszona. 
Regulamin Sejmu, jak wiadomo, został zmieniony, 
rotacyjne kierowanie komisją zniesione, to szefostwo 
rządzącej większości rządzi tą komisją, a przedsta-
wiciela PSL w ogóle tam nie ma.

I jeszcze jedna kwestia. Panie Ministrze, my 
oczywiście kierujemy się troską o to, żeby nie doszło 
w Polsce do jakiegoś aktu terrorystycznego. Ale też 
powiedzmy szczerze, że niezależnie od tego, jakie 
będą ustawy, o naszym bezpieczeństwie zdecydu-
ją przede wszystkim uczciwość i codzienna praca 
służb. Przykład Francji był tutaj wiele razy poka-
zywany. Bardzo zmieniono prawo w 2006 r., dano 
duże uprawnienia, a zamachy przyszły potem. Bardzo 
bym chciał, żeby służby pod państwa kierownictwem 
nie doświadczyły tego, nie musiały interweniować 
w przypadku jakiejś ogromnej tragedii. To, co mnie 
niepokoi…

(Senator Bogdan Borusewicz: Żeby nie odeszli.)
No właśnie to, co mnie niepokoi, to to, że z róż-

nych powodów, także materialnych i z powodu za-
powiedzi różnych reorganizacji, wciąż duża liczba 
funkcjonariuszy chce odejść ze służby, funkcjona-
riuszy, którzy mają doświadczenie, którzy są cenni. 
I myślę, Panie Ministrze, że oprócz różnych innych 
rzeczy prawnych, co do których dzisiaj się spieramy, 
najważniejsza jest ta praktyka, bo chodzi o to, że-
byśmy nie tracili dobrych fachowców, żeby byli oni 
ukierunkowani na to, by rzeczywiście walczyć z ter-
roryzmem, a nie, broń Boże, z opozycją. Z tą ustawą 

manewry, jak nieraz okłamują posłów. Mam takie 
doświadczenie. I nie latam do Stanów Zjednoczonych 
od momentu tego typu kontroli. A szczególnie skano-
wanie… Zapomnieliśmy o tym. Nie latam do Stanów 
Zjednoczonych, dlatego że to mi jako człowiekowi 
ubliża. I to są dwie rzeczy, o których chciałem po-
wiedzieć.

A więc to nie jest tak, że musimy się poddawać 
bezkrytycznie wszystkim zabiegom i akceptować 
wszystko, co nasze służby dla naszego bezpieczeń-
stwa chcą z nami robić.

Ale nie jestem pesymistą, absolutnie nie. Są ko-
lejne, kolejne elementy kontroli, ponieważ są kolejne 
niebezpieczeństwa. Ale nie jestem pesymistą, nie 
uważam, że powinniśmy się dać, że tak powiem, ze-
pchnąć do Orwella, bo przez kolejne, kolejne elemen-
ty w końcu znajdziemy się w państwie, które opisał 
Orwell w „Roku 1984”. Terroryzm to nie jest dzisiej-
szy wymysł. On się narodził pod koniec XIX wie-
ku. I były okresy jego wzmożenia – Narodnaja Wola 
w Rosji, anarchiści we Francji, bomby, ataki i za-
ostrzenie. To potem przeszło, więc nie jestem pesy-
mistą, tak jak niektórzy z nas.

Nie mogę się też zgodzić z pesymistyczną wizją 
wojny cywilizacyjnej. Otóż to bardzo prosta wizja, 
ale ona upraszcza sytuację. Ta wizja – teoria wal-
ki cywilizacji, teoria Feliksa Konecznego, naszego 
uczonego – może jest bardzo interesująca, ale nie 
opisuje tych sytuacji. Przecież na Bliskim Wschodzie, 
w Syrii i w Iraku, to przede wszystkim jest walka sun-
nitów z szyitami. Tam mordują się nawzajem przede 
wszystkim muzułmanie, o których mówimy, że oni 
atakują świat, cywilizację chrześcijańską. Najbardziej 
poszkodowani oczywiście są jazydzi, a nie chrze-
ścijanie. Chrześcijanie mają jeszcze jakieś zaplecze. 
Chrześcijanie mają państwa chrześcijańskie, mają 
papieża itd. Jazydzi są ludźmi, których najbardziej 
te represje i zniszczenia dotyczą. Ale powtarzam: 
to nie jest wojna cywilizacyjna, walczą ze sobą dwa 
odłamy muzułmańskie, które nawzajem się mordują. 
To są przede wszystkim ataki sunnitów na szyitów, 
Państwo Islamskie to sunnici. Chciałem powiedzieć, 
że to nie jest tak, jak to sobie przedstawiamy.

I ostatnia kwestia, która powoduje, że nie jestem 
pesymistą. Przecież na Bliskim Wschodzie jest pań-
stwo, które jest najbardziej zagrożone, państwo demo-
kratyczne, które się broni bardzo skutecznie, państwo 
demokratyczne, w którym służby podejmują bardzo 
trudne decyzje dotyczące tych, którzy im zagrażają. 
Ale jest to akceptowane, ponieważ są one pod kon-
trolą i do tych służb wszyscy mają zaufanie. Tym 
państwem jest Izrael, świetnie dający sobie radę w tej 
sytuacji, wydawałoby się, beznadziejnej. I nadal to 
jest państwo demokratyczne. Nie sądzę więc, że nam 
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Ustawa o działaniach antyterrorystycznych (cd.)

(senator M. Augustyn) prawdy. Ja mam jeszcze kolejny fragment opinii 
Komisji Weneckiej. I wróćmy do tamtej debaty, 
w której bardzo się nie zgadzaliśmy. To była po-
dobna formuła debaty. My wprowadzaliśmy prze-
pis, do którego wy byliście zobowiązani wyrokiem 
Trybunału Konstytucyjnego, ale nie udało wam się 
go wprowadzić, chociaż, jak powtarzam, są tu pewne 
zasługi Senatu. Ale mówię o formacji politycznej, 
jaka rządziła.

Komisja Wenecka w paragrafie 108… Pan oczy-
wiście dostanie tę opinię. Ona została przez moich 
współpracowników na bieżąco przetłumaczona. 
Komisja Wenecka zachęca do stworzenia nowego 
organu w Polsce, który w zakresie swych kompetencji 
znalazłby się pomiędzy organami ścigania a sądem. 
Jednak jeśli się weźmie pod uwagę czas, jaki miał 
ustawodawca, to nic dziwnego, że nie stworzył ta-
kiego ciała w grudniu 2015 r. Komisja przyznaje, 
że nie było możliwości w tak krótkim czasie, jaki 
dostaliśmy, stworzyć niezależnego od rządu organu, 
który kontrolowałby służby. Zresztą przypomnę, że 
Trybunał Konstytucyjny wręcz nie wymagał od usta-
wodawcy takiego rozwiązania. Dzisiaj zarzucacie 
nam brak niezależnej kontroli nad służbami, czyli 
takiego organu, ale nie mogliśmy go stworzyć. Tak 
jest. Oczywiście pan marszałek będzie miał okazję 
przetłumaczyć czy dostanie przetłumaczoną opinię 
i sprawa się wyjaśni. Ale powtarzam, że to jest pod-
sumowanie tamtej debaty…

(Senator Bogdan Borusewicz: Ale zrobicie to?)
Panie Marszałku, jak będziemy mieli 8 lat, tak jak 

pan miał, to naprawdę zrobimy dużo więcej, proszę 
się nie obawiać. A po 12 latach nabierze pan do nas 
zaufania.

(Senator Piotr Wach: Powiało optymizmem, krót-
ko mówiąc.)

Cieszę się…
(Senator Krzysztof Mróz: Pan mówi o 12 latach? 

Pan minister skróci…)
(Senator Kazimierz Kleina: Wystarczą 4 lata.)
(Wesołość na sali)
Ale to jest oczywiście margines.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie licytujmy 

się, Panowie. Bardzo proszę przejść do meritum.)
Pan, Panie Marszałku, nie ma zaufania do służb 

i ja, znając pana historię, znając pana dorobek życio-
wy, jestem w stanie to zrozumieć. Tylko że powiedział 
pan to dopiero teraz – ja nie słyszałem przez 8 lat 
publicznej wypowiedzi pana na ten temat. Żałuję. Ale 
okoliczności były inne, Panie Marszałku.

(Senator Bogdan Borusewicz: Lepiej teraz niż 
w ogóle.)

Nabierze pan zaufania, na pewno. Ale to na mar-
ginesie.

Panie Marszałku, trudno po wczorajszej deklaracji 
pana Klicha przyjąć za dobrą monetę składane dzisiaj 

jest troszeczkę tak jak ze strzelbą, która jest wśród 
dekoracji teatralnych. Wiadomo, że jeśli tam jest, to 
najpóźniej w ostatnim akcie wypali. Czy ta broń, którą 
uzyska rząd przy pomocy tej ustawy, wypali? Życzę, 
żeby w kierunku terrorystów nie musiała wypalić, 
a w kierunku opozycji nie była nigdy użyta. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana. 

Dla porządku informuję, że pan senator Mamątow 
złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 
na piśmie złożyli: pan senator Przemysław Termiński, 
pani senator Barbara Zdrojewska, pan marsza-
łek Bogdan Borusewicz, pan senator Mieczysław 
Augustyn, pan senator Piotr Florek i pan senator 
Piotr Wach.

Zamykam dyskusję.
Panie Ministrze, czy pan chce zabrać głos?
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Maciej Wąsik: Tak, Panie Marszałku.)
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik:
Jeśli to jest możliwe, to chciałbym to krótko podsu-

mować i odnieść się do wypowiedzi pań i panów sena-
torów, które dzisiaj padły, a które z uwagą śledziłem.

Bardzo dziękuję za uwagi zarówno pozytywne, jak 
i krytyczne. Rozumiem, że możemy spierać się co do 
kształtu aktu prawnego. Rozumiem, że możemy mieć 
inne zdanie, inny pogląd na pewne sprawy i możemy 
to wyrażać, bo jest demokracja i wolność. Ale chciał-
bym państwa jeszcze raz poprosić o pewną uczciwość 
w tym, co mówimy. Korzystamy także z dorobku inte-
lektualnego zespołów, które pracowały przez 8 lat. Ten 
dorobek jest duży. Jest to kwestia pewnych rozwiązań. 
I nie można mówić, że ta ustawa jest niepotrzebna.

Ja chciałbym przypomnieć, że pan minister Klich 
wczoraj na posiedzeniu komisji jako pierwszy zabrał 
głos i złożył wniosek o odrzucenie tej ustawy w ca-
łości. Uważam, że to jest złe postawienie sprawy, 
a wręcz – w sposób intelektualny nieuczciwe. Jest 
nieuczciwe, bo przez 8 lat słyszeliśmy w różnych 
mediach, w różnych gremiach, że potrzebne są takie 
rozwiązania. My mamy obowiązek i chcemy ponosić 
tę odpowiedzialność, Panie Marszałku, za państwo. 

Tu często padały słowa „zaufanie” i „brak za-
ufania”. Zacznijmy od innej rzeczy, zacznijmy od 

* Przemówienie złożone do protokołu w załączeniu.
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Komunikaty

(sekretarz stanu M. Wąsik) Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisję 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 
oraz Komisję Obrony Narodowej o ustosunkowanie 
się do przedstawionych wniosków i przygotowanie 
wspólnego sprawozdania.

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

Poproszę o komunikat.

Senator Sekretarz  
Jerzy Wcisła:
Komunikat: wspólne posiedzenie Komisji Obrony 

Narodowej, Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie roz-
patrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty do 
ustawy o działaniach antyterrorystycznych odbędzie 
się jutro, to jest 16 czerwca, o godzinie 8.15 w sali 
nr 217.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Ogłaszam przerwę do dnia jutrzejszego do go-

dziny 9.00.

poprawki, bo to jest tylko taktyka, Panie Marszałku. 
A szczególnie… Już na koniec odniosę się do jednej 
kwestii. Deklarujecie chęć dalszej pracy, deklarujecie 
chęć przeciwdziałania terroryzmowi – i być może nie-
które poprawki, które państwo składacie, rzeczywi-
ście wynikają właśnie z takiej troski, ja tego nie chcę 
negować. Ale wiem, że jedna nie wynika z żadnej 
troski, to jest po prostu rzecz nieodpowiedzialna i ab-
solutnie karygodna, w mojej ocenie. To jest poprawka 
senatora Florka. Jeżeli senator proponuje, żeby ustawa 
funkcjonowała 2 miesiące, i robi to z uśmiechem, to 
jest to po prostu nieodpowiedzialne. To jest nieod-
powiedzialne. Powtarzam: możemy się nie zgadzać, 
możemy się różnić i spierać, ale nie można sobie robić 
z procesu legislacyjnego żartów.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, jako rząd odniesie-
my się do wszystkich poprawek na posiedzeniu komisji.

Bardzo dziękuję za dzisiejszy, mam nadzieję, nie-
zwykle owocnie spędzony dzień. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, bardzo proszę Komisję Praw 

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 22 minut 28)



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

Wicemarszałek Maria Koc:
Wznawiam posiedzenie.
Bardzo proszę państwa senatorów o zajęcie miejsc.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole preydialnym.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-

siątego porządku obrad: informacja o działalności 
Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Tekst informacji zawarty jest w druku nr 166.
Marszałek Senatu otrzymaną informację skiero-

wał do Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji. Komisja na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 
2016 r. wysłuchała informacji i poinformowała o tym 
marszałka Senatu.

Pragnę powitać obecnego na posiedzeniu Senatu 
prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 
pana Łukasza Kamińskiego. Witam serdecznie, Panie 
Prezesie.

Proszę pana prezesa o zabranie głosu i przedsta-
wienie informacji. Bardzo proszę.

Prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W ubiegłym roku, którego dotyczy przedstawia-

na dzisiaj informacja, Instytut Pamięci Narodowej 
obchodził 15-lecie swojego istnienia. I w sposób na-
turalny był to dla nas czas pewnych podsumowań, 
bilansów, była także możliwość wysłuchania opinii 
o działalności Instytutu Pamięci Narodowej w ciągu 
tych 15 lat, słuchaliśmy tych opinii również w tej 

sali. Te opinie, ten bilans jest – nie ukrywam – dla 
nas powodem do dumy z tego wszystkiego, co udało 
się osiągnąć. Ale rok 2015 był przede wszystkim cza-
sem regularnej pracy i tego dotyczy przedstawiana 
dzisiaj informacja. Ona jest obszerna, ale nawet tak 
obszerna informacja nie obejmuje całości naszych 
działań. Ja z konieczności przedstawię je w daleko 
idącym skrócie.

Największą częścią Instytutu Pamięci Narodowej 
jest nasze archiwum. Archiwum jest także niezbęd-
nym elementem działalności wszystkich pozostałych 
pionów Instytutu Pamięci Narodowej, cały instytut 
korzysta z działalności archiwum. To archiwum li-
czy obecnie 91 km bieżących akt i powiększyło się 
w roku ubiegłym o 450 m bieżących. Tak że mimo 
upływu lat wciąż jeszcze to archiwum rośnie, i to 
z 2 powodów. Po pierwsze, wciąż jeszcze odkrywamy 
w instytucjach, które są ustawowo zobowiązane do 
przekazania, dokumenty, które podlegają przekazaniu 
do Instytutu Pamięci Narodowej. Najwięcej tych do-
kumentów w ubiegłym roku pozyskaliśmy ze struk-
tur administracji państwowej, Policji, więziennictwa, 
wojska, prokuratur i sądów. Drugi element, który 
wpływa na powiększanie zasobu, to darowizny osób 
prywatnych. Przejmujemy bardzo ważne kolekcje od 
osób mieszkających w Polsce, ale i – co może istot-
niejsze – na coraz szerszą skalę przejmujemy także 
kolekcje, które powstawały na emigracji, przyczynia-
jąc się w ten sposób nie tylko do ich zachowania, ale 
także udostępniania ich polskim historykom.

Nasze archiwum pozyskuje również na szero-
ką skalę już od wielu lat kopie dokumentów z ar-
chiwów państw obcych, dokumentów dotyczących 
dziejów Polski i Polaków. Takich dokumentów 
w ostatnich latach pozyskaliśmy ponad 650 tysięcy 
stron. W roku ubiegłym uzyskiwaliśmy je z archi-
wów Estonii, Gruzji, Ukrainy i Węgier. Wśród tych 
dokumentów, które w formie kopii trafiają do naszego 
archiwum, są także dokumenty z polskich instytucji 
poza granicami. Od wielu lat wspieramy działalność 
polskich archiwów poza granicami kraju. W sposób 
szczególny to nasze wsparcie w porządkowaniu 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 00)
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w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

(prezes Ł. Kamiński) na nowe nośniki taśm magnetycznych, które znajdują 
się w zbiorze zastrzeżonym. To są taśmy, które prze-
jęliśmy od służb specjalnych, ale nie było żadnych 
urządzeń, które umożliwiałyby ich odczyt. Udało 
nam się takie urządzenia zgromadzić we współpracy 
z ABW, podjęto próbę odczytania 401 taśm, z czego 
263 udało się z sukcesem odczytać. Oczywiście te 
pozostałe nadal będziemy próbowali odczytać.

Skalę działalności archiwum Instytutu Pamięci 
Narodowej oddają liczby. W roku ubiegłym zreali-
zowano 65 tysięcy wniosków o udostępnienie mate-
riałów archiwalnych, wniosków różnego typu, i do-
konano 271 tysięcy sprawdzeń na potrzeby innych 
pionów instytutu, na potrzeby uprawnionych organów 
państwa. Tak szeroki zakres pracy możliwy jest m.in. 
dzięki nieustannej modernizacji naszego archiwum, 
wprowadzeniu systemu „Cyfrowe archiwum”, które 
w tej chwili jest, ośmielę się powiedzieć, najlepszym 
systemem informacji archiwalnej w Polsce, dzięki 
digitalizacji zbiorów, która tylko w roku ubiegłym 
objęła 33 tysiące jednostek archiwalnych. Pionem 
Instytutu Pamięci Narodowej, który w największym 
stopniu korzysta z tej dobrej pracy archiwum, jest 
pion lustracyjny. Można powiedzieć, że w dużym 
stopniu praca pionu lustracyjnego jest zależna od 
współpracy z archiwum.

Biuro Lustracyjne Instytutu Pamięci Narodowej 
zgromadziło na koniec ubiegłego roku 371 tysięcy 
oświadczeń lustracyjnych, z czego 56 tysięcy zosta-
ło dotychczas zweryfikowanych. Skąd bierze się ta 
ogromna rozbieżność? Przede wszystkim z obowiąz-
ku lustrowania kandydatów w wyborach samorzą-
dowych, nie osób wybranych, tylko osób, które po 
prostu kandydowały. Po każdych wyborach samorzą-
dowych ta dysproporcja pomiędzy oświadczeniami 
zweryfikowanymi a oświadczeniami zgromadzonymi 
niestety rośnie. To, co udało nam się w latach ubie-
głych poprawić, to liczba rocznie weryfikowanych 
sprawdzeń. W roku ubiegłym było ich 9,5 tysiąca, 
czyli to jest prawie dwukrotny wzrost w ciągu 5 lat, 
przy czym ten wzrost został osiągnięty bez żadnych 
zmian np. w zatrudnieniu, to nie jest tak, że więcej 
osób skierowano do tej pracy, bo takiej możliwości 
nie mieliśmy. To jest osiągnięte tylko dzięki ulep-
szeniu pracy i wprowadzaniu nowych procedur, no-
wych rozwiązań, także technicznych. Prokuratorzy 
pionu lustracyjnego IPN w ubiegłym roku skierowali 
133 wnioski o wszczęcie postępowania lustracyjnego 
i 6 stanowisk w sprawach autolustracyjnych. Zapadło 
168 prawomocnych orzeczeń, w tym 124 uznające 
niezgodność oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

Drugim pionem, prokuratorskim, Instytutu 
Pamięci Narodowej jest pion ścigania zbrodni prze-
ciwko narodowi polskiemu. W roku 2015 proku-
ratorzy tego pionu zakończyli 1 tysiąc 78 śledztw. 
Zdecydowana większość, bo ponad 60%, to są 

i digitalizacji zbiorów dotyczy Instytutu Piłsudskiego 
w Nowym Jorku, Biblioteki Polskiej w Paryżu, 
Studium Polski Podziemnej w Londynie i Muzeum 
Polskiego w Rapperswilu, gdzie w ubiegłym roku nie 
tylko opracowywaliśmy pewne kolekcje i poddawali-
śmy je digitalizacji, lecz także wspólnie przygotowali-
śmy portal internetowy i wystawę oraz towarzyszący 
jej album poświęcony polskim żołnierzom interno-
wanym w Szwajcarii w czasach II wojny światowej.

W roku ubiegłym nasze archiwum otrzyma-
ło nowe zadanie, które wynika z realizacji ustawy 
o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach 
represjonowanych, ustawy uchwalonej z inicjatywy 
Wysokiej Izby. Ta ustawa weszła w życie 31 sierpnia 
i do końca roku, działając na jej podstawie, wydali-
śmy 735 decyzji administracyjnych i zrealizowali-
śmy 613 wniosków o wydanie dowodów działalności 
opozycyjnej, co jest niezbędnym krokiem do tego, 
aby następnie zainteresowane osoby mogły wystą-
pić do szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych o uzyskanie stosownych upraw-
nień i w niektórych przypadkach także świadczeń. To 
działanie jest analogiczne do działania realizowanego 
już od kilku lat, związanego z przyznawaniem Krzyża 
Wolności i Solidarności. Instytut Pamięci Narodowej 
jest jedyną instytucją uprawnioną do występowania 
do prezydenta Rzeczypospolitej o przyznanie Krzyża 
Wolności i Solidarności. Jest to odznaczenie bardzo 
cenione w środowisku działaczy opozycji antyko-
munistycznej. W roku ubiegłym wystosowaliśmy 
882 wnioski do pana prezydenta, a pan prezydent 
przyznał 1 tysiąc 78 odznaczeń, większość z nich zo-
stała wręczona podczas uroczystości organizowanych 
przez Instytut Pamięci Narodowej. To nie jest nasz 
ustawowy obowiązek, to jest działanie, które sami 
podjęliśmy 2 lata temu, z własnej inicjatywy, chcąc, 
aby uroczystości wręczania tego odznaczenia miały 
wyjątkowy charakter. W roku ubiegłym zorganizo-
waliśmy 30 takich wydarzeń.

Duże zainteresowanie opinii publicznej od począt-
ku działalności Instytutu Pamięci Narodowej budzi 
tzw. zbiór zastrzeżony, zbiór wyodrębniony w archi-
wum Instytutu Pamięci Narodowej. Dziś wchodzi 
w życie ustawa, która likwiduje ten zbiór. Ale nie 
czekając na tę ustawę, i nawet jeszcze nie wiedząc, 
że taka ustawa wejdzie w życie, staraliśmy się aktyw-
nie współpracować ze służbami specjalnymi, aby go 
zmniejszać. W roku ubiegłym ten zbiór został zmniej-
szony w największym stopniu w dotychczasowej hi-
storii Instytutu Pamięci Narodowej – ponad 6 tysięcy 
800 jednostek archiwalnych zostało przekazanych do 
powszechnego udostępnienia.

Chciałbym też zwrócić uwagę na rozpoczęcie, po 
dłuższym okresie przygotowań, procesu przenoszenia 
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(prezes Ł. Kamiński) 70 świadków. Kiedyś ten materiał będzie dostępny 
dla historyków.

Warto też zwrócić uwagę na znaczenie tych 
śledztw dla bliskich, dla rodzin. Jest wiele takich 
śledztw, które budzą zainteresowanie najbliższych 
ofiar. Podam tylko jeden przykład: śledztwo w spra-
wie obławy augustowskiej, cieszące się dużym za-
interesowaniem. To jest śledztwo trudne, ponieważ 
nie możemy liczyć na współpracę prawną ani strony 
rosyjskiej, ani niestety, jak się okazuje, strony biało-
ruskiej, a mimo to udaje się krok po kroku przybliżać 
do prawdy. W roku ubiegłym, o którym dzisiaj jest 
mowa – wspomnę tylko o 2 wydarzeniach – proku-
ratorzy otrzymali bardzo szeroką opinię biegłych 
opartą na analizie zdjęć lotniczych z lat czterdzie-
stych, pięćdziesiątych i współczesnych zdjęć sateli-
tarnych, co pozwoliło wytypować prawdopodobne 
miejsca pochówku ofiar. A dzięki monitorowaniu 
różnego rodzaju rosyjskich stron internetowych, 
wbrew twierdzeniom oficjalnym, zawartym w ofi-
cjalnych dokumentach strony rosyjskiej, że żadnych 
dokumentów na temat obławy w archiwach rosyj-
skich nie ma, udało nam się pozyskać kopie doku-
mentów wojskowych przedstawiających militarne 
aspekty tej wielkiej zbrodni.

Prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej są tak-
że aktywnymi uczestnikami projektu, który w ostat-
nich latach budzi największe zainteresowanie opinii 
publicznej, czyli projektu poszukiwania nieznanych 
miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego. 
Ten projekt jest prowadzony przede wszystkim przez 
Samodzielny Wydział Poszukiwań IPN. W roku ubie-
głym te prace były prowadzone w wielu miejscach, 
ja wspomnę tylko o tych, które zakończyły się odna-
lezieniem szczątków ofiar – to cmentarz Bródnowski 
w Warszawie, Gdańsk, Płock, Rzeszów, Tarnów 
i Białystok. Białystok jest miejscem szczególnym 
– teren przy areszcie śledczym, przy dawnym wię-
zieniu – ponieważ szukając ofiar terroru komuni-
stycznego, znaleźliśmy także ofiary terroru niemiec-
kiego z czasów II wojny światowej, co, jak sądzę, jest 
wymownym symbolem losu Polaków w XX wieku. 
Odnaleziono już łącznie szczątki 385 osób, a w toku 
całego projektu, od jesieni 2011 r. – ponad 800 osób, 
z czego 66 jest już zidentyfikowanych. W roku ubie-
głym odbył się uroczysty pogrzeb pierwszych 35 zi-
dentyfikowanych osób z powązkowskiej Łączki. 
Weszła również w życie ustawa, która rozwiązuje 
trudny problem przenoszenia późniejszych grobów. 
Instytut Pamięci Narodowej w pierwszym możli-
wym terminie złożył wnioski o przeniesienie grobów 
z kwatery „Ł” i „Ł II”. Jeśli chodzi o Powązki, to, o ile 
wiem, wszystkie decyzje już zostały przez wojewodę 
wydane, pierwsze groby są już przeniesione, tak że 
ten problem wreszcie w najbliższym czasie zostanie 
zamknięty.

śledztwa w sprawach zbrodni komunistycznych, 387 
– w sprawach zbrodni niemieckich, 25 – w sprawach 
innych zbrodni. I warto zwrócić uwagę na to, iż ta 
liczba śledztw kończonych rocznie utrzymuje się na 
zbliżonym poziomie przy zmniejszającym się stanie 
etatowym pionu ścigania zbrodni przeciwko narodowi 
polskiemu. Te śledztwa mają jakby kilka aspektów, 
kilka znaczeń.

Pierwszy, i oczywiście podstawowy, to jest wy-
mierzanie sprawiedliwości sprawcom popełnionych 
zbrodni, co jest oczywiście w miarę upływu czasu 
coraz trudniejsze. W roku ubiegłym do sądów skie-
rowano 14 aktów oskarżenia przeciwko 16 osobom. 

To, na co chciałbym zwrócić uwagę, to że udało 
nam się przezwyciężyć załamanie, które nastąpiło 
w roku 2011 na skutek decyzji Sądu Najwyższego, 
która zmieniła definicję okresów przedawnienia 
w przypadku zbrodni komunistycznych, co skutko-
wało koniecznością umorzenia setek postępowań, 
setek śledztw, które, jestem przekonany, w dużym 
stopniu zakończyłyby się w sądzie.

Warto zwrócić uwagę na to, że większość tych 
śledztw, o których mówię, od początku toczy się 
z pełną świadomością, iż postawienie sprawców 
przed sądem będzie niemożliwe chociażby z uwagi 
na śmierć tychże sprawców. Jednakże tu jest ten wy-
jątek ustawowy w uprawnieniach naszych prokura-
torów, bo o ile prokurator prokuratury powszechnej 
w takiej sytuacji ma obowiązek postępowanie umo-
rzyć bądź też nie wszczynać śledztwa, o tyle nasi 
prokuratorzy mają obowiązek je prowadzić po to, 
aby ustalić wszystkie okoliczności zbrodni. Jestem 
przekonany, że ten wymiar symbolicznej sprawie-
dliwości zawarty w postanowieniach o umorzeniu 
też jest istotny, ponieważ w takim postanowieniu 
o umorzeniu śledztwa prokurator najczęściej określa 
kwalifikację prawną danej zbrodni, a jeśli jest to 
możliwe, wskazuje odpowiedzialnych i wskazuje 
ofiary. Tak że to ma wymiar także prawny, bo te 
materiały z postępowań, zdarza się, służą np. w róż-
nego rodzaju postępowaniach cywilnych związanych 
z dochodzeniem różnych roszczeń np. przez rodziny 
ofiar.

I jestem przekonany, że także chociażby te śledz-
twa kończone w tej chwili w 100% bez skierowa-
nia aktów oskarżenia do sądów, czyli w sprawach 
np. zbrodni niemieckich czy zbrodni sowieckich, 
że te akty umorzenia, właśnie z tą dobrą argumen-
tacją prawną, będą jeszcze miały swoje znaczenie 
w przyszłości, oprócz takiego znaczenia oczywistego, 
czyli że w ten sposób powstają też ważne materiały 
źródłowe do dalszych badań historycznych. Bo pro-
kuratorzy mają uprawnienia, których nie mają bada-
cze, i tylko w ubiegłym roku przesłuchano 4 tysiące 
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(prezes Ł. Kamiński) się pierwszy tom, ale w 2 woluminach, nowej, po-
szerzonej, poprawionej, obudowanej aparatem na-
ukowym edycji fundamentalnego dzieła „Armia 
Krajowa w dokumentach”. To jest projekt, który trwał 
od kilku lat. Zainicjował go jeszcze śp. prezes Janusz 
Kurtyka. Udało się nam zakończyć pierwszy tom. 
Kolejne będą się ukazywały, jak sądzę, szybciej. Jest 
to niezwykle ważne wydawnictwo. A kolejne, którego 
pierwsze tomy być może zaczną się ukazywać już 
w tym roku, zainicjowane w roku ubiegłym, o po-
dobnym, jak sądzę, znaczeniu, to edycja zapisków 
kardynała Stefana Wyszyńskiego. Podpisaliśmy z od-
powiednimi instytucjami kościelnymi umowę o ich 
wydaniu w postaci 30 tomów, oczywiście również 
w opracowaniu naukowym. Z takich publikacji, które 
cieszyły się dużym zainteresowaniem czytelników, 
wymienię biografię Michała Żymierskiego i może 
książkę o pomnikach wdzięczności – to jest temat, 
który w roku ubiegłym stał się szczególnie gorący, 
i Instytut Pamięci Narodowej miał to szczęście, że 
wydał opracowanie bardzo wnikliwie przedsta-
wiające ten problem. Formą uznania dla publikacji 
Instytutu Pamięci Narodowej są liczne nagrody, które 
nasze książki otrzymują praktycznie w każdym kon-
kursie historycznym, na książki historyczne, jaki się 
odbywa w Polsce, z wyjątkiem konkursu „Książka 
historyczna roku”, którego jesteśmy organizatorem, 
więc trudno tam promować własne publikacje.

Działalność edukacyjna, chyba najbardziej roz-
poznawalna sfera działalności Instytutu Pamięci 
Narodowej, na pewno szczególnie istotna. Każdego 
roku realizowane są tysiące projektów edukacyjnych, 
od projektów jednorazowych w postaci lekcji dla gru-
py uczniów po całoroczne projekty, które angażują 
setki bądź nawet tysiące osób. Nasza działalność edu-
kacyjna jest adresowana nie tylko do uczniów, ale 
także do nauczycieli i – o czym warto pamiętać – do 
szerokiej publiczności. Duża część naszej oferty jest 
skierowana do wszystkich Polaków, a nie tylko do 
młodego pokolenia.

Jeśli chodzi o ofertę dla nauczycieli, to oprócz 
wielu szkoleń, o których nie będę mówił, wspomnę 
o nowej tece edukacyjnej, nowym materiale eduka-
cyjnym poświęconym polskiemu podziemiu niepod-
ległościowemu. Jest to materiał, którego nauczyciele 
już od dawna oczekiwali ze względu na wzrost za-
interesowania historią Żołnierzy Wyklętych wśród 
młodych ludzi.

Z bardzo wielu projektów skierowanych do 
młodych ludzi chciałbym wymienić tylko kilka. 
Pierwszy to grupa projektów. To są projekty edu-
kacyjne „Opowiem ci o wolnej Polsce”, „Kamienie 
pamięci”, „O tym nie można zapomnieć… – spotka-
nia z kobietami, które przeszły piekło obozów i ła-
grów”, „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy”. To 
są projekty, z mojego osobistego punktu widzenia, 

Kolejną sferą działalności Instytutu Pamięci 
Narodowej są badania naukowe, realizowane w ra-
mach 11 ogólnopolskich projektów i 14 projektów 
oddziałowych. 4 projekty ogólnopolskie decyzją 
rady mają charakter priorytetowy. Są to projekty: 
„Ziemie polskie pod okupacją 1939–1945”, „Władze 
PRL wobec kryzysów społeczno-politycznych i opo-
zycji demokratycznej 1956–1976” – ten projekt sku-
piał się w ostatnich latach na wydarzeniach roku 
1956 – „Struktury i działalność PZPR” oraz „Polska 
emigracja polityczna 1939–1990”. Warto podkreślić, 
że we wszystkich tych projektach ogólnopolskich 
uczestniczą także badacze spoza Instytutu Pamięci 
Narodowej. Staramy się zachęcać również przedsta-
wicieli innych ośrodków, przede wszystkim uczelni, 
ośrodków Polskiej Akademii Nauk, do współpracy 
z nami przy realizacji tych projektów.

Wyniki badań naukowych prezentowane są na 
konferencjach naukowych. W roku ubiegłym zor-
ganizowaliśmy 53 konferencje naukowe, z czego 17 
o charakterze międzynarodowym, i 23 sesje popu-
laryzatorskie.

Instytut prowadzi także duże projekty dokumenta-
cyjne, realizowane w formie konkursu dla organizacji 
pozarządowych. Są to „Indeks Polaków zamordo-
wanych i represjonowanych za pomoc Żydom” oraz 
„Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją nie-
miecką”. Prowadzimy także projekt notacyjny, nagry-
wając długie relacje świadków historii. W ubiegłym 
roku nagrano 173 takie relacje.

Badania naukowe są też podstawą do działalności 
wydawniczej, aczkolwiek warto pamiętać, że wiele 
naszych wydawnictw ma również charakter popu-
larnonaukowy. W roku ubiegłym ukazało się 195 pu-
blikacji, co, jeśli się nie mylę, jest najwyższą liczbą 
w historii instytutu, i ponadto 40 starszych publika-
cji udostępniliśmy w Bibliotece Cyfrowej w postaci 
elektronicznej. Ta Biblioteka Cyfrowa z roku na rok 
się rozwija.

Z publikacji edukacyjnych wymienię może tylko 
trzy: kolejną grę edukacyjną instytutu „7. W obronie 
Lwowa”, wydaną w językach polskim, angielskim 
i ukraińskim; serię komiksów „Wojenna odyseja 
Antka Srebrnego”, też cieszących się gigantyczną po-
pularnością, chociażby na targach książki, to jest w tej 
chwili największy hit wydawniczy Instytutu Pamięci 
Narodowej; i popularną syntezę „Sto lat harcerstwa”.

Jeśli chodzi o publikacje o bardziej naukowym 
charakterze, tylko tytułem przykładu wspomnę 
o „Poczcie Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej na 
Uchodźstwie”, który wydaliśmy w 25. rocznicę prze-
kazania insygniów przez prezydenta Kaczorowskiego. 
Zresztą prezentacja tej publikacji odbyła się w Senacie, 
i za tę możliwość dziękuję. W ubiegłym roku ukazał 
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(prezes Ł. Kamiński) Ponieważ wiemy, że w bardzo wielu miejscowościach, 
gdzie nie ma ani oddziału, ani delegatury IPN, jest 
zapotrzebowanie na spotkanie z instytutem, spotka-
nie z historykami, tworzymy Przystanki Historia. 
One, inaczej niż tutaj, w Warszawie, nie mają swojej 
siedziby, gdzie codziennie coś się odbywa, ale regu-
larnie, raz bądź dwa razy w miesiącu, są tego typu 
inicjatywy.

W ubiegłym roku przygotowaliśmy 20 nowych 
wstaw, z których najpopularniejsza, „Milcząc, woła-
ją”, była pokazywana w 38 miejscowościach. Nadal 
pokazujemy też wystawy sprzed lat, które cieszą się 
zainteresowaniem. W roku ubiegłym pokazywaliśmy 
186 takich starszych wystaw, wiele z nich wielokrot-
nie.

Współpracujemy z telewizją. Wspólnie z telewizją 
Republika realizujemy cykl filmów dokumentalnych 
„Z filmoteki bezpieki”, a z Telewizją Polską zrealizo-
waliśmy w roku ubiegłym dwa programy: „Historia 
dla Ciebie” oraz „Narodziny Solidarności”, a także 
„Wielki test z historii”, który miał ponad 2 milio-
ny widzów – to jedna z największych widowni, jeśli 
chodzi o wielkie testy realizowane przez Program 1.

I jeszcze może ostatni element działalności edu-
kacyjnej, ale dość aktualny: projekt „Patroni naszych 
ulic”. Obok prowadzenia naszej, zapewne państwu 
znanej, wieloletniej już walki o to, aby zmieniać tych, 
że tak powiem, niedobrych patronów związanych 
z systemem komunistycznym, staramy się też pro-
mować patronów, którzy na to zasługują, ale również 
tłumaczyć Polakom, kim byli ludzie, którzy są patro-
nami ich ulicy. Bo to niestety częste zjawisko, że taka 
wiedza jest dość umiarkowana. Tak więc przygotowu-
jemy specjalne broszury, które są dostarczane najczę-
ściej przez harcerzy, przez członków różnego rodzaju 
uczniowskich klubów historycznych. Np. przy ulicy 
Pileckiego dystrybuowane są broszury poświęcone 
rotmistrzowi Pileckiemu. I to oczywiście jest dla mnie 
okazja do ponownego podziękowania Wysokiej Izbie 
za zgłoszenie powtórnej inicjatywy ustawodawczej, 
która wreszcie ten problem rozwiąże.

Przygotowujemy się już, jako instytut, do wej-
ścia w życie ustawy. Chcemy nie tylko czekać na ten 
moment, kiedy będziemy na wniosek wojewodów 
wydawali opinie, ale już teraz doradzać samorządom, 
jakie nazwy ulic należy zmienić. I oczywiście, jeśli 
będzie taka potrzeba, będziemy również doradzać, 
kogo można by wybrać na nowego patrona. Zwłaszcza 
z bohaterów lokalnych. Bo skoro mówimy o grubo 
ponad tysiącu nazw ulic, które powinny ulec zmia-
nie, to jest to wielka okazja, żeby przypomnieć wiele 
zapomnianych osób. Nie tylko w wymiarze ogólno-
polskim, lecz także w wymiarze tworzenia pewnej 
tożsamości lokalnej.

Instytut Pamięci Narodowej, jak co roku, aktyw-
ny był również poza granicami kraju. Ta aktywność 

szczególnie istotne, ponieważ one nie polegają na 
tym, iż uczniowie mają za zadanie przyswoić sobie 
po prostu jakąś wiedzę z tej czy innej publikacji. 
To są projekty, w których młodzi ludzie odkrywają 
historię, sami poszukując źródeł, często spotykając 
się z żyjącymi świadkami historii. I właśnie dzięki 
temu, jestem o tym przekonany, te projekty trafiają 
do nich w dużo większym stopniu niż tradycyjne 
konkursy, gdzie trzeba po prostu się przygotować, 
później wypełnić jakiś test czy rozwiązać jakieś za-
dania, ponieważ oni są w stanie sami poczuć pewne 
emocje i poznać emocje ludzi uczestniczących w wy-
darzeniach, które uczniowie opisują. Ale oczywiście 
angażujemy się też w te tradycyjne, chociażby takie 
jak olimpiada historyczna. Od kilku lat jesteśmy part-
nerem Polskiego Towarzystwa Historycznego przy 
organizacji olimpiady historycznej.

Chciałbym zwrócić uwagę na debaty oksfordz-
kie, które w roku ubiegłym po raz pierwszy na skalę 
ogólnopolską były formą działalności edukacyjnej 
Instytutu Pamięci Narodowej. To jest oczywiście 
działanie bardzo elitarne, skierowane do stosunkowo 
wąskiej grupy młodych ludzi, którzy tworzą drużyny 
i później w trybie, powiedziałbym, pucharowym mie-
rzą się ze sobą, są wybierani liderzy w poszczególnych 
regionach, którzy później spotykają się w Warszawie. 
To jest nie tylko szkoła rozumienia historii, ale też po 
prostu szkoła debaty publicznej. Jestem przekonany, 
że w gronie uczestników debat oksfordzkich zapewne 
są i przyszli senatorowie. A chciałbym też państwa 
senatorów zachęcić do udziału, ponieważ właśnie dziś 
i jutro odbywa się finał turnieju debat oksfordzkich 
o puchar prezesa IPN. Naprawdę warto chociaż na 
chwilę pójść posłuchać tych młodych ludzi, którzy 
często są w ciężkiej sytuacji, bo idea debaty oks-
fordzkiej polega na tym, że nie wybiera się samemu, 
czy się broni tezy, czy się jej przeciwstawia. Trzeba 
umieć znaleźć argumenty, czasem wbrew własnym 
przekonaniom, więc naprawdę jest to dobra szkoła 
myślenia.

W naszej działalności edukacyjnej sięgamy tak-
że po film. Przypomnę tylko, że w ubiegłym roku 
mieliśmy szóstą edycję przeglądu filmowego „Echa 
Katynia”, odbyła ona się już w 30 miastach. Z roku 
na rok wydarzenie to obejmuje coraz więcej miej-
scowości.

Oczywiście wykorzystujemy internet, portale 
edukacyjne. Największy z nich, Pamięć.pl, w roku 
ubiegłym miał 2 miliony 500 tysięcy wejść. W roku 
ubiegłym powstały też 4 nowe portale. Jest także 
nasz kanał na YouTube, gdzie zamieszczamy naszą 
produkcję filmową.

W roku ubiegłym rozszerzyliśmy, na dużo więk-
szą skalę niż wcześniej, ideę „Przystanku Historia”. 
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(prezes Ł. Kamiński) Ostatni obszar to upowszechnianie wiedzy o pol-
skiej historii poza granicami kraju. To jest istotny 
element podnoszonego wielokrotnie w ostatnim cza-
sie w debacie publicznej problemu ochrony dobrego 
imienia. Moim zdaniem tego fundamentem musi być 
aktywna działalność na rzecz wiedzy o polskiej hi-
storii.

Mówiłem już o międzynarodowych konferencjach 
naukowych. Nasi historycy uczestniczą w konferen-
cjach realizowanych za granicą – to jest forma do-
tarcia do środowisk naukowych, które mają istotne 
znaczenie dla formułowania tych wyobrażeń – ale 
staramy się także pracować z nauczycielami. W roku 
ubiegłym po raz drugi miało miejsce szkolenie dla 
25 nauczycieli historii z Europy pod nazwą „Polska 
w sercu europejskiej historii”. Staramy się pokazać 
polski punkt widzenia, jeśli chodzi o najważniejsze 
wydarzenia z historii XX wieku.

Jesteśmy aktywni w internecie, część naszych 
portali ma obcojęzyczne wersje internetowe. W roku 
ubiegłym, co chciałbym podkreślić, dodano kolejne 
dwie wersje językowe portalu Truth About Camps. To 
jest portal, który w takiej bardzo skrótowej, ale po-
ważnej formie przedstawia historię niemieckich obo-
zów koncentracyjnych, niemieckich obozów zagłady 
na terenie okupowanej Polski. Kontekst istnienia tego 
portalu jest oczywisty.

Tytułem przykładu innej formy działalności 
w upowszechnianiu polskiej historii poza granicami 
kraju chciałbym wspomnieć o ogłoszeniu, które nam 
się udało zamieścić w „Komsomolskiej Prawdzie”. 
W tym roku nie udało się tego powtórzyć, ale 
w roku ubiegłym, jednorazowo, w siedemdziesiątą 
rocznicę porwania i procesu 16 przywódców Polski 
Podziemnej, zamieściliśmy na ten temat ogłosze-
nie, które odbiło się dość dużym zainteresowaniem 
w Rosji. Nawet jeśli ktoś do tego podchodził negatyw-
nie, to przynajmniej poznał pewne podstawowe fakty.

Szanowni Państwo, Wysoka Izbo, za kilka dni 
minie już 16 lat, od kiedy istnieje Instytut Pamięci 
Narodowej. Przez cały ten czas staramy się w róż-
nych formach, często zmieniając je pod wpływem 
doświadczeń, realizować tę samą podstawową misję, 
która została przed nami postawiona. Misję, która 
jest, jak sądzę, najlepiej wyrażona w słowach pre-
ambuły ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Są 
to słowa, które staramy się sobie dość często przy-
pominać. Proszę mi pozwolić na ich przytoczenie. 
Tworząc Instytut Pamięci Narodowej, parlament 
Rzeczypospolitej miał na względzie: „zachowanie pa-
mięci o ogromie ofiar, strat i szkód poniesionych przez 
Naród Polski w latach II wojny światowej i po jej 
zakończeniu; patriotyczne tradycje zmagań Narodu 
Polskiego z okupantami, nazizmem i komunizmem; 
czyny obywateli dokonywane na rzecz niepodległego 
bytu Państwa Polskiego i w obronie wolności oraz 

miała miejsce na kilku polach. Jedno z nich jest zwią-
zane z upowszechnianiem polskiego doświadczenia 
w rozliczeniach z przeszłością. Od wielu lat już ob-
serwujemy, że polski model cieszy się dużym zain-
teresowaniem, jest duże zapotrzebowanie na wizyty 
studyjne w instytucie i na wyjazdy naszych ekspertów 
do innych państw, żeby dzielić się takim właśnie do-
świadczeniem.

Współpracujemy również z naszymi instytucja-
mi partnerskimi na całym świecie. Jest to zarówno 
współpraca dwustronna… W roku ubiegłym była 
ona szczególnie intensywna z węgierskim Komitetem 
Pamięci Narodowej, to jest nowa instytucja. Efekty 
tej współpracy będziemy zbierać w roku obecnym, 
wspólnie obchodząc rocznicę wydarzeń roku 1956 
w Polsce i na Węgrzech. I jest to także współpraca 
wielostronna, przede wszystkim w ramach dwóch in-
stytucji. Pierwsza z nich to Europejska Sieć Instytucji 
Archiwalnych Zajmujących się Aktami Tajnych 
Służb. Największym efektem tej współpracy była 
wystawa, która powstała głównie dzięki Instytutowi 
Pamięci Narodowej, poświęcona temu, jak komuni-
styczny aparat bezpieczeństwa, tajna policja, wpływał 
na życie codzienne w państwach bloku sowieckiego, 
która to wystawa została otwarta w październiku 
2015 r. w Berlinie. A druga instytucja to Platforma 
Europejskiej Pamięci i Sumienia. Tutaj tylko wspo-
mnę, że mój zastępca, pan doktor Paweł Ukielski, 
w roku ubiegłym po raz drugi został wybrany do 
władz tej organizacji, skupiającej ponad 50 instytucji 
i organizacji z całej Europy.

Kolejny obszar to jest dialog historyczny. Tu oczy-
wiście w ostatnich latach najważniejszy jest dialog 
polsko-ukraiński. W roku ubiegłym powstało Polsko-
Ukraińskie Forum Historyków, powołane przez polski 
IPN i Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. Ten 
dialog się rozpoczął. Jest on bardzo trudny, ale się 
toczy. Myślę, że jest niezbędnym warunkiem do tego, 
aby kiedyś w przyszłości można było mówić o rze-
czywistym pojednaniu między naszymi narodami.

Kolejny obszar działalności poza granicami 
to wsparcie dla Polaków poza granicami kraju. 
Wspominałem już o wsparciu dla instytucji archiwal-
nych. Uzupełnię to, mówiąc, że drugim podstawowym 
obszarem tej aktywności jest wsparcie dla instytucji 
edukacyjnych, dla polskich szkół działających poza 
granicami kraju. To wsparcie odbywa się zarówno 
poprzez dostarczanie materiałów edukacyjnych, jak 
i poprzez szkolenia, co jest chyba niezmiernie istotne. 
Szkolimy nauczycieli polskich, zapraszając ich do 
Polski, ale i wysyłamy naszych edukatorów np. na 
zjazdy nauczycielstwa polskiego w Ameryce, gdzie 
jest okazja przeprowadzić dla dużego grona osób tego 
typu warsztaty.
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(prezes Ł. Kamiński) Senator Dorota Czudowska:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Prezesie, dziękując za wyczerpujące, 

piękne sprawozdanie, chciałabym zapytać o te-
raźniejszość. Chyba dobrze słyszałam, że Instytut 
Pamięci Narodowej przygotowuje jakieś materiały 
na Światowe Dni Młodzieży? Czy mógłby pan przy-
bliżyć, co to będzie? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Prezesie.

Prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński:
Tak, rzeczywiście. My już w ubiegłym roku 

umówiliśmy się z komitetem organizacyjnym, że 
przygotujemy broszurę o historii Polski w XX wie-
ku, zgodnie z naszą kompetencją ustawową. Pod 
koniec roku pojawiła się idea Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, aby ta broszura objęła całość polskiej 
historii. Zdecydowaliśmy się na współpracę, bo ze 
względów organizacyjnych trudno by było 2 tego typu 
materiały dostarczyć uczestnikom. Tak że rzeczywi-
ście wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych 
wydajemy broszurę o polskiej historii, to przewodnik 
po polskiej historii od roku 966. Oczywiście jest to 
absolutnie punkt wyjścia. To jest zachęta do tego, 
żeby się zapoznać z polską historią, ponieważ za-
łożenie było takie, że całość tego materiału to będą 
2 arkusze wydawnicze, czyli 40 stron maszynopisu. 
Przyznaję, że nie udało nam się tak całkiem utrzymać 
przyjętych założeń, ale… Jest to niewielka broszura, 
ale ona zostanie wydana we wszystkich oficjalnych 
9 językach Światowych Dni Młodzieży i najpierw 
dostarczona na etapie diecezjalnym, a później będzie 
też dostępna w Krakowie. Oprócz tego oczywiście 
nasz oddział krakowski szykuje inne, drobniejsze już, 
powiedziałbym, inicjatywy edukacyjne związane ze 
Światowymi Dniami Młodzieży.

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję, 
Panie…)

(Senator Dorota Czudowska: Czy w wersji wir-
tualnej też będzie?)

Nad tym się zastanowimy, bo jest kwestia praw 
autorskich do ilustracji. Bo żeby ta broszura była 
atrakcyjna, jest tam sporo ilustracji i nie wszystkie są 
z naszych zasobów, ze względów oczywistych, gdyż 
dysponujemy zwłaszcza niewieloma ilustracjami spo-
za XX wieku, tak że… Ale jak uda nam się rozwiązać 
problem praw autorskich, będziemy chcieli, aby ona 
była również dostępna w wersji elektronicznej.

godności ludzkiej; obowiązek ścigania zbrodni prze-
ciwko pokojowi, ludzkości i zbrodni wojennych, a tak-
że powinność zadośćuczynienia przez nasze państwo 
wszystkim pokrzywdzonym przez państwo łamiące 
prawa człowieka”. Wyrażono również przekonanie, 
że „żadne bezprawne działania państwa przeciwko 
obywatelom nie mogą być chronione tajemnicą ani 
nie mogą ulec zapomnieniu”.

Ta misja, działalność Instytutu Pamięci Narodowej 
przede wszystkim skierowana jest w przeszłość, ale 
uważam, że jest ona także ważnym czynnikiem 
współkształtującym naszą teraźniejszość i tak na-
prawdę wiele elementów naszej działalności jest 
skierowanych w przyszłość. To, czym zajmuje się 
Instytut Pamięci Narodowej, to przede wszystkim 
wypełnienie naszego wspólnego obowiązku wobec 
bohaterów polskiej historii i wobec ofiar systemów 
totalitarnych. Kształtowanie pamięci jest fundamen-
talnym elementem kształtowania polskiej tożsamości, 
bo nie zrozumiemy siebie jako naród, nie znając wła-
snej przeszłości. Ale ta przeszłość pozwala nam także 
rozumieć współczesność, pozwala rozumieć współ-
czesną Polskę, pozwala rozumieć współczesny świat.

Ważnym elementem wynikającym z naszej dzia-
łalności jest kształtowanie postaw. My przypominamy 
postawy ludzi, którzy przeciwstawiali się systemom 
totalitarnym, przeciwstawiali się okupantom. Jestem 
przekonany, że w ten sposób kształtujemy postawy i, 
można powiedzieć, stawiamy nawet pewne wymaga-
nia, i to nie tylko przedstawicielom młodego pokole-
nia. Myślę, że ta pamięć o przeszłości niesie pewne 
zobowiązania dla nas wszystkich. I niesie coś jeszcze, 
coś niezwykle istotnego. Mówiąc o przeszłości Polski 
w XX wieku, tak naprawdę mówimy o wartościach, 
wartościach towarzyszących ludziom, o których pa-
miętamy. To są wartości, których potrzebujemy tak 
samo dzisiaj w naszym współczesnym wspólnym 
polskim życiu. I to nie są tylko wartości, które jako 
Instytut Pamięci Narodowej staramy się pokazywać 
innym. To są wartości, na których staramy się opierać 
naszą codzienną pracę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Prezesie, za przedstawienie 

obszernej informacji na temat działalności Instytutu 
Pamięci Narodowej za rok ubiegły.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać ja-
kieś pytania panu prezesowi?

Pani senator Dorota Sagatowska. Bardzo proszę.
(Senator Dorota Czudowska: Czudowska.)
Przepraszam, Czudowska. Przepraszam.
(Rozmowy na sali)
Pani senator Czudowska.
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Pierwszą kategorią, największą, jak sądzę, albo 
jedną z większych, są akta osobowe funkcjonariu-
szy. Widać ewidentnie, że przy tworzeniu tego zbioru 
zastrzeżonego bardzo dużo dokumentacji dotyczącej 
dawnych funkcjonariuszy zostało tam umieszczo-
ne. Kolejna grupa to są różnego rodzaju materiały 
dotyczące wewnętrznego funkcjonowania Służby 
Bezpieczeństwa, rozkazy personalne, funkcjonowa-
nie niektórych fragmentów funduszu operacyjnego, 
bo duża część przecież była już od dawna w zbiorze 
jawnym. I wreszcie trzecia kategoria to są rozpra-
cowania poszczególnych osób. Oczywiście też jest 
pewna grupa dotycząca agentury, czyli tajnych współ-
pracowników różnych pionów komunistycznego apa-
ratu bezpieczeństwa.

Gdybym miał próbować wyciągać jakiekolwiek 
wnioski z analizy tych materiałów, które w ubiegłym 
roku opuściły zbiór zastrzeżony, to wniosek podsta-
wowy jest taki, że naprawdę trudno zrozumieć, jak te 
materiały wypełniały ustawową definicję, która po-
zwalała ją umieścić w zbiorze zastrzeżonym, a przy-
pomnę, że ona stanowi, że tam mogły się znaleźć 
materiały istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa 
państwa. W żadnym z tych przypadków nie widzę, 
jak mogły być one – czy to 15 lat temu, czy dziś – 
istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.

Jeśli chodzi o program polonijny, zainicjowany 
zresztą w czasie – pan senator skromnie nie dodał 
– kiedy pan senator był dyrektorem Biura Edukacji 
Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, to wnioski 
o charakterze ogólnym, jak sądzę, można sprowadzić 
do tego, iż jest ogromna potrzeba wsparcia polskiej 
edukacji poza granicami kraju. W ostatnich latach 
udało nam się zrobić dużo więcej niż wcześniej, ale 
to wciąż jest niemalże kropla w morzu potrzeb. To 
po pierwsze.

Po drugie, to wsparcie musi być ukierunkowane 
na specyfikę polskich placówek, które w większości 
nie są szkołami w pełnym wymiarze, gros z nich to 
są szkoły sobotnie, których zadaniem jest kolejnemu 
pokoleniu Polaków urodzonych już najczęściej na 
obczyźnie przekazać podstawowe elementy polskiej 
historii, języka, kultury. I tu trzeba nie tylko wyko-
rzystywać to, czym dysponujemy, ale tak naprawdę 
tworzyć nowe materiały edukacyjne dla tych szkół 
i szkolić nauczycieli niejako pod tym kątem, pod-
powiadać nie tyle, jak ogólnie uczyć o historii, ile 
wskazywać, jak uczyć w takiej specyficznej, często 
bardzo trudnej sytuacji, kiedy część z tych młodych 
ludzi, np. w Stanach Zjednoczonych, już w niewiel-
kim stopniu posługuje się językiem polskim. Tak że 
to są, jak sądzę, 2 podstawowe wnioski.

Trzeci jest moim wnioskiem osobistym, wyni-
kającym z pewnych doświadczeń, bo ja też podczas 
wizyt zagranicznych, zawsze tam, gdzie była możli-
wość, starałem się odwiedzać te szkoły i prowadzić 

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Prezesie.
Pytanie zadaje pan profesor Jan Żaryn. Bardzo 

proszę.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję bardzo.
Ja oczywiście chciałbym zadać tysiące pytań, ale 

nie jesteśmy sami na tej sali, więc nie mogę wziąć 
udziału w tej części w takim stopniu, jak bym chciał, 
ale 2 pytania na początek. Może ewentualnie jeszcze 
dalsze pozwolę sobie zadać w następnej turze.

Mianowicie, dla nas jako dla senatorów bardzo 
istotną kwestią jest zbiór zastrzeżony. Ja oczywiście 
nie chcę się dopytywać o jego zawartość, tylko chciał-
bym zadać pytanie odwrotne. Mianowicie co roku 
– w tym sprawozdaniu też jest to widoczne – kolejne 
fragmenty tego zbioru zostają ujawnione i przekazane 
do zbioru jawnego, a o zbiorze jawnym już możemy 
mówić. Prośba wielka, gdyby pan prezes mógł, aby 
podał nam przykładowe zespoły czy kategorie akt, 
które zostały ujawnione, tak żebyśmy zdali sobie 
sprawę, jak wyglądał ten zbiór zastrzeżony przed 
ujawnieniem. To jest pierwsze pytanie.

Drugie też dotyczy tego, co nas tu w Senacie bar-
dzo interesuje i o czym pan wspomniał, mianowicie 
Programu Polonijnego Biura Edukacji Publicznej. 
Szczególnie dla naszej komisji, której przewodniczącą 
jest pani Janina Sagatowska, ta informacja i to do-
świadczenie Instytutu Pamięci Narodowej, już blisko 
10-letnie, są bardzo ważne. Z tego doświadczenia 
płyną pewne wnioski, dotyczące realnych możliwości 
oddziaływania na szkolnictwo, przede wszystkim na 
szkolnictwo polskie na emigracji. Gdyby pan prezes 
mógł, to prosilibyśmy, aby podzielił się z nami tym 
doświadczeniem Instytutu Pamięci Narodowej.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Prezesie.

Prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński:

Dziękuję.
Jeśli chodzi o zbiór zastrzeżony, to ze względu też 

na ilość materiałów, które w ubiegłym roku opuściły 
ten zbiór, a jest to mniej więcej połowa wszystkiego, 
co od początku wyszło ze zbioru zastrzeżonego, mogę 
rzeczywiście operować tylko pewnymi kategoriami, 
a nie konkretnymi przykładami.
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(prezes Ł. Kamiński) ślady niechlubnej historii czasów komunizmu. Czy do 
działań administracyjnych, które ustawa przewiduje – 
moim zdaniem, one są niezbędne, a w kwestii admini-
stracyjnej wydają się wystarczające – nie powinno się 
dołączyć wzmożonej działalności Instytutu Pamięci 
Narodowej, po to żeby rozbudzić świadomość rów-
nież w młodym pokoleniu? Chciałbym doprowadzić 
do takiej sytuacji, że młodzi ludzie sami będą zabie-
gać o to, żeby zmienił się adres zameldowania ich 
rodziny. Jako przykład podam jedną ze szkół, z której 
to młodzi ludzie wystąpili po dziesiątkach lat istnienia 
liceum z tym, że już nie chcą dalej się uczyć w liceum 
imienia Hanki Sawickiej. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Prezesie.

Prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński:
Dziękuję uprzejmie.
Jeśli chodzi o współpracę z Ministerstwem 

Edukacji Narodowej przy tworzeniu nowych progra-
mów, to, jak rozumiem, obecne prace ministerstwa 
skupiają się nad refleksją, w ogóle nad ustrojem szkol-
nym i wyznaczeniem pewnego kierunku. Chyba do 
prac programowych jeszcze nie doszło. My oczywi-
ście bardzo chętnie podzielimy się swoim doświad-
czeniem. Jestem przekonany, że mamy sporo do prze-
kazania po tych 15 latach działalności edukacyjnej. 
Gdybym teraz był zapytany o zdanie, jak kształtować 
ten program, wskazałbym, że być może trzeba też 
zmieniać trochę proporcje i więcej poświęcać uwagi 
tym okresom naszej historii, które mają szczególny 
wpływ na zrozumienie teraźniejszości, czyli, po-
wiedzmy, XIX i XX wiekowi. Bo do tej pory mamy 
taki bardzo tradycyjny, mniej więcej proporcjonalny 
podział na różne epoki. I to, co możemy wnieść, to 
oczywiście nie tylko pewne sugestie, na jakie tematy, 
na jakie wątki – z konieczności trzeba będzie przecież 
wybierać tylko niektóre z nich – zwrócić szczególną 
uwagę, ale też, jak sądzę, praktyczne doświadcze-
nie, jakie metody edukacji się sprawdzają, czyli jak 
wzbogacić program edukacji szkolnej o takie mniej 
standardowe podejście. 

Wydaje mi się, że można by chociażby edukację 
w miejscach pamięci narodowej wpisać na stałe do 
programu nauczania. To jest to, o czym mówiłem 
wcześniej, to dotknięcie historii, bo ono też często 
odbywa się właśnie w ten sposób. To jest często dla 
nas bardzo poruszające, kiedy grupa uczniów, którzy 
jeszcze w autobusie zajmują się głównie swoimi tele-
fonami komórkowymi, przyjeżdża na miejsce pamięci 

jakieś zajęcia z młodzieżą. Nie wiem, czy nie powin-
niśmy przekroczyć pewnej bariery psychologicznej, 
to jest właśnie bariera języka. Bo cała nasza oferta, 
nie tylko instytutu, ale państwa polskiego, jest ofertą 
w języku polskim. Jest pytanie, czy przyjmiemy taką 
możliwość, że tak jak w Stanach Zjednoczonych – 
żeby trzymać się tego przykładu – są ludzie, którzy 
są w piątym pokoleniu Włochami i wiedzą, że są 
Włochami, ale znają tylko kilka słów w języku wło-
skim… Czy nie powinniśmy zaakceptować, że tak bę-
dzie też z Polakami, przynajmniej z ich dużą częścią? 
A to powoduje konsekwencje. Być może trzeba zacząć 
myśleć np. o materiałach dwujęzycznych, nie tylko 
o materiałach edukacyjnych w języku polskim. Czy to 
nie jest droga do zachowania pewnej więzi części tych 
młodych ludzi z polskością, przynajmniej z jakimiś jej 
podstawami? To jest trochę mój autorski pomysł, nie 
uzgadniałem go z dyrektorem Zawistowskim, który 
odpowiada za program polonijny. Ale takie miałem 
wrażenie, zwłaszcza po spotkaniach z młodzieżą pol-
ską w Stanach Zjednoczonych.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Prezesie.
Pytanie zadaje pan senator Krzysztof Słoń.

Senator Krzysztof Słoń:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja będę kontynuował wątek edukacyjny. Panie 

Prezesie, bardzo dziękuję za programy, które państwo 
realizujecie wśród polskiej młodzieży.

Mam jedno pytanie dotyczące tego, czy państwo 
współpracujecie z ministerstwem edukacji przy two-
rzeniu nowych programów nauczania, które – zdaje-
my sobie wszyscy sprawę – powinny kłaść większy 
nacisk na najnowszą historię Polski. Tę historię, którą 
dzieci i młodzież mogłyby weryfikować w swoich 
środowiskach, szczególnie w środowisku rodzinnym. 
Czy państwa udział w tworzeniu tych programów 
byłby w tej polityce państwa skuteczny? Bo tak to 
widzę, że na tym powinna być oparta polityka histo-
ryczna państwa, żeby przede wszystkim kształtować 
świadomość najmłodszego pokolenia obywateli.

Drugie pytanie dotyczy kwestii zagranicy. Jakie, 
pana zdaniem, są najskuteczniejsze narzędzia i czy 
IPN mógłby takimi narzędziami dysponować w walce 
naszego państwa z kłamliwymi informacjami – cho-
ciażby dotyczącymi czasów II wojny światowej – które 
co rusz są propagowane w różnych państwach świata?

Trzecie pytanie dotyczy tego, o czym pan mówił, 
Panie Prezesie, czyli ustawy, dzięki której będą mogły 
wreszcie zostać pozmieniane nazwy ulic, usunięte 
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(prezes Ł. Kamiński) który nie ma jakichś obciążeń, na takiego, który bu-
dzi pozytywne skojarzenia.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Czerwiński, proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku, Panie Prezesie, mam pytanie 

związane z grupą ofiar II wojny światowej, która to 
grupa jeszcze do niedawna była przemilczana, i to 
celowo przemilczana. Kładziono, nazwałbym to tak, 
na ołtarzu poprawności politycznej pamięć o nich. 
Chodzi mianowicie o Polaków, ale nie tylko, ofiary 
ludobójstwa ukraińskiego na Kresach Wschodnich 
Rzeczypospolitej w czasie II wojny światowej i tuż 
po niej. Proszę mi powiedzieć – może ja przeoczy-
łem to w sprawozdaniu – czy rzeczywiście jest tak 
niewiele działań, które instytut podejmuje w tym za-
kresie. Jak mówię, to jest bardzo specyficzny zakres, 
bo przez długi okres pomijany, wręcz celowo pomi-
jany. Prosiłbym o wymienienie z tych 3 głównych 
grup, a mianowicie z edukacji i badań naukowych, 
działalności archiwalnej i ścigania zbrodni, projek-
tów czy działań, które instytut podejmuje w zakresie 
ludobójstwa ukraińskiego; i prosiłbym o określenie 
przez pana, czy działalność IPN w tym zakresie jest 
wystarczająca? A jeśli nie, to dlaczego, i co panu prze-
szkadza czy co instytutowi przeszkadza?

Prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński:
Już odpowiadam.
Pozwolę sobie zwrócić uwagę na to, że kulmi-

nacyjny, jeśli chodzi o naszą działalność w tej sfe-
rze w wymiarze ogólnopolskim, był rok 2013, czyli 
siedemdziesiąta rocznica zbrodni. Myślę, że można 
te ówczesne działania Instytutu Pamięci Narodowej 
określić w ten sposób, iż było to największe zaanga-
żowanie instytucji państwa polskiego w przypomnie-
nie zbrodni popełnionych przez ukraińskich nacjo-
nalistów i przypomnienie ich ofiar. I wówczas m.in. 
wypracowaliśmy chociażby materiały edukacyjne 
dla nauczycieli, które zostały przekazane nauczycie-
lom, więc oni mogą w bieżącej pracy edukacyjnej 
z nich korzystać. Jest to w dalszym ciągu przedmiot 
działalności śledczej Instytutu Pamięci Narodowej. 
Część tych śledztw już się zakończyła, ale kilka 
z nich, w tym np. największe dotyczące Wołynia, 

i potem się wycisza, i widać, że ta historia po prostu 
tych uczniów dotyka, nawet jeśli ją wcześniej znali 
z podręcznika czy z wykładu historyka. Tak że na 
pewno to doświadczenie mogłoby być wykorzystane 
przy tego typu pracach nad nową podstawą progra-
mową. Najskuteczniejszym narzędziem jest kultura, 
chociażby film, i niestety, obawiam się, skoro mówi-
my o filmie fabularnym, kształtowanie wyobrażenia. 
Tak, widzimy, jak wiele krajów ukształtowało swoje 
wyobrażenie właśnie poprzez film. I to często nie są 
kraje, które same w sobie mają gigantyczny potencjał. 
Weźmy chociażby Irlandię – ile jest filmów o pięk-
nej irlandzkiej historii, walce o wolność, kręconych 
w Stanach Zjednoczonych. Takie filmy kształtują 
wyobrażenie o historii, a też w dużym stopniu tak 
naprawdę o dzisiejszej Irlandii. My staramy się sięgać 
do takich narzędzi kulturowych, ale jeśli mówimy 
o dotarciu za granicę, to nasze możliwości są ogra-
niczone, aczkolwiek też staramy się coś robić w tej 
kwestii. Mamy już zaawansowany projekt krótkiego 
filmu rysunkowego o polskiej historii XX wieku, ta-
kiego filmu wychodzącego aż do „Solidarności”, żeby 
w takiej pigułce przedstawić polską historię.

Jeśli chodzi o ustawę o nazwach ulic, to ja za-
pomniałem, a może warto jednak przytoczyć, bo 
to jest rzecz szczególna: warto pamiętać, że wła-
śnie w roku ubiegłym na skutek działań Instytutu 
Pamięci Narodowej zniknęła w Polsce ostatnia ulica 
Bolesława Bieruta. Ja, prawdę mówiąc, nie zdawałem 
sobie nawet sprawy, że taka ulica jeszcze może ist-
nieć – ulica imienia jednego z większych zbrodniarzy 
w naszej historii. I rzeczywiście w projekcie „Patroni 
naszych ulic” spotykamy się z dużym zaangażowa-
niem młodzieży. To jest ten przykład, o którym mówił 
pan senator: młodzi ludzie coraz częściej właśnie 
nie potrafią się pogodzić z takimi nazwami. Może 
dla starszego pokolenia to jest już po prostu kwestia 
przyzwyczajenia; jest taki patron, pewnie niedobry, 
ale wszyscy się przyzwyczaili. A młodzi dostrze-
gają ten kontrast, tak że to jest tak naprawdę nie do 
pomyślenia. Bo jeśli czcimy ofiary, to nie możemy 
jednocześnie czcić sprawców. Tak że młodzież an-
gażuje się już we współdziałanie z nami, aczkolwiek 
problem patronów szkół tak naprawdę pewnie będzie 
niełatwy i jeszcze przez wiele lat będzie wymagał 
rozwiązania. Ale w sytuacji dobrej współpracy nie 
tylko z uczniami, ale też z nauczycielami i w ogóle 
ze społecznością szkolną, jestem przekonany, że uda 
się go rozwiązać. Bo też często jest tak, że uczniowie 
domagają się dobrych patronów. Są tak zafascynowani 
niektórymi postaciami z najnowszej historii Polski, 
które poznają w dużym stopniu dzięki pracy Instytutu 
Pamięci Narodowej, że domagają się, żeby zmienić 
nawet jakiegoś, powiedzmy, neutralnego patrona, 
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(prezes Ł. Kamiński) trudno znaleźć młodych historyków, którzy jeszcze 
znaliby języki obce, którzy chcieliby podejmować 
tego typu działania. I jeszcze uzupełniając, dodam, że 
oczywiście w ramach naszej współpracy archiwalnej 
z Ukrainą, staramy się także pozyskiwać dokumenty 
dotyczące tych zbrodni, aczkolwiek jest to trudne.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pani senator Grażyna Sztark. Proszę bardzo.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Prezesie, chciałabym przede wszystkim 

przyłączyć się do podziękowań za pełną i dobrą 
prezentację informacji na temat działalności IPN. 
Ponieważ wydaje mi się, że jest to chyba ostatnie 
nasze spotkanie z panem – przynajmniej w takim 
charakterze i w takiej roli, w jakiej pan występował 
dotychczas w Senacie – tym bardziej chciałabym 
pochylić głowę i podziękować za dotychczasową 
współpracę.

I pytanie. Panie Prezesie, czy na rok 2016 – uwa-
żam, że to jest jedna z ważniejszych spraw – są za-
bezpieczone środki na poszukiwanie i identyfikację 
zamordowanych, przede wszystkim w czasie terroru 
stalinowskiego? Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Prezesie.

Prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński:
Bardzo dziękuję za to pytanie.
Jeśli chodzi o środki na poszukiwanie, to tak, tutaj 

nie widzę żadnych zagrożeń, ten budżet proporcjo-
nalnie jest w tej chwili nawet w mniejszym stopniu 
wykorzystany, niż wynika to z upływu czasu. Jednak 
od samego początku tego projektu problemem jest 
zapewnienie stabilnych źródeł finansowania procesu 
identyfikacji, który, przypomnę, w tej chwili toczy się 
przede wszystkim w Polskiej Bazie Genetycznej Ofiar 
Totalitaryzmów w Szczecinie, powołanej wspólnie 
przez IPN i Pomorski Uniwersytet Medyczny, acz-
kolwiek współpracuje z nią m.in. Instytut Ekspertyz 
Sądowych z Krakowa, tak że tych instytucji jest wię-
cej. Do tej pory instytut mógł finansować te badania 
tam, gdzie one były zlecane w ramach śledztw. Bo 
wiele tych prac poszukiwawczych w momencie od 

wciąż jeszcze trwają. To są trudne śledztwa z uwagi 
na charakter zbrodni, gdzie jeśli są świadkowie, to 
najczęściej są to dzieci, które nie potrafią zidentyfi-
kować sprawców w sensie imiennym. Mimo iż nale-
żałoby przypuszczać, że w niektórych przypadkach 
sprawcy jeszcze żyją, prawdopodobnie nie uda się 
ich postawić przed sądem, być może poza jednym 
przypadkiem dotyczącym Lubelszczyzny. Tam trwają 
prace nad udowodnieniem związku jednego z po-
tencjalnych zbrodniarzy… On mieszka w tej chwili 
w Stanach Zjednoczonych, chodzi o to, żeby mógł 
być wydany Polsce i stanąć przed sądem. Trzeba po 
prostu udowodnić, że to jest ta sama osoba, co nie jest 
łatwe, ale liczymy tutaj na dobrą współpracę strony 
amerykańskiej.

W ubiegłym roku wielokrotnie pokazywane były 
dwie wystawy Instytutu Pamięci Narodowej poświę-
cone zbrodni wołyńskiej: jedna przygotowana przez 
oddział szczeciński, druga przygotowana przez oddział 
lubelski. Często tym wystawom towarzyszą także inne 
działania edukacyjne. Z publikacji naukowych, które 
ukazały się w ubiegłym roku, przypomnę publikację 
doktora Mariusza Zajączkowskiego poświęconą co 
prawda strukturom ukraińskich nacjonalistów na te-
renie Lubelszczyzny, ale w sposób oczywisty odnosi 
się ona również do popełnionych zbrodni.

Odpowiadając na ostatni element pytania pana 
senatora, mogę powiedzieć, że jest to na pewno jedna 
z – niestety – wielu sfer, w przypadku których nie 
można uznać, że jest to działalność wystarczająca. 
Nieustannie jakby nadrabiamy stracony czas i tu na 
pewno instytut mógłby robić więcej. Czego nam po-
trzeba? W tym przypadku przede wszystkim ludzi. 
Wspomnę jeszcze o tym, że projekt dokumentujący 
imienne listy ofiar, który jest prowadzony już od wielu 
lat, a także fakt, że ukazują się kolejne książki… To 
jest ważna droga także w tym, powiedzmy, zaczyna-
jącym się dialogu polsko-ukraińskim. Ukazało się już 
kilka publikacji, które bardzo szczegółowo opisują 
przebieg wydarzeń na poziomie nawet gminy z imien-
nymi listami ofiar. Bo to jest najlepszy punkt wyjścia 
do nawet najtrudniejszych rozmów, twarde fakty: kto 
był ofiarą, a kto był sprawcą. Tak że te działania się 
toczą, ale na pewno powinny być prowadzone w szer-
szym zakresie, z tym że nie tylko niestety w tym ob-
szarze. Generalnie obszar II wojny światowej – i to nie 
jest uwaga odnosząca się tylko do Instytutu Pamięci 
Narodowej – przez ostatnie dwadzieścia kilka lat był 
zaniedbany, chociażby pod względem badań nauko-
wych. Możemy nawet w tej chwili mówić o pewnej 
luce pokoleniowej badaczy zajmujących się różnymi 
aspektami czy poszczególnych okupacji, czy właśnie 
poszczególnych zbrodni. My już od wielu lat staramy 
się tę lukę zapełniać, ale to nie jest łatwe, jest bardzo 
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(prezes Ł. Kamiński) Drugie pytanie dotyczy kwestii śledztw. Ale nie 
chodzi mi o te śledztwa, które zostały zakończone 
konkretnie w roku 2015. Jak doskonale wiemy, zbli-
żają się bardzo ważne rocznice. Jedna to rocznica 
kielecka, druga – wydarzeń w Jedwabnem. I obydwa 
śledztwa, które były w tych sprawach prowadzone, 
mają olbrzymie znaczenie, ale też pewne ułomności. 
Chodzi mianowicie o to, czy zakończone kilka lat 
temu śledztwo kieleckie, prowadzone przez proku-
ratora Falkiewicza… Czy jest szansa, z punktu wi-
dzenia znalezienia nowych tropów, nowych śladów, 
także nowych zeznań, na wznowienie tegoż śledztwa? 
A przynajmniej czy może pan, Panie Prezesie, dzi-
siaj zapowiedzieć, że według opinii IPN nie jest to 
wykluczone? Wydaje mi się, że przed wspomnianą 
rocznicą takie słowo byłoby zasadne.

Jeśli chodzi o Jedwabne, to, rzecz jasna, tym 
bardziej byłoby to zasadne. Bo jak wiemy, z powo-
dów pozamerytorycznych zostało zahamowane… 
I w związku z tym chciałbym spytać, czy tu także 
jest taka szansa, czy IPN, pion śledczy, wykonuje 
jakiekolwiek działania, które by zmierzały do od-
blokowania niegdysiejszej decyzji podjętej przez śp. 
Lecha Kaczyńskiego jako ministra sprawiedliwości.

I trzecie pytanie. Wspominał pan o projekcie, któ-
ry zresztą jest mi osobiście bardzo, bardzo bliski, 
czyli o projekcie „Index”. Za wiele kwestii będziemy 
tu panu i Instytutowi Pamięci Narodowej składać 
wielkie gratulacje, bo to się tej instytucji po prostu 
należy, i panu osobiście także, i wśród tych kwestii 
będzie właśnie m.in. ta bardzo ważna sfera badań, 
dotycząca Polaków ratujących Żydów. Chciałbym, 
żeby pan, powiem krótko, pochwalił się przed nami, 
jak wspomniany projekt „Index” wygląda w praktyce. 
Ile nazwisk udało się zidentyfikować? Jak głęboka jest 
ta identyfikacja? No i, jak wiadomo, to jest projekt 
żywy, on nie jest zakończony, a zatem jak pan go 
widzi, jeśli chodzi o przyszłość?

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

Prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński:
Dziękuję.
Może zacznę od ostatniego pytania. To jest projekt 

bardzo ważny, ale też bardzo trudny. Ja może tyl-
ko powiem państwu senatorom, którzy są mniej niż 
pan profesor wprowadzeni we wspomnianą kwestię, 
że celem tego projektu jest identyfikacja wszystkich 

znalezienia szczątków wchodzi w reżim postępowa-
nia prokuratorskiego i wtedy nie ma problemu z wy-
datkowaniem środków na odpowiednie ekspertyzy 
biegłych właśnie z zakresu identyfikacji. Ale musimy 
pamiętać, że jest wiele sytuacji, kiedy nie ma takie-
go śledztwa, więc nie ma bezpośredniej podstawy 
prawnej. Ona w tej chwili się pojawia wraz z nową 
ustawą. I liczę na to, że zgodnie z odpowiednim prze-
pisem tej ustawy po prostu uzyskamy wzmocnienie 
budżetowe, które będzie potrzebne nie tylko na ten 
proces identyfikacji, ale także na rozbudowę pionu 
poszukiwań, który w tej chwili istnieje praktycznie 
tylko w centrali, aczkolwiek są też osoby odpowie-
dzialne w oddziałach, ale to są osoby, powiedziałbym, 
wspierające. Nowa ustawa powołuje cały nowy pion 
poszukiwań i identyfikacji. Chciałbym, żeby kolej-
ne władze instytutu mogły wzmocnić go kadrowo. 
W związku z tym przygotowujemy wystąpienie do 
pani premier z prośbą o przesunięcie środków. Tak 
że tak ta sytuacja wygląda dziś.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Prezesie.
Pan senator Jan Żaryn. Proszę bardzo.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Kolejna porcja takich pytań, które dotyczą także 

pana poglądu, Panie Prezesie, na temat m.in. pewnych 
słabości, które są w Instytucie Pamięci Narodowej.

Zacznijmy od tej słabości, która nie jest zawiniona, 
a przynajmniej z mojej perspektywy trudno znaleźć 
winnego, ale ona jest. Chodzi mi o efektywność dzia-
łań Instytutu Pamięci Narodowej w sferze wydaw-
niczej i dystrybucyjnej. Instytut Pamięci Narodowej 
rzeczywiście co najmniej od 2006 r. rocznie wydaje 
mniej więcej 150–200 książek. Te pozycje w obiegu 
naukowym są obecne, można odczytać to z cytowania 
pozycji IPN w innych publikacjach wydawanych na 
całym terytorium państwa polskiego przez różne wy-
dawnictwa naukowe. I można powiedzieć, że Instytut 
Pamięci Narodowej jest hegemonem, jeśli chodzi 
o działalność naukową, wydawniczą, jest hegemo-
nem, jeśli chodzi o obecność pozycji naukowych nie 
tylko na rynku czy nie przede wszystkim na rynku, 
ale zwłaszcza w umysłach naukowców. Jest jednak 
potworna bariera, jeśli chodzi o możliwości dotarcia 
poprzez dystrybucję do szerszego odbiorcy tak, żeby 
ten efekt naukowy, a nie w sferze edukacyjnej, był 
też konsumowany przez czytelników. Jak pan widzi 
tę różnicę w roku 2015 między potencjałem a efek-
tem wydawniczo-dystrybucyjnym? To jest pierwsze 
pytanie.
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(prezes Ł. Kamiński) Inaczej, czy są wątki, które zostały niewystarczająco 
zbadane. Wiem, że ten problem będzie bardzo po-
ważnie dyskutowany, będziemy zastanawiać się, czy 
są nowe możliwości źródłowe. Jestem przekonany 
co do tego, że jeśli historycy wskażą takie wątki, to 
prokuratorzy je bardzo poważnie rozważą. Nie wiem, 
na ile jest to możliwe w przypadku Jedwabnego. Tutaj 
jakby… Być może dlatego, że to nie jest obszar histo-
rii, którym się osobiście w przeszłości zajmowałem, 
trudniej jest mi oszacować szanse na tego typu prace. 
Pytanie, czy sam fakt niedokończenia ekshumacji był-
by wystarczający dla prokuratora. Nie wydaje mi się, 
żeby w ostatnich latach były jakieś bardzo szerokie, 
nowe możliwości źródłowe, zwłaszcza jeśli mówimy 
o źródłach archiwalnych, ale to zawsze do prokuratora 
należy decyzja co do dokonania czynności proceso-
wej związanej z ekshumacją, analizą odnalezionych 
szczątków itd.

I kwestia dystrybucji, a w zasadzie problemów 
z dystrybucją. Chciałbym zacząć od stwierdzenia, 
iż ta sytuacja – ona nie jest łatwa, ale poprawia się 
– wynika z kilku przyczyn. Dwie podstawowe to są 
błędy popełnione przez tymczasowe kierownictwo 
instytutu na przełomie roku 2010 i 2011, kiedy to ze-
rwano wszystkie umowy dystrybucyjne, jakie posia-
dało ówczesne gospodarstwo pomocnicze Instytutu 
Pamięci Narodowej, zamiast je scedować na Instytut 
Pamięci Narodowej przy likwidacji gospodarstwa 
pomocniczego. To sprawiło, że kiedy obejmowałem 
swój urząd w czerwcu 2011 r., nie było ani jednego 
punktu… To znaczy był, dokładnie jeden, w centrali – 
tam można było zakupić publikacje. To jest pierwszy 
problem. Drugi problem jest bardziej uniwersalny – 
zniesienie zerowej stawki VAT na książki, co bardzo 
zmieniło rynek wydawniczy w Polsce, doprowadziło 
do jego załamania w pewnym stopniu i likwidacji 
bardzo wielu księgarń. Obieg książki stał się krótszy. 
Jest 90 dni, w których ktoś musi zapłacić VAT za tę 
książkę. Każdy tego unika, co powoduje, że księgarze 
niechętnie biorą literaturę naukową. Mimo to udało 
nam się dość szeroko odbudować sieć dystrybucji, 
także w wymiarze książki naukowej. Myślę, że jest 
ona szersza niż sieć np. uczelni, które są w tej samej 
sytuacji, a tak naprawdę ze względu na to, że zajmują 
się różnymi dziedzinami nauki, drukują jeszcze wię-
cej tytułów niż instytut. Chyba żadna polska uczel-
nia nie ma lepszej dystrybucji niż Instytut Pamięci 
Narodowej. Jesteśmy obecni w internecie, a w tej 
chwili już ponad połowa obrotów na rynku książki 
to księgarnie internetowe. Pozycja instytutu jest tutaj 
wystarczająca. W ubiegłym roku sprzedaliśmy – nie 
mówię o rozdawnictwie, a część publikacji, zwłaszcza 
edukacyjnych, rozdajemy – o 20 tysięcy publikacji 
więcej niż w roku 2009. Tak że myślę, że… Aha, 
jeszcze jedno rozwiązanie, które stosujemy od ubie-
głego roku – własne księgarnie instytutu. W tej chwili 

faktów represji – oczywiście przede wszystkich tych 
zakończonych śmiercią, ale nie tylko, również zwią-
zanych z uwięzieniem, obozem koncentracyjnym 
itp. – które spotkały obywateli polskich za pomaga-
nie ludności żydowskiej. Trudności, które są z tym 
wszystkim związane, to przede wszystkim trudności 
źródłowe, czyli wynikające z niekompletności zacho-
wania dokumentów utworzonych przez okupanta czy 
nieprecyzyjnego poziomu relacji, które niestety często 
kończą na ogólnym wskazaniu, nawet bez imienia, 
bez nazwiska, że jakiś fakt represji miał miejsce. I to 
jest projekt, który realizujemy wspólnie z Naczelną 
Dyrekcją Archiwów Państwowych, głównym wyko-
nawcą jest zaś zawsze jakaś organizacja pozarządowa. 

Ja może, żeby nie wnikać w szczegóły, powiem 
tak: z obecnej perspektywy tych kilka lat nie przy-
niosło niestety spodziewanych owoców. Osiągnięcia 
wspomnianego projektu, to, jeśli dobrze pamiętam, 
zebranie danych, ale jeszcze przed weryfikacją, do-
tyczących około 6 tysięcy 500 przypadków represji. 
W tej chwili skupiamy się jednak, właśnie też troszkę 
w związku z wyczerpaniem możliwości źródłowych, 
i z archiwów niemieckich, i innych… Staraliśmy się 
korzystać z różnego rodzaju opracowań. Te wszystkie 
materiały są już zebrane. Takie są też zresztą założe-
nia kolejnego konkursu, który został już ogłoszony 
– że głównym celem wykonawcy będzie weryfikacja, 
scalanie wspomnianych danych, aby była możliwość 
wydania kolejnych publikacji. Bo pierwszy tom, do-
tyczący kilkuset faktów represji – niektóre z nich 
obejmowały całe rodziny, tak więc osób, o których 
tam mowa, jest więcej – został już wydany, w wer-
sji elektronicznej, w roku ubiegłym. Celowo wyda-
jemy najpierw w wersji elektronicznej, licząc, że 
upowszechnienie tej wiedzy wywoła jakieś kolejne 
reakcje, napływ nowych informacji na dany temat.

A jeżeli chodzi o te dwie kwestie, które pan sena-
tor, że tak powiem, zakwalifikował po stronie słabości 
Instytutu Pamięci Narodowej, odnośnie do dwóch 
śledztw, dotyczących Kielc i Jedwabnego, to… Na 
początku muszę zastrzec, że prezes instytutu zawsze 
miał słabą pozycję wobec prokuratorów, a teraz nie 
ma żadnej – ostatnie uprawnienie prezesa, czyli udział 
w procesie wybierania dyrektora głównej komisji, 
zostało przy okazji nowelizacji ustawy o prokuraturze 
mu odebrane. Ja nie mogę występować w imieniu 
naszych prokuratorów, więc będę się wypowiadał bar-
dziej jako prezes instytutu i jako historyk. Ostatecznie 
to zawsze będzie decyzja konkretnego prokuratora, 
czy on uzna, że nowy materiał jest wystarczający 
i uzasadnia wznowienie postępowania.

Jeśli chodzi o Kielce, to częściowo w tym kon-
tekście organizujemy w czerwcu dyskusję history-
ków. Będziemy stawiać pytanie, czy są nowe wątki… 
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(prezes Ł. Kamiński) jest bardzo prawdopodobne, mogli być Polacy za-
mordowani w ramach wspomnianej akcji polskiej 
w latach trzydziestych. Takie jest pytanie do pana 
i jednocześnie pewien apel o to, żeby się tą sprawą 
zająć.

Prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński:
Dziękuję bardzo.
Rzeczywiście w tym momencie sytuacja się zmie-

nia, bo do tej pory mogliśmy się akcją polską NKWD 
zajmować głównie w wymiarze badawczym, częścio-
wo edukacyjnym, archiwalnym. Bo przypomnę, że 
instytut zgromadził, jeśli chodzi o teren sowieckiej 
Ukrainy, praktycznie komplet dokumentów dotyczą-
cych operacji polskiej NKWD. W ostatnich latach po-
zyskaliśmy też takie dokumenty z Gruzji. To są takie 
zapomniane epizody, bo to nie jest tylko Ukraina, nie 
tylko Białoruś. A w tej chwili możemy prowadzić sa-
modzielnie śledztwa także dotyczące zbrodni popeł-
nionych w latach trzydziestych, popełnionych także 
poza granicami Polski. Z tym że wszystkie czynności 
śledcze na terenie danego państwa muszą być wyko-
nywane za zgodą bądź za pośrednictwem tamtejszej 
prokuratury. Tak że to nie jest niestety tak, że polski 
prokurator może pojechać i, nie uzyskawszy zgody 
prokuratury, np. ukraińskiej, prowadzić jakiekolwiek 
czynności. Tak że tutaj to będzie wymagało uzgod-
nień ze stroną ukraińską.

Tak na gorąco myślę, co możemy uczynić, żeby 
przynajmniej powstrzymać wspomniany proces. No 
i być może najlepszą drogą będzie zwrócenie się 
do nuncjusza apostolskiego i próba wykorzystania 
ścieżki kościelnej, bo Ukraina jako taka nie prowadzi 
śledztw w sprawach zbrodni z lat trzydziestych, o ile 
się orientuję. Tak więc nawet samo zwrócenie się 
wprost do ukraińskich organów ścigania nie spowo-
duje wszczęcia ukraińskiego śledztwa w tej sprawie. 
Ale oczywiście nie zlekceważymy takiego sygnału. 
Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu panią senator Janinę 

Sagatowską.

Senator Janina Sagatowska:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Marszałku, Panie Ministrze, ja chciała-

bym zapytać o sprawę dokumentacji, która została 

są 3 takie: 2 w Warszawie, 1 w Gdańsku. W ciągu 
najbliższych dni będzie oddany do użytku nowy bu-
dynek oddziału IPN w Lublinie i tam również się 
pojawi taka autorska księgarnia IPN. Tak to wygląda.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Teraz pozwolę sobie zadać pytanie.
Panie Prezesie, niedawno byłem z delegacją Senatu 

w obwodzie winnickim, czyli także na dawnym na-
szym Podolu, gdzie zwarcie zamieszkiwali Polacy 
w okresie przedwojennym i wcześniej. Teraz jest tam 
duża mniejszość polska, ale istotne jest to, że w latach 
międzywojennych zwarcie zamieszkiwali tam Polacy.

Organa ścigania Kraju Rad przeprowadziły tzw. 
akcję polską i w ramach tej akcji rozstrzelano 101 ty-
sięcy 400 Polaków. Mówię o tej liczbie, żeby pokazać 
proporcje, choćby w zestawieniu z okresem wojny.

Placówki NKWD i innych organów ścigania tego 
państwa represyjnego bardzo często były pomiesz-
czone w starych klasztorach, w budynkach kościel-
nych z tego względu, że tam są grube mury i rozle-
głe podziemia. I w czasie tej wizyty dowiedziałem 
się, że podczas remontów tych obiektów sakralnych, 
przekazanych ponownie Kościołowi katolickiemu, 
wywieziono albo zamierza się wywozić dziesiątki 
ciężarówek ludzkich kości.

W Barze przeorysza zakonu żeńskiego poinfor-
mowała mnie, że to były kości przesypane wapnem. 
Tych kości tam już nie ma, zostały wywiezione. 
W Kamieńcu Podolskim w kościele dominikańskim, 
który jest w tej chwili remontowany, spotkałem pol-
skich konserwatorów, od których usłyszałem, że tam 
także są pokłady obwapnowanych kości. Proboszcz, 
paulin, bo to jest kościół przejęty przez paulinów, 
zamierza te kości wywieźć i odpowiednio pocho-
wać. Podobna sytuacja miała miejsce w Kamieńcu 
Podolskim w kompleksie dominikanek, czyli w kom-
pleksie zakonu żeńskiego. Tam biskup powiedział, że 
wywieziono 40 samochodów kości ludzkich.

Jednocześnie polscy konserwatorzy powiedzieli 
mi, że proboszczowie, którzy odpowiadają za te re-
monty, choć oczywiście to ich bardzo obciąża, nie 
informują i nie zamierzają o tym informować insty-
tucji śledczych ze względu na to, że chcą te remonty 
przeprowadzić szybko i sprawnie, a każde śledztwo 
takie prace zakłóca i opóźnia. To jest informacja dla 
pana.

A teraz pytanie. Czy IPN, który otrzymał nowe 
uprawnienia, może samodzielnie decydować o śledz-
twach na tym terenie? Problem jest następujący: jeżeli 
nie prowadzi się śledztwa, nie dokumentuje się, to 
niszczy się ślady tej zbrodni. A ofiarami zbrodni, to 
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(senator J. Sagatowska) z przestrzeni publicznej? Czy państwo robiliście li-
stę takich upamiętnień, tak jak zrobiliście listę ulic? 
Nawiasem mówiąc, dostałem ją – bardzo ciekawa 
lektura, dziękuję panu prezesowi. A jeśli macie taką 
listę, to czy będziecie ją spożytkowywać, np. tak samo 
jak wcześniej listę ulic, to znaczy występować do 
gmin z prośbą, sam nie wiem – bo z nakazem to może 
nie, ale z wyraźną prośbą – o usunięcie z przestrze-
ni danej gminy takiego a nie innego upamiętnienia? 
I wiem, że była też prowadzona akcja znajdowania 
miejsca spoczynku dla tych upamiętnień. Jak ona się 
zakończyła, czy jest takie miejsce?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

Prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński:
Dziękuję bardzo.
Jeśli chodzi o stan prawny, to co do pomników, 

które są poza cmentarzami, nie ma żadnych przeszkód 
prawnych, aby je usuwać. Jest to jednak w dyspozycji 
samorządów w zdecydowanej większości wypadków. 
Są pojedyncze pomniki, które stoją np. na terenie 
podlegającym Lasom Państwowym, ale to są raczej 
wyjątkowe sytuacje; w większości takie pomniki są 
w dyspozycji samorządów i do ich usunięcia wystar-
czy uchwała rady gminy o ich usunięciu. Ale prze-
szkód prawnych, np. w umowach międzynarodowych, 
moim zdaniem nie ma, one oczywiście są wiążące, 
jeśli chodzi o pomniki na cmentarzach, tam rzeczywi-
ście żadnych zmian bez uzgodnienia ze stroną, w tym 
przypadku, rosyjską nie można dokonać.

My w tej chwili zbieramy czy już mamy infor-
macje z całego kraju, przygotowujemy listę wszyst-
kich tego typu upamiętnień. Kolejnym etapem będzie 
zwrócenie się do wszystkich samorządów – właśnie 
na wzór tej akcji ulicznej – z uzasadnieniem, dlaczego 
pomniki czczące Armię Czerwoną, armię sowiecką, 
nie powinny się znajdować w Polsce. Myślę, że dla 
nas wszystkich jest to zrozumiałe, ale niestety trze-
ba to wciąż tłumaczyć. I ponieważ my nie możemy 
zbyt wiele pomóc samorządom, poza dostarczeniem 
argumentacji, tym, co możemy zrobić – to jest wła-
śnie ten ostatni element pytania pana senatora – jest 
stworzenie miejsca, gdzie będzie można oddać te 
pomniki. Bo jednym z problemów, które samorządy 
podnosiły, kiedy już wcześniej się z tym zwracali-
śmy, było to, że one tak naprawdę nie wiedzą, co 
mają później zrobić z tym pomnikiem, czy trzymać 
go w jakimś magazynie, czy komuś oddać, muzeum 
w Kozłówce nie przyjmuje już nowych pomników, 

pozyskana od pani Kiszczak. Na jakim etapie są prace 
badawcze nad tym materiałem? Bo jakoś tak jest cicho 
w tej sprawie. Społeczeństwo zostało wtedy prawie 
że zaalarmowane, że coś się dzieje, a teraz jest o tym 
zupełnie cicho. Odzyskano czy pozyskano – ale co 
się z tym dzieje? Czy są prowadzone jakieś badania, 
ocena tych dokumentów itd.? Chciałabym zapytać, na 
jakim etapie są prace w IPN. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

Prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński:
W wymiarze badań historycznych oczywiście te 

prace toczą się od momentu udostępnienia dokumen-
tów w naszym archiwum, i te dokumenty analizują 
nie tylko historycy zatrudnieni w instytucie, ale także 
inne osoby. Jeśli zaś mówimy o badaniach w ramach 
czynności biegłych, w ramach śledztwa, to, jeśli się 
nie mylę – i tutaj patrzę na pana prokuratora, który 
ewentualnie sprostuje – jest już wydane postanowie-
nie i materiały zostały przekazane do instytutu Sehna 
w Krakowie celem wykonania wszystkich badań, już 
bardziej, powiedzmy, fizykochemicznych; nie analiz 
historycznych, tylko, powiedzmy, badań tych doku-
mentów w ramach prowadzonego śledztwa. Tak że 
biegli nas informują, że to będą badania wielomie-
sięczne, skomplikowane, bo są potrzebni specjaliści 
z różnych dziedzin, wiele też czynności musi być 
wykonanych. Tak że to na pewno potrwa jeszcze kil-
ka miesięcy, zanim będziemy mogli poinformować 
opinię publiczną o rezultatach prac biegłych.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Panie Prezesie! Pytanie dotyczy 

kwestii dekomunizacji sfery publicznej. Jedną część 
mamy już jakby załatwioną, przynajmniej jeśli chodzi 
o kwestie prawne związane z nazwami ulic. Ale jest 
jeszcze to, co raz na jakiś czas znowu wybucha przed 
opinią publiczną, mianowicie kwestia symbolicznych 
upamiętnień, pomników. I pytanie jest takie: czy 
obecny stan prawny zezwala na usuwanie pomników 



116

20. posiedzenie Senatu w dniu 16 czerwca 2016 r. 
Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

(prezes Ł. Kamiński) ustawy przekazaniu do Instytutu Pamięci Narodowej, 
jest już dostępny. No, oczywiście materiałem, któ-
ry cieszył się największym zainteresowaniem opinii 
publicznej, ale też był najważniejszy z historycznego 
punktu widzenia, były głównie akta tajnego współ-
pracownika o pseudonimie „Bolek”. W tej chwili 
pozostała pewna grupa materiałów zajętych podczas 
czynności prokuratorskich w tym mieszkaniu, któ-
re czekają na wyjaśnienie swojego statusu. Instytut, 
oprócz podstawy prawnej do takiego, powiedziałbym, 
„siłowego” przejęcia materiałów, dysponuje miękki-
mi narzędziami, zamierzamy się zwrócić do rodzi-
ny o wyrażenie zgody na przejęcie przez nas części 
dalszych materiałów. Jeśli tej zgody nie otrzymamy, 
zostawimy sobie po prostu kopie i te kopie będą do-
stępne dla badaczy.

Jeśli chodzi o materiał dotyczący Wojciecha 
Jaruzelskiego, to dosłownie przedwczoraj jeszcze 
nie mógłbym odpowiedzieć na pytanie pana sena-
tora, ale od wczoraj już mogę, ponieważ znowuż ta 
część, która podlega przekazaniu, już została na moje 
ręce złożona i dzisiaj będziemy informować opinię 
publiczną, kiedy ten materiał będzie dostępny dla 
wszystkich uprawnionych, czyli przede wszystkim 
dziennikarzy i badaczy.

I jeśli chodzi o generała Jaruzelskiego osobiście, 
to w tym materiale znajdują się dwie wersje jego 
zeszytu ewidencyjnego żołnierza Wojska Polskiego. 
A przypomnę, że w naszym zasobie jest trzecia wer-
sja tego samego formalnie dokumentu. To było już 
przedmiotem analiz historycznych doktora Piotra 
Gontarczyka, który domniemywał, że ta teczka, 
która była do tej pory w zasobie, jest jakoś sprepa-
rowana. No, teraz są na to ewidentne dowody. Ale 
uprzedzając ewentualne uzupełniające pytanie, po-
wiem, że nie ma tam akt tajnego współpracownika 
Informacji Wojskowej pseudonim „Wolski”. Tego 
typu materiałów tam nie ma. Pozostałe materiały… 
Tam dominują materiały, które Wojciech Jaruzelski 
gromadził dla swojej obrony. Jest tam dużo różnego 
rodzaju oryginalnych meldunków bądź kopii do-
tyczących reakcji sowieckich na kryzys w Polsce 
w latach 1980–1981; myślę, że część z nich będzie 
naprawdę interesująca. Część to dokumenty, które 
były już znane historykom z jakichś innych wersji, 
ale mam wrażenie – po takim oczywiście bardzo 
pobieżnym przeglądzie, dosłownie kilkuminutowym 
– że część dokumentów to dokumenty nowe. Jest też 
kilka dokumentów czy kopii dokumentów dotyczą-
cych niszczenia akt Biura Politycznego KC PZPR na 
początku 1990 r.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Jan Żaryn. Proszę uprzejmie.

więc właściwie nie ma takiego miejsca. Mamy w tej 
chwili wytypowane dwa, to są Czerwony Bór i Borne 
Sulinowo, i w najbliższych dniach wstępnie wybierze-
my jedno z nich, chociaż zapewne wiążące umowy 
będzie już podpisywało nowe kierownictwo instytu-
tu. Chcemy stworzyć takie miejsce, które nie będzie 
tylko, powiedzmy, magazynem tych pomników, ale 
formą muzeum, w którym będzie przypominane, jaka 
historia się kryje za tymi pomnikami, co oznaczała 
sowiecka okupacja, sowiecka dominacja w Polsce.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Jan Maria Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Prezesie, na wstępie chciałbym bardzo ser-

decznie panu pogratulować tych wszystkich działań 
i pańskiej działalności, która przypadła na takie cie-
kawe czasy. Sterował pan bardzo ważną instytucją 
życia publicznego, instytucją zaufania publicznego, 
i chciałbym bardzo serdecznie za ten czas panu po-
dziękować.

Pytanie, jakie mam, trochę wybiega może poza 
chronologię tego sprawozdania, które pan nam 
dzisiaj składał, ale ta sprawa interesuje opinię pu-
bliczną, przynajmniej znaczą część opinii publicz-
nej. Mianowicie doszły do nas informacje prasowe, 
że w materiałach znalezionych w domu Wojciecha 
Jaruzelskiego są nieznane do tej pory dokumenty, 
które mogłyby wyjaśnić wiele elementów jego bio-
grafii politycznej, zwłaszcza od drugiej połowy lat 
czterdziestych i w latach pięćdziesiątych. Ja wiem, 
że to jest postępowanie prokuratorskie, więc ma pan 
pewne ograniczone możliwości udzielania informacji 
na ten temat, ale co mógłby pan powiedzieć na temat 
tego zasobu, jak również tego zasobu, który znale-
ziono w wilii Czesława Kiszczaka? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.

Prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński:
Dziękuję uprzejmie.
Jeśli chodzi… Może zacznę od końca, od Czesława 

Kiszczaka. Ten materiał, który podlegał z mocy 
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Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.
(Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
Łukasz Kamiński: Dziękuję uprzejmie.)

Proszę bardzo.

Prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński:
Jeśli chodzi o kwestię oświadczeń lustracyjnych, 

to, żeby pokazać ten przyrost, wspomnę, że w roku 
2010 po wyborach samorządowych spłynęło 150 ty-
sięcy nowych oświadczeń lustracyjnych – nie liczę 
oświadczeń wcześniej złożonych – a po ostatnich 
70 tysięcy. Czyli na te 370 tysięcy 220 tysięcy doty-
czy wyborów samorządowych, z czego jakieś 85–90% 
to są oświadczenia osób, które nie zostały wybrane 
przez wyborców na żadne funkcje w organach gminy.

Na pewno gdyby instytut otrzymał jakieś znaczące 
nowe środki, zwłaszcza etatowe, pewien wzrost byłby 
możliwy. Ale to nie dotyczy tylko pionu lustracyjne-
go. Bardzo wzmocnione musiałoby być też archiwum, 
bo, tak jak mówiłem wcześniej, to wszystko zależy od 
archiwum. Moim zdaniem z punktu widzenia organi-
zacyjnego, technicznego, pewnych barier związanych 
z tym, że ostateczne decyzje prokurator podejmuje na 
podstawie oglądu oryginałów dokumentów, a nie np. 
dokumentów w postaci cyfrowej, to by nie wystarczy-
ło. Pewne przyśpieszenie – powiedzmy sobie, z tych 
10 tysięcy rocznie do 15 tysięcy weryfikowanych 
oświadczeń – można by osiągnąć, ale to nie rozwią-
że problemu. Tak że moim zdaniem rozwiązania są 
jednak w sferze ustawowej. Gdyby było takie roz-
wiązanie, że pozostawiono by obowiązek składania 
oświadczenia – bo przecież taka osoba może później 
objąć inną funkcję – ale instytut do momentu objęcia 
jakiejkolwiek funkcji nie miałby obowiązku weryfi-
kacji tego oświadczenia, to tak naprawdę sprawiłoby 
ono, że w ciągu kilku lat w tym obszarze, poza tymi 
niewybranymi samorządowcami, udałoby się to zre-
alizować, czyli po prostu zweryfikować wszystkie 
oświadczenia. A na tym przecież polega sens lustra-
cji, że trzeba je wszystkie zweryfikować, żeby nikt 
nie miał poczucia, że się gdzieś w tym tłumie zgubi 
i może kłamać bezkarnie.

Jeśli chodzi o katalogi, to ja zapomniałem o tym 
wspomnieć w ubiegłym roku. Do tych 3 katalogów 
historycznych wprowadziliśmy 12 tysięcy 500 no-
wych osób i ich biogramy. Nie można jeszcze… To 
znaczy, jeden z nich jest otwarty z założenia, to jest 
katalog osób rozpracowywanych. On zależy też od 

Senator Jan Żaryn:

Mam kolejne pytania.
Pierwsze dotyczy kwestii nieporuszanej do tej 

pory. Powiedział pan, że istnieje bardzo duża dys-
proporcja, jeśli chodzi o pion lustracyjny, między 
wnioskami, które należy zrealizować, a faktycznie 
zrealizowanymi. Jak sobie zanotowałem, 56 tysięcy 
zostało zrealizowanych w roku 2015…

(Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
Łukasz Kamiński: Przepraszam, to łącznie.)

Łącznie? A, no właśnie. Chciałbym dopytać, jaka to 
jest liczba, żebyśmy mieli jasność. Ale chodzi mi o tę 
dysproporcję. Istnieje już pewne doświadczenie w tej 
kwestii, bo pion lustracyjny działa od kilku lat. Czy jest 
tu błąd ustawowy, który powoduje niemożność realiza-
cji tego zadania Instytutu Pamięci Narodowej, czy jest 
to tylko i wyłącznie błąd instytutu w tym sensie, że za 
mało jest etatów, za mało ludzi, którzy by mogli podjąć 
się tego zadania, i po prostu trzeba zwiększyć budżet 
Instytutu Pamięci Narodowej w tym aspekcie? Ale 
jeśli tak, to warto to wyartykułować jednoznacznie, 
żebyśmy jako parlamentarzyści wiedzieli, dlaczego 
mamy głosować za ewentualnie zwiększonymi na-
kładami na IPN. Czy jest to problem, który nie może 
być dobrze rozwiązany – wracam do tej kwestii błędu 
ustawowego – ponieważ lawina tych wniosków jest tak 
olbrzymia, że de facto wcześniej odbywają się następne 
wybory samorządowe, niż dokonuje się praktycznie 
weryfikacji oświadczeń, i w związku z tym trzeba dać 
sobie spokój i ewentualnie zawęzić zakres zobowiązań 
Instytutu Pamięci Narodowej?

Drugie pytanie, także dotyczące pionu lustracyj-
nego. Czy jeśli chodzi z kolei o katalogi, które są i są 
dynamicznie uzupełniane, to widać z perspektywy 
roku 2015, że ta dynamika uzupełnień się kończy, 
i czy w przypadku któregokolwiek katalogu można 
określić, kiedy zostanie de facto zamknięty jako za-
danie Instytutu Pamięci Narodowej?

I trzecie, żeby utrzymać tradycję 3 pytań, pytanie 
dotyczy pionu archiwalnego. Ten proces digitaliza-
cji, który istnieje, jak najbardziej jest szalenie waż-
ny i wszyscy znowu tylko dziękujemy i IPN, i panu 
prezesowi, i dyrektorowi Leśkiewiczowi, który miał 
bezpośrednią pieczę nad tym. Ale moje pytanie jest 
takie: w jakiej mierze to zadanie, czyli digitalizacja, 
współgra – albo czy w ogóle może współgrać – z co-
raz szybszym, dynamiczniejszym udostępnianiem 
materiałów archiwalnych? Czy zdaniem pana, Panie 
Prezesie, muszą zaistnieć inne warunki, niezależne 
od digitalizacji, które by zdołały spowodować zdol-
ność Instytutu Pamięci Narodowej porównywalną 
ze zdolnością Archiwum Akt Nowych czy innego 
archiwum państwowego, jeśli chodzi o udostępnianie 
na bieżąco zamawianych akt?
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(prezes Ł. Kamiński) historyczna naszej młodzieży, a młodzi ludzie, jak 
wiadomo, są przekorni, więc zaczęły się rozbudowy-
wać grupy rekonstrukcji historycznej dotyczące za-
równo historii starej, jak i nowożytnej czy aktualnej. 
Jak wygląda współpraca IPN z grupami rekonstrukcji 
historycznej i czy taka jest?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński:
Tak, współpracujemy z wieloma z tych grup, z nie-

którymi już od wielu lat, kiedy jeszcze to nie był taki 
wielki i popularny ruch; np. z grupą rekonstruującą 
zgrupowanie AK „Radosław” chyba już, jeśli się nie 
mylę, z 10 lat współpracujemy przy organizacji cho-
ciażby Katyńskiego Marszu Cieni. Tak że w wielu 
przypadkach współpracujemy, zapraszamy te gru-
py chociażby na różnego rodzaju nasze wydarzenia 
edukacyjne, bo nie ukrywajmy, uwagę młodych ludzi 
przyciąga to, że pojawia się grupa rekonstrukcyjna, 
która odtwarza jakieś wydarzenie. Pozwolę sobie też 
powiedzieć, że czasem są pewne granice i mam pew-
ne wątpliwości, jeśli chodzi o ten już masowy dzisiaj 
ruch rekonstrukcji historycznych. Po pierwsze, oczy-
wiście wszyscy rozumiemy, że ktoś musi odgrywać 
tę drugą stronę, ale ja odczuwam pewien niepokój, 
kiedy widzę np. grupy rekonstrukcyjne Waffen-SS 
i ich zaangażowanie w odtwarzanie wszystkich szcze-
gółów funkcjonowania tych jednostek. Po drugie, 
moim zdaniem, nie wszystkie wydarzenia historyczne 
należy rekonstruować; np. były kiedyś pomysły od-
twarzania egzekucji, tego typu wydarzeń, i to, moim 
zdaniem, jest już o krok za daleko. Ale ta współpraca, 
można powiedzieć, jest w tej chwili regularna i my 
też bardzo dużo korzystamy właśnie z pomocy grup 
rekonstrukcji historycznej.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Teraz ja jestem na liście, więc, przepraszam, za-

dam pytanie.
Panie Prezesie, chcę zapytać o taką rzecz. Andrzej 

Kołodziej, który zgłosił się do pracy, bo chciał pra-
cować w IPN, otrzymał odpowiedź, że nie może 
pracować, ponieważ jest skażony uczestnictwem 
w opozycji i podziemiu w okresie stanu wojennego. 
I to jest moje pytanie… Chcę panu powiedzieć, że 
Andrzej Kołodziej kilka lat temu napisał najlepszą 

uzyskiwania zgód. Myślę, że on będzie zawsze roz-
budowywany. Bardzo zaawansowany jest już kata-
log funkcjonariuszy, ale nie ośmielę się jeszcze w tej 
chwili powiedzieć, chociażby ze względu na to, że 
akta wypływają ze zbioru zastrzeżonego, kiedy on 
będzie zamknięty. A myślę, że dopiero po nim będzie 
katalog funkcjonariuszy partyjno-państwowych – tak 
to uproszczę.

Jeśli chodzi o digitalizację, to chciałbym powie-
dzieć 2 rzeczy. Pierwsza: w tej chwili żadne archi-
wum na świecie, może poza jakimiś niewielkimi, 
nie dąży do digitalizacji zbiorów w 100%, co jest 
związane z barierami technicznymi przechowywania 
ogromnej ilości danych i kosztami ekonomicznymi. 
I również my nie zamierzamy docelowo zdigitalizo-
wać całości zbiorów, jeśli większość z nich jest niewy-
korzystywana na bieżąco, tylko doraźnie, a niektóre 
na razie w ogóle nie są przez nikogo wykorzystywa-
ne. Digitalizujemy te materiały, które są zagrożone 
zniszczeniem, po to aby udostępniać kopie elektro-
niczne, i te, które się cieszą największym zaintereso-
waniem, po to aby było możliwe np. udostępnianie 
tych samych materiałów kilku osobom jednocześnie. 
To niewątpliwie wspiera proces udostępniania. W tej 
chwili już ponad połowa wszystkich materiałów jest 
udostępniania w wersji elektronicznej. To ułatwia np. 
wykorzystywanie materiałów z archiwum warszaw-
skiego – historyk korzysta w Białymstoku, nie musi 
przyjeżdżać, może je dostać w wersji elektronicznej.

Druga rzecz: Instytut Pamięci Narodowej osiągnął 
już w tej chwili techniczną gotowość do realizacji cze-
goś, co zresztą zapowiadałem 5 lat temu, czyli zdal-
nego udostępniania – oczywiście przy zachowaniu 
wszystkich warunków szyfrowania, bo mamy ogra-
niczenia ustawowe, komu możemy udostępniać. Ale 
od strony technicznej jesteśmy już w tej chwili zdolni 
do udostępniania zdalnego badaczom materiałów na 
ich komputerach, przy zachowaniu… Podobnie jak 
można się logować do konta bankowego i nie stracić 
pieniędzy, można też – technicznie jest to już w tej 
chwili wykonalne – logować się do konta w instytucie 
i przeglądać te akta, nawet bez konieczności udania 
się do czytelni.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pani senator Bogusława Orzechowska. Proszę 

uprzejmie.

Senator Bogusława Orzechowska:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Prezesie, chciałabym o coś spytać. Ponieważ 

w ostatnim czasie znacznie pogorszyła się wiedza 
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(wicemarszałek B. Borusewicz) Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja bym chciał jeszcze dopytać o kwestie lustracyjne. 

Mianowicie z tego, co mi wiadomo, wynika, że katalog 
osób, które są objęte lustracją, jest dość szeroki; pan 
prezes wspominał, że to jest kilkaset tysięcy osób. Mam 
pytanie… Bo jest pewna logika w tym katalogu: jest 
władza ustawodawcza czy uchwałodawcza – bo radni 
to też jest generalnie władza ustawodawcza – i jest 
władza wykonawcza, bo są przedstawiciele rządu, ale 
też burmistrzowie, wójtowie i samorządowcy. I moje 
pytanie jest takie: czy nie uważa pan, że postępowa-
niem lustracyjnym powinna być objęta również trze-
cia władza, czyli władza sądownicza? Dlatego że jest 
to zawód zaufania publicznego. I skoro dwie władze 
mają taki obowiązek, to jest jakaś niesprawiedliwość 
w tym, że sędziowie takiego obowiązku nie mają, tym 
bardziej że ten katalog jest dosyć ograniczony; o ile 
wiem, sędziów wszystkich szczebli w Polsce, od rejo-
nu do Sądu Najwyższego, jest około 12 tysięcy, więc 
objęcie tej grupy lustracją nie byłoby jakimś gigantycz-
nym wyzwaniem logistycznym dla Instytutu Pamięci 
Narodowej. Tak więc jaka jest opinia pana prezesa 
w tym względzie? Bo być może służyłoby to poprawie 
jakości naszego życia publicznego. Dziękuję.

(Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
Łukasz Kamiński: Dziękuję. Ja teraz patrzę na…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

Prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński:
Patrzę na panią dyrektor Karolak, żeby się upew-

nić… Tak, zawody prawnicze są objęte… Zarówno 
prokuratorzy, jak i sędziowie oraz adwokaci są zo-
bowiązani do składania oświadczeń lustracyjnych.

(Senator Jan Maria Jackowski: A, to tego nie wie-
działem.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź.
I poproszę pana senatora Michała Potocznego.

Senator Michał Potoczny:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Prezesie, w katowickim oddziale IPN 

ostatnio dużym nakładem sił mozolnie próbuje się 

i najbardziej obiektywną monografię dotyczącą wol-
nych związków zawodowych. I życzyłbym, żeby także 
pracownicy IPN – byli i obecni – byli tak obiektywni, 
jak on, bo zdarza się, że piszą swoje prace z tezą, piszą 
nieobiektywnie. Akurat w tym przypadku sytuacja 
jest dla mnie niezrozumiała. W związku z tym zadam 
panu pytanie: czy zna pan takich pracowników… Czy 
pracują w IPN osoby, które wcześniej działały w opo-
zycji, a potem działały w podziemiu? Czy są takie 
osoby, czy też zostały jakby z zasady, jako niemogące 
być obiektywnymi, wyeliminowane?

Prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński:
Dziękuję za to pytanie. Już odpowiadam, aczkol-

wiek jeśli się nie mylę…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ja nie inter-

weniuję w sprawie personalnej, tylko przyznam, że 
akurat mnie to oburzyło, oburzył mnie taki stosunek 
do tego…)

Rozumiem. Jeśli się nie mylę, pan marszałek odnosi 
się do sytuacji sprzed 10 lat, a może nawet więcej… To 
nie wydarzyło się w ostatnich kilku latach. Generalnie 
mam wrażenie, że zwłaszcza na początku, kiedy in-
stytut powstawał, rzeczywiście jakby ostrożnie pod-
chodzono do osób, które miały takie doświadczenie, 
co nie znaczy, że takich osób nie zatrudniono i że one 
w instytucie nie pracują. Mając wielki zaszczyt odzna-
czać w imieniu pana prezydenta Krzyżem Wolności 
i Solidarności, odznaczyłem Krzyżem Wolności 
i Solidarności, jak myślę, już kilkanaście, a może na-
wet ponad 20 osób pracujących w instytucie. I to jest 
jakby potwierdzenie ich zasług w działalności opozycji 
antykomunistycznej. Moim zdaniem takie osoby mają 
swoje miejsce w instytucie, bo ich doświadczenie jest 
bardzo ważne. Czasem dla tych młodych historyków 
kontakt z kolegą, koleżanką, którzy właśnie byli zaan-
gażowani w wydarzenia przed rokiem 1989, będzie czy 
jest ważnym doświadczeniem, jeśli chodzi o pewien 
rozwój badawczy. W tej chwili trudno jest tę sytuację 
zmienić, bo jakichś masowych rekrutacji instytut już 
od wielu lat nie prowadzi. Rzeczywiście jeśli mówimy 
np. o pionie naukowym, to tutaj są stawiane już takie 
formalne wymagania, jak posiadanie doktoratu, do-
robku naukowego, co zapewne utrudnia zatrudnianie 
osób z takim doświadczeniem.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Jan Maria Jackowski.
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(senator M. Potoczny) Oczywiście jeśli w przyszłości otrzymalibyśmy do-
datkowo 2–3 etaty na ten cel, to na pewno znacząco 
przyspieszyłoby to pracę.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I pytanie zadaje pan senator Krzysztof Mróz.

Senator Krzysztof Mróz:
Pani Marszałek, Panie Prezesie, ja mam takie 3 py-

tania. Pierwsze pytanie: myśmy kiedyś w Jeleniej 
Górze realizowali taką akcję, we współpracy… 
Organizowały to różne stowarzyszenia we współ-
pracy z Instytutem Pamięci Narodowej, oddziałem 
wrocławskim. Ten projekt nazywał się „Twarze je-
leniogórskiej bezpieki”. To polegało na tym, że IPN 
oczywiście opracował merytorycznie całość materia-
łów, na podstawie akt, a myśmy po prostu zorgani-
zowali to wszystko tak, żeby wspomniane materiały 
mogły być upublicznione na rynku, na określonych 
planszach. Swoją drogą część plansz została zniszczo-
na, straż miejska pilnowała… Czy takie akcje jak to, 
co udało nam się zrobić kilka lat temu, są dziś jeszcze 
prowadzone? Albo inaczej: czy mogą być np. w in-
nych… Np. gdyby koledzy chcieli zrobić coś takiego 
w Bolesławcu czy w Legnicy, to czy można by to 
dzisiaj zrobić? To jest pierwsze pytanie.

Pozostałe dwa pytania może troszkę mniej dotyczą 
przedstawionego tu sprawozdania, ale wracam do 
ustawy, którą uchwaliliśmy w Senacie, odnośnie do 
ulic i ich nazw. I tutaj mam dwie sprawy. Pierwsza 
kwestia – bo bardzo wielu samorządowców mnie o to 
pyta – to czy jest taka możliwość, a jeżeli jest taka 
możliwość, to jaka jest procedura… Powiedzmy, że 
mamy wątpliwości co do pewnego nazwiska. Ja sam 
tutaj siedzę z kolegą Janem Żarynem i też się nieraz 
o niektóre nazwiska… Może nie tyle spieraliśmy, 
ile… Pan profesor ma gigantyczną wiedzę i mówi, 
że te życiorysy nieraz są bardzo trudne. Czy samo-
rząd albo poszczególni radni mają możliwość zapytać 
Instytut Pamięci Narodowej o konkretne nazwisko 
i czy państwo się czymś takim zajmujecie? To jest 
moje drugie pytanie.

I trzecie pytanie, też mniej więcej w tym kon-
tekście. Kiedyśmy uchwalali wspomnianą ustawę, 
właśnie o tych ulicach, z góry było wiadomo, że wyłą-
czone są pomniki, wiemy dlaczego. Niemniej jednak 
ja próbowałem się dowiedzieć – i to ile razy zadawa-
łem to pytanie, tyle razy otrzymywałem troszeczkę 
inną odpowiedź – czy na bazie tej ustawy o ulicach… 
Bo tam chodziło też o obiekty… Już nie pamiętam 
tego art. 1, który to określał. Czy obejmuje to także 

odtworzyć dokumenty, które otrzymano czy przejęto 
od Urzędu Ochrony Państwa. Były to dokumenty, 
krótko mówiąc, potargane, nie zniszczone całkowicie, 
nie spalone, po byłych służbach PRL. Jak pan ocenia, 
ile w skali kraju może być jeszcze takich dokumentów 
do odtworzenia i jakie działania IPN ewentualnie 
podejmuje celem przyspieszenia tego odtwarzania 
bądź wyszukiwania dokumentów w takim stanie? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Prezesie.

Prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński:
Dziękuję uprzejmie.
Ten problem w zasadzie w 99% dotyczy Katowic. 

Niestety, tak bym powiedział, tylko tam zachowały 
się tzw. worki ewakuacyjne z materiałami wstępnie 
przygotowanymi do zniszczenia. Bo to był jakby tylko 
pierwszy etap: podarcie… Drugim etapem zapewne 
było, sam nie wiem, albo spalenie, albo wrzucenie do 
młynów w papierni. Tak więc to dotyczy tak napraw-
dę prawie wyłącznie Katowic – chociaż wolałbym, 
żeby takie worki były w każdym oddziale i żeby moż-
na było rekonstruować te dokumenty. My od wielu lat 
rekonstruujemy je ręcznie. Da się to robić, ponieważ 
zwykle wrzucano do jednego worka po prostu całe 
sprawy. Tak że jest to pewne wyzwanie, ale jeste-
śmy w stanie to robić. Jakiś czas temu rozważaliśmy 
włączenie się w projekt, który prowadzi niemiecki 
Instytut Fraunhofera, a który polega na digitalizacji 
tego typu podartych dokumentów i następnie na ich 
cyfrowym odtwarzaniu, ale nie zdecydowaliśmy się 
na zaangażowanie w ten projekt, ponieważ skala na-
kładów, środków, które są do tego potrzebne, i wkład 
pracy nie dawałyby uzasadnienia dla tego pewnego, 
ale wcale nie aż tak dużego przyspieszenia omawiane-
go procesu. Bo zaangażowanie ludzi dalej byłoby bar-
dzo duże, ktoś musiałby to wyciągać, skanować itd., 
a komputer dokonywałby tylko połączenia fragmen-
tów. Co więcej, np. w postępowaniach lustracyjnych, 
bo tam też są dokumenty o charakterze agenturalnym, 
prokurator i tak musiałby mieć taki dokument odtwo-
rzony fizycznie, czyli i tak tę pracę manualną trzeba 
by było wykonać. Tak że w tej chwili kontynuujemy 
to poprzez odtwarzanie ręczne. To idzie dość spraw-
nie, jest tam już bardzo wyspecjalizowany zespół. 



121

20. posiedzenie Senatu w dniu 16 czerwca 2016 r. 
Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

(senator K. Mróz) zespół, tak żeby w każdym oddziale była osoba, do 
której będzie można się zwrócić z prośbą o opinię, 
po prostu opinię historyczną, z tym że na tym pierw-
szym etapie – zwracam na to uwagę – to nie będą 
opinie wiążące, bo dopiero po wyczerpaniu tej dobro-
wolnej ścieżki wojewoda będzie do nas się zwracał 
o opinie wiążące w sensie prawnym, na podstawie 
których on będzie wydawał decyzję administracyj-
ną o zmianie nazwy ulicy. Tak że to w najbliższych 
dniach ogłosimy, bo już nawet spływają takie pytania 
od niektórych samorządów, które mają wątpliwości. 
Ale muszę powiedzieć, że niektóre są kuriozalne, 
tyle że nawet z tego zawsze jest pożytek edukacyj-
ny. Mianowicie jeden z samorządów chciał zmienić 
nazwę ulicy Stefana Okrzei i kiedy otrzymał od nas 
pakiet informacji, kim był Stefan Okrzeja, to radni 
stwierdzili, że w takim razie trzeba jeszcze bardziej 
go upamiętnić, skoro i on, i jego rodzina byli tak za-
służeni dla Polski. Tak że mam wrażenie, że z ustawą 
będą się wiązały nie tylko działania administracyj-
ne, ale też duży walor edukacyjny, który oczywiście 
nie był główną intencją jej przyjęcia. Jednak moim 
zdaniem ta ustawa niestety nie obejmuje patronów 
szkół, ponieważ ona dotyczy obiektów, a szkoła nie 
jest obiektem, jest pewnym bytem prawnym, który 
co prawda ma swój budynek, ale to nie budynek jest 
imienia, tylko szkoła jest imienia. Myślę, że ta ustawa 
jest dobrym pretekstem do tego, żeby zwracać na to 
uwagę, żeby apelować do samorządów, żeby przy 
okazji przyglądały się również patronom szkół.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Prezesie.
Czy ktoś z państwa jeszcze…
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
Później pan senator Żaryn. Pan senator Obremski, 

a potem znowu pan senator Żaryn.

Senator Jarosław Obremski:
Chcę bardzo serdecznie podziękować za pracę 

w instytucie. Oczywiście trudno jest mówić, co jest 
pewnym trendem, co jest osiągnięciami IPN. Ale ja 
mam wrażenie, że te ostatnie lata rzeczywiście w du-
żym stopniu pokazały nam, jak funkcjonował PRL, 
a pewien mit Peerelu jest nadal kruszony, z czego się 
bardzo cieszę i za co dziękuję.

(Senator Janina Sagatowska: Podziękowanie.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Tylko podziękowanie, tak? Bez pytania? Dobrze, 

Panie Senatorze, bardzo dziękuje.
(Senator Jan Maria Jackowski: Mogłeś zapytać, 

czy prezes przyjmuje podziękowanie.)

nazwy patronów, głównie szkół? A jeżeli nie, to czy 
pan prezes widzi taką konieczność? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę.

Prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński:
Dziękuję również.
Odpowiadam na pierwsze pytanie. Projekt „Twarze 

bezpieki” – bo on był multiplikowany w bardzo wielu 
miejscach w kraju – to był jeden z takich, powie-
działbym, sztandarowych projektów w kadencji pre-
zesa Janusza Kurtyki. On oczywiście trwał jeszcze 
jakiś czas po jego tragicznej śmierci. Nie był jednak 
później kontynuowany w taki systemowy sposób. 
Co nie znaczy, że te wystawy dalej nie krążą i nie 
ukazują się publikacje. Bo efektem projektu są nie 
tylko wystawy, lecz także publikacje zestawiające 
nazwiska funkcjonariuszy. To był częściowo proces 
naturalny, ponieważ w momencie, można powiedzieć, 
szczytu tego projektu rozpoczęły się działania Biura 
Lustracyjnego dotyczące właśnie tworzenia katalogu 
funkcjonariuszy. I tak naprawdę teraz wspomnia-
ny projekt istnieje w internecie w postaci katalogu 
funkcjonariuszy. Ja nie pamiętam dokładnie, ale w tej 
chwili to jest już chyba niemalże 50 tysięcy nazwisk, 
razem z przebiegiem służby. Tak że to jest w tej chwili 
najlepsze źródło, które oczywiście pozwala też np. 
samodzielnie tworzyć różnego rodzaju zestawienia 
itd. Ale oczywiście generalnie jesteśmy otwarci… Ja 
o tym mało mówiłem, a w zasadzie to nic nie powie-
działem. Prowadzimy współpracę z organizacjami 
pozarządowymi na ogromną skalę. Są naprawdę setki 
organizacji, z którymi każdego roku współpracujemy. 
Tak że wszelkie takiego typu inicjatywy przyjmujemy 
z radością, aczkolwiek zawsze zastrzegamy, że mo-
żemy się angażować w miarę sił i środków.

Jeśli chodzi o te dwa pozostałe pytania, dotyczą-
ce ulic, to tak, przygotowujemy… Ustawa jeszcze 
nie weszła w życie, ale jeszcze przed jej wejściem 
w życie opublikujemy taką podstronę poświęconą 
wspomnianemu problemowi. Po pierwsze, tam bę-
dzie kilkadziesiąt opinii o tych najpopularniejszych 
nazwach – tak je określmy – typu ulica PKWN, PPR, 
Świerczewskiego itd. Ale po drugie, oczywiście sa-
morządy często mają tych, powiedzmy, lokalnych 
komunistów albo mają wątpliwości co do pewnych 
osób, które były ludźmi kultury, ale angażowały się 
w propagandę. Tak więc przygotowujemy w tej chwili 
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(wicemarszałek M. Koc) rzeczy moim zdaniem są niepodważalne i nie będą 
budziły kontrowersji. Nie ulega wątpliwości, że w wy-
miarze edukacyjnym, w całej perspektywie istnienia 
Instytutu Pamięci Narodowej, przywrócenie pamięci 
o Żołnierzach Wyklętych jest największym osiągnię-
ciem Instytutu Pamięci Narodowej. Oczywiście nie 
byliśmy pierwsi ani nie byliśmy jedyni, ale moim 
zdaniem rola, jaką odegrał instytut, jest fundamen-
talna. To znaczy, bez instytutu nie byłoby dzisiaj tej 
wielkiej fali pamięci o Żołnierzach Wyklętych.

Patrząc z perspektywy 5 lat, widzę, że dla mnie 
najważniejsze są prace poszukiwawcze i identyfika-
cyjne, bo one mają bardzo wiele wymiarów. To jest 
wymiar sprawiedliwości, przywracania sprawiedli-
wości tym ofiarom, przywracania sprawiedliwości 
rodzinom. Ale też wymiar edukacyjny, który nie jest 
celem, tak? Bo czynimy to po to, żeby odnaleźć tych 
ludzi, zidentyfikować i godnie pochować. Ale jest 
ogromny efekt edukacyjny. Mówię to też w kontek-
ście słów pana senatora Obremskiego o pamięci ko-
munizmu. Myślę, że żadne inne działanie tak głęboko 
nie zmieniło tej pamięci. Bo też dzięki mediom, które 
szeroko relacjonują te prace, ludzie sobie unaoczniają, 
co oznaczało wprowadzanie systemu komunistyczne-
go w Polsce, wtedy kiedy widzą potrzaskane szczątki 
wielkich bohaterów, ludzi, którzy powinni być hono-
rowani, a zostali zamordowani.

Odniosę się jeszcze tylko do rankingu sprzeda-
żowego, który jest wymierny. Jeśli chodzi o gry, to 
niewątpliwie 100 tysięcy egzemplarzy gry „Kolejka”, 
ale też drugie 100 tysięcy, które już na licencji w tej 
chwili jest produkowane w wielu wersjach języko-
wych, to jest sukces, powiedziałbym, nie tylko polski, 
ale światowy niemalże, bo w bardzo wielu krajach 
świata ta gra już jest w tej chwili obecna.

I z książek…
(Senator Jan Żaryn: Przepraszam, to może prezes 

wymieni imię i nazwisko twórcy, bo to jest bardzo 
ważne.)

Tak jest. Karol Madaj – twórca w ogóle gier eduka-
cyjnych Instytutu Pamięci Narodowej, które okazały 
się świetnym wsparciem dla działalności edukacyjnej. 
Oczywiście to jest tylko jeden z wielu elementów, ale 
bardzo istotny. Np. gra jest często pierwszym krokiem 
do poznania chociażby historii Dywizjonu 303.

A jeśli chodzi o publikacje książkowe, to rów-
nież książka popularnonaukowa, ale tutaj jestem 
w szczególnie niezręcznej sytuacji, ponieważ jestem 
jej współautorem. To jest książka „Od niepodległo-
ści do niepodległości”. Obecny nakład to jest 150 ty-
sięcy egzemplarzy i duża część została sprzedana. 
Oczywiście ona jest też dystrybuowana bezpłatnie, 
ale bardzo duża część została sprzedana, czyli można 
powiedzieć, że przeżyła rynkową weryfikację.

Na pozostałe pytania pozwolę sobie przygotować 
pisemną odpowiedź.

(Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
Łukasz Kamiński: Bardzo dziękuję.)

Teraz pytanie zadaje pan profesor Jan Żaryn. 
Bardzo proszę.

Senator Jan Żaryn:
Obiecuję, że już po raz ostatni pytam, choć tak jak 

powiedziałem na wstępie, chciałoby się bardzo długo, 
dlatego że to jest fenomenalna instytucja i warto, żeby 
opinia publiczna o niej wiedziała jak najwięcej.

Czy w ramach właśnie takiej próby pozytywnej pre-
zentacji mógłby pan, Panie Prezesie – jeżeli ma pan to 
w głowie, to najlepiej teraz, a jeżeli nie, to zwracam się 
z prośbą, żeby to udostępnić – zrobić nam obiektywny 
ranking największych osiągnięć? Przede wszystkim 
osiągnięć w tej sferze flagowej, czyli działalności Biura 
Edukacji Publicznej, bo ta działalność jest najbardziej 
rozpoznawalna w przestrzeni publicznej, co nie jest 
do końca tylko i wyłącznie zasługą pracowników, ale 
i układu kompetencyjnego opisanego w ustawie. Chodzi 
o ranking największych osiągnięć, jeśli chodzi o publi-
kacje, jeśli chodzi o wystawy, w tym również ranking 
mówiący o największych osiągnięciach z punktu wi-
dzenia percepcji, a więc np. książek nie tylko wyda-
nych, ale i 10 książek najlepiej sprzedanych czy np. gier 
edukacyjnych. Zostawiam panu wolną rękę w kwestii 
tego rankingu. Ale gdyby panu ktoś kazał w 5 minut 
powiedzieć, co było największym osiągnieciem IPN, ze 
szczególnym uwzględnieniem roku 2015, z punktu wi-
dzenia takiego rankingowego, to co by pan powiedział?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę.

Prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński:
To rzeczywiście jest bardzo trudne pytanie, nie 

tylko z uwagi na to, iż tych osiągnięć jest na tyle dużo, 
że trudno jest wybierać, że trzeba by je w każdej dzie-
dzinie naszej aktywności odrębnie wybierać, ale także 
z uwagi na to, że nakłada to na mnie ryzyko, jeśli np. 
będę wymieniał najlepsze książki, narażenia się wielu 
osobom, które mogą inaczej ten ranking układać. Tak 
więc jeśli pan senator pozwoli mi odpowiedzieć na 
piśmie na to pytanie, to sporządzając pewien bilans 
ostatnich 5 lat, spojrzę na to również od tej strony. 
Ale można też patrzeć właśnie w perspektywie roku, 
w perspektywie 15 lat, w perspektywie 5 lat. Pewne 
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ponad 70 takich ekspozycji. Spora część z nich jest 
np. na prestiżowych amerykańskich uniwersytetach. 
Tam się kształcą elity. Jeśli ci ludzie poznają chociaż 
trochę tej historii, to później będą na nią bardziej 
wrażliwi. Ale środki prawne moim zdaniem też są 
potrzebne, aczkolwiek mam dużą wątpliwość co do 
środków karnych jako takich, bo te naruszenia w 99% 
są poza granicami Polski, więc realne ściganie – nie 
symboliczne, ale realne – jest tak naprawdę prawie 
niemożliwe. Wszelkie reguły międzynarodowej wy-
miany prawnej zakładają, że możliwe jest ściganie 
obywateli innych państw, ale wtedy, gdy dane prze-
stępstwo jest również w kodeksie karnym tamtego 
państwa. Inaczej żadne państwo nie pozwoli na ści-
ganie swojego obywatela. Poza tym zwróćmy uwagę 
na ostatnie lata. Najgłośniejsze wypowiedzi to były 
wypowiedzi Baracka Obamy oraz Jamesa Comeya, 
szefa FBI. Trudno sobie wyobrażać, żebyśmy ścigali 
przywódcę zaprzyjaźnionego państwa i szefa jednej 
z największych służb policyjno-wywiadowczych na 
świecie. Dlatego uważam, że główny nacisk powinien 
być położony na środki cywilne, na procesy cywil-
ne, czyli nie przepisy karne, tylko wykorzystywanie 
przepisów cywilnych, obrona dobrego imienia, obro-
na dobra, jakim jest pewna godność narodowa itd.

I tutaj konieczne jest – przechodzę do drugiego 
pytania – współdziałanie różnych instytucji. Bez 
MSZ się tego nie da zrobić, bo MSZ ma największą 
sieć umożliwiającą zbieranie informacji o tego typu 
przypadkach i takie pierwsze sygnalizowanie, umoż-
liwianie reakcji. Ale Instytut Pamięci Narodowej też 
jest potrzebny, żeby udzielać wsparcia merytorycz-
nego w tego typu przypadkach. Przykłady sukcesów, 
o których pan senator mówił – zwykle czy nawet za-
wsze stroną są nie instytucje państwowe, tylko orga-
nizacje społeczne, oczywiście wspierane przez dane 
państwo, ale występują… Nie wiem, Liga przeciw-
ko Zniesławieniom to nie jest organ Państwa Izrael, 
tylko organizacja społeczna założona w Stanach 
Zjednoczonych, stowarzyszenie, które się tym zaj-
muje. Tak że moim zdaniem to powinien być właśnie 
taki trójkąt, czyli co najmniej dwie instytucje państwa 
– MSZ i IPN – i silna pozycja społeczna. Jak rozu-
miem, de facto trochę w tę stronę idziemy, bo prze-
pisy, które były przygotowywane w Ministerstwie 
Sprawiedliwości, to były właśnie przepisy bardziej 
cywilne, chociaż pewne przepisy karne też były 
wprowadzone. Chodziło np. o przepisy umożliwiające 
angażowanie się Instytutu Pamięci Narodowej w pro-
cesy cywilne jako strony wspierającej. No i ostatnie 
decyzje ministra kultury i dziedzictwa narodowego, 
czyli współpraca z jedną z międzynarodowych kance-
larii prawnych, to też jest krok w tę stronę, że trzeba 
iść raczej właśnie w kierunku procesów cywilnych 
niż nieskutecznego tak naprawdę ścigania obcokra-
jowców na podstawie polskich przepisów karnych.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
I pytanie zadaje pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Panie Prezesie! Jedna uwaga à 

propos pytania dotyczącego ustawy, która przecho-
dziła przez Senat. Była poprawka – mojego autorstwa, 
nawiasem mówiąc – która rozszerzała krąg podmio-
towy także o jednostki organizacyjne i instytucje 
z nazwami komunistycznymi, ale ona nie została 
przez Senat przyjęta, a więc powinniśmy się bić we 
własne piersi.

A ostatnie pytanie tyczy kwestii obrony dobre-
go imienia Polski. Tu o tym już była mowa, ale ja 
chciałbym, żeby pan prezes w sposób szczegółowy 
odpowiedział na 2, a właściwie 3 pytania.

Po pierwsze, czy nie uważa pan, że w pewnych 
przypadkach – oprócz, nazwałbym to, kwestii edu-
kacyjnych i perswazyjnych – jednak trzeba będzie 
uruchomić kodeks karny, być może nie kodeks karny, 
a przepisy karne w stosunku do tych osób czy tych 
redakcji, które notorycznie pomawiają Polskę np. 
o autorstwo czy też prowadzenie obozów koncentra-
cyjnych? To, po pierwsze.

Po drugie, jeśli tak, to gdzie powinny się znaleźć 
przepisy, które by to normowały? Czy w kodeksie kar-
nym, czy właśnie w ustawie o IPN? Jak pan uważa?

I po trzecie, kto się powinien zajmować identyfika-
cją takich problemów a potem ściganiem? MSZ, IPN 
czy też jakaś zewnętrzna wyspecjalizowana instytu-
cja? Bo w niektórych krajach tak jest, są instytucje, 
które dbają o dobre imię danego państwa, danego 
narodu.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Prezesie.

Prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński:
Już odpowiadam. Ja nie lekceważę środków praw-

nych, aczkolwiek uważam, że rzeczywiście podstawą 
jest edukacja. Bo duża część problemów, z którymi 
się stykamy, bierze się po prostu z niewiedzy. Tak? 
Im większa będzie świadomość, po prostu wrażli-
wość na polską historię na świecie, tym mniej bę-
dzie tego typu przypadków. Tutaj zwłaszcza warto 
pracować z elitami. Dlatego też np. mówiłem o wy-
stawach Instytutu Pamięci Narodowej pokazywa-
nych poza granicami kraju, w ubiegłym roku było 
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publiczna jest trochę zaniepokojona. Chciałbym, 
żeby pan wypowiedział się na temat tego obozu 
w Działdowie, ponieważ to jest taka sprawa, w przy-
padku której możemy mówić pewnym trudnym poło-
żeniu. Formalnie to nie był obóz koncentracyjny, ale 
był to obóz, obóz szczególny. Przebywał tam m.in. 
arcybiskup Nowowiejski, biskup Wetmański, błogo-
sławieni Kościoła rzymskokatolickiego i wiele osób, 
szczególnie z północnego Mazowsza. Ten status jest 
nieokreślony i nie ma jakiejś formy uczczenia tego 
miejsca, właściwie nie ma pomysłu na doprowadzenie 
do tej sytuacji.

Czy Instytut Pamięci Narodowej w jakiś szcze-
gólny sposób… Ja wiem, że to wykracza poza wasze 
ustawowe obowiązki, ale chciałbym zapytać, czy 
nie ma tu jakiegoś pomysłu, jakiejś drogi dojścia do 
tego, żeby w sposób godny to dziedzictwo, które jest 
naszym dziedzictwem historycznym, pozostałością 
po czasach okupacji niemieckiej, zabezpieczyć dla 
przyszłych pokoleń. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Prezesie.

Prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński:
Ja oczywiście nie jestem w stanie precyzyjnie od-

powiedzieć, nie badając osobiście jako historyk tych 
zagadnień, nie jestem w stanie niejako wiele wnieść, 
ale patrzę na pana prokuratora i pytam, czy dobrze 
mi się wydaje, że było postępowanie w tej…

(Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu Bogusław Czerwiński: 
Jest prowadzone.)

Jest prowadzone, w tej chwili prowadzone jest po-
stępowanie w tej sprawie, więc to jest jeden z kroków. 
Takie ustalenia śledztwa są ważne. A tak jak mówi-
łem wcześniej, nawet jeśli następuje umorzenie, a tu 
na pewno nastąpi umorzenie ze względu na śmierć 
sprawców, to jest to już pewien akt, który ma swoje 
znaczenie prawne. Jak sądzę, teraz instytut będzie 
mógł się głębiej w tę sprawę zaangażować, ponie-
waż mamy część kompetencji Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa także do trwałych upamiętnień. 
W ramach tego naszego nowego obszaru działalności 
zgłaszam otwartość do jakiegoś też może współdzia-
łania, bo moim zdaniem warto tego typu rzeczy robić 
nie tylko odgórnie, przez instytucje państwowe, ale 
właśnie we współdziałaniu z lokalną społecznością.

(Senator Jan Maria Jackowski: A czy można by 
prosić o bliższą informację ma piśmie?)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zadać pytanie 

panu prezesowi? Jeszcze pan senator. Bardzo proszę.

Senator Ryszard Bonisławski:
Pani Marszałek, Panie Prezesie, takie krótkie py-

tanie z prośbą o wyjaśnienie. Otóż po wojnie działały 
obozy, które początkowo niejako skierowane były 
przeciwko Niemcom, którzy pozostali w Polsce, ale 
później, do 1956 r., także przeciwko patriotom pol-
skim. Jaka jest skala badań w tym obszarze? Czy 
prowadzone są dochodzenia? Bo jakoś nie znalazłem 
takich informacji.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Prezesie.

Prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński:
Już odpowiadam. Jeśli chodzi o śledztwa, to duża 

fala śledztw w sprawie tych obozów była na począt-
ku istnienia Instytutu Pamięci Narodowej, była też 
spora fala publikacji na ten temat w pierwszych 5 la-
tach. Nie wiem, czy w tej chwili jest jakieś czynne 
śledztwo, czy ten temat został wyczerpany. Co jakiś 
czas ukazują się nowe publikacje… Dotykamy tutaj 
bardzo poważnego problemu: jeśli chodzi właśnie 
nie o więzienia, tylko o obozy pracy przymusowej, 
to stan zachowania źródeł jest bardzo zły. W przy-
padku wielu z tych obozów tak naprawdę głównym 
źródłem są relacje byłych więźniów. Co więcej, po 
wielu z tych obozów nie ma już żadnych materialnych 
śladów, czasem trudno jest nawet dokładnie określić, 
w którym miejscu obóz się znajdował. Tak że, jak 
mówię, główna fala zainteresowania tą problematyką 
to były pierwsze lata Instytutu Pamięci Narodowej. 
Teraz jest to obecne, ale absolutnie nie jest to wiodąca 
problematyka.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I pytanie zadaje pan senator Jan Maria Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Panie Prezesie, na północnym Mazowszu opi-

nia publiczna jest trochę… taka wrażliwa opinia 
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(prezes Ł. Kamiński) I Jana Żaryna. Tak, przepraszam.
Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu poproszę pana senatora, profe-

sora Jana Żaryna.
(Senator Leszek Czarnobaj: Pan marszałek zre-

zygnował.)
Proszę bardzo.

Senator Jan Żaryn:
Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Ja chciałbym w pierwszych zdaniach powiedzieć 

rzecz następującą i chociaż być może powinno być 
mi niezręcznie, bo sam byłem przez wiele lat pra-
cownikiem tejże instytucji, od 2000 r. do 2015 r., to 
od razu powiem państwu, że jest mi zręcznie, a nie 
niezręcznie. Mianowicie, proszę państwa, to jest in-
stytucja, być może niestety jedna z nielicznych, które 
tak po ludzku nam się w Polsce niepodległej udały. 
I z tym jest związana olbrzymia doza takiej właściwej 
satysfakcji, którą możemy mieć jako Polacy, gdyż 
potrafiliśmy stworzyć naprawdę bardzo dobre, tak 
po ludzku, dzieło. To dzieło trwa przez wszystkie 
dotychczasowe kadencje m.in. dlatego, że udało się 
w tejże instytucji, a w jakimś stopniu także na ze-
wnątrz niej, choć tam w zdecydowanie mniejszym 
stopniu, powołać grono osób – to jest kilka tysięcy 
pracowników; to jest instytucja rozrastająca się w cią-
gu tych 15 lat – które, mając bardzo różne poglądy 
i bardzo różnie plasując się na mapie polskiej inteli-
gencji, mają, proszę państwa, jedną cechę wspólną: 
nie są uwikłane w PRL. I to jest bardzo ważna lekcja 
dla III Rzeczypospolitej. Czy nazwiemy ją trzecią, 
czy czwartą, jest to w tej chwili obojętne. Istotne jest 
to, że ta instytucja nam się udała, gdyż od początku 
była wolna, składała się z wolnych ludzi, to znaczy 
z ludzi, którzy nie byli uwikłani w żadne szantaże, 
żadne podteksty, żadne słabości wynikające z fak-
tu obciążenia PRL-em. Ja wiem, proszę państwa, 
że my wszyscy tu siedzący to wiemy, ale trzeba to 
jednoznacznie powtórzyć, szczególnie dzisiaj przy 
okazji tego sprawozdania świetnie przygotowanego 
przez prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, doktora 
Łukasza Kamińskiego. Sprawozdanie za rok 2015 jest 
sprawozdaniem nietypowym, ponieważ ono obej-
muje całe to 15-lecie. To jest sprawozdanie mówiące 
o bieżących działaniach z roku 2015, ale także pod-
sumowujące, ponieważ rok 2015 był rokiem podsu-
mowującym te 15 lat funkcjonowania instytutu. I to 
jest pierwsza lekcja, fundamentalna dla mnie jako 
obywatela Rzeczypospolitej i Polaka, mieszkańca 
naszej Niepodległej. Możemy się poszczycić tym, 
iż mamy instytucję, która nam się udała i która jest 
dobrą wizytówką polskich umiejętności tworzenia 
państwa, tworzenia instytucji państwowych, tworze-
nia tego, co nazywamy niepodległością.

Dobrze, informacja na piśmie, oczywiście ze 
szczegółami śledztwa, także w odniesieniu do tego, 
czy były prowadzone jakieś działania badawcze.

(Senator Jan Maria Jackowski: Stan formalny. 
Dziękuję bardzo.)

Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze ma pytanie do pana prezesa? Nie 

widzę chętnych.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, Panie Prezesie.
(Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
Łukasz Kamiński: Dziękuję uprzejmie. A czy pani 
marszałek pozwoli mi wygłosić jeszcze jedno zda-
nie?)

Oczywiście. Proszę bardzo.

Prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński:
Jak pani senator na samym początku trafnie za-

uważyła, prawdopodobnie jest to nasze ostatnie spo-
tkanie, przynajmniej ze mną w roli prezesa Instytutu 
Pamięci Narodowej, dlatego na ręce pani marszałek 
oraz wszystkich państwa senatorów chciałbym złożyć 
podziękowanie za te wiele lat współpracy z Senatem, 
która się odbywała na wielu polach, począwszy od 
inicjatyw edukacyjnych państwa senatorów, które in-
stytut mógł wspierać poprzez wystawy organizowane 
w gmachu Senatu, a skończywszy na wielu bardzo 
ważnych inicjatywach legislacyjnych Senatu. Mam na 
myśli nie tylko tę ustawę, o której dzisiaj najwięcej 
rozmawialiśmy, ale też kilka innych, które instytut 
miał zaszczyt wspierać swoją opinią merytoryczną. 
Tak że chciałbym bardzo serdecznie wszystkim pań-
stwu podziękować. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
My również bardzo serdecznie dziękujemy, Panie 

Prezesie.
Bardzo dziękuję panu prezesowi Łukaszowi 

Kamińskiemu.
Informuję, że prezes Instytutu Pamięci Narodowej 

Łukasz Kamiński zobowiązał się do udzielenia pi-
semnej odpowiedzi na pytanie zadane przez senatora 
Jana Marię Jackowskiego.

(Senator Jan Żaryn: I Jana Żaryna.)
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(senator J. Żaryn) Narodowej. Bo ten system wartości, o którym prezes 
Instytutu Pamięci Narodowej dzisiaj mówił, to jest 
system wartości oparty na polskiej narodowej tożsa-
mości. Na polskiej narodowej tożsamości, która nie 
zawsze i nie wszystkim, delikatnie mówiąc, podobała 
się w Rzeczypospolitej po 1989 r. I wydało mi się, 
że z tym potencjalnie zmasowanym atakiem albo 
może niechęcią do IPN po prostu, tak po ludzku, sobie 
nie poradzisz, i to właśnie w tej sferze edukacyjnej. 
Dzisiaj jednak muszę przyznać – i bardzo się cieszę, 
że muszę to przyznać – że się myliłem, bo nie dość, że 
sobie poradziłeś, to jeszcze poradziłeś sobie po prostu 
świetnie. Jestem wzruszony, mówiąc o tym, dlatego 
że ta instytucja była, jest i będzie bardzo mi bliska. 
Tak że bardzo się cieszę, że ta działalność edukacyjna, 
której szczegółów prezes IPN nie mógł tutaj do końca 
wyartykułować, jest tak wspaniała w skutkach.

Proszę pamiętać, że to jest działalność edukacyjna 
codzienna, cicha, spokojna, nieobecna w szumie me-
dialnym. To obecne kierownictwo IPN zweryfikowało 
i, w mojej perspektywie, zmieniło styl działania edu-
kacyjnego z tego, jakie proponował Janusz Kurtyka 
i m.in ja jako ówczesne kierownictwo – czyli żeby 
ono było przekazem edukacyjnym medialnym, wi-
docznym w sporze, w takim sporze, który też uczy. 
To obecne kierownictwo wpadło na pomysł, by ta 
działalność edukacyjna była pozytywistyczna – ci-
cha, a skuteczna. I choć jestem do dziś przywiązany 
do tamtej strategii, to muszę oddać to, co należne, 
a więc że właśnie ta pozytywistyczno-codzienna, 
a jednocześnie niesamowicie twórcza działalność jest 
prowadzona przez pracowników Instytutu Pamięci 
Narodowej w centrali, we wszystkich oddziałach, 
w delegaturach. Myślę sobie, że skoro zbliżamy się, 
z rocznika na rocznik coraz bardziej, bo nowe po-
kolenie wchodzi jako pełnoletnie do Polski demo-
kratycznej, do tego, żeby o sobie powiedzieć, że nie 
tylko żyjemy w modelu państwa demokratycznego, 
ale żyjemy także demokracją i w demokracji, to jest 
to wielka zasługa właśnie tej działalności edukacyjnej 
Instytutu Pamięci Narodowej.

Ale oczywiście – i na tym będę kończył – Instytut 
Pamięci Narodowej jest to instytucja, która będzie 
także narażona na różnego rodzaju dyskomforty. I bez 
wątpienia te dyskomforty, przynajmniej te, które ja 
znajduję w swojej pamięci, wiążą się przede wszyst-
kim z tym, że prawda o przeszłości jest bardzo wielu 
środowiskom niewygodna. Zatem niezależnie od tego, 
co my tutaj napiszemy, czy w Senacie, czy w Sejmie, 
z mojej perspektywy, i tu zwracam się raczej do ko-
leżanek i kolegów senatorów, a nie do kierownictwa 
IPN, bo ono doskonale o tym wie… Trzeba być świa-
domym tego, że niezależnie od tego, jak my prawnie 
ochronimy Instytut Pamięci Narodowej i jak bardzo 
pozwolimy mu na tę coraz bardziej zwiększającą się 
kompetencyjnie działalność, pracownicy Instytutu 

I druga sprawa z takich ogólnych, dla mnie bardzo 
ważnych, które wypływają z dokumentacji przygoto-
wanej na potrzeby Senatu. Chodzi mianowicie o fakt, 
iż jest to instytucja, można powiedzieć, od samego 
początku wielobranżowa wewnętrznie. Co więcej, nie 
tylko od samego początku wielobranżowa – te bran-
że, te gałęzie aktywności, kompetencji i zobowiązań 
w ciągu tych 15 lat tylko i wyłącznie się poszerzają, 
co oznacza, iż jest to instytucja zaufania publiczne-
go w tym sensie, że… Jeżeli szukamy w przestrzeni 
publicznej odpowiedzi na pytanie, jaka instytucja to 
udźwignie, to zawsze, prędzej czy później odpowie-
my: IPN. Proszę zauważyć, że obecna nowelizacja 
ustawy też jest w jakiejś mierze ilustracją tezy, iż IPN 
w związku z faktem właściwego fundamentu jego 
powstania jest powołany do udźwignięcia różnych 
zadań, które bez wątpienia będą zadaniami nowy-
mi, wcześniej nierozpoznanymi. Tak dzieje się, jeśli 
chodzi o samodzielny wydział poszukiwań kiero-
wany przez profesora Krzysztofa Szwagrzyka, i tak, 
mam nadzieję, będzie się działo także w tym nowym 
wymiarze ustawowym, który dopiero stanie się fak-
tem i o którym będziemy mogli mówić, gdy ustawa 
faktycznie wejdzie w życie i gdy nowe kierownictwo 
podejmie nowe zadania. To jest druga kwestia, doty-
cząca pewnej syntetycznej oceny.

I trzecia sprawa, mnie osobiście najbliższa. Ja 
pamiętam, Łukaszu, naszą pierwszą rozmowę, gdy 
zostałeś prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. 
I specjalnie zwracam się do ciebie po imieniu, choć, 
rzecz jasna, z mównicy instytucji państwa. Miałem 
wtedy wątpliwości – a ty mi je gasiłeś – czy Instytut 
Pamięci Narodowej, tak bardzo aktywny za czasów 
Janusza Kurtyki, tak bardzo wchodzący w spo-
ry, w ostre spięcia powodujące także ważne lekcje 
dla narodu, pod twoim kierownictwem udźwignie 
to zadanie tworzenia takiego niejako dywanowego 
przekazu edukacyjnego. I ty mi wtedy powiedziałeś, 
że moje wątpliwości są bezzasadne, powiedziałeś: 
poczekaj, popatrz i zobacz, jak to będzie wyglądało. 
No i teraz wypada mi nie tyle przeprosić – bo to, 
że się myliłem, nie jest żadnym powodem do prze-
praszania – ile oddać ci to, co ci się należy, Drogi 
Prezesie. Dlatego że w ciągu tych 5 lat zrealizowałeś 
bardzo dużo wspaniałych zadań właśnie w tej sfe-
rze edukacyjnej, która, jak mi się wydawało, będzie 
przez ciebie najtrudniejsza do udźwignięcia, właśnie 
dlatego, że sprawowałeś funkcję prezesa w trudnym 
czasie, to znaczy w czasie, kiedy w państwie polskim 
rządziła formacja daleko obciążona takim, delikatnie 
mówiąc, niepokazywaniem przywiązania do patrioty-
zmu, przywiązania do idei niepodległości, suweren-
ności, czyli do tego wszystkiego, co w gruncie rzeczy 
było, jest i będzie sensem istnienia Instytutu Pamięci 
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(senator J. Żaryn) prezesa poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej, wystawy poświęconej ziemiaństwu.

Mamy ponadto 450 metrów bieżących nowych 
dokumentów przejętych do zasobu Instytutu Pamięci 
Narodowej, blisko 65 tysięcy zrealizowanych wnio-
sków o udostępnienie dokumentów, 10 tysięcy 78 za-
kończonych śledztw, 9 tysięcy 460 zweryfikowanych 
oświadczeń lustracyjnych. I można by tych liczb 
przytaczać wiele. To pokazuje ogrom pracy, którą 
podejmują na co dzień pracownicy Instytutu Pamięci 
Narodowej pod wodzą pana prezesa, dra Łukasza 
Kamińskiego.

Chciałbym jeszcze raz z tej trybuny – ponieważ, 
jak wspomniałem, dobiega końca pewien etap dzia-
łalności Instytutu Pamięci Narodowej – podziękować 
osobiście panu prezesowi Łukaszowi Kamińskiemu 
i całemu kierownictwu, bo jest z nami również 
pani wiceprezes, są przedstawiciele kierownictwa, 
i wszystkim państwu chciałbym podziękować, a przez 
państwa również wszystkim pracownikom, za do-
tychczasowy trud, ponieważ, o czym wspominał pan 
prof. Żaryn, w roku, który obejmuje sprawozdanie, 
przypadło 15-lecie działalności instytutu.

Proszę państwa, niewielu nas jest, ale jest parę 
osób, które brały udział w uchwalaniu ustawy 
o Instytucie Pamięci Narodowej, byliśmy wtedy par-
lamentarzystami… Pamiętam atmosferę, w której, 
w 1998 r., była procedowana ustawa, jej ogromne 
meandry i zakręty… Do końca nie było wiadomo, czy 
ta ustawa zostanie uchwalona. Jak wiadomo, wtedy 
Polską rządziła koalicja AWS–Unia Wolności, we-
wnątrz koalicji były różne zdania na ten temat, ale 
ostatecznie ustawa została uchwalona, choć wtedy 
były szalenie krytyczne głosy. Mówiono, że to będzie 
rodzaj jakiejś supertajnej jednostki, która będzie prze-
dłużeniem polityki, będzie działała zakulisowo, że 
po co badać, zostawmy to tym instytucjom, które są, 
nie jest to potrzebne, a po co w ogóle jest lustracja… 
Chociaż gwoli ścisłości trzeba przyznać, że ustawa 
lustracyjna przeszła jeszcze w końcówce poprzednich 
rządów, czyli koalicji SLD–PSL, ona później oczy-
wiście zmieniała swój zakres.

Ale co było charakterystyczne, bo dzisiaj o tym 
zapominamy… Otóż 18 grudnia 1998 r. w Sejmie 
odbyło się kluczowe dla przyszłości IPN głosowa-
nie. Jak wiadomo, ówczesny prezydent Aleksander 
Kwaśniewski zgłosił weto do ustawy o Instytucie 
Pamięci Narodowej i do końca nie było wiadomo, 
czy to weto większością 3/5 głosów… Przypominam, 
koalicja tyle nie miała, ale w tym wypadku akurat 
PSL poparło powtórne uchwalenie tej ustawy, czy-
li było przeciwko wetu ówczesnego prezydenta 
Kwaśniewskiego. I ta ustawa, ustawa z 18 grudnia 
1998 r., weszła w życie, instytut podjął działalność 
teoretycznie bodajże w styczniu 1999 r., a instytucjo-
nalnie w 2000 r.

Pamięci Narodowej zawsze będą narażeni na w pew-
nym sensie dyskomfort swojej pracy, poza oczywiście 
satysfakcją, która nie jest dyskomfortem, tylko wiel-
kim komfortem…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, 
czas.)

Kończę.
Ten dyskomfort polega na tym, że działalnością 

IPN wkracza się w takie sfery indywidualnych bio-
grafii ludzi, w których jest zdrada, jest zbrodnia, jest 
bardzo wiele różnych przestępstw. Instytut Pamięci 
Narodowej i jego pracownicy zawsze, proszę państwa, 
będą narażani na dyskomfort w tym sensie, że będą 
narażeni na zagrożenie wiążące się z wykonywaniem 
swoich obowiązków służbowych.

I chciałbym, żeby państwo wiedzieli także to, że to 
jest wyjątkowa instytucja także w tym sensie, że do 
pracy w tej instytucji idą ludzie, którzy nawet jeżeli 
w momencie przekroczenia progu Instytutu Pamięci 
Narodowej nie do końca rozumieją, na co się nara-
żają, to po miesiącach, latach pracy już doskonale to 
wiedzą. I dlatego tym większy szacunek dla Instytutu 
Pamięci Narodowej. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
O zabranie głosu proszę pana senatora Jana Marię 

Jackowskiego.

Senator Jan Maria Jackowski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Prezesie! 
Szanowni Przedstawiciele Instytutu Pamięci 
Narodowej!

Dobiega końca pewien etap działalności instytutu, 
ponieważ, jak wiemy, od dnia dzisiejszego obowią-
zuje nowa ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej 
i instytucja trochę poszerza swoje pole działalności. 
Wynika to m.in. z dotychczasowych doświadczeń 
związanych z zadaniami, jakie przed tą instytucją 
stały, ale wynika to również z konieczności wydłu-
żenia tego okresu badawczego do 1917 r., co w tej 
dyskusji się przewijało. Ale my bardziej szczegółowo 
dyskutowaliśmy na temat sprawozdania, które złożył 
przed Wysoka Izbą pan prezes Łukasz Kamiński, 
sprawozdania z działalności za rok 2015, sprawozda-
nia, które jest imponujące, bo sam druk jest obszerny, 
są w nim fakty.

Warto w pigułce przypomnieć, że liczby wyglą-
dają następująco: 195 publikacji w 2015 r., kilka-
set prezentacji, 20 nowych i 186 starszych wystaw. 
Niedawno mieliśmy tutaj otwarcie, z udziałem pana 
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(senator J.M. Jackowski) co w warunkach pojałtańskich po prostu mogliśmy 
osiągnąć. Ta działalność edukacyjna kierowanej 
przez pana instytucji to: działalność wydawnicza, 
działalność wystawiennicza, a przede wszystkim uru-
chomienie całej procedury związanej z ekshumacją 
ofiar zbrodniczego systemu komunistycznego, ludzi, 
którzy byli przecież likwidowani, w bestialski sposób 
mordowani w czasach stalinowskich, a następnie po 
kryjomu nie wiadomo gdzie chowani. Uruchomienie 
tego ogromnego procesu i przywracanie pamięci, 
w tym również przywracanie pamięci o Żołnierzach 
Niezłomnych, i współdziałanie wielu osób, autory-
tetów politycznych, społecznych, ludzi nauki, któ-
rzy wsparli te działania i również wspierali Instytut 
Pamięci Narodowej w tym działaniu – to się składa 
na ogrom pracy. Możemy powiedzieć, że Instytut 
Pamięci Narodowej przyczynił się do odkłamywania 
naszej najnowszej historii, a ta prawda w życiu pu-
blicznym jest niesłychanie ważna. Możemy się sprze-
czać, mieć różne poglądy polityczne, różne programy 
gospodarcze, ale musimy budować na fundamencie 
prawdy, odwołania do naszych niełatwych, trudnych 
i jednocześnie wspaniałych dziejów. Musimy pamię-
tać o tym, żeby wpatrując się w przeszłość, budować 
przyszłość w sposób nowoczesny i z odwołaniem do 
naszej narodowej pamięci.

Tak że, Panie Prezesie, chciałbym jeszcze raz 
z tej trybuny bardzo serdecznie panu podziękować 
i wszystkim pańskim współpracownikom, pracow-
nikom Instytutu Pamięci Narodowej za ten ogromny 
trud. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
O zabranie głosu poproszę pana senatora Jerzego 

Chróścikowskiego.

Senator Jerzy Chróścikowski:

Wysoka Izbo! Panie Prezesie!
Tyle słów już padło na tej sali. Dziękowali tu już 

moi przedmówcy za pracę, którą wykonał instytut 
pod pana przewodnictwem, za tę trudną pracę, która 
była prowadzona już przez wiele lat; pan w niej dość 
długo uczestniczy. Pamiętam pana jeszcze z wcze-
śniejszych lat, kiedy jeszcze nie był pan prezesem. 
I muszę podziękować tutaj też w imieniu mojego 
związku, rolniczej „Solidarności”, gdyż ta współpraca 
w miarę dobrze się układała i układa, i mamy nadzie-
ję, że będzie jeszcze lepiej. Jak pan prezes pamięta, 
ostatnio rozmawialiśmy na temat naszych uroczy-
stości rocznicowych. Była wystawa w Rzeszowie, 
były uroczystości w Bydgoszczy i w Poznaniu, były 
również tu, w Senacie, i ta wystawa też tu w Senacie 

Pamiętam również doskonale dyskusje na temat 
pierwszego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. 
Bardzo mocnym kandydatem był ówczesny minister 
spraw wewnętrznych, pan Marek Biernacki, który 
był kandydatem AWS. Ale koalicjant AWS, Unia 
Wolności, nie zgadzał się, były targi… O ile pamię-
tam, 9 maja 2000 r. ogłoszono, że kandydatem będzie 
jednak prof. Leon Kieres, a bodajże w dniu 8 czerwca 
2000 r. odbyło się głosowanie, takie pakietowe, po-
nieważ wtedy wybieraliśmy również rzecznika praw 
obywatelskich, a więc te ważne głosowania miały 
miejsce.

Dlaczego o tym wspominam? Bo chcę pokazać, 
że od początku istnienia tej instytucji było wielu 
przeciwników jej funkcjonowania, przeciwników, 
którzy, moim zdaniem, ze względów politycznych czy 
ideologicznych, czy być może również ze względów 
osobistych – bo były i takie argumentacje – byli prze-
ciwni powstaniu instytutu pamięci. A jak instytut już 
powstał, następnie próbowano przyciosać profil jego 
działalności, zakres i możliwości jego działań. Były 
dyskusje… Praktycznie w okresie 15-lecia państwo 
– pan prezes i pańscy poprzednicy też to mogą powie-
dzieć – cały czas zmagali się z dyskusjami na temat 
budżetu, na temat siedziby. Pamiętamy, jak nastąpiła 
zmiana siedziby i wszelkie działania, które tak jakby 
na miękko, nie wprost, jednak miały osłabić potencjał 
i istotę działania Instytutu Pamięci Narodowej.

Chciałbym na ręce pana prezesa właśnie w tym 
kontekście złożyć wyrazy uznania, ponieważ panu 
również w trochę niełatwych czasach przyszło kiero-
wać tą instytucją, w czasach, kiedy pojawił się kryzys 
związany chociażby z książką o uwikłaniu Lecha 
Wałęsy we współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa… 
Co prawda to było trochę wcześniej, ale konsekwencje 
tego trwały i w pewnym sensie może nawet trwają 
do dnia dzisiejszego, czego najlepszym dowodem 
są teraz postępowania w sprawie materiałów, które 
znaleziono w willi czy w domu generała Czesława 
Kiszczaka. Chciałbym właśnie wyrazić ogromne 
uznanie, jeśli chodzi nie tylko o zakres badawczy, 
który jest imponujący, ale przede wszystkim jeśli 
chodzi o aspekt edukacyjny, aspekt, który jest tak 
ważny, ponieważ większość w tej chwili współcze-
śnie żyjących Polaków czy ponad połowa z nich 
nie pamięta z autopsji czasów PRL. A był to okres 
szczególny i widzimy, że teraz, powiedzmy, z upły-
wem czasu próbuje się wyniuansować to, co jednak 
było prawdą historyczną o tym okresie. Próbuje się 
przedstawiać ten okres w taki sposób… trochę przez 
różowe okulary, że w zasadzie to nie był taki zły 
czas, że może trochę tych wolności politycznych 
i swobód obywatelskich było mniej, ale generalnie 
nie było tak źle i było to w zasadzie optimum tego, 
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(senator J. Chróścikowski) o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych in-
nych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 200, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 200 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska, 
senatora Grzegorza Peczkisa, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Grzegorz Peczkis:
Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Założeniem nadrzędnym wprowadzonych zmian 

w ustawie jest zrównoważony rozwój oparty na kon-
cepcji klastrów energii i spółdzielni energetycznych. 
W tym zakresie zwiększenie produkcji energii w kla-
strach i w spółdzielniach energetycznych przyczyni 
się do dalszego wzrostu wykorzystania lokalnych 
zasobów, poprawi bezpieczeństwo energetyczne na 
obszarach wiejskich, zwiększy tempo rozwoju tych 
terenów, dotychczas inwestycyjnie zaniedbywanych. 
Zaproponowane rozwiązania likwidują bariery, które 
zniechęcały do tworzenia spółdzielni energetycznych 
oraz innych form kooperacji zmierzających do wspól-
nego zaspokajania potrzeb energetycznych.

Kolejną zasadniczą zmianą jest ukierunkowanie na 
rozwój wykorzystania biomasy lokalnej. Efektywne 
wykorzystanie biomasy dostępnej w najbliższej 
okolicy jednostek wytwórczych, przede wszystkim 
odpadów i pozostałości z procesów produkcyjnych 
przemysłu drzewnego, papierniczego, meblowego, 
rolno-spożywczego itp. oraz ograniczenie transportu 
biomasy na duże odległości pozwoli z jednej stro-
ny na powstanie nowych miejsc pracy na obszarach 
wiejskich, z drugiej zaś przyczyni się do zwiększe-
nia efektywności wykorzystania krajowych zasobów 
energetycznych.

Efektywne wykorzystanie drewna nienadającego 
się na cele przemysłowe… Efektem będzie nowa de-
finicja drewna energetycznego. Zwiększy ona moż-
liwość wykorzystywania do celów energetycznych 
drewna z uwagi na niskie cechy jakościowe, uniemoż-
liwiające jego zastosowanie w przemyśle.

W ustawie zaprojektowano mechanizmy inicjujące 
właściwy rozwój instalacji prosumenckich. Zmiany 
idące w kierunku rozwoju mikroinstalacji odnawial-
nych źródeł energii mają na celu rozwój obywatelskie-
go ruchu prosumenckiego, nakierowanego na tworze-
nie instalacji odnawialnych źródeł energii z myślą 
o zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych, 
a nie generowaniu wysokich zysków.

Zaproponowane zmiany polegają na rezygnacji 
z pomysłu wprowadzenia stałych taryf gwaranto-
wanych, które koncentrują się na tworzeniu bodźca 
finansowego do wytwarzania maksymalnej ilości 

miała miejsce, za co serdecznie dziękuję. Mogliśmy 
pokazać część historii rolniczej „Solidarności”, jakie 
były trudy i jakie działania.

Ostatnio rozmawialiśmy, że trzeba będzie zro-
bić jakąś większą publikację na temat rolniczej 
„Solidarności”, gdyż na temat dużej „Solidarności” 
mamy wiele publikacji, natomiast rolnicza jest opi-
sana w niewielkiej, okrojonej części. I zwracam się 
z tego miejsca o kontynuowanie tego działania, któ-
reśmy ustalali, tak żeby te intencyjne sprawy jednak 
zostały dopięte. I rozmawialiśmy też o możliwości 
jeszcze większej edukacji, jak również o możliwości 
wykonania nagrań, bo świadków jest coraz mniej, 
ludzie odchodzą nam już lawinowo, i stąd wynika 
prośba, żeby rzeczywiście, tak jak rozmawialiśmy, 
zrobić przynajmniej jakieś nagrania, żeby można to 
było jeszcze odtworzyć.

Działalność „Solidarności” rolniczej była bardziej, 
tak bym powiedział, konspiracyjna i nie ma w IPN 
wielu dokumentów stworzonych przez służby. Może 
nasi ludzie byli bardziej zakonspirowani, niektórzy 
może nawet mniej inwigilowani niż „Solidarność” 
pracownicza. Dlatego więcej wiedzy, więcej informa-
cji znajduje się u ludzi, którzy jeszcze żyją i których 
można jeszcze uruchomić, oni często mają dokumenty 
w domach. Część z nich przekazała dokumenty do 
muzeów, a część – nie. W związku z tym jest prośba, 
aby wykorzystać tych, którzy jeszcze żyją i którzy 
jeszcze mają dokumenty w domach i mogliby je prze-
kazać. Taka jest moja prośba o podjęcie tego tema-
tu. Jeszcze raz dziękuję i liczę na dalszą współpracę 
z Instytutem Pamięci Narodowej. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Czy pan prezes chciałby jeszcze zabrać głos i usto-

sunkować się do wystąpień panów senatorów?
(Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
Łukasz Kamiński: Mogę jedynie jeszcze raz wszyst-
kim podziękować.) (Oklaski)

Bardzo dziękuję. Dziękuję, Panie Prezesie, za 
przedstawioną informację, za pracę pana i zespołu 
współpracowników, którym pan kieruje. Dziękuję 
bardzo.

Stwierdzam, że Senat zapoznał się z informacją 
o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Przystępujemy do rozpatrywania punktu 
piątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
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(senator sprawozdawca G. Peczkis) Senator Robert Dowhan:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Mam takie pytanie. Pan senator sprawozdawca 

powiedział, że były opinie ekspertów do tej ustawy. 
Czy może pan powiedzieć coś więcej na ten temat, 
co to byli za eksperci, z jakiej branży i jakie to były 
opinie?

Senator Grzegorz Peczkis:
Jasne. W większości to byli eksperci z branży 

zajmującej się odnawialnymi źródłami energii. To 
były osoby, które przedstawiały się jako eksperci, 
reprezentujące zazwyczaj firmy bądź stowarzyszenia 
funkcjonujące do tej pory. Z tych osób, które ja koja-
rzę, był np. pan, który reprezentował instytut energii 
odnawialnej spółka z o.o. bodaj z Kielc, był pan, który 
reprezentował stowarzyszenie odnawialnej energii 
wiatrowej, spółkę z Warszawy. To były tego typu 
osoby. Jeśli chodzi o ekspertów ze strony rządowej, 
to byli obecni pan minister, pan dyrektor oraz prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pytanie zadaje pan senator Sławomir Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, jednym z celów ustawy jest 

wprowadzenie przejrzystych zasad w zakresie wy-
twarzania i wykorzystywania na własne potrzeby 
energii elektrycznej w mikroinstalacjach. Czy w trak-
cie prac komisji był poruszany temat nadwyżek pro-
dukowanych przez właścicieli mikroinstalacji, którzy 
produkują prąd na własne potrzeby? Czy jeżeli wy-
produkują nadwyżkę, to jest to traktowane jako zysk 
i czy jest rekompensowane ze strony państwa?

Senator Grzegorz Peczkis:
Jeśli chodzi o rekompensaty, to tak, temat ten był 

poruszany niejako w 2 punktach. Pierwszy punkt to 
propozycje poprawek zgłoszonych przez legislatora. 
Przy tej okazji były omawiane kwestie nadwyżek, 
o których pan senator mówi. Była to próba doprecy-
zowania, a właściwie próba odpowiedzi na pytanie 
legislatora, który nie zawarł tego w swojej propozycji, 
jak tę nadwyżkę definiować. Odpowiedź pana mini-
stra… Może tak. W tekście ustawy jest to zapisane 
dość jednoznacznie. To jest tam określone poprzez 
stosunek energii, która jest pobierana, do energii, 
która jest oddawana, oraz jest określony limit mocy.

energii elektrycznej, a nie ilości niezbędnej do za-
spokajania własnych potrzeb energetycznych prosu-
mentów. W miejsce taryf gwarantowanych proponuje 
się wsparcie w formie ilościowego rozliczenia energii 
wprowadzonej do sieci i z niej pobranej przez prosu-
menta w ramach zawartych umów kompleksowych. 
Takie rozwiązanie umożliwi prosumentowi wyko-
rzystywanie sieci elektroenergetycznej jako swego 
rodzaju magazynu energii.

Zaproponowane poprawki na obecnym etapie 
w większości dotyczą korekt redakcyjnych uchwalo-
nego tekstu prawnego. Pozostałe poprawki – w obsza-
rze obowiązku zakupu oferowanego ciepła z instalacji 
termicznego przekształcania odpadów oraz innych 
instalacji odnawialnych źródeł energii – mają na celu 
poprawienie stanu obecnego.

Kolejna poprawka znosi odnotowane przypadki 
blokowania możliwości przyłączenia tanich i stabil-
nych odnawialnych źródeł energii do sieci ciepłow-
niczych. Stąd rekomendacja, aby przedsiębiorstwa 
energetyczne i zajmujące się w obszarze danej sieci 
ciepłowniczej obrotem ciepłem i jego sprzedażą do-
konywały zakupu oferowanego ciepła wytworzone-
go w przyłączonych do tych sieci instalacjach, ale 
w ilości nie większej niż zapotrzebowanie odbiorców 
końcowych tego przedsiębiorstwa przyłączonych 
do sieci.

Co równie istotne, przedsiębiorstwo energetyczne 
będzie zobowiązane do wyrażenia zgody na przyłą-
czenie np. instalacji geotermalnej do sieci ciepłow-
niczej. Przyłączenie będzie realizowane zgodnie 
z przepisami prawa energetycznego z uwzględnie-
niem przepisów wydanych w rozporządzeniu ministra 
energii. Do czasu, kiedy to rozporządzenie zostanie 
wydane, utrzymane będą dotychczasowe zasady.

Komisja obradowała z udziałem ekspertów. 
Dyskusja była dość szczegółowa, brali w niej udział 
zarówno eksperci, jak i obecny na posiedzeniu komisji 
prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Dyskusja była 
bardzo skoncentrowana tematycznie. Myślę, że na 
zadawane w trakcie prac komisji wartościowe py-
tania, sensowne pytania, uzyskaliśmy odpowiedzi 
i wątpliwości zostały wyjaśnione.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Robert Dowhan.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
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(Głos z sali: Będziemy…)
(Głos z sali: Na piśmie…)
Tak jak mówię, ja nie chciałbym tych opinii… Po 

prostu to są mocno techniczne kwestie i…
(Senator Leszek Czarnobaj: Pani Marszałek…)
(Wicemarszałek Maria Koc: Za chwileczkę, Panie 

Senatorze.)
Ja znam się na technice energetycznej, jestem 

energetykiem z zawodu, ale nie chciałbym popełnić 
błędu, a to są bardzo techniczne opinie, w kontekście 
tej dyskusji, która odbyła się na sali. Ale jesteśmy to 
w stanie zrobić, jesteśmy w stanie odtworzyć prze-
bieg posiedzenia komisji, nie ma z tym problemu. 
Technicznie jest to wykonalne.

Wicemarszałek Maria Koc:
Rozumiem. 
Czy pan jeszcze chce o coś dopytać, Panie 

Senatorze?

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek, żeby rozwiązać ten problem, dzię-

kuję za wyczerpującą informację, widzę, że faktycz-
nie pan się zna na energetyce, zrozumiałem wszystko, 
więc wycofuje to pytanie.

(Senator Grzegorz Peczkis: Ja nie chciałbym pana 
wprowadzić…)

Dziękuję. Dziękuję za wyczerpującą informację.
(Senator Grzegorz Peczkis: Panie Senatorze, to są 

trudne kwestie…)
Dziękuję za wyczerpującą informację.
Ja nie chciałem, żeby pan mi cytował protokół 

z komisji, bo ja sobie go sam przeczytam. Chciałbym, 
żeby pan powiedział, że było 10 ekspertów i więk-
szość chwaliła, mówiła dobrze, źle. Rozumie pan czy 
pan tego nie rozumie?

(Senator Grzegorz Peczkis: Znaczy nie…)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
Jeżeli pan nie jest w stanie tego powiedzieć, to ja 

rezygnuję z tego pytania.

Senator Grzegorz Peczkis:
Panie Senatorze, to było w sali nr 106…
(Senator Robert Mamątow: Trzeba umieć zadać 

pytanie.)
…i sala była pełna, więc…
(Senator Leszek Czarnobaj: Trzeba rozumieć.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę o ciszę.
Ja myślę, Panie Senatorze, że będzie mógł pan 

powtórzyć to pytanie…
(Senator Leszek Czarnobaj: Skieruję do pana mi-

nistra.)

Senator Sławomir Rybicki:

Przepraszam, ale mnie nie chodzi o definicję zy-
sku, tylko o to, czy nadwyżka będzie rekompensowa-
na właścicielowi mikroinstalacji, np. rolnikowi, który 
umieści sobie taką instalację na dachu.

Senator Grzegorz Peczkis:
Jeżeli to nie jest częścią prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej, do mocy, która jest dekla-
rowana w ustawie, tak.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Leszek Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek! Panie Senatorze Sprawozdawco, 

ja powrócę do pierwszego pytania senatora Dowhana, 
bo pan senator wymienił osoby, które reprezentowały 
różnego rodzaju instytucje, organizacje. Czy mógłby 
pan senator przybliżyć nam, jakie to były opinie? Nie 
mówię o opinii ministerstwa, bo trudno sobie wy-
obrazić, żeby pan minister wyraził negatywną opinię 
w stosunku do swojego projektu ustawy. Jakie były 
opinie pozostałych osób, przedstawicieli różnego ro-
dzaju instytucji, którzy brali udział w posiedzeniu 
komisji? To po pierwsze.

I po drugie, Panie Senatorze, czy mógłby pan se-
nator krótko odpowiedzieć na takie pytanie, które 
pewnie będę zadawał zawsze: jakie korzyści w sto-
sunku do tego, co było w energetyce prosumenckiej, 
dla zwykłego Kowalskiego niesie projekt tej ustawy? 
Jakie korzyści?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Peczkis:
Jeżeli chodzi o przedstawienie opinii, które były 

prezentowane, to mogę to zrobić. Poproszę w takim 
razie o 20-minutową przerwę, poproszę o stenogram 
z posiedzenia i będę te opinie panu cytował. Ja nie 
chciałbym teraz popełnić błędu, przywołując z pa-
mięci opinie, które były prezentowane przez eks-
pertów, bo to były mocno techniczne opinie. Jeśli 
więc jest taka konieczność, to uprzejmie proszę panią 
marszałek o ogłoszenie 20-minutowej przerwy, wy-
ciagnięcie stenogramu, wtedy przeczytam te opinie.

(Wicemarszałek Maria Koc: Nie będziemy teraz 
ogłaszać przerwy.)
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(wicemarszałek M. Koc) (Senator Robert Mamątow: To trzeba sobie prze-
czytać…)

Ja bym prosił, żeby pan te komentarze sobie spisał 
i przedstawił po posiedzeniu Senatu. Dobrze?

Zachowuje się pan po prostu blisko dna kultury…
(Senator Robert Mamątow: No, taką mam naturę, 

nie zmienię się.)
Interesuje mnie opinia ekspertów. Ja mam opinię 

ekspertów z Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki 
Odnawialnej i Rozproszonej. Według tej opinii pre-
ferowane w projekcie ustawy spalanie biomasy nie 
jest najbardziej efektywnym sposobem korzystania 
z OZE. Według tej opinii preferowanie biomasy jest 
z niekorzyścią dla innych sektorów – biogazowych, 
wiatrowych i małej hydrotechniki. Czy taką opinię 
pan podziela? Czy taka opinia była dyskutowana 
w gronie ekspertów?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuje.
Proszę bardzo.

Senator Grzegorz Peczkis:

Na temat tego, czy ja tę opinię podzielam, wy-
powiem się w momencie, w którym będę zabierał 
głos w swoim własnym imieniu. Teraz reprezentuję 
komisję. Ja takiej dyskusji na sali nie słyszałem.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuje.
Pan senator Mieczysław Augustyn.
(Głos z sali: Kartę trzeba…)
Może pan zadawać pytanie, proszę.
(Senator Grzegorz Peczkis: Tylko kartę trzeba…)

Senator Mieczysław Augustyn:

Przepraszam, już pytam.
Panie Senatorze, o ile wzrośnie cena 1 kWh energii 

po wprowadzeniu tych zmian?

Senator Grzegorz Peczkis:

Energii cieplnej czy elektrycznej?
(Senator Mieczysław Augustyn: Elektrycznej.)
Nie wiem. To nie było przedmiotem dyskusji na 

sali.
(Senator Mieczysław Augustyn: Było, bo były py-

tania w tym zakresie.)
Panie Senatorze, cena energii elektrycznej, je-

śli pan senator pyta tak troszkę przez przypadek… 

…zadać je panu ministrowi i pan minister odpo-
wie…

(Senator Leszek Czarnobaj: Dlatego wycofałem.)
…albo udzieli na piśmie bardzo wyczerpującej 

odpowiedzi.
(Senator Leszek Czarnobaj: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Grzegorz Peczkis: Nie było to z mojej 

strony złośliwością. Ja pana przepraszam, ale to 
było w sali nr 106, były tam 2 komisje, sala pełna 
ludzi…)

Dobrze. Panie Senatorze Sprawozdawco, już wy-
czerpaliśmy ten temat.

Teraz proszę o zadanie pytania pana senatora 
Jerzego Wcisłę.

(Senator Leszek Czarnobaj: Pani Marszałek…)
Tak?

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek, przepraszam. To było to pierwsze, 

najłatwiejsze pytanie. Było jeszcze drugie, to o ko-
rzyści, jakie niesie ta ustawa.

Wicemarszałek Maria Koc:

Przepraszam.
Czy na ten temat pan senator mógłby się wypo-

wiedzieć?
To bardzo proszę. Potem pan senator Wcisła.
Proszę.

Senator Grzegorz Peczkis:

W swojej wypowiedzi zawarłem kwestię tych ko-
rzyści. Przeczytałem… Ja udostępnię panu ten tekst 
spisany przeze mnie. Ja w tym momencie sprawoz-
daję prace komisji, a na posiedzeniu takie pytanie nie 
padło. Dziękuje.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuje.
Pan senator Jerzy Wcisła.

Senator Jerzy Wcisła:

Panie Senatorze, mnie też interesuje opinia eks-
pertów, którzy się wypowiadali podczas prac nad tym 
projektem ustawy.
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(senator G. Peczkis) Senator Grzegorz Peczkis:

Kwestia z pytania pierwszego nie była przedmio-
tem dyskusji na posiedzeniu komisji, ale myślę, że… 
Tu również, nie ze złośliwości, powiem… Po prostu 
jest pan minister, który pewnie odpowie na to pytanie. 
Na posiedzeniu komisji tego nie było.

Pytanie drugie. To również nie było przedmiotem 
dyskusji. Ale to jest do 300 km. Czyli chodzi o to, 
żeby biomasa była wykorzystywana blisko źródła 
wytworzenia.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Sławomir Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję.
Panie Senatorze, dzisiejsze media, a dokładnie 

jedna z gazet informuje, że poprawka, która zmienia 
definicję drewna przeznaczonego do współspalania 
– i to zmienia tę definicję w taki sposób, że jakby 
rozszerza zakres palonego drewna… Z tego artykułu 
wynika, że poprawka ta została przygotowana w po-
rozumieniu z Lasami Państwowymi. Czy w trakcie 
posiedzenia, prac parlamentarnych, przedstawiciel 
Lasów Państwowych rzeczywiście brał aktywny 
udział w redakcji tej poprawki? I czy ta kwestia była 
przedmiotem obrad komisji? Bo w istocie ta poprawka 
prowadzi do tego, że będziemy w znacznie większej 
ilości spalali polski las.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.

Senator Grzegorz Peczkis:
Jeśli chodzi o dzisiejszy artykuł, to powiem, że ko-

misja obradowała w dniu wczorajszym, a więc jakby 
nie zajmowała się przyszłością i patrzeniem w tym 
względzie do przodu. Ale tak, w trakcie obrad komi-
sji był obecny przedstawiciel Lasów Państwowych, 
jest również obecne ich przedstawicielstwo – bo to 
jest grupa – tutaj, na sali, i myślę, że… Na posiedze-
niu komisji nie było takiego pytania. Ale również tu 
jest przedstawiciel Lasów Państwowych, jest grupa 
czteroosobowa, która, jak myślę, będzie do państwa 
dyspozycji.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Robert Dowhan.

Ale w jakiej taryfie, Panie Senatorze, w jakiej ilo-
ści i u kogo pan chce ją zamawiać? To jest równie 
skomplikowane jak próba odpowiedzi na pytanie, ile 
kosztuje minuta rozmowy telefonicznej w Polsce. To 
zależy, w jakiej taryfie, u jakiego operatora itp.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuje.
Pan senator Piotr Florek, proszę bardzo.

Senator Piotr Florek:

Panie Marszałku! Panie Senatorze! Promowanie 
źródeł energii odnawialnej powinno być naszym 
celem. Nie tak dawno dyskutowaliśmy na temat 
energii z wiatru, o wiatrakach, i przyjęliśmy bardzo 
niekorzystną ustawę, która na pewno spowoduje 
zmniejszenie ilości energii odnawialnej wytwarza-
nej w Polsce. W tej chwili dyskutujemy na temat 
mikroinstalacji. Była stała taryfa gwarantowana, 
przyjęta poprzednio również przez senatorów 
Prawa i Sprawiedliwości, a teraz następuje nagła 
zmiana – pojawia się projekt poselski i nie będzie 
już taryfy gwarantowanej, czyli nie będzie zachęt. 
A myśmy powinni zachęcać wszystkich do tego, 
żeby jak najwięcej tych instalacji powstawało. Są 
oczywiście i wady, i zalety, o czym dyskutowaliśmy 
przy okazji energii wiatrowej, ale zachęty powin-
ny istnieć. Wprowadzenie tych zmian nie będzie 
zachęcać prosumentów do tego, żeby ten zasób 
powiększać, tym bardziej że ten współczynnik 1 
do 0,7… Nie wiem, z czego on wynika. Gdyby pan 
mógł wyjaśnić, bo nie byłem uczestnikiem posie-
dzenia komisji, na czym to ma polegać… Chyba że 
to ma być 0,7 za dostarczenie dodatkowej energii. 
Tak? To jest pierwsze pytanie.

I drugie, o biomasę. Czy dyskutowaliście pań-
stwo na posiedzeniu komisji… Ta odległość wynosi 
300 km. Jeżeli chodzi o biomasę, to wiemy, skąd ją 
można pozyskać itp. Pewnie także z zagranicy, skoro 
to ma być 300 km. A dlaczego to jest 300 km, a nie 
np. 50 km albo 20 km? Znacznie większe będą koszty 
transportu, a przez to energia będzie droższa. Efekt 
pewnie będzie taki, że stawiać będziemy general-
nie tylko na węgiel, bo ta energia będzie znacznie 
droższa, jak to niektórzy eksperci podnoszą. Te dwa 
pytania. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuje.
Proszę bardzo.
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Zapraszam do zadawania pytań.
(Senator Leszek Czarnobaj: Dziękujemy.)
(Senator Grażyna Sztark: Proszę reagować!)
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, będą pytania do pana, tak że 

niech pan pozostanie.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii 

Andrzej Piotrowski: Dobrze, że inne komisje…)
(Rozmowy na sali)
Przepraszam bardzo, Panie Ministrze, ale w każ-

dej części procedury jest tak, że jak senatorowie mają 
prawo zgłaszać pytania, to mogą je zgłaszać. I mogą 
je powtarzać.

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

Zgłosili się: pan senator Czarnobaj, pan senator 
Wcisła, senator Hamerski i pan senator Rybicki. 
I Augustyn.

(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: No, dalej bę-
dziemy już…)

Lista jest oczywiście otwarta.
Pytanie zadaje pan senator Czarnobaj. Proszę bar-

dzo.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, Panie Ministrze, na początku 

chciałbym podziękować. Wezmę sobie do serca, 
żeby sprawniej przeprowadzać procedurę ustaw… 
Ale również mam nadzieję, że sprawnie uzyskamy 
odpowiedź na wszystkie pytania, które będziemy 
chcieli zadać panu ministrowi.

Panie Ministrze, przechodzę do pytań. Pierwsze 
pytanie: czy mógłby pan minister sprawnie, w krót-
kich, żołnierskich dwóch zdaniach powiedzieć 
zwykłemu Kowalskiemu – ja się za takiego uwa-
żam – co lepszego w zakresie energii prosumenc-
kiej niesie dla niego projekt tej ustawy? To jest 
pierwsze pytanie.

I drugie pytanie, dotyczące współspalania. Kto 
był autorem poprawki dotyczącej rozszerzenia moż-
liwości stosowania drewna z lasów, jeśli chodzi 
o współspalanie? Kto złożył taką… Nie pytam o to, 
kto złożył technicznie, bo, jak rozumiem, technicznie 
to prawdopodobnie posłowie złożyli. Chodzi mi o to 
czy był tutaj udział wniosków składanych przez Lasy 
Państwowe, jeżeli chodzi o tę poprawkę.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Senator Robert Dowhan:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja mam takie pytanie: czy znamy liczbę, czy wie-

my, ilu obywateli zainstalowało urządzenia produku-
jące prąd na swoje potrzeby?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

Senator Grzegorz Peczkis:
Podczas obrad komisji również ta kwestia nie zo-

stała poruszona.
(Senator Mieczysław Augustyn: Ależ była…)
Liczba obywateli, która ma zainstalowane OZE, 

tak?
(Senator Leszek Czarnobaj: To trzeba zajrzeć do 

protokołu.)
Do protokołu trzeba… Jeśli się pomyliłem, czyli 

udzieliłem informacji nieprawdziwej… Ja nie usły-
szałem takiej informacji, ile osób ma zainstalowane…

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Aha, już nie ma więcej osób zgłaszających się 
z pytaniami. Nie widzę zgłoszeń.

Dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.
(Senator Grzegorz Peczkis: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu, pan minister Andrzej 

Piotrowski, albo prezes URE, pan Maciej Bando, 
chcieliby zabrać głos w sprawie rozpatrywanej usta-
wy. Pan minister? Proszę uprzejmie.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski:

Ja chciałbym tylko bardzo krótko…
Proszę państwa, większość tematów, które pań-

stwo poruszaliście, i pytań zadawanych panu sena-
torowi sprawozdawcy kilkakrotnie już pojawiała 
się w procesie. I kilkakrotnie padały na te pytania 
odpowiedzi. Ja oczywiście z cierpliwością udzielę 
odpowiedzi na każde pytanie, ale zakładałbym, że 
proces legislacyjny powinien biec dalej w warun-
kach racjonalnych. Przypominam, że na posiedzeniu 
komisji byli obecni również… były obecne osoby 
niebędące członkami tej komisji. Byłoby znacznie 
sprawniej, gdyby także panowie senatorowie po-
święcili wtedy trochę swojego czasu. Ale to jest 
moja prywatna uwaga.
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dotyczącej drewna niepełnowartościowego były Lasy 
Państwowe. Chciałbym zwrócić uwagę, że było to 
przedmiotem dyskusji również w naszym resorcie. 
Chodziło tutaj o poradzenie sobie z sytuacjami na 
przykład kataklizmów, w wyniku których poja-
wia się duża ilość drewna. I tak to zostało final-
nie dostrojone. Jeżeli uważacie państwo… Bo jest 
spora sfera doniesień medialnych, które opierają 
się na bardzo uproszczonych opiniach. Wydaje 
mi się, że przedstawiciele Lasów Państwowych 
mogą przedstawić tutaj istotę wspomnianej dys-
kusji. Ona na pewno była silnie ukierunkowana 
na to, żeby w definicji nie doprowadzić do tego, 
że zasoby drewna pełnowartościowego, korzyst-
nego dla gospodarki… Nie ukrywam, że przemysł 
meblarski i wszystkie podobne są bardzo istotnym 
komponentem polskiego przemysłu. Osłabianie go 
spalaniem rzeczy nadających się do wykorzystania 
i wnoszących większą wartość dodaną nie byłoby 
racjonalne. Sądzę, że jesteśmy w stanie zaspokoić 
w pełni ciekawość pana senatora.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Jest z nami zastępca dyrektora generalnego Lasów 
Państwowych, pan Krzysztof Janeczko. Jeżeli będzie 
się chciał włączyć do tej dyskusji, to bardzo proszę.

Teraz pytania zadaje pan senator Wcisła.

Senator Jerzy Wcisła:

Panie Ministrze, wiemy od senatora sprawoz-
dawcy, że kwestie, o które go pytałem, nie były 
przedmiotem obrad komisji. Pan pewnie w swojej 
fachowości potrafi na te pytania odpowiedzieć. 
Proszę więc o ustosunkowanie się do tezy, że usta-
wa preferuje spalanie biomasy i że nie jest to naj-
efektywniejsza forma wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii. Jednocześnie… Jak zrozumiałem 
z pana odpowiedzi, dowartościowanie biomasy 
w tym projekcie ustawy jest w pewnym sensie od-
powiedzią na potrzeby Lasów Państwowych czy 
przemysłu meblarskiego. Czy dobrze to interpre-
tuję?

I jeszcze jedno pytanie, związane z poprzednim 
pytaniem. Czy to dowartościowanie biomasy nie 
spowoduje, że inne źródła OZE będą niedowarto-
ściowane albo trudniej będzie im się przebić? Chodzi 
o energię z wiatru, małej hydrotechniki czy biogazu. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, proszę państwa, 

jeśli chodzi o prosumenta… Sądzę, że można to stre-
ścić do dwóch kwestii. Pierwsza to pewność prawna. 
Prosument dokładnie wie, w jakiej roli…

(Senator Grzegorz Peczkis: Panie Ministrze, może 
podniosę pulpit, żeby było panu wygodniej, bo ja so-
bie obniżyłem…)

Dziękuję bardzo, nie przypuszczałem, że mównica 
jest mobilna.

Tak więc…
Wybiło mnie to… Przepraszam.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę bar-

dzo. Niech pan uważa, żeby pan sobie nie obniżył, 
bo wie pan, to działa w dwie strony.)

Nie, jest stabilnie.
I właśnie o stabilności chciałbym powiedzieć. 

We wspomnianej inicjatywie chodziło o to, żeby 
prosument wiedział, w jakim zakresie jakie są ocze-
kiwania, jaka może być jego rola, czy jest to dzia-
łalność obliczona na zysk, czy jest to działalność 
obliczona na spełnienie pewnego celu społecznego. 
I w intencji resortu, w intencji posłów, którzy skła-
dali… Nie ukrywam, że były między nami dość 
obszerne dyskusje we wspomnianym zakresie. 
Efektem tych dyskusji jest taka definicja, że jest 
to działalność społeczna, która jest wspomagana 
przez państwo mechanizmem pozwalającym prze-
kazać nadmiarową energię do sieci, z myślą o wy-
korzystaniu jej przez innych, a następnie odebrać, 
ale w taki sposób, żeby nie zachodziła tutaj pomoc 
publiczna. W związku z tym tak jak w przypadku 
każdej czynności gospodarczej… Jeżeli przecho-
wuje pan samochód gdzieś na parkingu, to wnosi 
pan za to opłatę. I tu jest podobnie: jeżeli prosument 
odprowadza energię, to tylko część z tej energii 
jest mu oddawana. I ten współczynnik 0,3, czy 
obecnie 0,2… To zostaje zatrzymane na pokrycie 
kosztów. W pierwotnym założeniu wspomniany 
współczynnik 0,3 był wynikiem pewnych uśred-
nień i wyliczeń, potem nastąpiła zmiana poselska, 
poprawka. Ona nie burzy całości systemu, ale wy-
maga przemyślenia, czy tam gdzieś faktycznie nie 
pojawi się konieczność docelowego skompensowa-
nia, w przypadku podmiotu sprzedającego energię, 
tej nadwyżki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, 
i ewentualnie wprowadzimy tutaj korektę. W każ-
dym razie są takie głosy.

Jeśli chodzi o współspalanie biomasy, to ja nie 
jestem w tym momencie w stanie prześledzić wspo-
mnianego procesu tak z głowy, ale powiem, że na 
pewno wśród inicjatorów wprowadzenia definicji 
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tego jest korzystne dla środowiska, dla wykorzystania 
energii. Ale faktycznie trzeba to tak dobrać, żeby 
pogodzić jedno z drugim. Zagospodarowanie nie-
których odpadów może być niewspółmiernie drogie 
i w związku z tym nie jest ono traktowane jako rów-
noważne.

Różnicą, jaką wprowadza ta ustawa w stosun-
ku do poprzednich zapisów, jest to, że państwo nie 
wyzbywa się narzędzi do prowadzenia polityki 
przemysłowej i polityki społecznej. Dlatego aukcje 
są podzielone tematycznie. I tu, co bardzo istotne, 
jako istotna jest traktowana nie tylko cena. Bo mu-
simy sobie wszyscy uświadomić jedno: w systemie 
energetycznym nie liczy się tylko energia, ale liczy 
się również to, by ona była dostarczona w tym mo-
mencie, w którym komuś jest ona potrzebna. Są 
źródła, które generują czy mają możliwość gene-
rowania energii w wyniku pewnych zdarzeń – na 
przykład gdy świeci słońce czy wieje wiatr – i są 
źródła, które mogą dostarczać tę energię stosownie 
do dyspozycji, a więc gdy ktoś tej energii potrze-
buje. Nieodzwierciedlenie tego w systemie energe-
tycznym doprowadza do kłopotów, a czasami do 
rezultatu odwrotnego od zamierzonego.

Zwrócę państwa uwagę na statystykę dotyczącą 
Niemiec, kraju bardzo silnie rozwiniętego, jeśli cho-
dzi o OZE, który na początku prowadzenia tej swojej 
polityki wygenerował więcej dwutlenku węgla niż 
przed jej wprowadzeniem. Dlaczego? No, właśnie 
dlatego, że podtrzymanie dostarczania energii odby-
wało się poprzez konwencjonalne źródła, które były 
uruchamiane ad hoc – a nie taka była ich charaktery-
styka – i generowały ten dwutlenek węgla. My takich 
błędów chcemy unikać. Niemcy też zaczęli sobie już 
z tym radzić, lepiej czy gorzej, ale oni przeszli na inne 
źródła energii, które, ich zdaniem, są strategicznie 
korzystne. Dla nas zaakceptowanie gazu ziemnego na 
taką samą skalę byłoby, mówiąc oględnie, zbyt trudną 
decyzją, bo nie jest to nasz surowiec i jego sprawa jest 
uzależniona od pewnych czynników politycznych.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Pan senator Hamerski. Proszę uprzejmie.

Senator Jan Hamerski:

Panie Ministrze, mam pytanie. Czy w czasie, kiedy 
projektodawcy przygotowywali projekt tej ustawy 
i gdy omawiano tę koncepcję kwotową do 10 MW, 
nie zastanawiano się nad koncepcją, aby do tej wiel-
kości kwoty, że tak powiem, dopuścić elektrownie 
wodne zbiornikowe? Chodzi o tę część obejmującą 
do 10 MW.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski:

Panie Senatorze, cała sfera OZE jest sferą inter-
wencji państwa. Mówienie, że coś jest bardziej lub 
mniej efektywne, wymaga zastanowienia się, jaki był 
cel interwencji państwa. Tutaj pojawił się głos… Ktoś 
z panów senatorów powiedział, jak sądzę, w uprosz-
czeniu, że naszym celem jest rozwijanie OZE. Nie, to 
jest środek. Naszym celem jest ochrona środowiska. 
Dobieramy instrumenty do tego celu, ważąc różne 
czynniki. Do tych czynników zalicza się efekt koń-
cowy, ale również kwestie związane z polityką spo-
łeczną i polityką gospodarczą. Jednym z elementów 
tej polityki gospodarczej jest polityka zarządzania 
odpadami. W związku z tym, jeżeli ktoś mówi, że 
spalanie biomasy czy współspalanie jest najbardziej 
efektywne…

(Sygnał telefonu komórkowego)
Bardzo państwa przepraszam.
…to pojawia się pytanie, z uwzględnieniem której 

współrzędnej tę największą efektywność mierzył. 
Zazwyczaj są to analizy, w których musimy wziąć 
pod uwagę wiele różnych czynników. Jeżeli weź-
miemy pod uwagę jeden tylko czynnik, a mianowi-
cie uzyskiwanie jak najtańszej energii pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych, to rzeczywiście tak może 
wyjść, ale, proszę państwa, jeżeli uznamy…

(Sygnał telefonu komórkowego)
(Senator Leszek Czarnobaj: Może to żona?)
Przepraszam bardzo, w nowszych urządzeniach 

można wyłączyć dzwonek na kilka różnych sposo-
bów. W tym momencie wyłączyło się nie to, co trze-
ba… Nie wszyscy śledzą, gdzie jestem. Przepraszam 
bardzo państwa.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę bar-
dzo.)

Wracam do kwestii analizy wielowariantowej. 
Kiedy mamy do czynienia z odpadami, które w natu-
ralny sposób każdy z nas gromadzi w domu, a następ-
nie płaci za pozbycie się ich… To również mogą być 
substraty do produkcji energii odnawialnej. Bardzo 
zaawansowane rozwiązania w tym zakresie, bardzo 
inspirujące ma Szwecja. Chcemy z tych doświadczeń 
skorzystać.

Jeśli chodzi o biomasę, to w sporej części przy-
padków… Taka jest generalnie w tej chwili polityka 
Unii Europejskiej, żeby tworzyć niekonkurencyjne 
do produkcji żywności rozwiązania w zakresie wy-
twarzania źródeł czy nośników energii. W związku 
z tym w sytuacji, w której kwalifikujemy drewno jako 
odpad, czyli jako nienadające się do innych celów, 
pozostawienie go w miejscu, w którym jest, jest dla 
środowiska szkodliwe, ponieważ zachodzą proce-
sy gnilne, pojawiają się emisje. Zagospodarowanie 



137
20. posiedzenie Senatu w dniu 16 czerwca 2016 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

o drewno, które pochodzi z wiatrołomów, bo prze-
cież wiemy, że to drewno często jest wartościowe 
i może być przeznaczone do zupełnie innych celów 
niż spalanie.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pytanie, 
Panie Senatorze.)

Pytanie do przedstawiciela rządu jest takie: czy 
ta ustawa ma się w jakiś sposób do celów, które za-
kładaliście w kampanii wyborczej, czyli do ochrony 
polskich lasów.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski:
Panie Senatorze, mogę pana zapewnić, że lasy jako 

priorytet rządu, czyli zachowanie pewnej substancji, 
pewnego dobra narodowego, są, były i, mam nadzieję, 
będą niezależnie od zmiany opcji politycznej celem 
każdej ekipy, ponieważ jest to bardzo istotne dobro 
odróżniające nas od wielu krajów europejskich, któ-
re lasy wycięły. Ale musimy zdawać sobie sprawę 
z dynamiki pewnych procesów. Jeżeli ma pan kłopot 
z tym, że w wyniku jakichś zdarzeń losowych poja-
wiły się wiatrołomy, które są zagrożeniem ze wzglę-
du na rozpowszechnianie się choroby, jeśli chodzi 
o drewno, to musi pan to drewno z tamtego miejsca 
usunąć. Tutaj koledzy z Lasów są o wiele bardziej 
doświadczeni w tym zakresie. Więc pytanie: co z tym 
usuniętym drewnem zrobić? Jeżeli chciałby pan za-
łożyć, że przemysł drzewny, produkcja mebli może 
działać w takt kataklizmów, no to prawdopodobnie 
przedstawiciele tego przemysłu potwierdzą, że aż 
takiej elastyczności nie mają. Najistotniejsze jest to, 
żeby stworzyć pewnego rodzaju symbiozę, a więc, 
żeby w momencie, kiedy mamy problem, można było 
ten problem łatwo rozwiązać, a jeżeli tego problemu 
nie ma, żeby nie naruszać tych interesów, które są 
oczywiste dla polskiej gospodarki.

Panie Marszałku, czy mógłbym faktycznie po-
prosić przedstawicieli Lasów Państwowych o uzu-
pełnienie odpowiedzi? Czy pan senator by sobie tego 
życzył, czy…

Senator Sławomir Rybicki:
Panie Marszałku, ja tylko ad vocem. Nie można 

planować polityki energetycznej w oparciu o kondycję 
polskich lasów. To jest przecież nieporozumienie.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii 
Andrzej Piotrowski: Ja nic takiego nie powiedziałem.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski:
Proszę państwa, to jest faktycznie trochę arbitralna 

decyzja, ponieważ mamy różne przypadki różnych 
elektrowni, w odmiennym wieku, wykonanych w róż-
nych technologiach. Generalnie rzecz biorąc, problem, 
który tutaj się pojawia, jest problemem przekazywa-
nia dotacji na OZE do źródeł, które są ewidentnie źró-
dłami OZE, ale nie wymagają dotowania, ponieważ 
są w stanie, że tak powiem, domknąć się finansowo 
bez takiej pomocy dotacyjnej. Mieliśmy znaczący 
sygnał, że w poprzednim rozwiązaniu obniżenie pu-
łapu do 5 MW mocy zainstalowanej było zdecydo-
wanym przegięciem i bardzo wiele instalacji, które 
dla utrzymania się wymagały dotacji, znajdowało się, 
kolokwialnie powiem, poza nawiasem. W ustalaniu 
tego limitu, który został tu zapisany, konsultowaliśmy 
się z ministrem środowiska, z jego pracownikami, 
z ekspertami. Jest to – jak to zwykle bywa w rozwią-
zaniach, które muszą objąć szereg różnych obiektów 
– wynik pewnego rodzaju kompromisu. Wydawało 
nam się w tym momencie, że jest to zdrowy kompro-
mis. Być może jest. Czas pokaże, czy mimo iż było 
tu radykalne zwiększenie mocy zainstalowanej, jest 
to jednak za mało – wtedy ewentualnie trzeba będzie 
to dalej korygować. Na dziś oszacowania eksperckie 
wskazują, że jest to wypośrodkowane. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Proszę o pytania pana senatora Rybickiego.

Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, reprezentuje pan rząd Prawa 

i Sprawiedliwości, które w kampanii wyborczej 
mówiło o lasach jako o wyjątkowym dobru naro-
dowym. Przeczytawszy zapisy tej ustawy, trochę 
przewrotnie powiem, że zamierzacie te dobra na-
rodowe palić w piecach przemysłowych. Definicja 
drewna, które ma być przeznaczone do współspalania 
w elektrowniach, jest tak rozszerzona, jeśli chodzi 
o zakres… Czyli drewno zaatakowane kornikiem 
– np. w Puszczy Białowieskiej – może być poprzez 
piece… po prostu może być przedmiotem spalania. 
Szczególnie niepokojące jest rozszerzenie definicji 
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(Senator Jerzy Chróścikowski: Panie Marszałku…)
Przepraszam na chwilę, ja tylko jedno słowo. Jeżeli 

pan uważa, że przedstawiciel Lasów Państwowych 
powinien pana w czymś wyręczyć, to proszę powie-
dzieć, to jest w pana gestii.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii 
Andrzej Piotrowski: Dobrze. Dziękuję, Panie 
Marszałku.)

Pan senator Chróścikowski.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Mam pytanie. 

Wiadomo było już wcześniej, kiedy zgłaszali to pro-
ducenci energii w biogazowniach, że takie samo ich 
traktowanie względem innych energii, czyli energii 
wiatrowej i fotowoltaiki, wykończy biogazownie, nie 
da szansy istnienia i rozwijania biogazowni, a jest to 
również bardzo istotnym elementem wsparcia dla śro-
dowiska rolniczego. Czy te rozwiązania, które w tej 
chwili są zastosowane, spełniają oczekiwania produ-
centów, którzy istnieją, i ewentualnie przyszłych, czy 
nadal będzie wielkie ryzyko i problem, czy inwesto-
wać w biogazownie, czy nie inwestować?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski:

Dziękuję bardzo za pytanie.
Panie Senatorze, biogazownia biogazowni nie jest 

równa. Są biogazownie, które są naturalnym zakoń-
czeniem pewnego procesu, zazwyczaj jakiejś hodow-
li, są biogazownie bazujące na odpadach, których 
zaistnienie wynika z jakichś procesów dziejących się 
w danym miejscu, i są biogazownie, które powstały 
w oczekiwaniu na to, że wyhodowane rośliny będą 
stanowiły zasilenie. W związku z tym pojawiają się 
dylematy, w mojej ocenie bardzo trudne do rozstrzy-
gnięcia. Przykład. Ktoś, kto dysponował biogazownią, 
równocześnie miał dość potężne pole, około 100 ha, 
na którym hodował kukurydzę. Ta kukurydza nadaje 
się do wykorzystania w biogazowni, ale wzrosły ceny 
kukurydzy, w związku z tym bardziej opłaca mu się 
ją sprzedać. W tej sytuacji ta biogazownia jest bliska 
plajty, bo nie ma czym być zasilana.

Jak rozwiązywać tego typu problemy? Prawdę 
mówiąc, nie ma dobrych pomysłów. Próbujemy ukie-
runkować zainteresowanie tego segmentu przemy-
słu na tworzenie biogazowni jako spójnego elementu 

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Ja rozumiem, że przedstawiciel generalnej dyrekcji 

notuje te pytania i oczywiście jeżeli będzie chciał… 
Oczywiście pan także może wskazać moment, kiedy 
powinien zastąpić pana w odpowiadaniu na pytania.

Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Nie zawsze obecność na posiedzeniu komisji – ja 

na nim byłem – jest efektywna. Dwukrotnie zada-
wałem panu pytanie o to, o ile wzrośnie cena energii 
w wyniku zmian odnoszących się do opłaty przej-
ściowej, która rośnie z 3,87 zł do 8 zł miesięcznie, 
a więc o 106%. Może teraz uda się tego dowiedzieć 
i wszyscy usłyszymy, jaki to będzie wzrost.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski:
Panie Senatorze, odpowiedź na to pytanie jest 

oczywista i ona jest zawarta w ustawie. To jest opłata 
stała. W związku z tym jeżeli pan chciałby dowie-
dzieć się, jaka procentowo nastąpi zmiana, to można 
powiedzieć, że zależy to od rachunków. Jeżeli mó-
wimy o opłacie stałej, która wynosiła – podam w za-
okrągleniu – 4 zł, to ta część opłaty stałej zostanie 
faktycznie powiększona do 8 zł, co nie oznacza, że 
rachunki o tyle wzrosną. Dodatkowo rachunek wzro-
śnie o 4 zł. Chodzi tutaj o pokrycie deficytu, którego 
zarządca rozliczeń jakby nabawił się za poprzedniej 
administracji i niestety trzeba stworzyć instrument, 
który to wyrówna. I temu to służy i to było dwu-
krotnie przedmiotem mojej odpowiedzi na pytania 
pana senatora, jak również wcześniej na posiedzeniu 
komisji.

Tak że chciałbym zapewnić zarówno Wysoką Izbę, 
jak i Polaków, że nie szykują nam się żadne istotne 
ciężkie do poniesienia przez obywateli zmiany. Ale 
niestety z systemem, który został zaprojektowany, 
związane były koszty, które nie zostały odzwiercie-
dlone w przeszłości, więc z opóźnieniem będą mu-
siały być odzwierciedlone teraz. To jest aż tyle i tylko 
tyle.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuje.
Pan senator Jerzy Chróścikowski.
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(podsekretarz stanu A. Piotrowski) analizę, czy ta ustawa cokolwiek zmienia, czy nic nie 
zmienia, czy poprawia w zakresie tylko tych 2 waż-
nych elementów – pewności prawnej i działalności 
społecznej…

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski:
Panie Senatorze, ponieważ, tak jak powiedziałem, 

zapewniamy tej działalności społecznej wsparcie, to 
oczywiście tego typu wyliczenia resort przeprowa-
dził. Takie wyliczenia przeprowadziło również wiele 
podmiotów, które, jak oceniamy, próbują wpływać 
na opinię publiczną. Części opinii tych podmiotów 
nie uważamy za opinie eksperckie, tylko za swego 
rodzaju demagogię. A dlaczego ta demagogia jest 
możliwa? Otóż, proszę państwa, nie ma jednej ceny 
panelu fotowoltaicznego, tak jak nie ma jednej ceny 
telefonu czy jednej ceny samochodu. Panele są róż-
ne, o różnych możliwościach, o różnym poziomie 
zaawansowania technologicznego. A ta cena jest 
bardzo istotna dla obliczenia korzyści ekonomicz-
nych, w sensie zaoszczędzonych środków, ponieważ 
prosument, odzyskując energię czy zużywając ją na 
własne potrzeby, może na to popatrzeć w ten sposób, 
że jest to rozwiązanie konkurencyjne do kupowania 
energii od dostawcy. Tu możemy z dokładnością do 
stosowanej taryfy tę cenę podać jednoznacznie. Przy 
pewnego rodzaju założeniach, np. takich, że prze-
szukujemy bieżące oferty w internecie… Czy to jest 
miarodajne, czy nie, trudno w tym momencie jed-
noznacznie powiedzieć, ale są takie oferty na rynku 
i są tacy sprzedawcy, którzy w takiej cenie oferują 
panele. Według naszych wyliczeń wychodziło, że te 
korzyści, które osiągnie prosument w wyniku zaosz-
czędzonych wydatków, pozwolą zrównoważyć cenę 
zakupu instalacji w okresie 10–12 lat – zależy to od 
wielkości, zależy troszeczkę od profilu prosumenta.

Oczywiście pojawiały się wyliczenia z kosmosu – 
że będzie to kilkadziesiąt lat. Ale zwrócę uwagę, że 
ta pomoc państwa jest pomocą w realizacji pewnego 
celu społecznego. Bardzo znaczna liczba prosumen-
tów została poprzednio, że tak powiem, wysterowana 
na to, że jest to działalność, która ma być korzystna 
ekonomicznie, a więc że jest to rodzaj działalności 
gospodarczej, oraz że państwo w tym momencie przy 
pomocy instrumentu interwencyjnego, polegającego 
na pobraniu środków od innych uczestników rynku, 
czyli konsumentów prądu, finansuje określoną dzia-
łalność.

gospodarki lokalnej, gdzie faktycznie istnieją pewne 
potrzeby zagospodarowania odpadów. Wydaje nam 
się, że te mechanizmy wsparcia, które w tej chwi-
li zostają w ustawie zainicjowane, te sytuacje będą 
wspierały w wystarczającym zakresie. Ale na pewno 
będzie istniał pewien katalog sytuacji, których nie 
przewidzieliśmy i których wspieranie mogłoby być 
podyktowane jedynie tym, że jest to również energia 
OZE. Jeżeli jednak nie mamy zasilenia do biogazow-
ni, to jak ją w tym momencie dalej ratować? Rolnik 
ma prawo sprzedać tę kukurydzę, bo mu się to bar-
dziej opłaca, ale równocześnie jego inne dziecko, 
czyli biogazownia, ponosi tego konsekwencje.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Czarnobaj.
(Senator Mieczysław Augustyn: Senator Czarnobaj, 

pytanie.)
Pytania.
(Senator Mieczysław Augustyn: Ach, te telefony.)

Senator Leszek Czarnobaj
Panie Marszałku, przepraszam.
Panie Ministrze, chodzi mi o współspalanie. Ja 

oczywiście to pytanie w formie bardziej szczegóło-
wej zadam przedstawicielom Lasów Państwowych. 
W każdym razie, Panie Ministrze, chciałbym poin-
formować pana ministra, że przemysł drzewny to nie 
tylko przemysł meblarski z litego drewna. Chciałbym 
również powiedzieć, że to, co dotyczy wiatrołomów 
i innych rzeczy, można wykorzystywać do czego in-
nego, ale to już są szczegółowe sprawy, tyle że mówię 
o tym, bo pan minister mówił, że wiatrołomy to się 
nadają tylko do spalania, współspalania. Ja będę o to 
pytał przedstawiciela Lasów Państwowych.

Odniosę się do tego, co pan powiedział. Panie 
Ministrze, powiedział pan – ja wracam do tego wątku 
prosumenckiego – że korzyścią, o której mogę pu-
blicznie powiedzieć podczas moich spotkań z ludźmi, 
których to interesuje, jest to, że ustawa niesie pewność 
prawną, bo tamta ustawa nie dawała pewności praw-
nej, to raz; a dwa – że daje możliwość prowadzenia 
działalności społecznej, a tamta ustawa jej nie dawała.

To teraz, żeby coś dodać do tych fantastycznych 
filarów zmiany, chciałbym zapytać o taką sprawę. 
Jaka jest wartość ekonomiczna dla Kowalskiego? Czy 
nie ma jej w ogóle? Czy ta ustawa pogarsza sprawę, 
jeśli chodzi o okres spłaty? Załóżmy, że inwestuję 
w instalację na dachu swojego domku, średnio o mocy 
8–10 kW, uzyskuję energię, korzystam, ewentual-
nie nadmiar sprzedaję. Czy robiliście państwo taką 
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(podsekretarz stanu A. Piotrowski) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski:

Ta ustawa niesie zmianę filozofii. Porównujemy 
jabłka i ogórki, Panie Senatorze, w związku z tym… 
Dlatego ta odpowiedź nie jest niejednoznaczna. Czas 
zwrotu oszczędności wynosi, tak jak powiedzieliśmy, 
między 10 a 12 lat, może 15 lat maksimum.

(Głos z sali: O!)
Ale ja to przed momentem powiedziałem.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Wcisła. Proszę bardzo.
(Senator Jerzy Wcisła: Panie Ministrze, ja chciał-

bym wrócić do tematu biogazowni, które powstają 
przy…)

A pan senator Termiński zadawał pytanie?
(Głos z sali: Zrezygnował.)
Zrezygnował? Nie.
Przepraszam, Panie Senatorze.
Pan senator Termiński.
(Senator Jerzy Wcisła: Dobrze.)
Proszę bardzo.

Senator Przemysław Termiński:
Dobrze.
Panie Ministrze, w toku prac autorzy ustawy nie 

przedstawili żadnych analiz co do tego, jaki wpływ 
na rozwój prosumenckiego rynku energii będzie 
miał wprowadzany system wsparcia. Moje pytanie 
do pana ministra jest takie: czy w pana ocenie ten 
system wsparcia wzmocni prosumentów, czy spowo-
duje, że ten rynek będzie się rozwijał, czy też wprost 
przeciwnie i w pana ocenie zostanie on ograniczony 
tylko i wyłącznie do tego zużycia, nazwijmy to tak, 
domowego, o którym rozmawialiśmy na posiedzeniu 
komisji, bez możliwości rozwoju? To jest pierwsze 
pytanie.

Drugie pytanie dotyczy opłaty przejściowej, bo 
ona dosyć znacznie rośnie. I teraz tak: czy ja dobrze 
pana ministra zrozumiałem, że powodem wzrostu 
opłaty przejściowej jest konieczność dodatkowego 
pokrywania kosztów osieroconych, które kiedyś, hi-
storycznie, wynikały z KDT, kontraktów długoter-
minowych? Czy też to są jakieś nowe koszty, które 
teraz pojawiają się w związku z systemami wsparcia 
wprowadzanymi w ramach tej ustawy? I moje pytanie 
jest następujące… Bo opłata przejściowa, podobnie 
zresztą jak to było poprzednio, może powodować 
również powstawanie nadwyżki. I teraz pytanie: 
czy państwo macie jakąś wiedzę co do tego, czy jest 
szansa na powstanie takiej nadwyżki, czy nie ma 

Rozważając w tym momencie różne komponenty 
polityki ekonomicznej, w tym koszty 1 kW zainsta-
lowanego w instalacji, musimy powiedzieć, że insta-
lacje prosumenckie należą do najdroższych źródeł 
energii. Bo cena za 1 kW, wahająca się 4–5 tysięcy, 
przekłada się na 4 miliony, 5 milionów, może nawet 
6 w niektórych przypadkach, za 1 MWh uzyskaną 
w innych instalacjach. To jest wysoka cena. Jeżeli 
nie uzyskujemy innych zdecydowanych korzyści, 
którymi chcielibyśmy to skompensować, np. właśnie 
pewnej świadomości społecznej, to w tym momencie 
może jest ona zbyt wysoka, żebyśmy ją opłacali tary-
fami, które polegają na kreowaniu w ten sposób dzia-
łalności gospodarczej. Bo to nie spełnia warunków 
klasycznej działalności gospodarczej, gdzie przedsię-
biorca szuka klienta, zastanawia się, jakie ten klient 
ma potrzeby, ponosi pewne ryzyko. Tutaj w zasadzie 
wszystko jest gwarantowane. Wystarczy pójść, zrobić 
zakup i czekać, aż pieniążki spłyną. A te pieniążki 
państwo gwarantowało – gwarantowało, że pozostali 
zapłacą. To nie jest tak naprawdę uczciwa, w sensie 
kolokwialnym, działalność gospodarcza w stosunku 
do tych, którzy ją prowadzą w innych sektorach i te 
ryzyka muszą ponosić.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, czy 

mogę mieć króciutkie pytanie? Bardzo proszę.)
Proszę bardzo. Ale krótko.

Senator Leszek Czarnobaj:
Króciutko.
Panie Ministrze, dziękuję za bardzo ciekawy wy-

kład, ale akurat tu był element powtórki. Ale jak się 
ileś razy powtórzy, to zapamiętamy.

Ja jeszcze raz wracam do tego pytania. Panie 
Ministrze, proszę mi odpowiedzieć na pytanie… 
Dziękuję za ten wykład, ale proszę mi odpowiedzieć 
na pytanie: czy w ramach tej dobrej zmiany, którą 
państwo wprowadzacie, konsument, który będzie 
inwestować… Przedtem okres zwrotu inwestycji, 
którą poczynił on we własnym domu, na dachu, wy-
nosił między 5 a 7 lat. Czy teraz będzie to między 10 
a 12 lat, czy między 20 a 30 lat, czy będzie to 1 rok? 
Proszę mi powiedzieć, czy ta ustawa niesie skrócenie, 
czy wydłużenie okresu zwrotu inwestycji?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.
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(senator P. Termiński) momencie… Sądzę, że jedna była troszeczkę oderwa-
na od rzeczywistości, bo ktoś powiedział, że oczekuje 
w ciągu 2–3 lat około 1 miliona takich instalacji. No, 
to by chyba jednak spowodowało przeciążenie syste-
mu. Bardziej umiarkowane wskazywały na 50–100 
tysięcy, na to, że firmy zaczynają pracować nad ta-
kimi planami sprzedażowymi. No więc chyląc czoło 
przed biznesem, który w tym momencie ma duże 
doświadczenie w ocenianiu rynku, zakładamy, że 
wbrew temu, co niektóre środowiska twierdzą, nie 
tylko nic tu się nie załamie, ale nawet będzie spo-
kojnie, aczkolwiek całkiem atrakcyjnie się rozwijać.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Wcisła.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Ministrze, czy mogą liczyć na wsparcie, 

a jeśli tak, to na jakie, instalacje biogazowni osa-
dowych, które powstają lub mogą powstawać przy 
oczyszczalniach ścieków, a które chwilowo mogą do-
starczać energię do sieci, ale dostawcą energii netto 
nie będą? Niektóre źródła podają, że przy wsparciu 
ze strony państwa mogłoby powstać około 150 takich 
biogazowni, które byłby w stanie produkować do 1% 
energii elektrycznej.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski:
Tutaj mamy 2 możliwości. Po pierwsze, faktycz-

nie w systemie aukcyjnym jest spokojnie miejsce dla 
tego typu biogazowni. Sądzimy, że mimo że na razie 
jest ich stosunkowo niewiele, jest to obszar, który 
jest istotny z punktu widzenia państwa, bo tu chodzi 
o zagospodarowywanie odpadów, o którym mówiłem, 
odpadów, w przypadku których nie bardzo jest inna 
koncepcja co do tego, co należałoby z nimi zrobić 
z korzyścią dla środowiska.

Ale jest jeszcze dodatkowa możliwość, na którą 
bardzo liczymy. W koncepcji klastrów jest właśnie 
miejsce dla tego typu przedsięwzięć, ponieważ one 
są w stanie generować gaz, który się daje składo-
wać, a więc w takim razie mogą odegrać dodatko-
wą rolę jako moderator innych źródeł. W założeniu 
jako całość może to dać znacznie lepszy efekt i może 
być podział korzyści z tego dla danego obszaru przy 

na to szansy? A jeśli nadwyżka powstanie, to na co 
potencjalnie zostanie ona przeznaczona? Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski:
Na początek odpowiedź dotycząca rynku prosu-

menckiego. Otóż przypominam, że w poprzedniej 
ustawie były ściśle podane liczby maksymalne i licz-
by prosumentów, którzy do danego typu instalacji 
zostają dopuszczeni, ponieważ ustawodawca obawiał 
się nadmiernego wzrostu liczby tego typu instalacji. 
Takich liczb w tej chwili nie ma. Nie obawiamy się 
nadmiernego wzrostu, choć nie ukrywamy, że w kon-
tekście systemu energetycznego, tak polskiego, jak 
i każdego innego, koncepcja prosumenctwa odbiega 
od filozofii projektowania tych sieci. Gdybyśmy chcie-
li stworzyć możliwość instalacji każdemu w każdym 
miejscu i w dowolnej ilości, to ryzykowalibyśmy kosz-
ty, które, tak na szybko oszacowane, mogłyby sięgać 
dziesiątków miliardów złotych, a mianowicie wielkości 
kosztów rekonstrukcji całej sieci dystrybucyjnej. Ale 
zakładamy, że taka sytuacja nie wystąpi. Zakładamy 
też, że podmioty, które będą sprzedawały instalacje, 
wykażą pewien rozsądek w ramach mechanizmów 
sprzedażowych i nie będą wysyłały akwizytorów, by 
ci na tej samej ulicy w każdym domu po kolei usiło-
wali taką instalację sprzedać – a to mogłoby przynieść 
faktycznie negatywny wpływ na system. Oczywiście 
mamy pewne oczekiwania, zakładamy, że… 

W tej chwili prezes URE może skorygować to, 
co powiem, ale sądzę, że osób korzystających z mi-
kroinstalacji, a więc prosumentów, jest mniej więcej 
kilka tysięcy, gdzieś pojawiała się liczba rzędu 4 ty-
sięcy. Zakładamy, że będzie ich kilkadziesiąt tysięcy 
rocznie przybywać do momentu, dopóki ten model 
będzie interesujący dla obu stron. Zakładam też, że 
postęp technologii może zmienić tę sytuację i być 
może zmieni również zapisy ustawowe w odniesieniu 
do przyszłych tego typu działań. Generalnie myślimy 
o tym, że w przyszłości, i to prawdopodobnie nieod-
ległej, pojawi się akt, który będzie zatytułowany np. 
„Energetyka obywatelska” i który będzie faktycznie 
konsumował inicjatywę osób indywidualnych, czy to 
działających osobno, czy też łączących się w jakieś 
wspólne przedsięwzięcia.

Bardzo pokrzepiło nas to, że część komunikują-
cych się z nami firm stwierdziła, że szacują w tym 
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(podsekretarz stanu A. Piotrowski) przygotowane, inwestorzy podjęli pewne przygoto-
wania, wydali środki finansowe. Czy ta ustawa i ten 
system aukcyjny dają szansę na uruchomienie inwe-
stycji na morzu? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski:
Zacznę od inwestycji na morzu. Ta ustawa jest 

neutralna z punktu widzenia tego, czy to jest inwe-
stycja na morzu, czy na lądzie. Akurat w przypadku 
źródeł o podobnej charakterystyce porównaniem, tym 
benchmarkiem, będzie cena, po jakiej energia może 
być dostarczona. Oczywiście przygotowania inwesty-
cji morskich w dużej mierze zostały poczynione naj-
pierw przez państwo, bo trzeba było wydzielić tereny, 
przeprowadzić pewne analizy, więc to nie do końca 
jest tak, że to inwestorzy mogą mówić: my ponieśli-
śmy ogromne koszty. Nadal jest spora część kosztów 
do poniesienia, ponieważ instalacje tzw. offshore’owe 
są dużej mocy, w związku z czym wymagają umożli-
wienia wprowadzania energii do systemu na północy 
Polski. System elektroenergetyczny nie jest dziś do 
tego przygotowany. Stąd toczy się nawet spór między 
jednym z potencjalnych inwestorów a PSE dotyczący 
właśnie odmówienia przyłączenia z tej racji, że PSE 
nie są w stanie dzisiaj takich mocy do istniejącej sieci 
przyłączyć. To jest pewien proces o pewnego rodzaju 
dynamice. Akurat ustawa o OZE nie rozwiązuje tych 
problemów, o których mówiłem, bo nie takie jest jej 
zadanie. Ale tak, offshore’owe źródła energii tutaj 
mogą się pojawić.

Wracając do przypadku Energi, powiem, że on 
też nie tyczy się tej ustawy, aczkolwiek jedna war-
stwa… Bo sądzę, że jest parę informacji, które się 
zbiły w pytaniu pana senatora, i stąd odpowiedź na 
to pytanie jest być może bardziej skomplikowana 
w sytuacji, gdy nie mamy bardzo dużo czasu, a go 
nie mamy. Zatem ja chciałbym powiedzieć tylko 
jedno. Jest tak, że firmy takie jak Energa mają obo-
wiązek zakupu pewnej liczby certyfikatów, bo taki 
był dotychczasowy system. Jeżeli same wytwarzają 
energię zieloną w odpowiednim procencie, to mogą 
to sobie skompensować. Jednak praktyka jest taka, 
że dla czystości certyfikaty pochodzące z energii, 
która jest wytwarzana przez dane przedsiębiorstwo, 
są przedmiotem obrotu, i to, które tak naprawdę są 
skupowane, a które są wytwarzane, nie ma w tym 
momencie znaczenia. A więc Energa była traktowana 
tak samo jak pozostałe podmioty. Jest jednak kwestia 

zachowaniu lokalności przedsięwzięcia, którą, tak 
jak tutaj podkreślaliśmy… bo z kolei ta odległość 
dowożenia biomasy… No, to była liczba maksymal-
na. Będzie jeszcze wydawane rozporządzenie, które 
to będzie dokładnie określało. Chodzi nam przede 
wszystkim właśnie o korzyści lokalne związane 
z pewnego rodzaju oczyszczaniem środowisk lokal-
nych ze zbędnych zasobów, czy to właśnie osadów 
pościekowych, czy to odpadów biomasy, czy odpadów 
z frakcji miękkich śmieci biodegradowalnych w za-
kresie właśnie biogazowni, jak i twardych, ale tych, 
które się nadają do spalenia, a nie zostały wysegre-
gowane jako plastiki, szkło czy metale.

(Senator Jerzy Wcisła: Czyli jest system wsparcia.)
Tak, tak, oczywiście w aukcji jest koszyk, w któ-

rym to może się znaleźć i korzystać jakby z preferencji 
charakterystycznych dla tego koszyka.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, 2 pytania. W poprzedniej kaden-

cji szefowie gdańskiej firmy Energa zwrócili moją 
uwagę na pewien problem. Na Pomorzu jest ogromna 
liczba wiatraków, które produkują energię i ta energia 
była i jest skupowana głównie przez gdańską Energę. 
To wpływało także na to… No, ta cena, po której sku-
powano, była zdecydowanie wyższa niż cena na rynku 
energii ze źródeł tradycyjnych, więc oczywiście koszt 
zakupu przekładał się także na cenę ostateczną sprze-
daży energii dla konsumenta. I tego rodzaju firma 
jak właśnie gdańska Energa była w gorszej sytuacji 
konkurencyjnej niż inne zakłady, które w mniejszym 
stopniu skupowały energię od tych właśnie producen-
tów energii ze źródeł odnawialnych. Czy ta ustawa 
przewiduje jakiś system wyrównywania? Taki, że 
po prostu cena dla ostatecznego konsumenta, czy 
to osoby indywidualnej, czy to przedsiębiorcy, nie 
będzie wyższa z tego powodu, że kupuje on energię 
od dostawcy, który skupuje energię od producentów 
energii ze źródeł odnawialnych, w przypadku, gdy 
to ma istotny wpływ na wielkość tego skupu, a oni 
obowiązkowo muszą skupować.

Drugie pytanie dotyczy… Czy w związku z tą 
ustawą, którą my tutaj w tej chwili procedujemy, jest 
szansa dla rozwoju energetyki wiatrowej na morzu? 
My przyjęliśmy poprzednio tę ustawę, która ogra-
niczała generalnie energetykę wiatrową na lądzie, 
ale inwestycje na morzu są w dość dużym stopniu 
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(podsekretarz stanu A. Piotrowski) w przypadku charakterystycznej dla Polski wielko-
ści gospodarstw rolnych potraktować to jako istotną 
możliwość ulżenia w kosztach prowadzenia takiego 
gospodarstwa, nie jest to jednak strumień dofinan-
sowania rolnictwa tylko dlatego, że jest to rolnic-
two. Pojawiają się tutaj jednak konstrukcje związane 
zarówno z biogazowniami na biogaz rolniczy, jak 
i z możliwością wykorzystywania biomasy, pojawia 
się koncepcja spółdzielni energetycznych, które są 
dedykowane właśnie sektorowi rolniczemu. I pojawia 
się również możliwość występowania biogazowni 
w dedykowanym koszyku. 

Tak więc sądzę, że zakres, w jakim pojawiły się 
tutaj instrumenty skierowane do sektora rolnego, jest 
ogromny. Jest on o rząd wielkości większy niż w po-
przedniej ustawie.

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

Senator Przemysław Termiński:
Panie Ministrze, ja nie dostałem informacji à pro-

pos wspomnianej opłaty przejściowej. To było moje 
drugie pytanie. Brzmiało, przypomnę, w ten sposób: 
czy konieczność wzrostu opłaty przejściowej jest po-
chodną źle naliczonych czy tam źle sprognozowanych 
kosztów osieroconych, które zostały po KDT?

I teraz pozwolę sobie sformułować jeszcze jed-
no pytanie do pana ministra, które nasunęło mi się 
w kontekście pana odpowiedzi na pytanie o rozwój 
rynku prosumenckiego. Jeśli państwo przewidujecie, 
że ten rynek będzie rósł w tempie kilkudziesięciu 
tysięcy instalacji rocznie – chociaż w pewnym mo-
mencie padło, że to może być i milion, ale przyjmij-
my kilkadziesiąt tysięcy – to równolegle do rozwoju 
rynku prosumenckiego pojawia się gigantyczny ry-
nek urządzeń. I moje pytanie jest następujące: czy 
państwo, czy to jako Ministerstwo Energetyki, czy 
wspólnie z panem ministrem Morawieckim, pracuje-
cie nad jakimś systemem wsparcia dla producentów 
tego typu urządzeń lub też systemem… Może nie 
tyle wsparcia w sensie technologicznym czy rozwo-
jowym, ile zabezpieczenia przed napływem instalacji 
tego typu z zagranicy. Bo w mojej ocenie rozwój tego 
rynku pozwoli stworzyć bardzo dużo bardzo nowo-
czesnych miejsc pracy tutaj, w kraju. To moje pytanie. 
Czy jakieś tego typu rozważania były podejmowane 
również w rządzie? Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

pewnych umów pozawieranych niegdyś przez Energę, 
również przez pozostałych, które są niekorzystne 
i które silnie wpływały na ceny energii. Ale musimy 
też na koniec uświadomić sobie jedno: cały system 
OZE to system, który bez wsparcia państwowego, bez 
dotacji nie domyka się finansowo, w związku z tym 
przekłada się to na cenę prądu.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Poślednik.

Senator Marian Poślednik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie: czy projekt 

tej ustawy był konsultowany z ministrem rolnictwa? 
Moje pytanie wiąże się z tym, że w pakcie dla rol-
nictwa są zapisy, które rozwój wsi, rozwój rolnictwa 
bardzo mocno opierają na odnawialnych źródłach 
energii, po pierwsze, w związku z obniżeniem kosz-
tów produkcji w gospodarstwie rolnym, a po drugie, 
w związku z rozwojem usług instalacyjnych i usług 
w ogóle w zakresie odnawialnych źródeł energii. Czy 
były takie konsultacje i jakie były ewentualnie uwagi 
ministra w tym zakresie? Bo system taryf gwaranto-
wanych dawał większą szansę powodzenia tego paktu 
w tym zakresie. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski:
Minister rolnictwa bardzo intensywnie uczestni-

czył w pracach i część z zapisów – czy to poprawek, 
czy wcześniej zapisów projektu poselskiego – była 
efektem tej współpracy. Niemniej jednak, inaczej 
niż w przypadku pana senatora, po stronie zarówno 
Ministerstwa Energii jak ministerstwa rolnictwa nie 
było chyba aż takiego przywiązania, do twórczej roli 
taryf… znaczy, że tak powiem, płacenia rolnikom 
z tytułu wytwarzania energii, ponieważ to jest nowy 
mechanizm dotowania rolnictwa przez pozostałych 
użytkowników, konsumentów energii. I nie taki był 
tak naprawdę zamiar ustawy o OZE. Tak więc są-
dzę, że w jakimś sporym zakresie ta propozycja… 
Przypominam, że dopuszczalne są źródła prosu-
menckie do 40 kW. To jest wystarczająco dużo, żeby 



144
20. posiedzenie Senatu w dniu 16 czerwca 2016 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

z 3 głównymi komponentami: samo ogniwo fotowol-
taiczne, którego produkcja w Polsce, o ile mi wiado-
mo, nie jest realizowana, najczęściej jest to import 
z Chin; panel, czyli oprawa, przyłączanie tego; część 
elektroniczna pozwalająca na pracę całości urządze-
nia we właściwym punkcie – tu nie chcę się wdawać 
w szczegóły fizyczno-elektroniczne – i zamianę prądu 
na prąd zmienny. Jeśli chodzi o produkcję paneli, 
jeśli chodzi o produkcję zarówno falowników, jak 
i urządzeń sterujących, to mamy polskich producen-
tów, mieliśmy ich więcej, ale faktycznie kilku z nich 
w ostatnich latach ogłosiło upadłość, bo po prostu 
nie widzieli rynku. Mamy niestety również bardzo 
silną konkurencję ze strony Chin. No, są to miejsca 
pracy w zaawansowanych technicznie obszarach. Ale 
czy ten obszar wymaga specjalnej uwagi innej niż 
np., skoro jesteśmy przy OZE, obszar pomp ciepła, 
samochodów elektrycznych? Zakładam, że to są te 
same instrumenty, które stosujemy w przypadku 
start-upów. Ale próbujemy tak naprawdę skierować 
tę specjalną uwagę rządu na rzeczy, w przypadku 
których świat robi bardzo szybkie kroki do przodu, 
jak np. elektryczna mobilność.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuje.
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Ministrze, ustawa niesie dobre rozwiązanie 

w ocenie chyba wszystkich, tj. możliwość urucha-
miania produkcji energii również przez jednostki 
samorządu terytorialnego i różne podległe, które są 
tworzone w samorządach.

Moje pytanie jest następujące, Panie Ministrze – to 
chyba nie jest zawarte dokładnie w tej ustawie, ale 
chodzi o kwestię strategii – czy jeśli chodzi o lata 
następne, wsparcie Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie insta-
lowania będzie nadal utrzymane dla prosumenta 
i rozszerzone na różnego rodzaju jednostki samo-
rządu terytorialnego? Czy mógłby pan na to pytane 
odpowiedzieć? Jeśli nie, to zwrócę się o odpowiedź 
na piśmie, ale jeśli można by było ją uzyskać…

I tylko jedna uwaga, Panie Ministrze. W Polsce 
produkuje się olbrzymią ilość paneli fotowoltaicz-
nych, z tym że produkują to amerykańskie firmy, 
m.in. firma Jabil, które 100% eksportują, a później to 
wraca do Polski. Tak że to jest taki… Import z Chin 
bardzo mocno spada, jeśli chodzi o ogniwa fotowol-
taiczne. Ale to tak gwoli informacji.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski:

Jeśli chodzi o opłatę przejściową, to nie jest tajem-
nicą, że zarządca rozliczeń jest obecnie zadłużony 
w sektorze bankowym na 1 miliard zł. Wspomniana 
opłata służy właśnie temu, żeby zapewnić możliwość 
spłacenia tego zadłużenia. Nie jednorazowo, ponie-
waż to byłoby zbyt ciężkie.

(Senator Przemysław Termiński: Moje pytanie 
było takie, czy to właśnie o to chodzi. Jak tylko pan 
potwierdzi, że o to chodzi, to okej. No, ja to przyjmu-
ję. Czy może są jakieś inne okoliczności, nowe, które 
się pojawiły, niezwiązane z KDT, z tymi kosztami 
osieroconymi?)

Okej. To wejdziemy tutaj jeszcze w taką materię, 
że połączyliśmy dwie cechy. W poprzedniej ustawie 
była wprowadzona spółka REO, która była, z niewia-
domych powodów, osobnym bytem, ale wykonywała 
czynności bardzo zbliżone do tych, które wykonuje 
zarządca rozliczeń. Tak więc uznaliśmy, że efektyw-
niej będzie połączyć te funkcje w jednym podmiocie. 
Efektywniej także dlatego, że opłaty wynikające z au-
kcji trzeba zamortyzować. W związku z tym zarząd-
ca rozliczeń będzie miał możliwość – ale cały czas 
w ramach gospodarki budżetowej, tak więc wszystko 
będzie tutaj widoczne – przesuwania środków zależnie 
od danej sytuacji. Tak że gromadzona przez zarządcę 
rozliczeń opłata będzie pozwalała na niezaciąganie 
np. nowych zobowiązań doraźnych na to, żeby wy-
płacić… Bo w przypadku aukcji zmieni się system 
finansowania OZE i to już nie będzie wprost, tylko 
trzeba będzie to skądś… najpierw będzie to zapłacone 
przez zarządcę rozliczeń, a następnie będzie doliczo-
ne do rachunków za elektryczność. No i ten moment 
trzeba będzie w jakiś sposób sfinansować i znowuż 
będą tutaj wykorzystywane instrumenty typu kredyty, 
ale będzie to wspólny koszyk, aczkolwiek bardzo pil-
nie rozważany, ponieważ są to instrumenty o bardzo 
zbliżonym charakterze. Zatem to oczywiście jest już 
taka bardzo precyzyjna, mam nadzieję, odpowiedź. 
Tak, przede wszystkim KDT, ale również ten efekt 
połączenia, tak żeby uzyskać rezultat synergii między 
tymi 2 działaniami.

(Senator Przemysław Termiński: Dziękuję, Panie 
Ministrze, właśnie o to mi chodziło.)

Dziękuję.
(Senator Przemysław Termiński: A teraz to drugie 

pytanie, o rynek urządzeń prosumenckich.)
Aha, dobrze.
Proszę pana, jeśli chodzi o… Bo prosument oczy-

wiście nie musi być wyłącznie tym, kto korzysta 
z paneli fotowoltaicznych, tutaj mogą być inne roz-
wiązania, ale rozumiem, że nie o to chodziło. W przy-
padku paneli fotowoltaicznych mamy do czynienia 
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w danym roku. Mechanizm ustawowy, który może 
prowadzić do takiego rezultatu, Panie Ministrze, we-
dług mojej wiedzy narusza reguły konkurencji w Unii 
Europejskiej. Co pan o tym sądzi?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski:
Nic mi nie wiadomo o tym, żeby Unia Europejska 

zabraniała rządom prowadzenia polityki przemysło-
wej. W tym kontekście ująłbym tę rzecz troszecz-
kę inaczej. Faktycznie rząd na bazie analiz będzie 
ogłaszał, jakie będą koszyki, z jakim wypełnieniem. 
W skrajnym przypadku jakiś koszyk się nie pojawi. 
Natomiast bardzo mało prawdopodobne jest, żeby 
rząd powiedział: za inne rozwiązania to my dziękuje-
my. Został tu wbudowany mechanizm kaskady, a więc 
również kolejność ma znaczenie, kolejność w tym 
sensie, że jeżeli jakiś obszar zostanie przeszacowa-
ny z punktu widzenia zainteresowania inwestorów 
i moc OZE nie zostanie zakupiona, to ona przejdzie 
do następnego w kolejności koszyka. Te aukcje będą 
się odbywały w jakiejś tam sekwencji. W tej sytuacji 
te inne rozwiązania, jak podpowiada logika, powinny 
być na końcu i konsumować co najmniej tę część 
niewykorzystanej wcześniej energii. Zwracam uwagę 
na to, że już poprzedni rząd wprowadził w planie 
określenia dotyczące ilości poszczególnych źródeł 
OZE stanowiących miks. Przykładowo w tych pla-
nach turbiny wiatrowe osiągnęły poziom planowany 
na rok 2020. Czy w związku z tym należy przezna-
czać na to dalsze wsparcie? No, będzie to prowadziło 
do pogłębiania skrzywienia rynku na korzyść jednej 
technologii, być może uzasadnionego, być może nie. 
To będzie przedmiotem analiz przed wydaniem tego 
rozporządzenia.

(Senator Władysław Komarnicki: Szczególnie 
panu dziękuję za to ostatnie zdanie, że będzie to 
przedmiotem analiz. Ważne jest, żeby tego nie zo-
stawić samemu sobie.)

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

Ministrze.
I teraz pan senator Dobkowski.

Senator Wiesław Dobkowski:
Dziękuję bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski:

No, nie bardzo widzę logikę w produkowaniu 
w Polsce, eksportowaniu do Stanów i powrocie…

(Senator Leszek Czarnobaj: Też jej nie widzę, ale 
tak jest.)

Okej, widocznie jakieś czynności są wykonywane 
co najmniej na papierze…

(Senator Leszek Czarnobaj: Ale to tak gwoli wy-
jaśnienia.)

Zakładamy, że skoro nasi wytwórcy są w stanie 
konkurować np. na rynku amerykańskim, to tym 
bardziej tym mechanizmem otwieramy dla nich do-
datkową połać rynku w Polsce.

Jeśli chodzi o instrumenty NFOŚ, to NFOŚ miał 
takie instrumenty, one zostały wykorzystane. Czy 
będą kontynuowane? No właśnie czekamy na to, 
żeby ta ustawa przybrała ostateczny kształt, i wtedy 
prawdopodobnie prezes NFOŚ będzie z nami w ja-
kiś sposób konsultował, jak dalej będzie prowadzo-
na polityka w tym zakresie. Zakładam, że wsparcie 
powinno trafiać w te obszary, które zapewnią jakieś 
korzyści społeczne, ekonomiczne i będą adekwatne 
do efektywnego wykorzystania tego instrumentu. 
A więc nie zdziwiłbym się – proszę jednak tego nie 
traktować w sposób wiążący – gdyby NFOŚ przyłożył 
szczególną wagę do wsparcia organizacji i instytucji 
typu szkoły publiczne. Sądzę, że tu jest i większy 
zakres, i większa efektywność, i korzyści z tego wy-
nikające… Ale, tak jak mówię, na razie nie ma decyzji 
w tym zakresie.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:

Zgadzam się, Panie Ministrze, że dotychczas było 
wiele nieprawidłowości, jeśli chodzi o ustawę, którą 
dzisiaj modyfikujemy. Zawsze uważałem, że trzeba 
słuchać także tych, którzy mają pewne wątpliwości. 
Stąd mój głos na posiedzeniu komisji. Chciałbym za-
dać krótkie pytanie, bo do dnia dzisiejszego te wątpli-
wości mam. Panie Ministrze, czy prawo do określania 
budżetów i wolumenów w przypadku poszczególnych 
koszyków oznacza, że niektóre koszyki mogą w ogóle 
nie otrzymać tego wolumenu i budżetu? Zresztą to 
się już stało na mocy rozporządzeń wykonawczych 
w 2015 r. Może zdarzyć się tak, że kategoria „inne 
instalacje”, inny koszyk będzie pusty, co spowodu-
je, że taka technologia zostanie wykluczona z aukcji 
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(senator W. Dobkowski) budowania tego typu mocy. To muszą być specjalne 
podajniki, specjalnie skonstruowane piece i to nie jest 
tak, jak się niektórym wydaje, że ktoś bierze łopatę 
i dorzuca tam ileś elementów. Tak może było kiedyś, ale 
już dawno tak nie jest. Ta biomasa musi mieć określone 
parametry. To nie jest tak, że do danego pieca, nawet 
przeznaczonego do współspalania biomasy, można 
wrzucić cokolwiek. Zazwyczaj producent bardzo do-
kładnie określa, co można wrzucić. I w związku z tym 
w tej chwili tworzenie na poziomie ustawy oszacowań, 
ile i w jakim momencie tego się pojawi, jest gdyba-
niem, ponieważ to wynika również z cech aury, z cech 
zasiewów, z cech odpadów. Tak że proszę nam wyba-
czyć, ale ta ustawa była przygotowywana w bardzo 
szybkim tempie i te oszacowania są bardzo zgrubne. 
Zakładamy, że biomasa będzie stanowiła ważny i istot-
ny komponent. Cechy rolniczej biomasy będzie okre-
ślało ministerstwo rolnictwa; proszę zwrócić uwagę 
na delegacje dotyczące rozporządzenia. W wyniku 
właśnie takich konsultacji będziemy również szacować 
część tego komponentu tak, żeby zagospodarować tę 
część potencjału. Zaznaczam: ta biomasa jest trakto-
wana jako odpad rolniczy, więc należy go zagospoda-
rować, w miarę możliwości w sposób pełny, ale nie ma 
sensu przeszacowanie tego. I tu jest bardzo duża rola 
ekspertów ministra rolnictwa i podporządkowanych 
mu instytutów w zakresie dobrej podpowiedzi, jak to 
ułożyć na tle całego celu OZE.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Mieczysław Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, w jaki sposób i z jakich instru-

mentów tej ustawy skorzystać będą mogli ci mena-
dżerowie instytucji publicznych, którzy zechcą insta-
lować małe instalacje energetyki energii odnawialnej? 
Czy przedsiębiorcy niezajmujący się produkcją ener-
gii, jeśli dla własnych i nie tylko własnych potrzeb 
zechcą taką instalację zainstalować, będą mogli na 
mocy tej ustawy uzyskać wsparcie?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski:
Nie bardzo chyba rozumiem pytanie, na jakiej 

zasadzie menedżerowie instytucji będą mogli sko-
rzystać… Są to zasady…

Panie Ministrze, mam pytanie, jakie są szacun-
ki dotyczące realizacji tej ustawy. Czy rząd takie 
szacunki przeprowadzał? Chodzi o wzrost mocy 
dyspozycyjnej elektrowni opartej na źródłach, które 
przewiduje ustawa.

Drugie pytanie dotyczy procentowego udziału ilo-
ści energii produkowanej przez odnawialne źródła 
energii. Rozumiem, że nastąpi wzrost energii OZE 
również procentowo w stosunku do energii elektrycz-
nej z wszystkich innych źródeł.

Mam również takie pytanie: jaka jest przewidy-
wana kwotowa wielkość wsparcia rządowego – rozu-
miem, że to będzie zależało od roku – na realizację 
tej ustawy? Jaka to będzie kwota? Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski:
Panie Senatorze, odpowiem tak. Cel dotyczący 

OZE spełnia 2 role. Z jednej strony zapewnia pew-
ne minimum, do którego się zobowiązaliśmy wobec 
Unii Europejskiej. Efekt końcowy w zakresie tego 
minimum będzie mierzony w roku 2020. Po drodze 
są pewnego rodzaju punkty pośrednie, które nie 
mają wagi kontrolnej, mają charakter informacyjny. 
Każde, że tak powiem, przewyższenie tego celu może 
być odbierane jako korzystne dla środowiska, ale na 
pewno wiąże się ze zwiększeniem obciążeń. Według 
wstępnych szacunków każdy procent, dodatkowy pro-
cent OZE w miksie energetycznym to mniej więcej 
1 miliard zł przełożony na konsumentów indywidual-
nych i przedsiębiorstwa. Jesteśmy krajem na dorobku, 
w związku z czym musimy mierzyć zamiary na siły 
i te ambicje moderować stosownie do naszych moż-
liwości. Sądzę, że istnieje część obywateli, która nie 
bardzo jest w stanie udźwignąć znaczące podwyż-
ki energii w imię osiągnięcia celu klimatycznego. 
W związku z tym, że traktujemy obywateli równo, 
musimy to też brać pod uwagę jako komponent tejże 
polityki.

Jeśli chodzi o część pytania związaną ze współ-
spalaniem, to jest w tej chwili kwestia rozważenia 
2 czynników. Współspalanie w ustawie jest dopusz-
czone na bardzo szczególnych warunkach wiążących 
się z wymaganiem specjalnych instalacji. W związku 
z tym w aukcjach ilość środków, które będziemy na 
to przeznaczać, będzie oparta na bieżącym rozpozna-
niu zamiarów i możliwości podmiotów w zakresie 
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(podsekretarz stanu A. Piotrowski) (Senator Mieczysław Augustyn: Bo pan minister 
popłynął, że tak powiem, w kierunku inwestycji i…)

(Wesołość na sali)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan minister wyjaśnił, że instytucje też…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii 

Andrzej Piotrowski: Tak.)
…będą mogły skorzystać.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii 

Andrzej Piotrowski: Tak, mogą.)
Teraz pan senator Florek, proszę bardzo.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja jestem członkiem 2 komisji, tak 

się złożyło, że akurat nie jestem w komisji gospodarki, 
ale też nie jestem w komisji rolnictwa, więc o tych 
jabłkach, o których pan wspominał, nie będę mógł po-
dyskutować… Mnie interesuje to, co pan powiedział, 
że celem zasadniczym jest ochrona środowiska, to jest 
najważniejsze i wszystkie działania są prowadzone 
w tym kierunku… No i słusznie. Ale jeżeli popatrzy-
my na energię odnawialną w kontekście miksu ener-
getycznego, jak to wygląda z węglem kamiennym, 
brunatnym i jak to wygląda z energią odnawialną… 
Oczywiście pan powiedział, że jeżeli chodzi o energię 
odnawialną i o turbiny wiatrowe, to właściwie ten po-
ziom na rok 2020… doszliśmy do tego… Biorąc pod 
uwagę te zmiany przepisów, które są wprowadzane, 
dotyczące mikroinstalacji, gdzie były stare taryfy, 
których nie będzie… Z tego wszystkiego wynika, 
że jeżeli chodzi o energię odnawialną, trochę się tak 
zatrzymaliśmy, jakbyśmy doszli do wniosku, że ona 
jest zbyt kosztowna, że ona jest niestabilna, że ona 
nie jest zbyt opłacalna i że ona jest droższa od węgla. 
I to tak, jakbyśmy chcieli… Stąd takie moje pytanie: 
czy my się wycofujemy z tej energii odnawialnej, czy 
w dalszym ciągu będziemy ją wspierać? Bo przecież 
jeżeli chodzi o węgiel kamienny czy węgiel brunatny, 
to oczywiście są plusy i minusy, ale wcale nie jest 
powiedziane, że energia z OZE jest droższa, dlate-
go że przecież tam nie wszystkie koszty wliczamy. 
W związku z tym pytanie: czy w dalszym ciągu bę-
dziemy wspierać OZE?

I drugie pytanie. Wrócę do tych 300 km, Panie 
Ministrze, do tej biomasy, bo to są specjalne piece 
itd. i zastanawiam się… Bo jeżeli chodzi o węgiel 
kamienny… Ja mam doświadczenie z węglem bru-
natnym, miałem okazję budować gdzieś tam w Turcji 
elektrownię na węgiel brunatny, taśmociągiem do-
starczaliśmy go przez 5 km do elektrowni… Bo za-
wsze było tak, że tam, gdzie wydobywamy, gdzie 
jest źródło energii, najlepiej wybudować elektrownię. 

(Senator Mieczysław Augustyn: Które instytu-
cje…)

No, to jest zasada gospodarki instytucji budżeto-
wych, które muszą pewne wydatki zaplanować. Mogą 
korzystać z kredytów, mogą korzystać z różnych in-
strumentów finansowych, tak jakby kupowali, nie 
wiem, wyposażenie do sali lekcyjnej czy prowadzili 
remont budynku. Przed momentem pytano w dysku-
sji, czy będą dodatkowe instrumenty wspomagające. 
Być może będą. Ja zwracam uwagę, że mówiąc o in-
strumencie prosumenckim, zakładamy, że w nim nie 
jest zawarta pomoc publiczna, a więc potencjalnie 
w obszarze inwestycyjnym jest miejsce na pomoc 
publiczną, i to jest przejrzyste dla tegoż instrumentu.

Ustosunkowując się do pytania o podmioty go-
spodarcze, powiem, że chcemy, żeby to było bardzo 
klarownie zrozumiane: nikt w Polsce za fakt pro-
wadzenia działalności gospodarczej nie może być 
dyskryminowany i pozbawiany pewnej części praw, 
ale działalność prosumencka, zgodnie z dzisiejszym 
zapisem ustawowym – zastrzegaliśmy, że będzie-
my pracować nad zmianą w tym zakresie – nie jest 
działalnością gospodarczą. Jeżeli więc przedsiębior-
ca, mieszkający w indywidualnym domu, w którym 
prowadzi tę działalność gospodarczą, założy panel 
fotowoltaiczny i będzie prosumentem, to nic nie stoi 
temu na przeszkodzie. Jeżeli jednak zakupi te panele 
i wliczy je w koszty, czy to w postaci amortyzacji, czy 
bezpośrednio, to kontrola skarbowa będzie mogła to 
zakwestionować, ponieważ nie jest to fragment jego 
działalności gospodarczej.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Marszałku, 

ja tylko chciałbym się upewnić, czy dobrze pana mi-
nistra zrozumiałem…)

Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Krótko mówiąc, instytucje nie będą mogły skorzy-

stać z tego mechanizmu opustowego… Tak?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski:
Nie rozumiem, dlaczego nie mogłyby…
(Senator Mieczysław Augustyn: No, pytam właśnie 

o to, czy będą mogły.)
No, oczywiście, że będą mogły. Są explicite wpi-

sane w tekście ustawy.
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(senator P. Florek) jest preferencja polegająca na możliwości odstawie-
nia tej energii. I ta preferencja, zgodnie z zasadami 
przyjętymi w Unii, jest utrzymywana. Ale nie jest na 
dziś tak, że możemy, nawet w ramach krótkotermino-
wych, powiedzieć sobie, że z OZE jesteśmy w stanie 
wyprodukować całą energię potrzebną obywatelom. 
Były w Niemczech takie dni – np. 1 stycznia 2016 r. 
– kiedy ilość energii wyprodukowanej z OZE była 
w okolicach zera. W tym czasie pozostałe źródła mu-
siały dostarczyć energię. Proszę tu też zwrócić uwagę 
na ogromny potencjał tego sektora – on jest obecnie 
większy niż potencjał reszty sektorów istniejących 
w Niemczech. No więc widać, że cały czas musi być 
utrzymywany jakiś taki zdroworozsądkowy mix ener-
getyczny i muszą być źródła konwencjonalne. Dodam 
tu też, że przygotowywana jest odsłona dalszej części 
planu, co z polską energetyką jądrową. Ale to temat 
nie na dzisiaj, jeśli pan marszałek pozwoli.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję…)
(Senator Piotr Florek: Jeszcze te 300 km…)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dlaczego 

nie 100, a 300.)
A, tak. Proszę państwa, to jest tak: to nie jest 

mechanizm na podwyższanie cen, to jest określenie 
maksymalnej odległości, tak plus minus, obszaru zbli-
żonego do czegoś, co możemy uznać za lokalną… 
Czyli rozważamy tu ekonomię naszego kraju, a nie 
naszego i wszystkich krajów ościennych. Aczkolwiek 
jeżeli dane źródło wytwórcze będzie bliżej granicy, to 
oczywiście ten obszar zahaczy i o teren poza granicą. 
A ten duży obszar wynika z tego, że mamy różne 
specyfiki biomasy. Będziemy próbowali rozpisać to 
w rozporządzeniu bardziej szczegółowo i jak gdyby 
dookreślić te uwarunkowania nie tyle na zasadzie od-
ległości, która z natury rzeczy jest troszeczkę nieade-
kwatna, ile z uwzględnieniem natury biomasy, która 
da się uznać za biomasę lokalną. Taka definicja poja-
wiła się po raz pierwszy i my ją chcemy w rozporzą-
dzeniu rozwinąć, tak żeby faktycznie wykorzystywać 
lokalne zasoby, a nie wspomagać sektor transportu 
w wożeniu rzeczy, których nie trzeba wozić.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Panie Ministrze, ja się cieszę, że pan wskazuje eko-

logię jako cel zasadniczy. Cieszę się tym bardziej, że 
pan jest przedstawicielem Ministerstwa Energetyki, 
a Polska jest takim krajem dość resortowym, jeżeli 
chodzi o zarządzanie.

Ale mam do pana pytanie. Uzupełnieniem do tych 
źródeł OZE, szczególnie tych wiatrowych, powinny 
być elektrownie gazowe – nie węglowe – które moż-
na szybko włączyć do systemu i szybko wyłączyć. 
Czy przewidujecie budowę jakiś nowych elektrowni 
gazowych?

Teraz dyskutujemy też np. o węglu brunatnym, bo 
wiemy, że są takie miejsca i trudno będzie budować… 
No, w każdym razie w związku z tym zapisem „do 
300 km” wydaje mi się, że wozić coś na odległość 
300 km… Wprawdzie jest zapisane „do 300 km”, 
ale czemu to jest aż tyle? Wydaje mi się, że to jest 
nieopłacalne i że ta energia z biomasy będzie przez 
to droższa, zwłaszcza że my nie zawsze potrafimy do-
kładnie wyliczyć koszt tej energii, bo nie weźmiemy 
pod uwagę wszystkich kosztów, które są.

Tak że mam te dwa pytania – o dalszą sprawę co 
do OZE i o tę biomasę. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski:
Panie Senatorze, cel co do OZE na rok 2020 jest 

znany. Robimy wszystko – na przykład właśnie tą 
ustawą – żeby mu sprostać, żeby go osiągnąć, a więc 
w tym aspekcie trudno powiedzieć, że ta energia nie 
będzie wspierana. Co do kosztów tej energii, to sądzę, 
że poziom dotacji, które dedykowane są sektorowi 
OZE, liczony mniej więcej na 2–3 miliardy w skali 
roku, jest porównywalny z całością daleko idących 
dotacji dla sektora, nazwijmy to tak, węglowego, 
ponieważ w tym uwzględniane są również emery-
tury górnicze itd. Choć to nie do końca jest tak, bo 
emerytury występują w wielu sektorach i to nie jest 
jedyny sektor, który w wyniku restrukturyzacji był 
potraktowany w taki sposób, iż ludziom, którzy byli 
już blisko wieku emerytalnego, zasugerowano przej-
ście na emeryturę. A więc to nie są jak gdyby proste 
rachunki. Ale, obiektywnie rzecz biorąc, produkowa-
nie dzisiaj energii z węgla brunatnego jest najtańsze, 
nawet jeśli uwzględniać opłaty za emisję CO2. Dalej 
– z węgla kamiennego. Pojawia się jednak problem 
z właściwą oceną tego, ile kosztuje wytworzenie ener-
gii elektrycznej na przykład przez źródła typu turbiny, 
ponieważ z jednej strony mają one certyfikaty, które 
wiążą się z dotowaniem, z drugiej strony mają bliskie 
zeru tak zwane koszty marginalne, czyli operacyjne. 
A więc w tym wypadku opłaca się sprzedać energię 
za symboliczną złotówkę. Co powoduje określone 
turbulencje na giełdzie energii, ponieważ jak wiatr 
wieje, to naraz bardzo gwałtownie spada cena tej 
energii, co powoduje wyłączenie źródeł, które nie są 
tak dynamiczne i nie mogą działać chwilowo, ponie-
waż dla energii z wiatru, generalnie dla energii z OZE 
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Już, Panie Senatorze.
Proszę. Pan senator Probierz.

Senator Krystian Probierz:
Panie Ministrze, ja mam pytanie w nawiązaniu do 

pytania, które zadał pan marszałek. Bo w tej chwili 
takich możliwości nie mamy. Chodzi mi o gaz uzy-
skany wskutek zgazowania naszych zasobów węgla. 
I wtedy mamy te warunki, o których pan mówił, czyli 
uniezależnienie od dostaw z zewnątrz, mamy stałe 
dostawy surowca. To jest także możliwe do wyko-
nania. Takie instalacje na świecie działają. Mówi się 
o RPA, o koncernie Sasol, o Chinach. Może na ten 
kierunek zwrócić uwagę. To byłoby ze wszech miar 
pożyteczne. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Ja jeszcze chcę dopytać. A czy mamy gaz z odga-

zowywania kopalni? Bo tego typu instalacje też są 
albo powinny być, jak sądzę. Czy wykorzystujemy 
ten gaz, czy są szanse na zwiększenie wykorzystania 
tego gazu, który jest w kopalniach i który w zasadzie 
ulatuje w powietrze?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii 
Andrzej Piotrowski: Już nie.)

Już nie…

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski:
To znaczy nie jestem w stanie powiedzieć, że on 

w stu procentach nie ulatuje, ale jest instrument, który 
zresztą już wcześniej był, już poprzednia ekipa to do-
strzegła i wprowadziła taki instrument. Może należy 
zastanowić się, czy on faktycznie wyeksplorował  tu 
istniejący potencjał. Jest niewielki problem z wyko-
rzystaniem tego gazu z punktu widzenia tego… Tak 
jak sobie przypominamy, były takie świeczki, które 
czasem się paliły, a czasem się nie paliły, więc tutaj 
jest kwestia rozwiązania paru problemów technicz-
nych. Ale jest instrument wsparcia w odniesieniu do 
tego typu gazu. Co więcej, on również może posłu-
żyć jako element pewnego miksu, bo daje się groma-
dzić, może służyć właśnie do moderacji. Tu powiem 
o jeszcze jednej kwestii, bo gaz odnosi się do różnych 
rzeczy. Sądzimy, że istotne jest również stworzenie 
możliwości np. dla biogazowni odprowadzania gazu 
po oczyszczeniu, to również może być metan, czyli de 
facto gaz ziemny. W tym sensie oczywiście będziemy 
wspierać rozwój energetyki gazowej w różnych jej 
wymiarach, zarówno w termice, jak i w produkcji prą-
du, w kogeneracji, która daje większą efektywność. 
Ale musimy rozwiązać problem, co robić z ciepłem, 

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski:

Po pierwsze, mamy trochę elektrowni wiatrowych. 
Po drugie…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie, nie, 
chodzi o gazowe.)

Przepraszam, gazowych. Przejęzyczyłem się. 
W związku z tym na jakimś poziomie możliwość mo-
derowania przez obecne zasoby istnieje. Chciałbym 
zwrócić uwagę, że Polska ma bardzo ograniczone 
zasoby własnego gazu ziemnego. W związku z tym 
dalsze rozszerzanie tych mocy może oznaczać, że 
uzależniamy się energetycznie od innych krajów, 
w szczególności od krajów nie zawsze prowadzących 
przyjazną nam politykę. W związku z tym musi to 
być czynione z dużą uwagą. Tak więc my za prio-
rytet stawiamy w tym momencie taki miks ener-
getyczny, jeśli chodzi o OZE, gdzie w maksymal-
nym stopniu uzyskamy źródła, które są stabilne czy 
przewidywalne – może to jest lepsze słowo. A tam, 
gdzie dopełnienie tej części wymogów OZE będzie 
niezbędne poprzez turbiny wiatrowe, faktycznie 
będziemy szukali najlepszych rozwiązań. I tu zga-
dzam się z panem marszałkiem, że najprościej by-
łoby wykorzystać źródła generujące prąd w oparciu 
o gaz, bo one się stosunkowo łatwo moderują. Ale 
to też nie jest tak, że w jakimś tam zakresie mocy 
nie jesteśmy w stanie reagować na impulsy zapo-
trzebowania istniejącej generacji przez elektrownie 
konwencjonalne. A więc to jest przedmiot, nad któ-
rym Krajowa Dyspozycja Mocy się pochyla. Jest to 
również pewnego rodzaju baza i stąd jest dyskusja 
w tej chwili nad rynkiem mocy, który się otwie-
ra, i nad tym, jak zapewnić to minimum zdolności 
energetycznych kraju. Najprawdopodobniej oprzemy 
go na surowcu strategicznym, którym jest w pełni 
w naszej dyspozycji, czyli węglu. A ponieważ przy-
gotowanie inwestycji w energię jądrową trwa latami, 
być może przewidzimy również za mniej więcej 
10 lat wejście energii jądrowej.

Odpowiedziałem na pytanie.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tak odpo-

wiedział pan.)
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Rozumiem, że nie planuje się budowy nowych 

elektrowni gazowych, te które są, w tej chwili wy-
starczą?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii 
Andrzej Piotrowski: W każdym razie nie masowo.)

Tak. Tak.
(Senator Krystian Probierz: Panie Marszałku…)
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(podsekretarz stanu A. Piotrowski) omawiana, i definicja drewna energetycznego, dlatego 
że ta definicja wyraźnie określa, że drewnem ener-
getycznym jest surowiec drzewny, który ze względu 
na cechy fizykochemiczne posiada obniżoną wartość 
techniczno-użytkową, uniemożliwiającą jego prze-
mysłowe wykorzystanie.

Oczywiście obecnie nie ma takich przepisów, któ-
re zabraniałyby spalać jakiekolwiek drewno. Definicja 
drewna pełnowartościowego, która została wprowa-
dzona do ustawy o OZE w 2012 r., oparła się na gru-
pach handlowych. Te grupy handlowe drewna okre-
ślane są na podstawie cech jakościowo-wymiarowych. 
Wówczas do drewna pełnowartościowego zaliczone 
zostało drewno oznaczone symbolami S2AC oraz 
S2AP. To są odpowiednio drewno stosowe energe-
tyczne przemysłowe oraz drewno stosowe ogólnego 
przeznaczenia. Przemysł energetyczny utracił zainte-
resowanie tymi grupami handlowymi drewna z uwagi 
na fakt, że energii wytwarzanej z tego surowca nie 
mógł zaliczyć do energii wytwarzanej ze źródeł ener-
gii odnawialnej.

Tak długo, jak długo na rynku surowca drzewnego 
mieliśmy do czynienia z wyraźną przewagą popytu 
nad podażą – a taka sytuacja miała miejsce w okresie 
mniej więcej od 2011 r. – drewno z tych 2 grup han-
dlowych znajdowało nabywców, chociaż charaktery-
styczna była bardzo duża liczba reklamacji. Przemysł 
drzewny z reguły oczekiwał drewna o znacznie lep-
szych parametrach jakościowo-wymiarowych.

W sytuacji, w której obserwujemy schłodzenie na 
rynku surowca drzewnego, a to ma miejsce już od 
ubiegłego roku… Dla nas takim barometrem sytu-
acji na rynku surowca drzewnego jest jeden z trybów 
sprzedaży, tzw. aukcje systemowe, gdzie cena jest 
w pełni rynkowa, jest licytowana przez odbiorców, 
wszyscy odbiorcy mają dostęp. W drugiej połowie 
roku 2015 cena na tych aukcjach systemowych spadła 
o mniej więcej 10% i ten trend się utrzymał również 
przy aukcjach systemowych na rok 2016, gdzie cena 
spadła o kolejnych 12%. Kiedy zatem mamy do czy-
nienia właśnie ze schłodzeniem na rynku surowca 
drzewnego, w pierwszej kolejności pojawia się pro-
blem ze zbytem drewna zaliczanego do tych 2 grup 
handlowych, o których mówiłem. Przy czym chciał-
bym zaznaczyć, że podaż drewna o cechach general-
nie drewna energetycznego się zwiększa, dlatego że to 
drewno jest pochodną rozmiaru pozyskania ogółem. 
Ono stanowi od 15% do 20% rozmiaru pozyskania 
ogółem. Ponieważ pozyskanie w ostatnich latach ro-
śnie, to jest efekt rosnącego potencjału.

Podam państwu tylko, żeby to sobie wyobrazić, 
tak dla przykładu, że tuż po II wojnie światowej 
lesistość w naszym kraju wynosiła 20,9%, obecnie 
jest to 29,4%, a zasoby drewna na pniu wynosiły od-
powiednio 900 milionów m3, obecnie jest to ponad 
1 miliard 900 milionów m3. To powoduje, że w ciągu 

kiedy jest lato. Zamienić je na zimo? No, prosto po-
wiedzieć, trochę trudniej zrobić. Jest wiele opracowań 
w tym zakresie.

Jeszcze odniosę się do kwestii zgazowania węgla. 
Ta technologia istnieje, jej jedyną wadą jest cena. 
Ona ma określone korzyści wynikające z tego, że te 
wszystkie emisje, z którymi normalnie mielibyśmy 
dużo kłopotu, daje się w znacznym stopniu wyeli-
minować już na samym początku. Niemniej jednak 
dopóki nie ma prostego przełożenia, że potencjalne 
ograniczenia emisyjne wymuszają takie podejście, 
to zgazowanie węgla jest bardzo ciężko ułożyć pod 
względem energetycznym na tym rozregulowanym 
niestety w całej Europie rynku energetycznym wła-
śnie dlatego, że w tym przypadku koszt wytwarzania 
jest znacząco większy niż koszt wytwarzania normal-
nie z węgla. Więc prace w tej chwili idą w kierunku… 
Bo są również polskie instytuty badawcze, są firmy, 
które to przygotowują, są oferowane rozwiązania rów-
nież z zagranicy, czasami bardziej, czasami mniej 
obiecujące. I w tym wszystkim usiłujemy odnaleźć 
polską drogę, żeby na koniec pamiętać jednak, że 
konsument pyta: no dobrze, ale ile ja za ten prąd za-
płacę? I to jest i kwestia konkurencyjności polskiej 
gospodarki, i kwestia dotycząca losu normalnych, 
żyjących dniem codziennym obywateli.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Dziękuję panu, nie ma do pana więcej pytań.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii 

Andrzej Piotrowski: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi.
Wiem, że będą pytania do przedstawiciela Dyrekcji 

Generalnej Lasów Państwowych.
Proszę bardzo.
Ja mam pierwsze pytanie do pana.
Były informacje, że w ramach współspalania nie-

które elektrownie dokonywały współspalania przy 
pomocy pełnogatunkowego drewna. Wiem, że Lasy 
Państwowe sprzedają drewno w formie aukcji dla 
dużych firm, małych firm itd. Czy Lasy zabezpie-
czyły się przed taką sytuacją, że np. przychodzi duży 
klient, z dużej firmy, kupuje drewno, dobre drewno, 
i wrzuca je do kotła? Pytam o to dlatego, że wiem, 
że takie sytuacje były.

Zastępca Dyrektora Generalnego  
Lasów Państwowych  
Krzysztof Janeczko:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wydaje się, że 

najlepszym zabezpieczeniem będzie to, co znajduje 
się obecnie w projekcie ustawy, która jest właśnie 
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(zastępca dyrektora K. Janeczko) przedstawił, można wnioskować, że poprawka doty-
cząca drewna niepełnowartościowego używanego do 
uzyskiwania energii… że państwo jesteście autorem 
tej poprawki do projektu ustawy? Bym prosił o od-
powiedź.

I drugie pytanie. Rozumiem, Panie Dyrektorze, że 
wykorzystujecie całą gamę możliwości użycia drewna 
niepełnowartościowego w przemyśle drzewnym, nie 
tylko w produkcji mebli, ale i płyt oraz wszystkich 
innych pochodnych, bo kompletnie nie będziecie mieli 
możliwości sprzedaży tego drewna niepełnowarto-
ściowego, jeśli chodzi o bilans w roku 2016. Tak? Czy 
w roku 2015 też były takie tendencje, czy to, o czym 
pan dyrektor mówi, dotyczy tylko roku 2016?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Proszę bardzo.

Zastępca Dyrektora Generalnego  
Lasów Państwowych  
Krzysztof Janeczko:

Panie Senatorze, my od samego początku, jak 
tylko rozpoczęły się prace nad definicją drewna peł-
nowartościowego, zgłaszaliśmy, że naszym zdaniem 
błędem jest powoływanie się na grupy handlowe przy 
tworzeniu tej definicji z tych względów, o których po-
wiedziałem. Zaliczenie grup handlowych S2P i S2C 
do drewna pełnowartościowego było niewłaściwe, 
bo to jest drewno o cechach typowo energetycznych, 
przeznaczone do zastosowania przemysłowego. Od 
drewna, które wykorzystywane jest przez odbior-
ców detalicznych do celów opałowych, różni się to 
drewno tylko i wyłącznie stawką VAT. Pod względem 
parametrów jakościowo wymiarowych niczym się 
nie różni. Ponieważ to było drewno przeznaczone 
dla odbiorców przemysłowych, VAT wynosił 23%, 
a dla odbiorców indywidualnych – 8%. Pomimo 
tego to drewno zaliczone zostało do drewna pełno-
wartościowego. Z tego, co wiem, to jest to projekt 
poselski. My byliśmy zaproszeni do Ministerstwa 
Energii na rozmowy w momencie, kiedy pojawił się 
projekt definicji drewna energetycznego. W trakcie 
rozmów opowiedzieliśmy się za taką definicją drewna 
energetycznego. Jak rozumiem, Ministerstwo Energii 
przychyliło się do takiej definicji i takie jest stano-
wisko rządu, takie jest również stanowisko Lasów 
Państwowych. My jesteśmy właśnie za taką definicją 
drewna energetycznego.

Jeżeli chodzi o drugie pytanie, to na chwilę obecną 
zdecydowanie dostrzegamy problem. My staramy 
się z wyprzedzeniem reagować na pewne zjawiska, 
które obserwujemy. Nie ma innej metody walki ze 

ostatnich 20 lat rozmiar pozyskania zwiększył się 
praktycznie dwukrotnie, a ten potencjał powoduje, 
że również w przyszłych latach rozmiar pozyska-
nia będzie rósł. Z jednej strony prowadzi to do tego, 
że istnieje możliwość dostarczania coraz większej 
masy surowca drzewnego dla przemysłu drzewnego, 
ale z drugiej strony wpływa na to, że również podaż 
drewna o złych parametrach jakościowo-wymiaro-
wych i cechach fizykochemicznych będzie rosła.

My obserwujemy w tej chwili problem ze sprze-
dażą właśnie tego drewna o cechach jakościowo-
-wymiarowych i cechach fizykochemicznych, które 
kwalifikują to drewno do drewna energetycznego, 
obserwujemy problem ze sprzedażą tego surowca 
drzewnego. Wydaje się, że nie ma co liczyć na to, 
że ta tendencja szybko się odwróci, dlatego że teraz 
w zasadzie w całej Europie obserwujemy nadpodaż 
drewna średniowymiarowego.

Na jeszcze jedną rzecz chciałbym zwrócić uwa-
gę, jedną sprawę chciałbym podkreślić. Ta sytuacja 
się pogłębia i będzie się pogłębiać. Proszę państwa, 
od 2–3 lat obserwujemy zjawisko zwiększania się 
wydzielania się posuszu nie tylko świerkowego, ale 
również sosnowego. Pierwszy raz od wielu lat pojawił 
się problem tzw. kornika ostrozębnego. To jest efekt 
suszy, którą mieliśmy w naszym kraju w ostatnich 
latach. Chciałbym państwu przytoczyć parę danych. 
Otóż w całym ubiegłym roku, jeżeli chodzi o pozy-
skanie posuszu sosnowego – to jest drewno, które 
wydziela się na skutek obniżonego poziomu wód 
gruntowych… Drzewostany sosnowe, które stanowią 
około 60% ogółu w naszym kraju, nie wytrzymują 
tego zjawiska obniżania się wód gruntowych i nastę-
puje zwiększone wydzielenie posuszu. W całym ubie-
głym roku pozyskano 616 tysięcy m3 tego surowca, 
a od ubiegłego roku do chwili obecnej pozyskano już 
836 tysięcy m3 tego surowca. Podobne zjawisko wy-
stępuje w przypadku świerka. Jeżeli nie będzie moż-
liwości wykorzystania tego drewna m.in. do celów 
energetycznych, to na to drewno nie będzie odbiorcy. 
Już w tej chwili tylko na terenie RDLP Wrocław na 
składnicach przeleguje około 20 tysięcy m3 drew-
na posuszowego. To drewno, mówiąc obrazowo, po 
prostu zgnije.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Dyrektorze.
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, Panie Dyrektorze, króciutkie 

pytanie. Czy z wypowiedzi, którą pan dyrektor teraz 
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(zastępca dyrektora K. Janeczko) Zastępca Dyrektora Generalnego  
Lasów Państwowych  
Krzysztof Janeczko:

Nie do końca, Panie Senatorze. Jak powiedzia-
łem, to drewno jest podatne na procesy deprecja-
cji i destrukcji. Czyli w pewnym okresie to drewno 
oczywiście nadaje się do przemysłowego przerobu, 
ale długie przelegiwanie tego drewna powoduje gwał-
towny spadek jego jakości. I dlatego my proponuje-
my, tzn. ta poprawka zmierza do tego, aby oprzeć się 
przy kwalifikacji drewna do drewna energetycznego 
nie na parametrach jakościowo-wymiarowych, ale 
na cechach fizyko-chemicznych drewna, dlatego że 
deprecjacja drewna dotyka nie tylko sortymentów 
średniowymiarowych, ale również sortymentów wiel-
kowymiarowych.

Jeżeli chodzi o tę pierwszą część pytania, to w skali 
roku w naszym kraju na cele energetyczne przeznaczane 
jest ok. 6 milionów m3 surowca drzewnego. Tyle jest 
łącznie ze wszystkich lasów, zarówno z lasów zarządza-
nych przez Lasy Państwowe, jak i z lasów prywatnych.

(Senator Leszek Czarnobaj: Teraz. Tak?)
Tak. Chciałbym dla porównania przytoczyć pań-

stwu kilka liczb, jak to wygląda w innych krajach. 
Otóż w Austrii, gdzie powierzchnia lasów wynosi 
3,4 miliona ha, ilość drewna ma cele energetyczne 
wynosi 17,8 miliona m3; w Czechach powierzchnia la-
sów wynosi 2,6 miliona ha, ilość drewna na cele ener-
getyczne – 10,7 miliona ha; w Niemczech powierzch-
nia lasów wynosi 11,1 miliona ha, ilość drewna na 
cele energetyczne – 19 milionów m3; we  Włoszech 
powierzchnia lasów wynosi 10,5 miliona ha, a ilość 
drewna na cele energetyczne – 22,3 miliona m3. W na-
szym kraju wygląda to tak, że powierzchnia lasów 
ogółem – i państwowych, i prywatnych, i jeśli cho-
dzi o inne formy własności – wynosi 9,2 miliona ha, 
a ilość drewna na cele energetyczne to 6 milionów m3. 
Uregulowania, które są w tej chwili, są znacznie bar-
dziej restrykcyjne niż w innych krajach. Naszym zda-
niem ta definicja drewna pełnowartościowego, która 
w tej chwili znajduje się w ustawie, ze względów, 
o których mówiłem, jest błędna. Dziękuję.

(Senator Leszek Czarnobaj: Ostatnie pytanie, 
Panie Marszałku.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Dyrektorze, czyli z pana wypowiedzi wnio-

skuję, że, jak rozumiem, mamy taką sytuację, że jest 
duża ilość drewna posuszowego.

(Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych Krzysztof Janeczko: Tak jest.)

zjawiskiem wydzielania się posuszu sosnowego, 
świerkowego jak usuwanie zasiedlonych drzew i nie-
dopuszczanie do rozprzestrzeniania się gradacji czy 
to przypłaszczka granatka w przypadku sosny, czy 
też kornika ostrozębnego. To powoduje… Jeszcze 
rok temu szacowaliśmy, że tego drewna posuszo-
wego zarówno świerkowego, jak i sosnowego może 
być około 1 miliona m3. Na podstawie tempa wy-
dzielania się tego posuszu szacujemy, że już w tym 
roku to mogą być 2 miliony m3. W ubiegłym roku 
również mieliśmy do czynienia z tym zjawiskiem, 
z tym że na znacznie mniejszą skalę. Drewno, które 
się nie sprzedało, spowodowało powiększenie zapasu 
na koniec roku. Tak jak powiedziałem, na chwilę 
obecną tylko na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych we Wrocławiu składowanych jest ok. 
20 tysięcy m3 drewna posuszowego. Problem pole-
ga na tym, że ponieważ jest to drewno posuszowe, 
jest to drewno martwe, ono jest podatne w bardzo 
dużym stopniu na zjawiska deprecjacji, zjawiska 
destrukcyjne, tam bardzo szybko wchodzi sinizna, 
wchodzi zgnilizna. To są jeszcze parametry, które 
dopuszczają możliwość przemysłowego przerobu 
tego drewna, ale w momencie, kiedy pojawia się tzw. 
sinizna miękka, praktycznie wyklucza to możliwości 
wykorzystania drewna do celów przemysłowych. To 
drewno posiada jeszcze przez pewien okres cechy 
drewna energetycznego, ale w takim drewnie rów-
nież następuje bardzo szybka strata kaloryczności. 
To drewno po pewnym czasie również traci zdol-
ności kaloryczne i traci swoje cechy energetyczne, 
ono po prostu zgnije. No i do tego chcielibyśmy nie 
dopuścić. Dziękuję bardzo.

(Senator Leszek Czarnobaj: Króciutko, Panie 
Dyrektorze.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę bardzo.
Jeszcze pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Dyrektorze, wracając do tego… Czy mógłby 
pan powiedzieć, jaka w przybliżeniu jest wartość, jaka 
jest liczba w stosunku do całego pozyskania w roku, 
jeśli chodzi o drewno niepełnowartościowe o cechach 
energetycznych, którą państwo szacujecie w odniesie-
niu do jednego roku, załóżmy, do roku 2016 czy 2017?

I jeszcze jedno pytanie. Panie Dyrektorze, czy 
ja dobrze rozumiem, że to drewno posuszowe nie 
nadaje się ani do produkcji płyt, ani do przemysłu 
celulozowego. Tak?



153
20. posiedzenie Senatu w dniu 16 czerwca 2016 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

(senator L. Czarnobaj) 23%. Czy w związku z tym jest możliwość takiego 
zabiegu, że osoba prywatna kupuje z VAT 8% i potem 
odsprzedaje tym, którzy płaciliby u was 22%? Czy 
jest taka możliwość, legalnie? Ja nie mówię o jakimś 
oszustwie. Czy są tutaj jakieś bariery? Ja muszę po-
wiedzieć, że rozumiem, dlaczego 8% dla odbiorcy 
indywidualnego… Ale 2 różne wysokości VAT? No, 
taka różnica aż…

(Głos z sali: Korci.)
…korci. Nie wiem, mnie korci. Ale ja jestem za-

skoczony. Nie wiedziałem o tym. Czy są takie… Czy 
odbiorca prywatny może od was kupić drewno w nie-
ograniczonej ilości, płacąc VAT 8%, a sprzedać je 
elektrowni, która musi płacić… która u was płaciłaby 
VAT 22%?

Zastępca Dyrektora Generalnego  
Lasów Państwowych  
Krzysztof Janeczko:

Panie Marszałku, domyślam się, że nie ma takich 
przeszkód prawnych, które by zabraniały takiej ope-
racji. Niemniej jednak zakład, który kupowałby takie 
drewno, i tak musiałby zapłacić 23%, kiedy by je 
nabywał.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie, dlacze-
go? VAT się odzyskuje, jeżeli… VAT jest takiej samej 
wysokości. Rozumiem, że nie ma takich sytuacji, że 
nie zauważyliście…)

Nie, nie zauważyliśmy.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo. O to mi chodziło.
Panie Dyrektorze, dziękuję bardzo, więcej pytań 

do pana nie ma.
(Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych Krzysztof Janeczko: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Waldemara 

Bonkowskiego.
Nie ma pana senatora? Jest pan senator. Proszę 

uprzejmie.

Senator Waldemar Bonkowski:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 
Chciałbym zgłosić poprawkę do ustawy o zmianie 

ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektó-
rych innych ustaw.

Art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Minister wła-
ściwy do spraw energii, w drodze rozporządzenia, 
zmieni wielkość udziału, o którym mowa w art. 59 
ustawy zmienianej w art. 1, na 2017 r., lecz nie ni-
żej niż do poziomu 17%, biorąc pod uwagę rodzaj 

Chcemy to drewno jak najszybciej sprzedać ze 
względów oczywistych, ze względu na straty, o któ-
rych mówił pan dyrektor. Czyli teraz od operatyw-
ności… w związku z możliwością porozumienia się 
z przemysłem celulozowo-papierniczym i przemy-
słem produkującym płyty istniałaby możliwość wy-
korzystania całości tego drewna. W momencie, kiedy 
nie nastąpi to porozumienie, drewno składowane, 
tracące swoje wartości, należy przeznaczyć na drew-
no opałowe. Czy tak należy to rozumieć?

Zastępca Dyrektora Generalnego  
Lasów Państwowych  
Krzysztof Janeczko:
Tak, Panie Senatorze.
Jeżeli mogę, chciałbym uzupełnić. Nie byłoby to 

problemem, gdybyśmy mieli do czynienia z taką sy-
tuacją na rynku drzewnym, jak w latach ubiegłych. 
W chwili obecnej z uwagi na nadpodaż drewna, 
szczególnie średniowymiarowego, obserwujemy 
zjawisko odsuwania w czasie realizacji umów, któ-
re mamy obecnie podpisane z przemysłem drzew-
nym. Jest opóźnienie sprzedaży drewna, około 1,5% 
w skali całego kraju. Dotyczy to przede wszystkim 
właśnie drewna średniowymiarowego. I niestety 
w sytuacji, kiedy pojawia się znaczna, a nawet bar-
dzo znaczna ilość drewna posuszowego – i będzie 
to stan permanentny, prawdopodobnie w najbliż-
szych kilku latach – nie można zapobiec pozyska-
niu tego drewna. I, tak jak powiedziałem, nie ma 
innych metod walki ze wspomnianym zjawiskiem 
jak usuwanie takiego drewna. Obawiamy się i spo-
dziewamy się znacznych trudności ze znalezieniem 
na nie nabywcy, tak więc naszym zdaniem uza-
sadnione byłoby optymalne wykorzystanie naszej 
bazy surowcowej poprzez umożliwienie określenia 
w rozporządzeniu – o ile wiem, w projekcie jest de-
legacja dla 3 ministrów: ministra energii, ministra 
gospodarki oraz ministra środowiska – takich cech 
fizyko-chemicznych drewna, które kwalifikowałyby 
je do celów energetycznych.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, mówi pan o takiej sytuacji, 

w której wspomniane drewno energetyczne jest ob-
łożone VAT różnej wielkości. Jeżeli kupuje je osoba 
indywidualna – bo, jak rozumiem, o to chodzi – jest 
to VAT 8%.

(Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych Krzysztof Janeczko: Tak jest.)

Jeżeli firma – jest to VAT 22%.
(Głos z sali: 23%.)
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(senator W. Bonkowski) ceny i liczby zielonych certyfikatów kierowanych do 
umorzenia. W praktyce impuls ten może nie mieć 
znaczenia albo zostać ukryty w innych czynnikach 
zmian cen energii. Warto bowiem zauważyć, że mimo 
blisko trzykrotnego spadku ceny świadectw pocho-
dzenia po 2011 r., z około 300 zł za 1 MWh do poniżej 
100 zł – a obecnie wynosi ona w granicach 80 zł – 
i jednoczesnego prawie 20% spadku cen hurtowych 
energii cena energii dla odbiorców końcowych po 
2011 r. utrzymuje się na tym samym, a nawet lekko ro-
snącym poziomie. Trudno zatem mówić o bezpośred-
nim wpływie zwiększenia obowiązku umarzania na 
wysokość ceny energii, chyba że korelacja występuje 
tylko w jednym kierunku. Obecny koszt wsparcia 
OZE stanowi 3,7% całego kosztu energii elektrycznej 
dla odbiorcy końcowego.

Brak określenia w ustawie, jakie obniżenie przyj-
mie minister, powoduje chaos i pogorszenie sytuacji 
na rynku świadectw pochodzenia. Może to spowodo-
wać upadek wielu firm OZE, bo nie będą one w sta-
nie płacić rat kredytu zaciągniętych na inwestycje 
w OZE. Te firmy są już na progu nieopłacalności. 
Dopiero co uchwalona ustawa o wiatrakach, mówiąc 
kolokwialnie, dobije i zlikwiduje energię wiatrową 
w Polsce, a teraz brak doprecyzowania i ogranicze-
nie poziomu umarzania świadectw może dobić OZE 
w Polsce.

Proszę o przyjęcie tej poprawki.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Ale proszę złożyć poprawkę.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu panią senator Grażynę 

Sztark.

Senator Grażyna Sztark:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Zanim przystąpię do zgłaszania poprawek, chcia-

łabym się zwrócić do pana ministra Piotrowskiego 
z uwagi na to, że coraz częściej powtarza się taka 
zasada, taka sytuacja, że minister przychodzi do nas 
i zwraca uwagę senatorom, poucza ich. Chciałabym – 
nie wiem, jakie pan ma doświadczenie ministerialne 
– zwrócić panu uwagę, że ewentualnie od pouczania 
nas, senatorów, jest pan marszałek. Do tego zdążyli-
śmy się przyzwyczaić bądź zdążyli się przyzwyczaić 
nasi wyborcy. Jeżeli…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pani Senator, 
ja zwróciłem uwagę panu ministrowi.)

Jeżeli chodzi o pana ministra, to nawet gdyby py-
tania były nieodpowiednie bądź powtarzały się, pan 
minister powinien na nie odpowiadać.

podmiotu zobowiązanego, ilość wytworzonej energii 
elektrycznej w mikroinstalacjach i w małych instala-
cjach, zobowiązania wynikające z umów międzyna-
rodowych, dotychczasową wielkość udziału energii 
elektrycznej i paliw pozyskiwanych z odnawialnych 
źródeł energii w ogólnej ilości energii i paliw zuży-
wanych w energetyce oraz w transporcie, ilość wy-
tworzonego biogazu rolniczego, a także wysokość 
ceny energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, 
w terminie do dnia 30 listopada 2016 r. Minister wła-
ściwy do spraw energii może po raz kolejny obniżyć 
wielkość udziału, o którym mowa w art. 59 ustawy 
zmienianej w art. 1, na rok 2021. W latach 2018–2020 
wielkość udziału, o którym mowa w art. 59 ustawy 
zmienianej w art. 1, wynosi 20%”.

Poprawka ma na celu przywrócenie równowagi 
na rynku świadectw pochodzenia, czyli zielonych 
certyfikatów. Błędne decyzje i zaniechania centrum 
regulacyjnego w poprzedniej kadencji spowodowały, 
że obecnie na rynku występuje znacząca nadpodaż 
świadectw pochodzenia, ponad 20 TWh, która prze-
kracza już roczny obowiązek ich umarzania przez 
podmioty zajmujące się dostarczaniem energii do 
odbiorców końcowych za rok 2016.

Tym samym propozycje przepisów zawartych 
w projekcie ustawy o OZE polegające na obliga-
toryjnej zmianie, a właściwie de facto obniżaniu 
poziomu obowiązku umarzania zielonych certy-
fikatów w 2017 r. poniżej poziomu określonego 
w ustawie z 20 lutego 2015 r., są zdecydowanie 
krokiem pogarszającym sytuację na rynku świa-
dectw pochodzenia.

Trudno przewidzieć, jakie obniżenie może przyjąć 
minister, a z dostępnych na rynku modeli dotyczących 
prognoz kształtowania się rynku zielonych certy-
fikatów wyraźnie wynika, że nadpodaż świadectw 
pochodzenia będzie się zwiększać, a cena świadectw 
pochodzenia będzie się obniżać, o ile nie zostanie 
zachowany obowiązek umarzania świadectw pocho-
dzenia na poziomie 20% w kolejnych latach, czyli 
2017–2021.

Wbrew pojawiającym się często komentarzom, że 
wsparcie dla odnawialnych źródeł energii ma zna-
czący wpływ na ceny energii dla odbiorców koń-
cowych, eksperci branży OZE wykazują, że jeśli 
założyć wzrost średniej ceny świadectwa pochodze-
nia do poziomu 200 zł za 1 MWh z poziomu 100 zł 
za 1 MWh, mogłoby to obciążyć sprzedaż energii 
elektrycznej dla odbiorcy końcowego kwotą 14 zł za 
1 MWh. W odniesieniu do przeciętnego gospodarstwa 
domowego oznaczałby to w tym roku wzrost rachun-
ków za energię rzędu 3 zł miesięcznie, to jest około 
2%. Jest to oszacowanie teoretyczne, odnoszące się 
tylko do impulsu cenowego związanego ze wzrostem 
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(senator G. Sztark) energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta 
do sieci wobec ilości energii pobranej przez niego 
z sieci w ramach systemu opustów kupuje sprzedaw-
ca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, po cenie rów-
nej średniej cenie energii na rynku konkurencyjnym 
ogłaszanej przez prezesa URE za okres, którego doty-
czył bilans”. Usuwa się ust. 12. Uzasadnienie. Gdyby 
nadwyżka nieskonsumowanej przez prosumenta 
energii stanowiła dochód sprzedawcy energii, to 
z wysokim prawdopodobieństwem zostałaby uznana 
przez Komisję Europejską za niedopuszczalną pomoc 
publiczną. Dla prosumentów oszczędności z tytułu 
opustów będą miały znacznie większą wartość niż 
dochody ze sprzedaży energii po cenach hurtowych, 
jak na rynku konkurencyjnym. Dlatego nie należy 
się obawiać celowego przewymiarowania instalacji 
OZE. Według wszelkich wyliczeń nawet 15-letni 
okres stosowania systemów opustów nie spowoduje 
u prosumentów zwrotu nakładów poniesionych na 
budowę mikroinstalacji. Pozostawienie prosumentów 
po tym okresie bez jakichkolwiek źródeł dochodów, 
poza oszczędnością energii zużywanej od razu bez 
dodawania do sieci, jeszcze bardziej pogorszy tę sytu-
ację. Dodatkowo w odbiorze społecznym zagarnianie 
przez sprzedawcę energii całych niezagospodarowa-
nych przez prosumenta nadwyżek wyprodukowanej 
energii będzie traktowane jako najzwyklejsza kra-
dzież, a to podważy zaufanie obywatela do instytucji 
Rzeczypospolitej. Koszty, które poniesie sprzedawca 
energii w związku z prosumenckimi mikroinstala-
cjami OZE, powinny być finansowane z opłaty OZE. 
Argument, że w celu sprzedaży energii elektrycznej 
prosument musi prowadzić działalność gospodarczą, 
nie ma pokrycia w rzeczywistości. Taka możliwość 
istnieje od momentu nowelizacji ustawy – Prawo 
energetyczne w roku 2003, to jest tzw. mały trójpak 
energetyczny. I nigdy nie wymagano od osób fizycz-
nych rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodar-
czej w celu sprzedaży nadwyżek produkowanej ener-
gii elektrycznej. Dochody z tytułu sprzedaży energii 
prosumenci rozliczają w rocznych zeznaniach PIT, tak 
jak inne dochody, na przykład z wynajmu mieszkań.

Poprawka nr 4. W art. 2 pkt 3 lit. e dodaje się 
ust. 8d11 i ust. 8d12 w następującym brzmieniu. 
W ust 8d11: „Każdorazowe zmniejszenie obciążenia 
lub odłączenie od sieci mikroinstalacji musi zostać 
zarejestrowane przez układ (urządzenie) rozlicze-
niowo-pomiarowy z uwzględnieniem czasu trwania 
i poziomu zmniejszenia obciążenia (lub odłączenia od 
sieci) mikroinstalacji. I w ust. 8d12: „Za czas, w któ-
rym występowało ograniczenie obciążenia mikroin-
stalacji lub jej odłączenie od sieci, jej właścicielowi 
przysługuje rekompensata. W ramach rekompensaty 
przyjmuje się, że przez czas ograniczenia obciążenia 
mikroinstalacji (lub jej odłączenia od sieci) mogła 
ona pracować z pełną łączną zainstalowaną mocą 

Teraz przejdę do rzeczonej ustawy. Ponieważ ta 
ustawa wywołała i wywołuje wiele negatywnych 
opinii, moim zdaniem niezbędne jest wprowadzenie 
do niej przynajmniej kilku poprawek. Sama byłam 
uczestnikiem konferencji i zgłoszone poprawki – jest 
ich pięć – są właśnie wynikiem wielu pytań i wątpli-
wości uczestników tej konferencji.

Poprawka nr 1 dotyczy art. 1 pkt 2 lit. g. Po pkt 16 
dodaje się pkt 16a w brzmieniu: „Łączna moc za-
instalowana elektryczna – maksymalna moc, jaką 
instalacja odnawialnego źródła energii jest w stanie 
wprowadzić do sieci, w szczególności oznacza niż-
szą z sumarycznych mocy: źródeł wytwórczych (np. 
zainstalowanych modułów PV) lub przetworników 
energii (np. falowników) dopasowujących parametry 
elektryczne energii do wymogów sieci elektroener-
getycznej”. Uzasadnienie. Łączna moc zainstalowana 
elektryczna jest jednym z najważniejszych parame-
trów klasyfikujących instalacje odnawianych źródeł 
energii w ustawie. Od określenia tej mocy zależy 
przyznany danej instalacji system wsparcia oraz wiele 
innych wymogów związanych z podłączeniem do sie-
ci oraz dalszym funkcjonowaniem. Brak precyzyjnej 
definicji stanowi zbyt szerokie pole do interpretacji 
i nadużyć. Zaproponowana definicja jest uniwersalna, 
obejmuje specyfikę różnych technologii OZE, a jed-
nocześnie jest bardzo prosta i intuicyjna. Przytoczony 
przykład z fotowoltaiki pozwala jeszcze lepiej inter-
pretować intencje ustawodawcy.

Poprawka nr 2. W art. 1 w pkcie 3, w punkcie 
nadającym nowe brzmienie art. 4 ust. 3 skreśla się sło-
wa: „dla trójfazowej mikroinstalacji”. Uzasadnienie. 
Ograniczenie pełnego międzyfazowego bilansowa-
nia energii do trójfazowych mikroinstalacji uderzy 
w najbiedniejszych prosumentów, którzy chcą posia-
dać instalacje OZE o małych mocach, poniżej 4 kW. 
W takich przypadkach technicznie niemożliwe lub 
całkowicie nieuzasadnione ekonomicznie jest budo-
wanie mikroinstalacji trójfazowej. W przypadku jed-
nofazowej mikroinstalacji OZE i bilansowania osobno 
na każdej fazie prosument będzie miał ograniczone 
możliwości zwiększenia autokonsumpcji energii, 
co jest jednym z głównych zamiarów ustawodawcy. 
Ponieważ domowe odbiorniki są tak rozłożone na po-
szczególne fazy napięcia zasilającego, aby stanowiły 
w miarę równomierne obciążenie sieci elektroener-
getycznej – wynika to z warunków przyłączenia do 
sieci – nie można w sposób sztuczny dociążyć fazy, 
do której podpięta jest mikroinstalacja, ponieważ 
w przypadku jej niedziałania nastąpi nierównomier-
ne obciążenie faz zasilających dom.

Poprawka nr 3. W art. 1 pkt 3, w punkcie nada-
jącym nowe brzmienie art. 4 ust. 11 wykreślić sło-
wa… Ust. 11 otrzymuje brzmienie: „Nadwyżkę ilości 
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(senator G. Sztark) w prasie, tym bardziej branżowej, znającej zagadnie-
nie lepiej niż większość z nas, jasno mówiły o tym, 
co chcecie państwo dzisiaj uchwalić w zmianie tej 
ustawy.

Do projektu ustawy, który wpłynął do Sejmu, 
składającego się z 47 zmian do poprzedniej ustawy, 
zgłosili państwo ze strony rządowej – tak wynika 
z tego, co mam tu zapisane – 64 poprawki. To świad-
czy o tym, że tak naprawdę wpływa projekt nieprzy-
gotowany, po raz kolejny, i ci, którzy składają ten 
projekt ustawy, zaraz składają do niego poprawki. 
Trochę to ośmiesza pracę rządu i ośmiesza samą tę 
ustawę.

Nie doczytałem się tego i dzisiaj nie otrzymaliśmy 
odpowiedzi, ani senator sprawozdawca, ani przed-
stawiciele ministerstwa nie odpowiedzieli nam na 
pytanie, czy odbyły się konsultacje, a jeżeli się odbyły, 
to jakie były stanowiska i jaki to miało wpływ na 
poziom ustawy, o której rozmawiamy. O tym dzisiaj 
też nie usłyszeliśmy. Nie usłyszeliśmy też odpowiedzi 
na pytania, jak zostaną zrekompensowane straty tym, 
którzy już zainwestowali, ilu jest tych odbiorców in-
dywidualnych. Tego dzisiaj również nie usłyszeliśmy.

Każdy z nas… Właściwie to nie wiem. Ja dosta-
łem takiego e-maila i myślę, że każdy z senatorów go 
dostał, bo widzę, że jest adresowany do wszystkich, 
e-maila z Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki 
Odnawialnej i Rozproszonej. Nie wiem, czy pan mi-
nister miał okazję się z tym zapoznać, ale myślę, że 
tak, ponieważ ta dyskusja toczyła się m.in. z izbą 
gospodarczą. Pozwolę sobie przywołać fragment.

Projekt nowelizacji wpłynął do Sejmu 5 maja 
2016 r. Jako projekt poselski nie musiał zawierać oce-
ny skutków regulacji. Nie był też poprzedzony konsul-
tacjami międzyresortowymi. Konsultacje społeczne 
także były ograniczone. Prace legislacyjne toczą się 
pod presją czasu, a niezbędna debata merytoryczna 
jest bardzo ograniczona. Rodzi to obawy, że przy-
jęcie ustawy nie przyczyni się do stworzenia dobre-
go prawa i usunięcia nieprawidłowości, z uwagi na 
działanie w pośpiechu. Są też poważne merytoryczne 
zastrzeżenia ze strony środowiska OZE.

Do najważniejszych należy wyłączenie obowiązku 
zakupu energii elektrycznej przez sprzedawcę zo-
bowiązanego od wytwórców OZE ze źródeł powy-
żej 500 kW, co uzależni szczególnie niepublicznych 
wytwórców OZE od sprzedawców zobowiązanych 
i spowoduje utrwalenie monopolistycznych praktyk, 
a niewielkich wytwórców, którzy nie mają możliwości 
i narzędzi informatycznych, aby uczestniczyć w hur-
towym rynku obrotu energią elektryczną i ponosić 
tego koszty, może całkowicie pozbawić możliwości 
sprzedaży wytworzonej przez nich energii.

Kolejne zastrzeżenie to brak działań naprawczych 
rynku zielonych certyfikatów, który jest w permanent-
nej zapaści, a tymczasem projektodawcy proponują 

elektryczną, a niewprowadzona z tego powodu do 
sieci energia elektryczna zostaje uwzględniona w sys-
temie opustów opisanym w art. 4 jako wprowadzona 
do sieci”. Uzasadnienie. Poprawka ma na celu połą-
czenie wymogów bezpieczeństwa sieci elektroener-
getycznych z prawami właścicieli mikroinstalacji. 
Uwzględniając prawo OSD do chwilowych reduk-
cji mocy wprowadzonej z mikroinstalacji do sieci, 
w razie zagrożenia jej bezpieczeństwa, wprowadza 
wymóg dokładnego zarejestrowania takich sytuacji 
oraz rekompensowanie tych działań właścicielom mi-
kroinstalacji. Ponieważ właściciele mikroinstalacji 
nie ponoszą odpowiedzialności za stan sieci przesy-
łowych, nie mogą w sposób pośredni, poprzez ogra-
niczenie zdolności wytwórczych ich mikroinstalacji, 
ponosić kosztów niedopasowania sieci do przyłączo-
nych mikroźródeł OZE. Przyznanie proponowanej 
rekompensaty z jednej strony jest adekwatnym za-
dośćuczynieniem za ograniczenie mocy wytwórczych 
mikroinstalacji, a z drugiej strony jest sygnałem dla 
OSD, aby redukcje obciążenia mikroinstalacji lub ich 
odłączanie od sieci stosowali jedynie w ostateczności. 
Proponowany system rekompensat można porównać 
z opłatami za tzw. gotowość w przypadku energetyki 
konwencjonalnej.

I wreszcie poprawka nr 5. W art. 1 pkt 3 na koń-
cu tekstu opisującego brzmienie art. 4 ust. 10 do-
pisać słowa „i nie podlega opodatkowaniu akcyzą”. 
Uzasadnienie. Poprawka ma charakter redakcyjny, 
wyjaśniający intencję ustawodawcy bez konieczności 
sprawdzania zapisów w ustawie o podatku akcyzo-
wym. Poprawka ułatwi zrozumienie i interpretację 
zapisów ust. 10. Dziękuję bardzo, Pani Marszałek. 
Przekazuję poprawki.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
O zabranie głosu poproszę pana senatora Roberta 

Dowhana.

Senator Robert Dowhan:
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! 

Szanowni Państwo z Ministerstwa, z Lasów 
Państwowych!

Gdy zaczęła się w Sejmie dyskusja na temat tej 
ustawy, pojawiły się takie tytuły prasowe: „Polską 
branżę OZE czeka upadek”, „Rząd funduje rekordową 
podwyżkę cen prądu”, „Za wsparcie węgla zapłacimy 
dziesięć razy więcej niż za wsparcie OZE”, „Koniec 
energetyki obywatelskiej”, także inne tytuły, które 
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(senator R. Dowhan) zdania, które muszą paść w tym gronie, bo to jest 
bardzo ważna ustawa.

Chciałbym powiedzieć, że zapisy, nad którymi 
pracujemy, dzisiaj trzeba to powiedzieć wprost, są nie 
do przyjęcia w obecnym kształcie. Ich przyjęcie spra-
wi, że Polska będzie musiała pożegnać się z wieloma 
korzyściami, jakie w tej chwili daje nam nowoczesna, 
innowacyjna energetyka wiatrowa. Farmy wiatro-
we zapewniają tysiące miejsc pracy, generują ponad 
630 milionów zł corocznych wpływów podatkowych 
dla sektora rządowego i samorządowego. Gminy, 
które mają na swoich terenach elektrownie wiatro-
we, zyskują dzięki nim średnio po ponad 1 milion zł 
rocznie w samych tylko wpływach podatkowych. Czy 
państwo naprawdę nie widzą, że to wszystko możemy 
stracić, jeśli przyjmiemy przepisy, które sprawią, że 
elektrownie wiatrowe po prostu przestaną się dalej 
rozwijać? Wstrzymanie rozwoju energetyki wiatro-
wej, a potem zastępowanie jej innymi technologiami 
produkcji energii odnawialnej bez wątpienia wpłynie 
na finanse przede wszystkim samorządów lokalnych. 
Gminy utracą potencjalne wpływy między innymi 
z podatku od nieruchomości oraz z udziału w po-
datkach PIT i CIT, które mogą być uiszczone przez 
właścicieli nowo powstałych elektrowni wiatrowych. 
Samorządowcy bardzo mnie prosili o to, żebym to 
zaakcentował. Analizy wskazują, że tylko w ramach 
wpływów z PIT gminy już w latach 2018–2020 stracą 
łącznie przeszło 200 milionów zł, a od 2020 r. będą 
traciły prawie po 100 milionów zł każdego roku. 
Dodatkowo brak zastępowania starzejących się insta-
lacji wiatrowych nowymi sprawi, że ta strata będzie 
w kolejnych latach po prostu rosła.

Każda powstająca, nowa elektrownia wiatrowa 
oznacza wymierne korzyści, z których rezygnowanie 
nie leży w interesie Polski. Jeśli inwestycje, farmy 
wiatrowe, będą musiały ustąpić miejsca innym tech-
nologiom, to będzie to oznaczało wzrost kosztów pro-
dukcji energii. Jeszcze raz powtarzam: wzrost kosz-
tów produkcji energii. Wszystko przez to, że energia, 
którą w ramach nowego systemu aukcyjnego dla od-
nawialnych źródeł energii miałyby wyprodukować 
farmy wiatrowe, będzie musiała zostać zastąpiona 
przez inną, produkowaną przez na pewno droższe 
instalacje. Zwiększony koszt produkcji energii naj-
bardziej obciąży konsumentów, ale przypominam, 
że też przedsiębiorców.

Czy to o to chodzi, żeby Polacy więcej płacili za 
prąd? Żeby gminy straciły stabilne źródło dochodu 
i by ponad 8 tysięcy ludzi straciło pracę? Żeby znie-
chęcić inwestorów do inwestycji nad Wisłą i pokazać, 
że Polska nie jest krajem, w którym warto inwestować?

Szanowni Państwo Senatorowie, ponawiam 
złożenie poprawek, które zgłaszałem na posiedze-
niu Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacji. 
Poprawki, które chciałbym zaproponować, mają na 

zmianę w 2017 r. – prawdopodobnie obniżenie, jak 
było zapisane w pierwszej wersji projektu – obowiąz-
ku umorzenia świadectw pochodzenia. Publikacja 
projektu spowodowała na TGE, czyli Towarowej 
Giełdzie Energii, natychmiastowy dalszy spadek cen 
praw majątkowych, o kilkadziesiąt procent.

Następne zastrzeżenie to preferencja dla rozwoju 
spalania wielopaliwowego, które nie powoduje po-
wstawania nowych mocy wytwórczych, nie tworzy 
impulsu technologicznego ani nowych miejsc pracy, 
dodatkowo wymaga stałych dostaw dużej ilości bio-
masy, której spalanie nie jest najefektywniejszym 
sposobem jej wykorzystania.

Ostatnie zastrzeżenie to wycofanie się z ta-
ryf gwarantowanych dla prosumentów – któ-
re zostały przyjęte m.in. dzięki głosom Prawa 
i Sprawiedliwości w poprzedniej kadencji Sejmu 
– co może przejściowo zahamować rozwój mikro-
energetyki na poziomie indywidualnych gospo-
darstw domowych i rolnych.

Z uwagi na to wszystko klub Platformy 
Obywatelskiej składa szereg poprawek. Jeżeli te po-
prawki nie znajdą uznania w oczach ministerstwa 
i Wysokiej Izby, będziemy wnosić o odrzucenie usta-
wy w całości. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
O zabranie głosu proszę senatora Władysława 

Komarnickiego.
(Senator Czesław Ryszka: A miał nie przemawiać.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Ale zmienił zdanie.)
(Senator Czesław Ryszka: Prosiłeś mnie, żebym ja 

nie przemawiał, a ty się pchasz. Ja też będę…)
Panie Senatorze, bardzo proszę o ciszę.
(Senator Władysław Komarnicki: Będę mówił 

krótko.)
(Senator Czesław Ryszka: Będę patrzył na zega-

rek.)
(Senator Władysław Komarnicki: Proszę patrzeć.)
Ja pilnuję czasu, Panie Senatorze.
(Senator Władysław Komarnicki: Nie przekroczę, 

proszę się nie obawiać.)
Ja to mówiłam do pana senatora Ryszki.

Senator Władysław Komarnicki:

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Państwo Senatorowie!
Będę mówił krótko, dlatego że długo się wypo-

wiadałem w naszej Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności. Ale pozwolę sobie wypowiedzieć 
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(senator W. Komarnicki) Senator Leszek Czarnobaj:

Wystarczy 10 minut, Pani Marszałek.
(Wicemarszałek Maria Koc: Przepraszam najmoc-

niej.)
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Szanowni Goście!
Chciałbym króciutko poruszyć takie 4 płaszczy-

zny tematu, nad którym dzisiaj obradujemy, a oczy-
wiście całą swoją wypowiedź adresuję głównie do 
szacownych gości, do pana ministra, do przedstawi-
cieli instytucji państwowych, a także do pań i panów 
senatorów Prawa i Sprawiedliwości. Może kiedyś 
doczekamy takiej chwili, że uda się chociaż przecinek 
poprawić w jakiejś ustawie.

(Senator Robert Mamątow: Myśmy też na to li-
czyli.)

(Senator Grażyna Sztark: Ojej, dajcie spokój.)
Zachęcam kolegę Mamątowa do przyjścia na try-

bunę, żeby powiedział, na co czekał przez 8 lat. A po 
tym, co państwo prezentujecie, Kolego Robercie, wi-
dzę, na co czekaliście, na doprowadzenie Polski do 
ruiny.

(Senator Robert Mamątow: Spokojnie. Nieprawda.)
Prosił, prosił i wyprosił.
Dlatego posłuchajcie państwo, co chciałbym po-

wiedzieć w odniesieniu do tej ustawy, nie wdając się 
w wielką politykę.

Po pierwsze, jak już mówiłem i będę to cały czas 
powtarzał, zrodziła się nowa świecka tradycja w pań-
stwa wydaniu: projekt ustawy wchodzi jako projekt 
poselski, ma być szybko uchwalony, 64 poprawki na 
starcie, brak konsultacji. Wspaniała informacja pana 
senatora Peczkisa na temat tego, jakie były opinie 
instytucji, które zajmują się tą dziedziną. To jest meto-
da, którą państwo stosujecie przy uchwalaniu bardzo 
ważnych ustaw.

Wiele lat pracy poświęcono tej ustawie, która zo-
stała uchwalona. Ja uważam, że za dużo. W każdym 
razie byłem na wielu konferencjach, na spotkaniach, 
gdzie przedstawiciele organizacji wnosili tysiące po-
prawek, które były później obrabiane, nad którymi 
dyskutowano.

Państwo widzicie, jak jest teraz. Projekt przycho-
dzi gotowy i wy jako państwo senatorowie nawet 
przecinka nie poprawicie, bo nie macie na to po-
zwolenia. Taka jest różnica. Chciałbym was zachę-
cić, żebyście się zastanowili nad tym, co dotyczy 
strony merytorycznej, a nie politycznej, jeśli chodzi 
o ustawę.

(Senator Robert Mamątow: Obłuda! Zapomniał 
wół…)

I dlatego apelujemy o to, abyście państwo…
(Senator Czesław Ryszka: …Jak Tuskiem był.)
Jeżeli to jest możliwe, Pani Marszałek, to prosił-

bym, żeby tych dżentelmenów zachowujących się 

celu uniknięcie sytuacji polegającej na tym, że gdy 
wolumen energii w danym koszyku technologicz-
nym nie zostanie wykorzystany, to nie zostanie on 
wykorzystany w ogóle. Nie ma bowiem przepisu, 
zgodnie z którym niewykorzystane wolumeny ener-
gii przechodzą do kolejnego koszyka aukcyjnego, co 
pozwoliłoby zakończyć każdą z ogłoszonych aukcji 
zakontraktowaniem przewidzianego w jej ramach 
wolumenu energii. Ten brak spowoduje dużą nie-
pewność na rynku, a także po stronie administracji 
rządowej, gdyż może doprowadzić do zwiększenia 
w każdej kolejnej aukcji tak zwanej luki OZE, czy-
li doprowadzić do sytuacji, w której ilość zakon-
traktowanej energii z OZE w aukcjach będzie zbyt 
niska, aby wypełnić obowiązujący Polskę cel, to 
jest – przypominam – 15% do roku 2020. W takiej 
sytuacji okaże się konieczne ciągłe ogłaszanie ko-
lejnych aukcji uzupełniających, co tylko spotęguje 
poziom niepewności inwestycyjnej i komplikacje 
administracyjne.

Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, powiem 
tak: chcę podziękować przede wszystkim samorzą-
dom gospodarczym, które tą sprawą się interesują 
i poparły nasze poprawki na posiedzeniu komisji. 
Chciałbym podziękować siedzącemu tutaj prezesowi 
URE, panu Maciejowi Bando, który zgadza się z na-
szymi poprawkami. Panie Prezesie, chcę panu bardzo 
serdecznie dzisiaj, tu, w Senacie, podziękować, bo 
pańskie wsparcie w tym, co mówimy i o co prosimy, 
co proponujemy, świadczy o tym, że idziemy bardzo 
dobrą drogą. I być może dzisiaj senatorowie, jeśli 
posłuchają swojego kolegi, pana senatora Waldemara 
Bonkowskiego, i dobrze się wsłuchają w jego słowa… 
Być może po raz pierwszy będzie to historyczna spra-
wa i te poprawki zostaną uwzględnione – dla dobra 
naszej Rzeczypospolitej i ciężko pracujących ludzi, 
którzy nie stracą stanowisk pracy.

Chciałbym jeszcze poprzeć moją koleżankę, panią 
senator Grażynę Sztark, która złożyła bardzo celne 
poprawki.

Szanowni Państwo, ostatnia moja prośba. Bądźcie 
tak uprzejmi, jeśli nas tak do końca nie słuchacie, 
to posłuchajcie swojego kolegi senatora, a on wam 
wszystko wyjaśni, bo on się na tym zna. Bardzo dzię-
kuję za uwagę.

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

Komarnickiego…
(Senator Marek Borowski: Pan senator Czarnobaj.)
Nie, nie, przepraszam.
Pan senator Leszek Czarnobaj.
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(senator L. Czarnobaj) swojego domu i sąsiada, to po prostu zapyta: ile mnie 
to będzie kosztowało i czy mi się to w ogóle opłaca?

Więc jeżeli dzisiaj to jest, pan minister tak szacu-
je, około 12–15 lat, a jak ja znam życie, to jest bliżej 
15–20, a było w granicach 6, 7 czy 8 lat, to jest to 
ustawa, która pogarsza sytuację, to jest gorsza propo-
zycja dla każdego z obywateli, który chce coś takiego 
zainstalować.

Jest oczywiście rzecz dobra, Panie Ministrze, 
a mianowicie rozszerzenie pakietu związanego 
z energią OZE na instytucje publiczne. To jest coś, 
czego dopominaliśmy się w poprzednim projekcie. 
Tego wtedy nie było. Dobrze, że państwo to wnosicie.

Jeżeli teraz do tego dołożymy to, że pan mini-
ster odpowiada na moje pytanie dotyczące wspar-
cia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, że prawdopodobnie, oczywi-
ście mówię w trybie przypuszczającym, będzie utrzy-
mane, to jest to dobra informacja, ale jeżeli będzie 
to utrzymane na tym samym poziomie, to trzeba to 
będzie rozłożyć na 2 koperty, czyli dla prosumentów 
indywidualnych i dla tych, którzy są instytucjami pu-
blicznymi. To może akurat nie jest dobra informacja, 
ale ważne, że jakieś tam wsparcie będzie.

Generalnie mogę powiedzieć, że ta ustawa, 
Szanowni Państwo, całkowicie zabija powstały rynek 
prosumencki w Polsce. Ona zabija go dla ludzi, którzy 
chcieliby to u siebie zrobić, zamontować, ale zabija też 
cały rynek, który powstał, rynek produkcji, usług itd. 
I to jest rzecz, która jest trudna do zaakceptowania.

Jeżeli teraz złożymy całą konstrukcję, to, jak pań-
stwo podchodzicie do odnawialnych źródeł energii… 
Ja chcę tylko przypomnieć, że od roku 2005 do roku 
2014 z 3% zrobiło się prawie 13% udziału energii 
odnawialnej. Czyli był dobry ruch. Jeżeli państwo 
chcecie to zatrzymać, to mówcie o tym wprost: nie 
będziemy wspierać tych przedsięwzięć, tego, tego, 
tego, i tego. Najlepszym rozwiązaniem jest kociołek, 
węgiel, wsypiemy trochę nadwyżki drewna, które 
u nas się pojawiło, i produkujemy. To jest oczywi-
ście olbrzymie uproszczenie, ale to pokazuje spo-
sób podejścia do całej tej problematyki. Czyli nie 
produkujemy, nie wspieramy powstawania nowych 
technologii, od metody prosumenckiej po tę, gdzie 
ludzie prowadzą działalność gospodarczą, poprzez 
kierowanie strumienia pieniędzy, tylko wspieramy to, 
co jest najbardziej szkodliwe w świecie. Chociaż prze-
praszam, tu pan senator Peczkis z jednym z senatorów 
poprzednio mi tłumaczył, że energia wiatrowa to jest 
jedna z najbardziej szkodliwych energii na świecie. 
Szukam takich opracowań, na razie nie znalazłem, 
ale mam nadzieję, że gdzieś znajdę.

Chcę również powiedzieć o takiej sprawie, że je-
den ze stanów w Stanach Zjednoczonych, kierując 
wsparcie do produkcji energii prosumenckiej, sprawił, 
że w ciągu 6 czy 8 lat produkcja wzrosła z 8 MW 

w sposób niekulturalny albo usunąć z sali, albo po-
prosić, szczególnie pana senatora Ryszkę, o kulturalne 
przebywanie na sali obrad.

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, bardzo proszę…
(Senator Czesław Ryszka: Ja w ogóle nic nie po-

wiedziałem.)
Bardzo proszę państwa senatorów o zachowanie…
(Senator Leszek Czarnobaj: To ja przepraszam, 

jeżeli jest pan brzuchomówcą… Pan nic nie mówi, 
a słychać pana głos.)

(Wesołość na sali)
(Senator Czesław Ryszka: Nie ma pan nic do po-

wiedzenia…)
Dobrze. To ustalamy w ten sposób, że panowie 

senatorowie nie komentują, a pan senator Czarnobaj 
dalej…

(Senator Leszek Czarnobaj: Tak jest, Pani 
Marszałek.)

(Głos z sali: Ruina!)
(Senator Czesław Ryszka: Ruina to w Platformie 

teraz, a nie w Polsce.)
…prezentuje swoje wystąpienie. Proszę o ciszę.
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę. I kontynuujemy.

Senator Leszek Czarnobaj:
Wracam zatem do projektu ustawy.
Szanowni Państwo, rodzi się, przepraszam, po-

wiem w czasie przeszłym, rodziła się dziedzina go-
spodarki, która się dość prężnie rozwijała. Mówię tu 
o energetyce, mówię tu o tym, co było przedmiotem 
obrad przy okazji ustawy, którą zabiliście energety-
kę wiatrową, dotknęło to ponad 20 tysięcy ludzi już 
pracujących w energetyce wiatrowej.

Teraz tak. Są tysiące ludzi, którzy zajęli się insta-
lowaniem, obsługą całego procesu budowania pro-
dukcji energii konsumenckiej. I co dzisiaj mówi pan 
minister? Na moje pytanie, co niesie, odpowiada, że 
projekt ustawy niesie… Aż mi trudno zacytować. 
Ważne jest to, że ten projekt ustawy realizuje cele 
społeczne.

Panie Ministrze, Szanowni Państwo, bardzo do-
brze, że realizuje cele społeczne, ochrona środowi-
ska jest ważnym elementem ustawy, ale nikt nigdy 
w świecie, poza Chinami i prawdopodobnie Rosją 
i Białorusią, nie wdrożył żadnego projektu, jeśli z ce-
lami społecznymi, z celami związanymi z ochroną 
środowiska nie łączyły się cele ekonomiczne. Przecież 
każdy prosument, który będzie podejmował decyzję 
o tym, czy robić taką instalację, zada sobie pytanie 
o koszty. Oprócz tego, że poprawia atmosferę wokół 
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(senator L. Czarnobaj) jest tego drewna zdecydowanie więcej nawet przy 
mniejszej lesistości. No oczywiście to jest zapewne 
prawda. Tylko trzeba też powiedzieć o drugiej rzeczy. 
Kiedy przegląda się statystyki dotyczące przemysłu 
drzewnego – szeroko rozumianego, nie tylko produk-
cję mebli – można zauważyć, że Polska w każdej dzie-
dzinie, począwszy od mebli, przemysłu celulozowego, 
a skończywszy na produkcji płyt i innych rzeczach, 
jest w światowej czołówce. W związku z tym istnieje 
olbrzymia presja i tu jest potrzebna polityka państwa 
zmierzająca do maksymalnego wykorzystywania 
drewna w sytuacjach związanych z jak największym 
wykorzystaniem dla przemysłu drzewnego, szeroko 
rozumianego, od produkcji płyt…

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, czas już się skończył.
(Senator Leszek Czarnobaj: To, Pani Marszałek, 

poproszę o następne 5 minut.)
Dobrze.
(Senator Leszek Czarnobaj: Mam nadzieję, że 

w tym czasie pan senator Ryszka wyjdzie, wtedy nie 
będzie mi przeszkadzał.)

Ale proszę bez takich sugestii. Bardzo proszę, 
Panowie…

(Senator Czesław Ryszka: Ja na twoje zaczepki 
odpowiadam, żebyś nie powiedział…)

Pan senator Mieczysław Augustyn. Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panowie 

Ministrowie!
Wróćmy do poważnej debaty nad zagadnieniem, 

które jest niesłychanie trudne. Podjęcie decyzji o po-
zytywnym włączeniu się Polski w rozwiązywanie 
problemów ochrony środowiska i kwestii walki z ocie-
pleniem klimatu, m.in. poprzez rozwój odnawialnych 
źródeł energii w Polsce, nie było łatwe. Prawdę powie-
dziawszy, gdyby nie nóż na gardle w postaci wyroku, 
który mógł być już konsumowany, nie wiadomo, jak 
długo trwałyby różnego rodzaju dywagacje, negocja-
cje. Rzutem na taśmę po bardzo wielu latach dyskusji 
Platforma przyjęła ustawę o OZE, którą zwłaszcza 
ci, którzy mieli nadzieję na rozwój tej małej energe-
tyki prosumenckiej, krytykowali. Myślę, że dzisiaj 
zastanawiają się, czy słusznie. Bo chociaż ta ustawa 
jest taka trudna – trudna także ze względów technicz-
nych, ekonomicznych, politycznych – to zawierała ona 
jasne i, jak nam się wydawało, trwałe mechanizmy 
inspirujące do tego, żeby i energetyka prosumenc-
ka, i energetyka odnawialna, instalacje opłacało się 
w Polsce robić. Pan minister, prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki, jasno mówił o tym wczoraj na posie-
dzeniu komisji, wyjaśniając, że tamte rozwiązania, 

do 50 MW. Wsparcie jest na poziomie 70%. I to jest 
obywatelskie podejście.

(Senator Robert Mamątow: Kociołek.)
A tak państwo mówiliście o obywatelskim podej-

ściu do wszelkiego rodzaju działań. To było jedno 
z największych zastrzeżeń – i słusznie – do działań 
Platformy Obywatelskiej, która często nie wsłuchiwa-
ła się w głos na temat różnego rodzaju przedsięwzięć 
obywatelskich.

Ja oczywiście państwa nie przestrzegam, róbcie 
tak dalej. Chodzi o co innego. Jeżeli byłoby to w sfe-
rze pewnych działań filozoficznych, to mógłbym 
państwa nie przestrzegać, róbcie sobie tak dalej. Ale 
państwo zaczynacie to robić z polską gospodarką, bo 
to jest uderzenie w Polską gospodarkę.

I teraz przechodząc płynnie…
(Senator Czesław Ryszka: A Sawicka z Platformy…)
Co ten gość mi tu z Sawicką? (Wesołość na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, pro-

szę kontynuować.)
(Senator Czesław Ryszka: Ja tylko odpowiadam 

na zarzuty.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę na sali.)
Panie Senatorze, ja nie znam pani Sawickiej, 

ale jak pan chcesz, to ja pana chętnie zapoznam… 
Będziecie mieli sobie wiele do powiedzenia.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę na sali. 

Proszę kontynuować.)
(Senator Czesław Ryszka: Nie zna, a mnie zapo-

zna.)
(Wesołość na sali)
Panie Senatorze Ryszka, dla pana zrobię wszystko.
(Wicemarszałek Maria Koc: Panowie…)
Jest pan tak fantastycznym senatorem, że dla pana 

zrobię wszystko.
(Senator Czesław Ryszka: To niech pan wróci na 

swoje miejsce.)
(Wesołość na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panowie, bardzo pro-

szę o skupienie, bo debatujemy już którąś godzinę. 
Proszę o skupienie. Panie Senatorze, ma pan już tylko 
minutę, więc proszę kontynuować, ale powoli kończyć 
wystąpienie.)

Pani Marszałek, proszę o doliczenie tego czasu, 
w którym mi ten pan przeszkadzał.

Teraz jeszcze tylko króciutko powiem na temat 
drewna opałowego, drewna energetycznego, drewna 
niepełnowartościowego. Proszę zauważyć, co dzisiaj 
padło z tej trybuny. Pan dyrektor mówił o 6 milio-
nach m3, jeśli chodzi o pozyskanie drewna, nazwijmy 
go ogólnie, gorszego, które może być również wyko-
rzystane jako drewno opałowe czy niepełnowarto-
ściowe. Podał pan również liczby, że w wielu krajach 
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(senator M. Augustyn) krótkookresowej, w kontekście tych, którzy się do 
tego przymierzali i czują się oszukani, ale i w per-
spektywie długookresowej. A we wszystkich tych 
perspektywach jest to rozwiązanie absolutnie złe, 
bo, tak jak mówił pan senator Bonkowski, będzie 
podrażało ceny energii, jeśli nie dokonamy żadnych 
zmian. A ja chcę powiedzieć tutaj jasno, że choćby 
tylko z tytułu tego, że tak bardzo, o 106%, wzro-
śnie opłata przejściowa, wzrośnie proporcjonalnie 
też cena energii dla konsumentów końcowych. Za 
jednym zamachem próbujecie państwo utopić w cenie 
energii dług urzędu, przerzucając ten kłopot z wła-
snych barków na barki odbiorców energii. To jest ten 
skutek, który będziemy obserwować zaraz, szybko. 
I proszę, podejmując decyzję, pamiętać o tym, że 
fundujecie państwo Polakom podwyżkę cen energii 
w krótkookresowej perspektywie, w średniookreso-
wej perspektywie i w długookresowej perspektywie. 
A wszystko to, moim zdaniem, bierze się z fałszywej 
kalkulacji, że da się jak najdłużej utrzymać domina-
cję sektora energetyki węglowej w polskim miksie 
energetycznym.

Na konferencji, Panie Przewodniczący, starałem 
się apelować. Interesowałem się, co w innych krajach 
się dzieje ze spółkami, które kiedyś prowadziły kopal-
nie. Czy myślicie, że zbankrutowały? Czy myślicie, 
że przestały istnieć? Nie, istnieją. Czy myślicie, że 
odeszły od energetyki? Nie, nie odeszły. W co zain-
westowały? W odnawialne źródła energii. Obyśmy 
mieli takich mądrych menadżerów. I mówmy górni-
kom prawdę: w perspektywie kilkunastu lat musimy 
całkowicie zmienić polską energetykę. A to jest krok 
w przeciwnym kierunku. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator składa…
(Senator Leszek Czarnobaj: Mieciu, złożyłeś te 

poprawki?)
(Senator Mieczysław Augustyn: Ach, tak…)
Panie Senatorze, poprawki miał pan złożyć.
(Senator Mieczysław Augustyn: Tak jest, ale…)
Bardzo proszę.
(Senator Mieczysław Augustyn: Jeszcze nie kończy 

się dyskusja, jeszcze bym zdążył. Dziękuję bardzo.)
Rozumiem, dobrze. Podpisane są, tak?
(Senator Mieczysław Augustyn: Tak.)
Dobrze. Dziękuję bardzo.
I pan profesor Andrzej Stanisławek. Proszę, Panie 

Profesorze.

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze! Szanowna Izbo!

z którymi się rozstajemy, dawały gwarancję zakupu 
nadwyżki, gwarancję w określonych granicach ceny 
tej sprzedaży i dawały gwarancję utrzymania ceny 
energii. Te wszystkie 3 rzeczy ta ustawa burzy, wpro-
wadza zupełnie nowy mechanizm. Panie Ministrze, 
mówienie tutaj, że zaletą tej ustawy jest pewność 
prawna w momencie, kiedy się zmienia reguły gry, 
jest chyba żartem. Inaczej tego nie mogę odebrać. Ja 
się tylko uśmiechnąłem, bo tylko tak można to sko-
mentować. Oczywiście, że to wprowadza niepewność. 
Oczywiście. Nikt dzisiaj nie może powiedzieć, że 
przedsiębiorcom opłacać się będzie sprzedawać ener-
gię z odnawialnych źródeł energii. Nie będzie można 
po wprowadzeniu tej ustawy powiedzieć, że opłacać 
się będzie prosumentom budować instalacje. Państwo 
proponujecie taki mechanizm, który może będzie 
dobry dla bogatych hobbystów, ponieważ właściwie 
w żadnej mierze nie gwarantuje on zwrotu poniesio-
nych nakładów w jakiejś racjonalnej perspektywie.

Dlatego, z tych zasadniczych powodów, nie można 
się zgodzić na taki kształt przepisów. Składamy więc 
bardzo wiele poprawek, które w takim zakresie, w ja-
kim to możliwe, mają te przepisy poprawić.

Jest też rzecz o wiele poważniejsza. Mówiłem, 
że staraliśmy się włączyć w ten nurt działań, które 
proponuje cała Unia Europejska. I trzeba powiedzieć, 
że ta ustawa, przynajmniej co do intencji, a na pewno 
co do przewidywalnych skutków, budzi wątpliwości 
co do zgodności z co najmniej dwiema dyrektywami 
Unii Europejskiej. Na pewno z tą dotyczącą OZE. 
My w związku z tą ustawą przestajemy absolutnie, 
Panie Ministrze, promować ten sektor. Pan mówił 
o tym, że macie prawo do polityki, do decyzji i do 
regulacji. Macie prawo, ale w takiej sytuacji trzeba 
też mówić prawdę, to znaczy: zaciągamy hamulec na 
maksa i udajemy, że coś realizujemy przy pomocy 
przepisów, które w głównej intencji są temu zupełnie 
przeciwne.

Dlatego składam, bez wielkiej nadziei na uwzględ-
nienie, poprawki, które odnoszą się i do kwestii 
współspalania – nie chcę tu tej sprawy poruszać, bo 
była już tyle razy podnoszona – i do kwestii defini-
cji prosumenta, którą chcielibyśmy bardzo poprawić 
i zmodyfikować, i do kwestii proporcji. Bo skoro ten 
mechanizm opustów miałby być stosowany, to niech-
by chociaż on był stosowany w zupełnie innych pro-
porcjach, dających szansę na odzyskanie nakładów 
w szybszej perspektywie.

Pani Marszałek, Panowie Ministrowie, liczymy na 
rzetelne rozpatrzenie tych poprawek, na zmianę obec-
nego podejścia, ponieważ musimy patrzeć na ten ruch 
nie tylko w perspektywie tego, co jest teraz, nie tylko 
w perspektywie tego wielkiego zaniepokojenia tych, 
którzy już zainwestowali, nie tylko w perspektywie 



162
20. posiedzenie Senatu w dniu 16 czerwca 2016 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

(senator A. Stanisławek) zbilansować dużą moc, gdy zawieje wiatr. I to należy 
też uwzględnić. I to nie jest tak, że w tej ustawie aku-
rat my mamy walczyć z Polakami i z przedsiębiorca-
mi polskimi. Nieprawda. Ustawa ustanawia politykę 
klastrów, biogazowni, ale w ramach stabilnej energii 
elektrycznej, takiej, która jest dostarczana, jeżeli jest 
taka potrzeba. Tak że, Szanowni Państwo, ja uważam, 
że ta ustawa jest dobra, bo oddaje kierunek myślenia 
obecnego rządu i większości rządzącej. Dziękuję bar-
dzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Po raz kolejny głos zabierze pan senator Leszek 

Czarnobaj.
5 minut, Panie Senatorze.

Senator Leszek Czarnobaj:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panowie Ministro-
wie! Szanowni Goście!

Panie Profesorze, dziękuję za deklarację dotyczącą 
pochylenia się nad tymi poprawkami. Mam nadzieję, 
że państwo zastanowicie się nad tym, czy nie warto 
byłoby wprowadzić poprawek, które nie wywracają 
tej ustawy, ale trochę ją poprawiają.

Ostatnie zdanie, które pan powiedział, Panie 
Profesorze, że prezentowana ustawa jest dobra, bo 
prezentuje ją obecny rząd… No, przepraszam, Panie 
Profesorze, ja zwykle zgadzam się z profesorami, 
ale… Nie chcę tego komentować, ale trudno za ar-
gument za tym, że ustawa jest dobra, uznać fakt, 
że przedstawia ją rząd. Po pierwsze, przedstawia ją 
grupa posłów z udziałem rządu. Po drugie, właśnie 
dlatego, że to jest taka ustawa, powinniśmy dłużej 
nad nią pracować, dyskutować, spierać się. Jeszcze 
raz przypomnę, Panie Profesorze, Szanowni Państwo, 
że 4 czy 5 lat trwały prace nad poprzednią ustawą. 
Według mnie za długo, ale tyle było poprawek… 
Ustawa już prawie była gotowa, ale znowu i znowu, 
i znowu… Teraz mamy kompletne odwrócenie: brak 
konsultacji, brak… Ja spotykam się z różnego rodzaju 
organizacjami, które działają w tej sferze, spotykam 
się z drobnymi firmami, które pracują w tej branży. 
Może one nie są tak mądre jak nasz obecny rząd, ale 
mają sporo zastrzeżeń do przepisów, które państwo 
proponujecie w tej ustawie.

I jeszcze 2 słowa na temat przemysłu drzewnego. 
To nie jest dobre rozwiązanie, że nadwyżkę masy 
drzewnej, której nie możemy spożytkować do czegoś 
innego, kierujemy do spalenia, no ale jeżeli nie ma in-
nych rozwiązań w sensie możliwości obniżenia ceny, 
zmniejszenia importu… Przypomnę, że importujemy 
ponad 4 miliony… To prawdopodobnie jest drewno 

Chciałbym się ustosunkować do wystąpień moich 
kolegów, zwłaszcza z komisji oraz spoza komisji.

Nie zgadzam się z wystąpieniem pana senatora 
Augustyna, że ta ustawa podniesie cenę energii. Panie 
Senatorze, każdy kraj może się rozwijać tylko w opar-
ciu o energię, im ta energia jest tańsza, tym jesteśmy 
bardziej konkurencyjni na rynku. Ja uważam, że w tej 
ustawie chcemy właśnie taką tańszą energię wygene-
rować z inicjatywy Polaków.

Generalnie chciałbym powiedzieć do senato-
rów, zwłaszcza opozycji, że staramy się w komisji 
procedować ustawy, absolutnie uwzględniając głos 
organizacji społecznych. Padało tutaj pytanie, czy 
takie opinie do nas dotarły. Dotarły dwie: z Polskiego 
Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej oraz z Izby 
Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Uwagi Federacji 
Konsumentów zostały w znacznej mierze w tej usta-
wie zawarte.

Nieprawdą jest, że nie możemy wprowadzać 
zmian w ustawie. Panowie senatorowie, którzy 
uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, wiedzą, że w ustawie 
o zamówieniach publicznych wprowadziliśmy dużo 
zmian. W tej ustawie to, co było do tej pory możli-
we… I nieprawdą jest, że nie pochylimy się nad po-
prawkami dzisiaj złożonymi. Na pewno na ten temat 
będziemy rozmawiali. Ja zawsze mówię, że nawet 
gdy jest to poprawka opozycji, to jeżeli ta poprawka 
uzupełnia ustawę we właściwy sposób… Bo każda 
ustawa, musicie państwo wiedzieć, ma w sobie polity-
kę. Ta też ma politykę. I nie rozumiem tej krytyki, ale 
za tę krytykę dziękuję, ponieważ ta krytyka zmusza 
nas do lepszej pracy.

Odnośnie do tych wiatraków, z którymi tutaj 
bez przerwy w pewnym sensie wojujemy, miałbym 
taki przykład gospodarczy. Jeżeli panowie senatoro-
wie, którzy tak byście chcieli energetyki wiatrowej 
w Polsce – a wiadomo, że ona nie jest najlepsza – 
dostawali od żony codziennie np. 3 jabłka, bo mamy 
nadprodukcję jabłek, codziennie do obiadu dostawali 
3 jabłka, a może 4 jabłka, może 5 jabłek, to czy cały 
czas byście je konsumowali, bo były tylko na obiad? 
A może byście woleli je na kolację? Ale na kolację 
jabłek by nie było. Czy nie lepiej by było np. zamiast 
jabłek mieć sok? Czyli jabłka to jest elektrownia wia-
trowa, a sok to jest biogazownia. Ja bym wolał mieć 
sok. I wtedy ten sok, zamiast zjeść te 3 jabłka, mógł-
bym wypić o dowolnej porze. Tak że w tej ustawie 
jest element polityki, bardzo istotny.

To, co pan senator Peczkis mówił o elektrowniach 
wiatrowych… Chodzi głównie o to, że to jest energia 
niestabilna, która psuje sieć. My nie jesteśmy w sta-
nie jej ani zgromadzić, ani zbilansować. Dla nas, dla 
sieci energetycznych to jest olbrzymi problem, żeby 
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(senator L. Czarnobaj) przestrzegam i proszę, żebyście państwo nie szli tą 
drogą…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze! 
Panie Senatorze!)

Spalanie, współspalanie dotujemy 2 miliardami 
rocznie – tyle potrzeba, żeby dokapitalizować prze-
mysł węglowy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, bardzo dziękuję.
(Senator Leszek Czarnobaj: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję bardzo.
I o zabranie głosu proszę pana senatora Marka 

Borowskiego.

Senator Marek Borowski:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Tydzień temu mieliśmy tu energię wiatrową, teraz 

mamy w ogóle energię odnawialną. Ja nie brałem 
udziału w tej dyskusji i nie czuję się tutaj specjalistą, 
ale chętnie słuchałem argumentów wszystkich stron, 
jak również czytałem różnego rodzaju opracowania, 
żeby sobie wyrobić pogląd. I jeśli teraz zabieram głos, 
to dlatego, że staram się do pewnych argumentów 
przyłożyć pewne kryterium logiczne. Tutaj przede 
mną i przed senatorem Czarnobajem występował pan 
senator Stanisławek i mówił o energii wiatrowej, że 
ma ona wady. Ja poprzednio słyszałem o takich wa-
dach, że te wiatraki są po prostu głośne i w związku 
z tym zakłócają spokój, no i dlatego trzeba coś z tym 
zrobić. I byłem trochę zdziwiony, że przepis, który 
istniał w dotychczasowej ustawie i który mówił o do-
puszczalnej granicy decybeli, a który wydawał mi się 
przepisem logicznym, został zmieniony na przepis, 
który mówi o odległości. Choć jednocześnie mówiono 
o tym, iż wiatraki technologicznie są różne – są stare 
wiatraki, wyposażone w używane turbiny, które są 
głośniejsze itd., itd. I teraz pan senator Stanisławek 
dodał do tego jeszcze jeden argument, mianowicie 
że jest problem z siecią. Jest problem z tym, żeby 
tę nadwyżkę jakoś zutylizować, bo magazynować 
przecież nie można. No ale ta wiedza, że tak właśnie 
jest z wiatrakami, jest znana nie od dzisiaj. I w wielu 
krajach, w których energia wiatrowa jest znaczącym 
źródłem energetycznym, przecież to też jest znane. 
Tak więc ten problem jest jakoś rozwiązywany. To 
jedna sprawa.

I sprawa druga. Czy te restrykcje, które zostały 
nałożone na wiatraki, a które w tej chwili są w różny 
sposób nakładane na energię odnawialną, powodują 
likwidację problemu? Bo co stwierdzono w poprzed-
niej ustawie? Po pierwsze, że te wiatraki muszą być 
w większej odległości, co siłą rzeczy oznacza, że 
będzie się ich budować mniej, no bo będzie mniej 

wysokiej jakości, ja nie znam struktury. Może warto 
się nad tym zastanowić. Mówienie o tym, że nie ma co 
z tym zrobić, więc należy to drewno spalić, i jeszcze 
na to oferować wsparcie finansowe, to jest polityka 
państwa prowadząca donikąd. Chcę powiedzieć, że 
masa drzewna, jeśli chodzi o Polskę, powinna być 
szczególnie chroniona w sensie wysokości ceny, mak-
symalnego wykorzystania do celów produkcji, od 
płyt aż do litego drewna itd. A na końcu, kiedy już 
naprawdę nie ma co z tym zrobić… No, może spal-
my, jeżeli to miałoby się naprawdę zmarnować. Ale 
dopłacać do tego? Ja bym przed tym przestrzegał. 
Skoro można coś spalić, nawet w piecu energetycz-
nym, i jeszcze za to dostać dotację, no to, Szanowni 
Państwo, wiadomo, że… Kiedy zadziałały zielone 
certyfikaty, co było w mojej ocenie efektem braku 
dobrego rozeznania poprzedniej ekipy rządzącej… 
Proszę bardzo, potrafię skrytykować. Pan profesor 
Guła podczas debaty o tym, dlaczego należy zrezy-
gnować ze wsparcia współspalania, mówił, że jest to 
szkodliwe technologicznie. Ja tu cytuję, ja nie mówię, 
że tak jest. Są tu fachowcy, którzy na pewno się do 
tego odniosą. Dalej: ze względów ekologicznych jest 
to wątpliwe. Jeżeli do tego dajemy jeszcze wsparcie 
finansowe, to jest to złe wsparcie finansowe państwa 
– powinniśmy wspierać rozwój nowych technolo-
gii, a nie palenie drewna w kociołku. No, Szanowni 
Państwo, to jest powrót do… Nie chcę używać słowa 
„średniowiecze”, bo wiem, że was to denerwuje, no 
ale tak jest.

Bardzo proszę o zastanowienie się nad poparciem 
tych poprawek. Chcę również powiedzieć, że cały 
przemysł drzewny, Szanowni Państwo, zatrudnia 14% 
osób pracujących w polskiej gospodarce. To jest 1,7% 
udziału w produkcie krajowym brutto. Spalanie i jesz-
cze dotowanie tego jest złym rozwiązaniem.

I na koniec ostatnia rzecz, dotycząca pieniędzy. 
W poprzednim rozdaniu, kiedy było dotowane współ-
spalanie, zapłacono, Szanowni Państwo – zwracam 
się tutaj do pana ministra…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, już 
minęło 5 minut.)

Już ostatnie zdanie. Ostatnie zdanie, Pani 
Marszałek.

(Wicemarszałek Maria Koc: I muszę panu odebrać 
głos.)

Ostatnie zdanie – słowo honoru.
(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze. Jedno zda-

nie.)
Wydano 7,4 miliarda na wsparcie współspa-

lania. I współspalanie jest w postępowaniu Unii 
Europejskiej, to jest jedna sprawa, ale ono zostało 
też uznane za najmniej efektywne wsparcie całego 
procesu, jeśli chodzi o wsparcie ekologiczne – dlatego 
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(senator M. Borowski) Szanowny Panie Senatorze, jeśli chodzi o rozwią-
zanie, o które pan pytał, odnośnie do energii z wia-
traka, to jednym z takich dobrych rozwiązań jest 
zastosowanie elektrowni szczytowo-pompowej. To 
jest współcześnie jedna z nielicznych możliwych form 
akumulacji, magazynowania bardzo dużych ilości 
energii. Polega to na tym, że są dwa zbiorniki, dolny 
i górny. W chwili, kiedy mamy za dużo energii, pom-
pujemy z dolnego zbiornika do górnego, a w momen-
cie, kiedy potrzebujemy energii, spuszczamy wodę 
w dół przez turbiny.

(Głos z sali: Żarnowiec.)
Tak, ma pan senator rację, największa polska tego 

typu instalacja to Żarnowiec. Druga taka instalacja 
to Porąbka-Żar. Koszty inwestycyjne takich budowli, 
bardzo przydatnych i bardzo potrzebnych państwu, 
są tak wysokie, że od kilkudziesięciu lat się ich nie 
buduje. Fantastycznym pomysłem jest możliwość 
wykorzystania zamkniętych kopalń do budowy tego 
typu instalacji. Jest tam bowiem szyb o średnicy od 6 
do 9 m z bardzo dużym spadem. I w związku z tym 
budujemy na dole zbiornik, u góry mamy prawie na-
turalne zbiorniki, osadniki i tak właśnie one działają 
jako wspomożenie systemu energetycznego, czyli 
pozwalają akumulować energię.

Ale wszystko to są działania, które muszą mieć 
jedno podstawowe założenie – musimy dostarczyć 
naszemu społeczeństwu, według zapotrzebowania, 
które ono składa, energię stosunkowo najtańszą. 
„Stosunkowo” nie znaczy, że najtańszą. Bo nawet 
energetyka węglowa… Każdy, kto prześledzi jej roz-
wój w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat, zauważy że 
ponieśliśmy gigantyczne nakłady na budowę zarówno 
systemów odpylania, jak i systemów odsiarczania. 
Reaktory odsiarczania mokrego to są dość skompliko-
wane, a przede wszystkim bardzo drogie w budowie 
i w użytkowaniu instalacje, które podnoszą jakość 
naszego środowiska naturalnego.

Jednocześnie – i tutaj troszeczkę odejdę od oma-
wianego wątku – wszystkie te formy, które są uzna-
wane za czyste, np. ogniwa fotowoltaiczne… Jakoś 
dziwnym trafem nikt nie mówi o tym, jakie ilości 
związków rtęci i kadmu są bezpośrednio użytkowane 
przy ich produkcji, są zużywane przy ich produkcji. 
Nikt nie mówi albo bardzo rzadko się mówi o tym, że 
klasyczna żarówka – która była oczywiście energo-
chłonna, z tym się bez dwóch zdań zgadzam – zastą-
piona świetlówkami, tymi nowoczesnymi, energoosz-
czędnymi… Nikt nie mówi o tym, że w świetlówce, 
w tej czystej, ekologicznej świetlówce jest znacznie 
więcej związków rtęci, niż było w klasycznej ża-
rówce. Zgoda, że efekt energetyczny nam na to – 
w cudzysłowie – pozwala. Pozwoliliśmy sobie na 
taki zabieg. Ale nie oszukujmy się. To, że Niemcy, 
którzy jeszcze kilkanaście lat temu byli światowym 
potentatem w budowie ogniw fotowoltaicznych, 

takich miejsc, które będą spełniać wskazane warun-
ki. Po drugie, obciążono je faktycznie wielokrotnie 
wyższym podatkiem, ponieważ zaliczono do wartości 
budowli nie tylko fundament i słup, ale także całe 
wnętrze, turbinę, wyposażenie itd., itd. Czyli ma to 
charakter typowo restrykcyjny. W gruncie rzeczy 
utrudniamy powstawanie tych wiatraków, ze wszyst-
kimi tego konsekwencjami dotyczącymi zaniechania 
produkcji i działalności, i zwalniania ludzi, itd.

Ale to zostawiam teraz z boku. Mnie interesu-
je, Panie Senatorze, czy po takich decyzjach nadal 
będą powstawały wiatraki, tylko w mniejszej liczbie. 
I ten problem, o którym pan mówił, czyli co zrobić 
z nadmiarem energii itd., itd., nadal będzie istniał. 
W gruncie rzeczy, gdyby przyjąć pańską argumen-
tację, to trzeba by w ogóle zrezygnować…

(Senator Wiesław Dobkowski: Do 15%…)
Nie, nie, trzeba by w ogóle zrezygnować…
(Senator Wiesław Dobkowski: Do 15%.)
Nie, nie, zawsze będzie problem. Zawsze będzie 

problem, więc… Nam notabene do 15% jeszcze da-
leko, powiedzmy sobie szczerze. Prawda? I nieste-
ty we wszystkich tych działaniach w tak szybkim 
tempie, bez dostatecznych konsultacji… Ja byłem 
w stanie zrozumieć, że np. ustawa antyterrorystyczna 
musi być przyjęta szybko, ponieważ mamy Światowe 
Dni Młodzieży i w związku z tym nie możemy so-
bie pozwolić na zwlekanie. Ale dlaczego w sprawie 
energii odnawialnej, która jest tak, powiedziałbym, 
węzłowym, tak ważnym tematem, który absorbuje 
Europę, świat… Dlaczego w tej sprawie podejmuje 
się decyzje w ciągu kilku tygodni, bez odpowiednich 
konsultacji? Na to pytanie mogę odpowiedzieć tylko 
w jeden sposób, a mianowicie że rząd znajduje się 
pod bardzo silnym naciskiem, powiedziałbym, innych 
czynników. Jakich czynników? No, wiadomo jakich. 
Oczywiście lobby węglowego. Może to jest słuszna 
strategia, może to tak właśnie powinno być, może 
na wiele lat jesteście państwo w stanie pokazać, jak 
będziemy tę energię wytwarzać przy pomocy węgla, 
notabene, coraz droższego. Ale nic takiego nie po-
kazaliście. Po prostu uderzacie w jednym kierunku 
i straty, szkody mogą być bardzo trudno odwracalne.

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

Peczkisa.

Senator Grzegorz Peczkis:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Panowie Ministrowie! Panie 

i Panowie Senatorowie!
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(senator G. Peczkis) o danej kaloryczności, paliwem o dużo wyższej ka-
loryczności, właśnie tymi łupinami, powodowało, że 
zamiast spalania mieliśmy tam eksplozję. Eksplozja 
powodowała niszczenie infrastruktury.

Energetyka, a w tym energetyka ze źródeł odna-
wialnych… Źródła odnawialne są, że tak powiem, 
naszą pogonią za czystym środowiskiem. Ale nie 
można w takim społeczeństwie, w jakim teraz żyje-
my, w społeczeństwie będącym jeszcze cały czas na 
etapie dochodzenia do poziomu tych największych 
społeczeństw, tych bogatszych gospodarczo, postrze-
gać tego wszystkiego w oderwaniu od kosztów wy-
twarzania energii elektrycznej.

I na koniec: nic się nie mówi o sprawności urzą-
dzeń. Elektrownia na węgiel kamienny to sprawność 
powyżej 40%. Najnowsze ogniwa fotowoltaiczne to 
sprawność na poziomie maksymalnie kilkunastu 
procent. Elektrownie wiatrowe to sprawność na po-
ziomie 20%. I to mówię o najwyższych pułapach. 
Elektrownia szczytowo-pompowa, która by współ-
działała z elektrownią wiatrową, to sprawność trzy-
dziestu kilku procent. To są cały czas sprawności, 
które nijak się mają do tego, co mamy obecnie. A ja 
osobiście jestem przekonany, że ponieważ Polska 
jest, można powiedzieć, obłożona na granicach, 
z zewnątrz, elektrowniami atomowymi i w przy-
padku jakichkolwiek awarii i tak będziemy mieli 
problem – bo chociaż to nie będzie nasz problem, to 
my odczujemy jego skutki… Ja jestem przekonany, 
że nasza przyszłość powinna bazować na elektrowni 
atomowej. To jest po prostu, wydaje mi się, wymóg 
dziejów. Gdyby jeszcze ta energetyka atomowa… 
Tu może pójdę za daleko, ale ja tak uważam. Byłem 
o to już pytany podczas sprawozdania z posiedzenia 
komisji. Gdyby energetyka atomowa współdziałała 
z wykorzystaniem militarnym, nuklearnym techni-
ki atomowej, to mielibyśmy dużo mniej problemów 
i obaw, niż dzisiaj mamy, co do naszej przyszłości 
jako narodu. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Ponownie zabrać głos pragnie pan senator 

Mieczysław Augustyn.
5 minut, Panie Senatorze.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Senatorze, ja też jestem zwolennikiem ener-
getyki jądrowej, ale z tym militarnym wykorzysta-
niem to pan już się naprawdę zapędził, zapomniał 
pan, że podpisaliśmy układ o nieproliferacji broni 
jądrowej…

(Głos z sali: Pan nie zrozumiał…)

stracili tę pozycję na rzecz Chin, wynika również 
z tego, że Niemcy mają dużo bardziej restrykcyjne 
przepisy odnośnie do związków rtęci i kadmu – to są 
te 2 bardzo szkodliwe związki przy produkcji ogniw 
fotowoltaicznych – które po prostu nie pozwoliły na 
czystą, kosztowną technologię. Dlatego przegrywają 
z Chinami. Chiny się wspomnianymi kwestiami za 
bardzo nie przejmują. Mają taki potencjał, taką chęć 
wzrostu, że środowisko ma tam wartość drugorzędną.

Funkcjonujemy w tym świecie, bardzo złożonym 
świecie, starając się energię, którą proponujemy na-
szemu społeczeństwu, wytwarzać stosunkowo jak 
najtaniej. Bo nasze społeczeństwo jeszcze nie jest 
tak zamożne. Niemcy… Pan pytał o koszty. Niemcy 
w okresie największego wzrostu energetyki wiatro-
wej, w ciągu 4 lat – i to jest informacja dostępna 
na stronach – zainwestowali w wiatraki 80 miliar-
dów euro. 80 miliardów euro. To są pieniądze, na 
których wyłożenie może sobie pozwolić największa 
albo prawie największa gospodarka europejska. My 
na to pieniędzy nie mamy. Oczywiście… Ja już tłu-
maczyłem, dlaczego Niemcy poszli w tę stronę i jak 
wielką rolę widzieli w akumulatorach samochodów, 
które miały być tak powszechne, żeby można było je 
potraktować jako duży akumulator energii. Właśnie 
brak współcześnie jednostkowych akumulatorów 
o wysokiej sprawności powoduje, że zakres gospo-
darki, o którym tu mowa, się nie rozwinął.

Jest jeszcze sprawa podstawowa. Tutaj wielokrot-
nie była mówiona nieprawda, że energetyka czysta 
jest tańsza. Otóż nie. Proszę państwa, w każdym 
poważnym opracowaniu na temat kosztów energe-
tyki w Polsce mówi się jednoznacznie: najtańsza 
energetyka to jest energetyka z węgla brunatnego. 
Druga pod względem kosztów jest energetyka z wę-
gla kamiennego. Dużo, dużo dalej są wszystkie inne 
formy.

Współspalanie. O tym chciałbym jeszcze powie-
dzieć kilka słów. Otóż obserwowaliśmy w minionych 
latach takie eksperymenty, że do kotłów, czy to rusz-
towych, czy fluidalnych, kotłów do spalania paliwa 
o bardzo konkretnej jakości… Kotły konstruowane 
są w taki sposób, że w trakcie ich budowy ocenia się, 
jakie paliwo będzie spalane, jaka jest kaloryczność 
tego paliwa i ile da ono energii. I pod takie konkret-
ne zapotrzebowanie kotły były konstruowane. Do 
takich kotłów zaczęto dokładać różne dodatki. Był 
m.in. pomysł, żeby sprowadzić i wrzucać do kotła 
łupiny orzecha kokosowego. Problem polega na tym, 
że te łupiny zamiast się spalać, eksplodowały. I ta-
kie oraz inne tego typu pomysły powodowały wła-
śnie to, o czym mówił pan senator: technologiczne 
problemy z instalacjami. Potraktowanie instalacji 
przeznaczonej do spalania jednego rodzaju paliwa, 
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(senator M. Augustyn) musi być projekt rządowy, projekt rządowy skonsulto-
wany, z opiniami, również legislacyjnymi, skierowa-
ny do Sejmu, a może wcześniej jeszcze wysłuchania 
publiczne, a może Sejm będzie robił wysłuchania 
publiczne… Tu musi się odbyć szeroka debata, dlatego 
że państwo zmieniacie wektory. A zmiana wektorów 
to jest poważna sprawa, bo to jest zmiana na lata, 
może nawet na dziesiątki lat. I po prostu takich rzeczy 
nie można w ten sposób przeprowadzać. Teraz oczy-
wiście zgłoszono szereg poprawek, na które, nawet 
jak państwo chcecie nad nimi się pochylić, macie po 
5 minut i trzeba decydować. Otóż to jest największy 
grzech, że w taki sposób proceduje się tego rodzaju 
ustawy, gdy naprawdę nie ma żadnego powodu, żeby 
z tym aż tak bardzo się śpieszyć.

I niestety – ja to kieruję akurat do większości 
senackiej, bo większość będzie tutaj decydowała – 
Panie i Panowie z większości senackiej, w tej spra-
wie jesteście po prostu traktowani instrumentalnie. 
Senat sam obniża swoją rangę. Bo naprawdę trzeba 
by wyraźnie powiedzieć: no nie, w taki sposób to 
nie. Niestety, jest, jak jest. Powiem szczerze, że ja 
chciałbym uwzględnić np. pańskie argumenty i nawet 
chciałbym gdzieś wejść w spór z zajadłymi zwolen-
nikami energii odnawialnej i zwrócić im uwagę, że 
nie biorą pod uwagę pewnych argumentów. Tylko 
że oni zawsze powiedzą: no tak, ale przecież to wy-
gląda zupełnie inaczej, my nawet nie mogliśmy tego 
przedstawić, nie było żadnej dyskusji na ten temat. 
Bo przecież naprawdę nie można przyjąć za dobrą 
monetę tego, że oto na posiedzeniu komisji w Sejmie 
pojawia się kilka organizacji, mają pół godziny i mogą 
coś powiedzieć, a na posiedzeniu komisji senackiej 
również pojawią się 2, 3 organizacje i coś powiedzą. 
To jest pozór debaty w tak istotnej sprawie.

Podkreślam, zostawiając w tej chwili merytorykę 
na boku, bo sprawa jest naprawdę złożona i pewne 
argumenty można przyjąć, że gdy to jest taki tryb, to 
trudno po prostu za taką ustawą głosować, bo ryzyko 
jest zbyt duże. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Krzysztof Mróz.

Senator Krzysztof Mróz:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Tu przez koleżanki i kolegów z Platformy 

Obywatelskiej było podniesionych kilka kwestii.
Jeżeli chodzi o te wszystkie kwestie meryto-

ryczne, to Szanowni Państwo, my nigdy jako Prawo 
i Sprawiedliwość i rząd Prawa i Sprawiedliwości nie 
ukrywamy, że ze względu na te możliwości, jakie 
mamy, tę rzeczywistość, która jest, uważamy, że 

W każdym razie chciałbym powiedzieć parę 
słów o pieniądzach, bo myślę, że to one są gdzieś 
tam w tle tych wszystkich decyzji. Nie wiem, czy my 
dobrze kalkulujemy. Energetyka odnawialna, OZE, 
rzeczywiście kosztuje. Policzono to, to jest 40 gr na 
każdym kilowacie. Ale czy policzono, ile dokładnie 
kosztuje nas utrzymywanie energetyki węglowej? 
Ile w tym jest kosztów? Otóż, proszę państwa, ceny 
węgla drastycznie spadły, prawie o 50%. Większość 
naszej energetyki jest oparta na węglu. Czy odczu-
liście to państwo w swoich kieszeniach? Czy któryś 
z Polaków to odczuł? Nie! Dlaczego? A dlatego, że 
kłopoty kopalń zostały przeniesione na energetykę. 
To ona wykupiła zwały węgla po jeszcze wysokiej 
cenie i najpierw musi je zużyć, więc wciąż cena jest 
i pozostaje wysoka.

Proszę państwa, jeżeli rzeczywiście mamy roz-
wijać odnawialne źródła energii, musimy pamiętać 
o kosztach przesyłu. To często bywają źródła chime-
ryczne, zgoda, i wymagają naprawdę dużych zmian 
w sieciach. Ale jeśli sieci energetyczne będą uwikłane, 
że tak powiem, trzymając się tego języka, w ratowa-
nie górnictwa, to niestety nie będzie pieniędzy na ich 
modernizację. Nie będzie pieniędzy na modernizację 
energetyki. A tam potrzeba faktycznie – tak, Panie 
Senatorze, rzeczywiście – miliardów, i tę sieć trzeba 
przystosować także do OZE. I tutaj koło się zamyka 
po prostu, tak można powiedzieć. Polska energetyka 
nie jest zdrowa. Polska energetyka moim zdaniem nie 
idzie w dobrym kierunku.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I pan senator Marek Borowski, po raz drugi.

Senator Marek Borowski:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Ja wysłuchałem z wielkim uznaniem wypowie-

dzi pana senatora Peczkisa, który ma naprawdę dużą 
wiedzę w tym zakresie, i chętnie bym się jeszcze 
podkształcił, ale słyszałem też inne wypowiedzi 
i czytałem inne wypowiedzi – wszyscy zdajemy so-
bie sprawę z tego, że jest to temat bardzo rozległy 
i skomplikowany – i w związku z tym powtórzę swoje 
pytanie. Mogę się nawet zgodzić z panem senatorem 
Peczkisem, że są inne argumenty i trzeba by rze-
czywiście się nad nimi pochylić, tylko jeszcze raz 
zadaję pytanie: jakie czynniki powodują, że te usta-
wy – mówię o dwóch ustawach, dotyczących energii 
wiatrowej i odnawialnej – muszą być procedowane 
w takim trybie i w taki sposób? Przecież tego się nie 
da zrozumieć. To nie może być projekt poselski. To 
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(senator K. Mróz) poprawek nie ma. Tak jak powiedział pan profesor 
Stanisławek, każda ustawa to jest realizacja jakiejś 
wizji, jakiejś polityki, którą poprzez tę ustawę chce-
my realizować. I rzetelne poprawki… Niekiedy też, 
że tak powiem, jesteśmy pod pewnego rodzaju presją 
czasu. Za chwileczkę będziemy debatowali nad ko-
lejnym punktem, w przypadku którego też musimy 
bardzo szybko wdrażać, implementować dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego. Niekiedy gonią nas ter-
miny. To wszystko jest prawdą. Nie zawsze możemy 
wspomniane poprawki zrealizować. Ale na pewno nie 
zgodzę się z takim stwierdzeniem, że nasza Izba jest 
marginalizowana. Bo wiele poprawek udało nam się 
wprowadzić i one po prostu poprawiły proces legisla-
cyjny. I co też tutaj pewnie pani… Gdzieś w Senacie 
jest prowadzona taka statystyka, że większość, zdecy-
dowaną większość naszych poprawek, myślę, że około 
90%, licząc tak na szybko, Sejm przyjmuje. Co ozna-
cza, że one są poprawkami słusznymi i potrzebnymi.

Szanowni Państwo, znów tutaj padła propozy-
cja odrzucenia omawianej ustawy w całości. Ja już 
dzisiaj… Była ustawa antyterrorystyczna, odnośnie 
do której też była próba odrzucenia jej w całości. 
Szanowni Państwo, ja się tak zastanawiam, kiedy pań-
stwo wreszcie jakąś ustawę Prawa i Sprawiedliwości 
poprzecie. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Marian 

Poślednik złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 
na piśmie złożyli: senator Waldemar Bonkowski, se-
nator Grażyna Sztark, senator Przemysław Termiński, 
senator Mieczysław Augustyn, senator Robert 
Dowhan i senator Władysław Komarnicki.

Zamykam dyskusję.
Czy ktoś z państwa przedstawicieli rządu pragnie 

ustosunkować się do przedstawionych wniosków le-
gislacyjnych? Nie.

Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 
legislacyjnym, proszę Komisję Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności oraz Komisję Środowiska o usto-
sunkowanie się do przedstawionych wniosków i przy-
gotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szó-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 

* Przemówienie w dyskusji złożył do protokołu także senator 
Przemysław Termiński. Przemówienia – w załączeniu.

energetyka węglowa musi być podstawowym elemen-
tem, który zapewnia energię. I o tym tu już koledzy 
mówili, także senator Peczkis. Energetyka węglowa 
jest jedną z najtańszych form pozyskania energii. Sam 
pan senator Augustyn mówił, że na rynkach świato-
wych bardzo mocno spadają ceny węgla. Dlaczego 
w Polsce cena energii nie spada proporcjonalnie do 
spadku tych cen? No, odpowiedź jest bardzo prosta: 
nasza energetyka przeprowadza obecnie bardzo po-
ważne inwestycje, wielomiliardowe. Przecież nie tak 
dawno rozpoczęliśmy budowę nowego bloku energe-
tycznego w Opolu, Enea buduje blok w Kozienicach. 
Wszędzie tam, można by powiedzieć, mieszkańcy, 
samorządy domagali się tych bloków energetycznych. 
Jeszcze Bogatynia, tak? Jeżeli my dzisiaj tych inwesty-
cji w energetykę nie dokonamy, to za kilka lat będzie 
problem z energią latem w szczycie zapotrzebowania. 
I tylko stabilne źródło energii, jakim jest energetyka 
węglowa, jest w stanie to zapewnić. Oczywiście innym 
stabilnym źródłem energii jest energetyka atomowa, 
ale już nie chciałbym być złośliwy… No, rządziliście 
8 lat i jakoś wielgachnych, delikatnie rzecz ujmując, 
efektów w zakresie realizacji pierwszej elektrowni ato-
mowej nie było. To jest jakby jedna kwestia.

My oczywiście w ramach tej ustawy będziemy 
bardzo mocno wspierali biogazownie, o czym mó-
wił pan profesor Stanisławek, bo tutaj mamy pewien 
potencjał polskiego kapitału. To jest też wsparcie dla 
samorządów i dla polskiego rolnictwa. My musimy 
osiągnąć do 2020 r. wskaźnik 15% i na pewno OZE 
będzie wspierane, chociaż mogą być przecież… W ra-
mach OZE mamy różne formy pozyskania energii. 
I to jest jeden aspekt.

A drugi aspekt, który państwo tutaj podnosiliście, 
to taki aspekt bardzo polityczny, a mianowicie że tryb 
pracy jest taki szybki, niespotykany, że my nie przyj-
mujemy poprawek. Szanowni Państwo, taki tryb pracy, 
to, że są projekty poselskie, jest zgodny z przepisami 
prawa. I jest to jedna z bardzo często stosowanych 
ścieżek legislacyjnych. To nie jest tak, że teraz rządzi 
Prawo i Sprawiedliwość i nagle taka ścieżka legisla-
cyjna jest stosowana. Bo była ona stosowana także 
w poprzednich kadencjach, kiedy państwo rządziliście.

Nieprawdą jest to, że Prawo i Sprawiedliwość tu-
taj marginalizuje czy że my, jako senatorowie Prawa 
i Sprawiedliwości, sami się marginalizujemy. Bo na-
prawdę można było prześledzić – ja mam za mało cza-
su – w ilu ustawach wprowadziliśmy poprawki. To 
były poprawki zarówno rządowe czy senatorów Prawa 
i Sprawiedliwości, jak i senatorów Platformy, były po-
prawki komisyjne, poprawki, pod którymi podpisywa-
li się wspólnie senatorowie Prawa i Sprawiedliwości 
i Platformy Obywatelskiej. – bo innego klubu tutaj 
nie ma. I oczywiście, są też takie ustawy, do których 
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(wicemarszałek M. Koc) Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Nie widzę zgłoszeń. Dziękuje.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Dzisiaj jest z nami przedstawiciel Ministerstwa 
Cyfryzacji, sekretarz stanu w ministerstwie, pan mi-
nister Witold Kołodziejski.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rzą-
du?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji 
Witold Kołodziejski: Jeżeli nie będzie pytań, to nie 
będzie takiej konieczności.)

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać py-
tanie panu ministrowi?

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

się do głosu.
Dla porządku informuję, że senator Maciej Łuczak 

złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siódme-

go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dzia-
łalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 204, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 204 A.

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

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca  
Waldemar Kraska:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoki Senacie, mam zaszczyt przedstawić 

w imieniu senackiej Komisji Zdrowia ustawę o zmia-
nie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych 
innych ustaw.

Ustawa była procedowana na posiedzeniu Komisji 
Zdrowia w dniu 13 czerwca. Komisja prosi o przyję-
cie ustawy bez poprawek.

Pani Marszałek, Wysoki Senacie, ustawa jest dość 
obszerna, dlatego skoncentruję się na zasadniczych jej 
treściach. Ustawa ta jest nazywana ustawą czyszczą-
cą, czyli jest to ustawa, która dotyka różnych aspek-
tów działalności leczniczej.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyj-
nych oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 194, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 194 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, senatora Krzysztofa Mroza, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

(Rozmowy na sali)
Ale bardzo proszę o ciszę, Szanowni Państwo.

Senator Sprawozdawca  
Krzysztof Mróz:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W dniu 14 czerwca na wspólnym posiedzeniu 

Komisja Infrastruktury oraz Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej jedno-
głośnie pozytywnie zaopiniowały ustawę o zmianie 
ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomu-
nikacyjnych…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
…oraz niektórych innych ustaw.
Szanowni Państwo, był to projekt rządowy. 

Rząd reprezentowała na posiedzeniu pani minister 
Streżyńska, minister cyfryzacji. Byli obecni także 
przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Jest to nowelizacja ustawy z roku 2010, która w głów-
nym zakresie implementuje dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady w celu ułatwienia tworzenia sieci 
szerokopasmowego internetu. Jesteśmy troszeczkę po 
czasie, bo termin uchwalenia tej ustawy minął 1 stycz-
nia 2016 r. Za kilka dni minie termin wprowadzenia do 
obrotu prawnego przepisów, które musimy wprowadzić.

Nikt z senatorów nie brał udziału w dyskusji. 
Biuro Legislacyjne złożyło 5 propozycji poprawek, 
które miały charakter, bym powiedział, porządkowy 
i nie zmieniały treści przepisów. Ministerstwo reko-
mendowało ich nieprzyjęcie. No, gonimy czas, jeśli 
można tak powiedzieć.

Tak jak powiedziałem, jednomyślnie, jednogłośnie 
ta ustawa została poparta, przyjęto wniosek o przyję-
cie ustawy bez poprawek. Na koniec powiem, że Biuro 
Legislacyjne pochwaliło ministerstwo, gdyż uznało, 
że ta ustawa, mimo tych drobnych, takich technicz-
nych potknięć, była bardzo dobrze pod względem 
prawnym przygotowana. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.
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(senator sprawozdawca W. Kraska) wyników finansowych wskazywała, że w latach 
2012–2014 ponad 60% SP ZOZ generowało zyski 
netto. Tak więc sytuacja finansowa SP ZOZ jest róż-
na i śmiem twierdzić, że jest to związane z kondycją 
kadry zarządzającej danym SP ZOZ.

Następną zmianą, którą wprowadza ta ustawa, 
jest zakaz zbywania akcji albo udziałów w spółkach 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorial-
nego, jeśli w wyniku ich zbycia podmioty te utraciły-
by większościowy pakiet akcji albo udziałów. Ta regu-
lacja powoduje, że podmiot publiczny, czyli jednostka 
samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa, będzie 
mógł dokonywać zbycia udziałów albo akcji swoich 
spółek pod warunkiem, że wartość nominalna należą-
cych do nich udziałów albo akcji będzie stanowić nie 
mniej niż 51% kapitału zakładowego spółki oraz że 
podmioty te będą dysponowały bezpośrednio więk-
szością głosów na zgromadzeniu wspólników albo 
na walnym zgromadzeniu. To rozwiązanie umożliwi 
zahamowanie procesu zbywania udziałów albo akcji 
spółek kapitałowych Skarbu Państwa albo jednostek 
samorządu terytorialnego, wykonujących działal-
ność leczniczą. Posiadanie większościowego pakie-
tu udziałów albo akcji oraz kontrola nad organami 
spółki zapewnią podmiotom publicznym decydujący 
wpływ na funkcjonowanie podmiotów leczniczych, 
co jest niezbędne do realizacji zadań w zakresie od-
powiedzialności za bezpieczeństwo zdrowotne, jakość 
i dostępność świadczeń zdrowotnych wynikających 
z art. 68 ust. 1 Konstytucji RP.

Z uwagi na te przesłanki ustawa ogranicza prawo 
własności w zakresie możliwości zbywania udziałów 
albo akcji spółek kapitałowych Skarbu Państwa albo 
jednostek samorządu terytorialnego, wykonujących 
działalność leczniczą, ale ograniczenie to nie narusza 
istoty ich prawa własności, bo mogą one w dalszym 
ciągu rozporządzać w tym zakresie swoim prawem, 
do poziomu 49%.

Spółki kapitałowe wykonujące działalność leczni-
czą nie są tworzone po to, aby czerpać pożytki z wła-
sności ich udziałów lub akcji, ale po to, by udzielać 
niezbędnych świadczeń zdrowotnych. Do czynności 
podjętych przed dniem wejścia w życie ustawy, mają-
cych na celu zbycie udziałów albo akcji spółek Skarbu 
Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, 
będą miały zastosowanie dotychczasowe przepisy, 
w związku z czym ustawa nie narusza tzw. interesów 
w toku i tym samym nie godzi w prawo własności 
wynikające z art. 64 ust. 1 Konstytucji RP.

Ustawa dopuści także możliwość zbywania udzia-
łów albo akcji spółki prowadzącej działalność w za-
kresie lecznictwa uzdrowiskowego na rzecz spółek 
kapitałowych, wobec których Skarb Państwa posiada 
kontrolę. To rozwiązanie ma na celu umożliwienie 
rozważanego przez ministra Skarbu Państwa włącze-
nia spółek Skarbu Państwa prowadzących lecznictwo 

Ustawa wprowadza zmiany odnoszące się do 
wystąpienia tzw. straty netto, czyli tego, co kiedyś 
nazywaliśmy ujemnym wynikiem finansowym sa-
modzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, 
w skrócie – SP ZOZ. Celem tej zmiany jest to, że… 
Poprzednie rozwiązanie cechowało się małą skutecz-
nością. Dlatego zmiana będzie taka, że strata netto, 
co określa art. 56 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, będzie po-
krywana z funduszu zakładowego, który będzie po-
mniejszany o tę stratę netto. Jeżeli fundusz zakładu 
nie wystarczy na pokrycie tej straty netto, wówczas 
podmiot tworzący będzie zobowiązany do pokrycia 
pozostałej części tej straty, jednak nie więcej niż do 
wysokości wynikającej z sumy straty netto i kosz-
tów amortyzacji. Termin pokrycia tej straty będzie 
wynosił 9 miesięcy od upływu terminu do zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Wydłużenie 
tego terminu do 9 miesięcy umożliwi zaplanowanie 
w budżetach właściwych organów, czyli podmiotów 
tworzących SP ZOZ, środków finansowych na po-
krycie straty netto.

Żeby ten proces usprawnić, oprócz tego, że ta stra-
ta musi zostać pokryta… Ustawa zobowiązuje kie-
rownika samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej w terminie 3 miesięcy od upływu terminu 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego, czyli do 
30 września, do sporządzenia programu naprawczego 
na okres nie dłuższy niż 3 lata. Program napraw-
czy musi zyskać akceptację podmiotu tworzącego 
SP ZOZ. Wprowadzenie obowiązku sporządzenia 
i realizacji programu naprawczego służy wzmocnie-
niu odpowiedzialności kierownika podmiotu lecz-
niczego za jego wynik finansowy i przyczyni się do 
poprawienia racjonalnej gospodarki finansowej. Samo 
przekazywanie środków jest jakby niewystarczające, 
gdyż możemy tylko pokrywać tę stratę netto, a nie 
likwidować przyczyny powstania tej straty.

Drugim z możliwych działań podmiotu tworzą-
cego, oprócz pokrycia straty SP ZOZ, jest niestety 
likwidacja podmiotu leczniczego, oczywiście wtedy, 
kiedy ta strata nie zostanie pokryta. Ta ustawa zmie-
nia to, co było w poprzedniej, czyli wykreślone jest 
rozwiązanie, że jeżeli nie pokrywamy straty, to za-
kład będzie przekształcany w tzw. spółkę. Wracamy 
do poprzednich rozwiązań, które były przed rokiem 
2011.

Z tego, co przedstawiał pan minister na posie-
dzeniu Komisji Zdrowia, wynikało, że poziom zo-
bowiązań za 2015 r. wyniósł blisko 11 miliardów zł, 
a poziom zobowiązań wymagalnych to mniej więcej 
2 miliardy zł. Jednocześnie wiemy, że ponad 70% 
SP ZOZ regulowało swoje zobowiązania terminowo 
i nie wykazywało zobowiązań wymagalnych. Analiza 
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(senator sprawozdawca W. Kraska) podmioty, którym minister zdrowia zlecił przepro-
wadzenie takiej kontroli, np. przez wojewodę.

Kolejna zmiana, która jest w tej ustawie zapisana, 
dotyczy przekazywania nieruchomości samodziel-
nego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w nie-
odpłatne użytkowanie. Tak jak do tej pory podmiot 
tworzący będzie mógł przekazać samodzielnemu 
publicznemu ZOZ w nieodpłatne użytkowanie – 
najczęściej tak jest… Będzie mógł przekazać te nie-
ruchomości na własność lub na podstawie innego 
tytułu prawnego. Niezależnie od sposobu przekaza-
nia mienia zgodnie z proponowanym przepisem SP 
ZOZ będzie gospodarował tym mieniem. Jest to dość 
ważne, ponieważ przekazanie budynków czy terenu 
powoduje zwiększenie funduszu założycielskiego 
i większą płynność finansową danego SP ZOZ.

Następna regulacja zawarta w tej ustawie wpro-
wadza zasady współpracy podmiotów leczniczych 
z Policją w ramach poszukiwania osób zaginionych. 
I tu mamy 2 kwestie. Po pierwsze, obowiązek powia-
damiania Policji przez podmioty lecznicze prowa-
dzące szpital wyłącznie o fakcie przyjęcia do szpi-
tala grup pacjentów, bez podawania danych, które 
mogłyby zidentyfikować daną osobę. Po drugie, 
obowiązek udzielania przez podmioty wykonujące 
działalność leczniczą informacji o przyjęciu osoby 
zaginionej w rozumieniu przepisów ustawy o Policji. 
Obowiązek poinformowania Policji o przyjęciu pa-
cjenta dotyczyłby pacjentów małoletnich, z których 
przedstawicielem ustawowym nie można nawiązać 
kontaktu, oraz pacjentów, których tożsamość nie 
może zostać ustalona lub potwierdzona na podsta-
wie dokumentów. Potencjalnie mogą to być osoby 
poszukiwane jako zaginione. Nieuzasadnione byłoby 
natomiast powiadamianie w przypadku, gdy do szpi-
tala trafia osoba nieprzytomna lub małoletnia, której 
tożsamość jest znana – została ona przewieziona do 
szpitala np. z zakładu pracy, ze szkoły lub z innego 
szpitala – i jest możliwy kontakt z jej osobami bliski-
mi. Tryb powiadamiania Policji będzie dotyczył tylko 
informacji, że taka osoba jest, bez podawania innych 
danych, czyli wzrostu, wagi, płci, cech szczególnych 
i przypuszczalnego wieku. Aby tryb przekazywa-
nia Policji tych danych usprawnić, Policja jest zobo-
wiązana udostępnić numer telefonu, faxu lub poczty 
elektronicznej, tak aby w każdym szpitalu taki adres 
istniał i nie trzeba było go za każdym razem szukać 
i udostępniać szpitalowi.

Kolejną regulacją, którą wprowadza ta ustawa, 
jest zmiana terminologiczna, tj. zastąpienie określe-
nia „przedsiębiorstwo” określeniem „zakład leczni-
czy”, oraz ujednolicenie terminologii polegające na 
zastąpieniu określenia „ujemny wynik finansowy” 
określeniem „strata netto”. Projekt ten przewiduje, 
że szpital, ambulatorium, sanatorium, hospicjum, za-
kład opiekuńczo-leczniczy nazywamy teraz zakładem 

uzdrowiskowe do podmiotu, w którym udział Skarbu 
Państwa w kapitale zakładowym był niższy niż 51%.

Następną zmianą, którą wprowadza wymieniona 
ustawa, jest zasada niewypłacania dywidendy w spół-
kach kapitałowych, w których Skarb Państwa, jednost-
ka samorządu terytorialnego lub uczelnia medyczna 
posiada ponad 51% udziałów lub akcji. Proponuje się, 
aby w wymienionych jednostkach nie była wypłacana 
dywidenda, ale z uwagi na ochronę praw nabytych, 
ochronę własności i równości wobec prawa regulacja 
ta nie miałaby zastosowania do spółek kapitałowych, 
w których w dniu wejścia w życie ustawy wymienione 
podmioty nie posiadały 100% udziałów albo akcji. 
Regulacja ta będzie miała zastosowanie po raz pierw-
szy po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 
pierwszy rok obrotowy rozpoczęty po dniu wejścia 
w życie tej ustawy.

Kolejna regulacja wprowadzana tą ustawą to stwo-
rzenie narzędzi nadzoru podmiotu tworzącego nad 
samodzielnym publicznym ZOZ. Jest to dość ważna 
regulacja, ponieważ ustawa nakłada na kierownika 
podmiotu czy na kierownika SP ZOZ obowiązek spo-
rządzania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej 
SP ZOZ. Taki raport będzie przekazywany podmio-
towi tworzącemu w terminie do 31 maja każdego 
roku. Podstawą do sporządzenia raportu za poprzedni 
rok obrotowy będzie wzór, który przygotuje mini-
ster zdrowia w porozumieniu z ministrem finansów. 
Raport taki będzie opisywał szczegółową sytuację 
ekonomiczno-finansową, będzie opierał się na oce-
nie tej sytuacji. Będzie on musiał być przedstawiony 
organowi prowadzącemu dany SP ZOZ. Działania te 
naszym zdaniem pozwolą na zmniejszenie poziomu 
zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej.

Kolejnym rozwiązaniem, które wprowadza ta 
ustawa, jest określenie trybu kontroli przeprowadza-
nej przez wojewodę w przypadku powzięcia informa-
cji o zbywaniu przez podmiot wykonujący działalność 
leczniczą: produktów leczniczych, środków spożyw-
czych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub 
wyrobów medycznych, wbrew zakazowi wynikają-
cemu z ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo far-
maceutyczne. Najogólniej rzecz biorąc, chodzi tu o to, 
że organ, który powinien to kontrolować, nie miał do 
tego odpowiednich instrumentów, brakowało przepi-
sów, które określają tryb takiej kontroli. W związku 
z tym proponuje się doprecyzowanie powyższej kwe-
stii poprzez odesłanie do przepisów art. 111 i art. 112.

Kolejną zmianą jest doprecyzowanie przepisów 
dotyczących przeprowadzania kontroli podmiotów 
leczniczych. Zmiana ta ma na celu ujednolicenie prze-
pisów określających zakres czynności kontrolnych 
wykonywanych przez ministra zdrowia oraz przez 
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(senator sprawozdawca W. Kraska) Narodowy Fundusz Zdrowia i jednostkę samorządu 
terytorialnego, projektowana ustawa dopuszcza finan-
sowanie przez jednostki samorządu terytorialnego 
świadczeń będących przedmiotem umowy o udziela-
nie świadczeń opieki zdrowotnej jedynie w zakresie 
wykraczającym ponad kwotę zobowiązania, która 
jest określona w umowie, czyli są to tzw. świadczenia 
nadlimitowe.

Ponadto ustawa nakłada obowiązek informowa-
nia przez podmiot – wykonujący działalność lecz-
niczą i będący jednocześnie świadczeniodawcą – 
który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, oddziału wojewódzkiego Narodowego 
Funduszowi Zdrowia.

Należy podkreślić, że zmiana, którą wprowadza 
ustawa, nie nakłada na jednostki samorządu teryto-
rialnego obowiązku finansowania świadczeń gwa-
rantowanych dla członków swojej wspólnoty, przy-
znaje jednak taką możliwość. Projektowana ustawa 
nie nakłada więc na samorządy terytorialne nowych 
zobowiązań, a tym samym nie przyznaje im nowych 
środków finansowych na wykonywanie i finansowa-
nie takich świadczeń.

Jednocześnie możliwość ta nie narusza obowiąz-
ków władz publicznych wynikających z art. 68 ust. 2 
Konstytucji RP. Aby nie naruszać zasad dostępu wy-
nikających z tego artykułu, projektowana zmiana za-
kłada możliwość sfinansowania świadczeń gwaran-
towanych przez jednostki samorządu terytorialnego 
ponad kwotę zobowiązania Narodowego Funduszu 
Zdrowia wobec danego świadczeniodawcy.

Kolejna zmiana…
Pani Marszałek, jest tego dość sporo, więc posta-

ram się to streścić w miarę krótko, ale jest jeszcze 
kilka punktów przede mną, więc proszę się uzbroić 
w cierpliwość.

Następna zmiana dopuszcza możliwość przeka-
zywania między podmiotami obowiązków i upraw-
nień podmiotu tworzącego samodzielny publiczny 
zakład opieki zdrowotnej. To jest ta zmiana, któ-
ra umożliwia jednostce samorządu terytorialnego 
przekazanie swojego tzw. SP ZOZ innej jednostce 
samorządu terytorialnego. Np. przekazanie SP ZOZ, 
który jest w tej chwili pod jurysdykcją powiatu, mar-
szałkowi województwa. Ma to na celu usprawnienie 
działalności, skupienie jej w jednym miejscu, w jed-
nym ręku. Jest to oczywiście tylko możliwość, a nie 
konieczność.

Kolejna regulacja dopuszcza możliwość tworzenia 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowot-
nej. Do tej pory ustawa tego nie przewidywała. W tej 
chwili projekt zakłada, że Skarb Państwa – reprezen-
towany przez ministra, centralny organ administracji 
rządowej albo wojewodę – jednostka samorządu te-
rytorialnego oraz publiczna uczelnia medyczna mogą 
utworzyć samodzielny zakład opieki zdrowotnej.

leczniczym. W opinii projektodawcy jest to pojęcie 
jednoznaczne, kojarzące się z działalnością leczni-
czą. Termin „przedsiębiorstwo” na określenie ze-
społu składników majątkowych, za pomocą którego 
podmiot leczniczy wykonuje określony rodzaj dzia-
łalności leczniczej, kojarzy się z przedsiębiorstwem 
produkcyjnym. Także wprowadzenie „straty netto” 
zamiast „ujemnego wyniku finansowego” to ujednoli-
cenie terminologii ustawy z terminologią, która obo-
wiązuje w przepisach rachunkowych i księgowych.

Kolejną zmianą, którą wprowadza ta ustawa, jest 
rezygnacja z obowiązku posiadania ubezpieczenia 
z tytułu zdarzeń medycznych. Wprowadzenie tego 
ubezpieczenia miało za zadanie chronienie interesów 
pacjentów, którzy mieli postępowania przed woje-
wódzkimi komisjami orzekającymi o zdarzeniach 
medycznych. Wtedy szpital, jeżeli był ubezpieczony, 
mógł w łatwy sposób wypłacać te odszkodowania. 
Jednak życie pokazało, że bodajże w ubiegłym roku, 
według pana ministra, tylko jeden szpital w Polsce 
posiadał takie ubezpieczenie. Dlatego tą ustawą rezy-
gnujemy z obowiązku takiego ubezpieczenia, aczkol-
wiek nie oznacza to, że szpital czy podmiot leczniczy 
jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu zdarzenia 
medycznego.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie możliwości 
finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez 
jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana ta jest 
dość zasadnicza, bo do tej pory jednostka samorządu 
terytorialnego mogła jedynie podległym jednostkom 
dawać dotacje na tzw. cel określony, w tym na inwe-
stycje, na zakup aparatury medycznej, na kształce-
nie kadry medycznej oraz prowadzenie programów 
profilaktycznych. Przepisy wprowadzane tą ustawą 
powodują, że jest możliwość finansowania świadczeń 
opieki zdrowotnej udzielanych przez podmioty lecz-
nicze, dla których są one podmiotami tworzącymi.

Projekt ten przewiduje możliwość dofinansowa-
nia świadczeń gwarantowanych dla członków danej 
wspólnoty samorządowej. Są pewne ograniczenia, 
które w pewnym sensie hamują wypływ tych środ-
ków na zewnątrz, gdyż w pierwszej kolejności takie 
dofinansowanie musi być przekazane podmiotowi 
leczniczemu, który jest w gestii organu prowadzące-
go. W przypadku, gdy ten zakład nie świadczy takich 
usług, będzie można te pieniądze i to dofinansowanie 
przekazać podmiotowi zewnętrznemu.

Przedmiotowe rozwiązanie ma na celu umożliwie-
nie jednostkom zabezpieczenie członkom wspólnoty 
samorządowej jak najlepszego dostępu do świadczeń 
opieki zdrowotnej. Z drugiej strony powinno tak-
że sprzyjać ograniczeniu generowania strat przez 
podmioty lecznicze. Żeby jednak nie dochodziło do 
podwójnego finansowania, czyli równolegle przez 
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(senator sprawozdawca W. Kraska) ustalenia, jakie szpitale są, że tak powiem, ze stratą; 
z całą pewnością jest to większość szpitali w Polsce. 
Czy państwo robiliście symulację, ile samorządów 
z braku własnych środków… Bo powiaty, które naj-
częściej zawiadują szpitalami, są najsłabszą jednostką 
samorządu terytorialnego. Ile szpitali będzie trzeba 
zamykać? Czy taka analiza potencjalnych skutków 
była robiona i przedstawiana komisji?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie.

Senator Waldemar Kraska:
Odpowiedź może być krótka, Panie Senatorze. To 

niestety nie było w czasie prac komisji analizowane. 
Pan senator mówi o likwidacji, o wyrównaniu straty. 
To nie jest nic nowego. To wyrównanie straty, które 
nazywamy teraz stratą netto, a poprzednio ujemnym 
wynikiem finansowym, ciągle spoczywało na organie 
prowadzącym. My nie wprowadzamy niczego nowe-
go, Panie Senatorze.

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję…)
Panie Senatorze, jeżeli mogę, dodam, że to jest 

powrót do poprzedniego przepisu z wykreśleniem 
możliwości przekształcenia w spółkę. Nic innego 
nowego się tutaj nie wydarzyło.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
I pan senator Piotr Florek.

Senator Piotr Florek:
Pani Marszałek! Panie Senatorze Sprawozdawco!
Ja też czegoś nie rozumiem. Jeżeli mówimy, że 

podmiot leczniczy prowadzony w formie spółki, je-
żeli musi zachować wartość udziałów i akcji powyżej 
50%, czyli musi mieć co najmniej 51%… I teraz, jeżeli 
taki podmiot ponosi stratę netto, to samorząd jest 
zobowiązany pokryć – o tym pan mówił – w okresie 
9 miesięcy tę stratę. I jeżeli tej straty nie pokryje, to 
mamy do czynienia z likwidacją SP ZOZ. I teraz moje 
pytanie jest takie. Wiemy, że jeżeli chodzi o szpitale, 
o SP ZOZ, to generalnie – może nie większość, ale 
na pewno spora ich część – szpitale są zadłużone. 
Niektóre szpitale są bardzo mocno zadłużone. I teraz 
jest takie pytanie. Jeżeli będzie trzeba podjąć decy-
zję o likwidacji, a to będzie szpital, który jest np. 
w jakimś dużym powiecie… Mógłbym wymieniać 
przykłady miast, gdzie właścicielem jest samorząd po-
wiatowy albo nawet samorząd wojewódzki, bo dawne 
szpitale w dawnych województwach to przeważnie są 

Dalej, ustawa wprowadza szereg uproszczeń, m.in. 
zwalnia kierowników podmiotów leczniczych z obo-
wiązku przekazywania Państwowej Inspekcji Pracy 
oraz właściwym organom samorządu zawodów me-
dycznych informacji o liczbie osób, które wykonują 
zawód medyczny na podstawie umów cywilnopraw-
nych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot 
leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną.

Jeszcze jest kilka może mało istotnych zmian, 
ale…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, spra-
wozdaje pan już ponad 20 minut, więc może…)

Ale to jest taka ustawa, Pani Marszałek. Już koń-
czę.

(Wicemarszałek Maria Koc: Ja wiem.)
Jeszcze 2 minuty i skończę.
Ustawa wprowadza zasadę, że konkurs na stano-

wisko zastępcy kierownika w podmiocie leczniczym 
niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza kierownik 
tego podmiotu, a nie, jak do tej pory, podmiot tworzący.

Pani Marszałek, proszę o wyrozumiałość, to już 
ostatni punkt.

Ustawa zastępuje fakultatywne upoważnienie 
ustawowe dla ministra właściwego do spraw zdrowia 
do wydania standardów postępowania medycznego 
upoważnieniem do wydania standardów organizacyj-
nych. Było to postulowane przez samorząd zawodowy 
lekarzy. Według niego to nie minister, ale właśnie te 
organizacje lekarskie są uprawnione do stworzenia 
standardów medycznych.

To na tyle, Pani Marszałek. Mogę skończyć.
Proszę Wysoki Senat o przyjęcie wymienionej 

ustawy bez poprawek.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Mieczysław Augustyn. Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Marszałek! Panie Senatorze! Panie 

Przewodniczący!
Czy na posiedzeniu komisji dokonywaliście pań-

stwo analizy, ilu szpitali samorządowych dotyczyć 
będą zmiany, jeśli chodzi o postępowania, w przy-
padku wystąpienia straty netto? Często tutaj mini-
strowie powtarzali, że mają wiedzę na temat tego, 
jaka jest wielkość zadłużenia. Rozumiem, że jest do 
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(senator P. Florek) Jeżeli chodzi o zdarzenia medyczne, to tu, Panie 
Senatorze, nic się nie zmienia. Szpital w dalszym 
ciągu, jeżeli takie zdarzenie zostanie uznane, będzie 
musiał wypłacić pieniądze. Usuwamy tylko przepis, 
który zobowiązywał szpitale do ubezpieczenia się na 
wypadek takich zdarzeń, a związane jest to z tym, 
że niestety na naszym rynku ubezpieczeń właściwie 
tylko jeden podmiot był skłonny do udzielania takich 
ubezpieczeń, a kwoty wymagane bardzo horrendalne 
i szpitale, niestety, nie chciały ponosić takich kosz-
tów. Dlatego, tak jak mówię, w ubiegłym roku jeden 
jedyny szpital w Polsce posiadał takie ubezpieczenie. 
A więc ta sprawa to była czysta fikcja.

Teraz jeszcze kwestia pierwszego pytania. Jeszcze 
raz podkreślam: tu nic się nie zmienia, do tej pory 
organ prowadzący musiał pokryć stratę i my tu nic 
nowego nie wprowadzamy. Wprowadzamy jednak to, 
że organ prowadzący… Bardzo często po wyborach 
samorządowych w małych ośrodkach, w powiatach 
zdarzało się tak, że dyrektorem szpitala zostawał tam 
ktoś, kto był jakby uznawany… To stanowisko dyrek-
tora SP ZOZ w danym powiecie było jakby łupem 
politycznym. Czyli dostawała je jakby w nagrodę ta 
formacja, która wygrywała wybory samorządowe 
w danym powiecie. Ale nie zawsze tak obsadzana 
osoba była w miarę kompetentna i potrafiła sobie po-
radzić z zadaniami, jakie przed nią stawały. Dlatego ta 
ustawa wprowadza to, że jeżeli wystąpi strata, trzeba 
będzie sporządzić plan finansowy, a jedocześnie po-
kazać, w jaki sposób na przyszłość będzie się unikało 
takiej straty, czyli trzeba będzie pokazać program 
naprawczy. A teraz niejednokrotnie zdarzało się tak, 
że organ prowadzący twierdził, że on nie wiedział, że 
w SP ZOZ jest taka sytuacja, i myślał, że jest lepiej.

W tej chwili ministerstwo ma już przygotowany 
projekt rozporządzenia, w którym będzie określone 
to sprawozdanie, bardzo ujednolicone. I myślę, że 
unikniemy wirtualnej księgowości i takich sytuacji, 
kiedy na posiedzeniach rad powiatowych jest poka-
zywane, że szpital jest niby na plusie, a w rzeczywi-
stości jest szpitalem zadłużonym. Ja mogę tylko na 
przykładzie swojego okręgu i szpitala powiedzieć 
tak: kiedy po wyborach samorządowych został po-
wołany nowy dyrektor, to w ciągu roku zatrudnił 
on ponad 100 osób i wygenerował stratę na ponad 
10 milionów zł, a organ prowadzący twierdził, że 
o niczym nie wiedział. Tego chcemy uniknąć, chce-
my, żeby to było jasne i przejrzyste i żeby organ 
prowadzący mógł w odpowiednim czasie zainter-
weniować. Bo wydaje mi się, że wtedy takiego me-
nadżera, który sobie nie radzi, się zmienia.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I bardzo proszę, pan senator Rafał Ślusarz.

szpitale, których podmiotem tworzącym jest samo-
rząd województwa. Są takie przypadki. No i teraz, 
jeżeli tej straty nie pokryje samorząd – czyli tutaj 
samorząd musi wygenerować te pieniądze – to nastąpi 
likwidacja. To ja mam teraz pytanie: jak to się ma do 
mapy potrzeb zdrowotnych? Bo są tworzone mapy 
potrzeb zdrowotnych, żeby oczywiście Narodowy 
Fundusz Zdrowia kontraktował te usługi, które są 
niezbędne na danym obszarze, w danym rejonie. A tu 
w tej chwili bez żadnego jakby powiązania z tym 
byłaby taka sytuacja, że te możliwości działalności 
szpitala się skończą… Co w takiej sytuacji będzie 
dalej? Tutaj mogę podać przykład szpitala wojewódz-
kiego jednego czy drugiego, którym taka sytuacja 
grozi. Jak to się ma do mapy potrzeb zdrowotnych? 
To jest pierwsze pytanie.

Od razu zadam następne pytanie. Chodzi o rezy-
gnację z ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych. 
Są przy wojewodzie takie komisje do spraw orzekania 
o zdarzeniach medycznych. W związku z tym mam 
takie pytanie. Czy jeżeli chodzi o te komisje, to była 
na ten temat mowa, czy przewiduje się, że one pozo-
staną, czy też będą likwidowane?

I jeszcze trzecie pytanie… Chodzi o komisje zdro-
wotne. Jeszcze trzecie pytanie o współpracę z Policją, 
o której pan mówił. Ja przed chwilą zajrzałem do 
materiałów, żeby zobaczyć, jak wygląda współpraca 
szpitali, podmiotu leczniczego z Policją. Skąd to się 
wzięło, że w sytuacjach, kiedy pan mówił, że nie 
ma danych personalnych, podmiot leczniczy musi 
zawiadomić wskazaną jednostkę Policji w przeciągu 
4 godzin, a w innym przypadku w przeciągu 8 go-
dzin? No, nie za bardzo rozumiem, z czego to wynikło 
i jaka jest potrzeba takiego nagłego działania, jeżeli 
ktoś jest w szpitalu. Skąd ten obowiązek, żeby daną 
jednostkę Policji w tak krótkim, określonym czasie 
zawiadomić? Wydaje mi się, że to będzie bardzo trud-
ne. Czy na ten temat była jakaś dyskusja? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
Proszę, aby zadawane pytania ograniczały się cza-

sowo do 1 minuty, zgodnie z regulaminem.
Bardzo proszę, Panie Senatorze Sprawozdawco.

Senator Waldemar Kraska:
Dziękuje, Pani Marszałek.
Zacznę od końca.
Termin powiadamiania Policji nie był przedmio-

tem dyskusji w czasie posiedzenia komisji. Ale myślę, 
że to nie są aż tak wygórowane czasy, żeby nie móc 
zatelefonować do jednostki Policji i powiadomić, że 
akurat taki pacjent znalazł się w szpitalu.
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Konstytucyjnie mamy zagwarantowany równy 
dostęp do świadczeń medycznych. Tą nowelą pań-
stwo to zmieniacie. Przykład mojego powiatu: jest 
jeden szpital powiatowy, miasto nie jest powiatem 
grodzkim. W takim razie, jeżeli zabraknie pieniędzy 
z NFZ, a zawsze brakuje albo w październiku, albo 
w listopadzie, mieszkańcy stolicy powiatu będą mieli 
zapłacone, ale ci z obrzeży, z biednych gmin – nie. 
Wydaje mi się, że to był bardzo poważny argument 
za tym, żeby tego nie robić – to różnicuje mieszkań-
ców, różnicuje dostęp do opieki zdrowotnej, co jest 
sprzeczne z konstytucją.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Waldemar Kraska:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, nie zgodzę się z panem. Do tej 

pory niektóre samorządy finansowały np. szczepienia. 
Prawda? Te, które miały pieniądze, swoim mieszkań-
com gwarantowały te szczepienia.

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale w ramach 
profilaktyki.)

Panie Senatorze, no ale czy to dotyczyło całej 
Polski? Nie. To, że są samorządy biedne i bogate… 
Tak było i będzie. Jednych stać na zbudowanie np. 
ścieżki rowerowej, a drudzy na to pieniędzy nie mają. 
Jedne samorządy są zdolne do tego, żeby sfinanso-
wać pewne świadczenia zdrowotne, a drugie nie. Tak 
niestety jest i tak będzie, Panie Senatorze. To jest 
możliwość, to nie jest przymus, obowiązek finanso-
wania służby zdrowia. Do tej pory takiej możliwości 
nie było. Według mnie nie narusza to konstytucji. 
W pewnym sensie poprawi to niektóre sytuacje, jakie 
są zaobserwowane w szpitalach, skróci kolejki.

Powtarzam, że nie jest to dublowanie świadczeń, 
które są w kontrakcie z narodowym funduszem. 
Chodzi o te nadliczbowe… Pula pieniędzy, którą gwa-
rantuje narodowy fundusz mieszkańcom np. danego 
powiatu, będzie w dalszym ciągu taka sama. Dzięki 
temu, że samorząd może sfinansować pewne proce-
dury medyczne… Myślę, że to będzie z korzyścią dla 
mieszkańców, którzy zamieszkują dany teren.

(Senator Mieczysław Augustyn: Niektóre samo-
rządy…)

Niektóre… Panie Senatorze, ale pan wie, że nie 
wszystkie samorządy są jednakowe. No, tak było i tak 
będzie.

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale mieszkańcy 
są jednakowi.)

Zgoda. Ich dostęp do świadczeń medycznych nie 
jest ograniczony w żaden sposób. Kontrakt z narodo-
wym funduszem, jaki posiada dana jednostka, będzie 

Senator Rafał Ślusarz:

Panie Senatorze, w kwestii straty i zagrożenia li-
kwidacją szpitala koledzy senatorowie skrytykowali 
restrykcyjny zapis, który obowiązywał przez 8 lat. My 
go teraz liberalizujemy, bo zdejmujemy zapis doty-
czący obowiązku przekształcania szpitala w spółkę.

Dwa pytania z jednego obszaru. Wpływowy portal 
„Polityka Zdrowotna” nazywa tę ustawę cofnięciem 
komercjalizacji. Ponieważ ja nie widzę zapisów, które 
cofałyby komercjalizację – a raczej ją zamrażają – 
mam pytanie: czy znane są panu jakieś takie zapisy, 
które rzeczywiście cofają spółkę do ZOZ, a prywatny 
ZOZ do publicznego? To pierwsze pytanie.

I w związku z niepokojami menadżerów służby 
zdrowia pytam: czy po tej ustawie zmieni się sytuacja 
szpitali prywatnych? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Waldemar Kraska:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Ta uchwała nie obejmuje szpitali prywatnych.
I to, co już mówiłem poprzednio: spółki, które 

już są, będą działały na tych zasadach, na podsta-
wie których działają. Ta ustawa wyklucza tylko taką 
możliwość, by w przypadku straty netto, finansowej, 
kolejnym krokiem było powołanie spółki. U nas, w tej 
ustawie, tego nie ma, tylko od razu jest likwidacja.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator…
(Senator Waldemar Kraska: Czyli powracamy 

do… Przepraszam.)
…Mieczysław Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

Pokusa, żeby przerzucić część kosztów leczenia 
na samorządy, nieobca była żadnej władzy. Teraz 
państwo próbujecie to zrobić, umożliwiając samo-
rządom finansowanie działalności leczniczej szpitali. 
Dlaczego tego nie robiono? O to chciałem pana prze-
wodniczącego zapytać. Przede wszystkim dlatego, że 
ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych mówi, iż finansowa-
nie usług zdrowotnych wymienionych tam enumera-
tywnie jest obowiązkiem państwa i jest realizowana 
za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Teraz to się zmieni, jak rozumiem.
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(senator W. Kraska) dostęp do służby zdrowia. Ale konkretne przykłady 
na posiedzeniu komisji nie zostały omówione.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Więcej chętnych do…
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Rafał Ambrozik:
Panie Senatorze, proszę mi powiedzieć: jeśli dany 

samorząd zdecyduje się na wykupienie świadczeń 
dla mieszkańców, to w jaki sposób będą wybierane 
osoby do tych świadczeń? Czy będzie jakaś kolejka?

Senator Waldemar Kraska:
To znaczy, samorząd wykupuje świadczenia 

dla swoich mieszkańców. Procedura wykupywania 
świadczeń będzie odbywała się tak samo jak w kon-
traktowaniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. 
Myślę, że to już będzie w gestii samorządu, komu 
te środki i dla kogo te środki przekaże, bo on jest 
dysponentem tych środków.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Dziękuje bardzo, Panie Senatorze Sprawozdawco.
(Senator Waldemar Kraska: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Jest dzisiaj z nami podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia, pan minister Piotr 
Warczyński.

Witam serdecznie, Panie Ministrze.
Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 

rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rzą-
du?

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Warczyński:
Pani Marszałek! Szanowni Państwo Senatorowie!
Chciałbym poruszyć tylko jeden aspekt ustawy, 

ten, który, jak widzę, budzi największy państwa nie-
pokój. Mianowicie pokrywanie ujemnego wyniku fi-
nansowego, tak do tej pory nazywanego, a jeśli ustawa 
zostanie przyjęta w tej formie, będzie to strata netto 
zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o rachunko-
wości. Tenże ujemny wynik finansowy… Właściwie 
identyczny zapis funkcjonuje w prawie od 1997 r., 

taki sam. Dopiero po wykorzystaniu środków z tego 
kontraktu samorząd może dać pieniądze na nadlicz-
bowe…

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale w tym mo-
mencie to jest…)

(Senator Stanisław Kogut: Ludzie, to nie jest dys-
kusja.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, drugie pytanie.
(Senator Waldemar Kraska: Chyba już udzieli-

łem…)
Tak? Dobrze.
Czy ktoś z państwa pragnie jeszcze zadać pytanie?
Pan senator Florek, proszę.

Senator Piotr Florek:
Jedno pytanie, Panie Senatorze. Chodzi mi o to 

przekazywanie… Samorządy mają wielkie kłopoty 
finansowe. Oświata… Jak państwo wszyscy dobrze 
wiedzą, bo dużo samorządowców jest na sali, to jest 
50–60% niektórych budżetów wojewódzkich. Czy 
były jakieś sygnały, że są samorządy – bo będę mó-
wił głównie o samorządach – jako podmioty two-
rzące, które chciałyby przekazać np. szpitale? Czy 
były sygnały, że jest taki samorząd, więc zostało to 
wprowadzone w ustawie? Sygnały, że jakiś samorząd 
wojewódzki chce przekazać samorządowi powiato-
wemu szpital, a ten powiat z otwartymi rękoma chce 
go przyjąć, albo odwrotnie. Czy takie sygnały były? 
Czy państwo na ten temat rozmawialiście? Bo skoro 
jest taki przepis, to, rozumiem, on z czegoś wynika.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Przewodniczący.

Senator Waldemar Kraska:

Dziękuję, Pani Marszałek
Panie Senatorze, oczywiście na posiedzeniu komi-

sji o tym nie mówiliśmy, akurat tego nie poruszaliśmy, 
ale z tego, co wiem, ten przepis będzie głównie temu 
służył. Jeżeli samorząd, załóżmy, powiatowy ma pro-
blemy z danym szpitalem i porozumie się z samorzą-
dem wojewódzkim – np. pewne oddziały tego szpitala 
zostaną przekazane do szpitala wojewódzkiego, a te 
dwa SP ZOZ zostaną skonsolidowane w jeden – to, 
myślę, będzie to tylko z korzyścią dla mieszkańców, 
którzy w dalszym ciągu będą mieli zagwarantowany 
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(podsekretarz stanu P. Warczyński) (Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Panie 
Senatorze, pytanie.)

Moje pytanie jest takie: czy czasem nie będzie tak, 
że NFZ poczuje się zwolniony z finansowania nad-
wykonań i będzie tak długo przetrzymywał, dopóki 
samorządy się nie ugną i nie sfinansują?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Warczyński:
Dziękuję.
Panie Senatorze, rzeczywiście to jest dość dys-

kusyjny zapis. Ale chciałbym może zacząć od tego, 
że praktycznie w każdej ustawie samorządowej są 
zapisy, dotyczące tego, że jednostki samorządu te-
rytorialnego są również odpowiedzialne za ochronę 
zdrowia. I do tej pory mogły finansować 3 obsza-
ry: po pierwsze, aparaturę, inwestycje, remonty, po 
drugie, szkolenie pracowników swojego podmio-
tu leczniczego, po trzecie, programy profilaktyki 
zdrowotnej. I te programy, mimo że nazywają się 
programami profilaktyki zdrowotnej, de facto kryją 
w sobie świadczenia zdrowotne, czyli finansowanie 
programów profilaktyki zdrowotnej nie było niczym 
innym jak finasowaniem świadczeń zdrowotnych. 
Wydaje się, że ta możliwość, która teraz jest ofe-
rowana, jest uzupełnieniem tego, co wcześniej się 
działo, oczywiście przy pewnych zabezpieczeniach 
właśnie po to, żeby nie dochodziło do podwójnego 
finansowania.

Mówiliśmy tutaj o pewnej nierówności. Ale ta 
nierówność dokładnie tak samo w tej chwili wygląda 
i funkcjonuje, bo bogate samorządy mogą inwesto-
wać w swoje szpitale, które mogą być piękne, nowe, 
wyposażone w świetną aparaturę i z wyszkolonym 
personelem, gdyż samorząd mógł finansować również 
szkolenia tego personelu, ale są i takie samorządy, 
których na to nie stać. Więc jest to sytuacja, która po 
prostu w tym momencie istnieje.

Nie wydaje mi się, żeby Narodowy Fundusz 
Zdrowia mógł grać w jakikolwiek sposób, dlatego…

(Senator Mieczysław Augustyn: To jest doświad-
czony gracz.)

…że my nie mówimy tutaj o świadczeniach ratu-
jących życie, a tylko za takie świadczenia i za takie 
nadwykonania Narodowy Fundusz Zdrowia płaci tym 
podmiotom, które mają te nadwykonania.

(Senator Mieczysław Augustyn: Niekoniecznie, 
nie tylko.)

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo…)

kiedy ukonstytuowały się organy tworzące, a więc 
jeszcze przed reformą, przed przekazaniem szpitali 
i większości podmiotów leczniczych jednostkom sa-
morządu terytorialnego. Ten zapis był niezmieniany 
do 2011 r., kiedy to dokonano pierwszej zmiany. Ta 
zmiana dotyczyła tego, że w przypadku, kiedy pod-
miot leczniczy i jednostka samorządu terytorialnego 
nie pokryją tego ujemnego wyniku finansowego, trze-
ba albo go zlikwidować – ten zapis był wcześniej cały 
czas – albo przekształcić w spółkę kapitałową. W tej 
chwili jedyna zmiana dotycząca tego zapisu, o czym 
mówił już pan senator sprawozdawca, dotyczy rezy-
gnacji z konieczności przekształcenia w spółkę. Od 
tamtego momentu, czyli od 1997 r., na podstawie tego 
przepisu nie dokonała się likwidacja jakiegokolwiek 
podmiotu leczniczego. Wobec tego sądzę, że nadal 
ten przepis nie będzie miał zastosowania.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu – proszę zostać, Panie Ministrze, bo 
już są chętni do zadawania pytań – związane z oma-
wianym punktem porządku obrad.

Nie wiem, który z panów był pierwszy…
Pan senator Augustyn, a potem pan senator Leszek 

Czarnobaj.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, dziękuję za tę w gruncie rzeczy 

odpowiedź na zadane przeze mnie pytanie. Ja oczy-
wiście nie jestem z branży, więc mogłem tego nie 
wiedzieć. Dziękuję za te uspokajające informacje.

Do drugiej kwestii pan minister jednak się nie 
odniósł, dlatego pytam. Chodzi mi o to, czy rzeczy-
wiście, dając tylko „możliwość” dofinansowania – 
ale tak naprawdę będzie duża presja społeczna, jak 
się skończy kontrakt, więc to jest taka iluzoryczna 
możliwość, tym bardziej, jak ktoś inny sfinansuje 
świadczenia zdrowotne – nie różnicujemy jednak 
mieszkańców w dostępie do świadczeń medycznych 
w okresie, tu zgoda, Panie Przewodniczący, kiedy 
skończył się kontrakt, wcześniej nie, ale w okresie, 
kiedy skończył się kontrakt? Ja jako wieloletni samo-
rządowiec naprawdę z trudem sobie wyobrażam taką 
sytuację, że będą 2 sąsiednie gminy i jedna gmina 
będzie mogła sobie pozwolić na to, żeby coś sfinan-
sować, a druga nie. Próbuję też wyobrazić sobie grę 
między szpitalami, samorządami i NFZ. Do tej pory 
ścieżka była taka, że jak były nadwykonania, to się 
zwracano do NFZ.
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(podsekretarz stanu P. Warczyński) A żeby jeszcze dodać tła, powiem, że do tej pory 
od 2011 r. tylko 1 szpital przekształcił się w spółkę 
na podstawie tych przepisów o niepokryciu ujem-
nego wyniku finansowego. Jak widzimy, ogromna 
większość tych, które się przekształciły, przekształ-
ciła się na podstawie przepisów aktualnie i do dzisiaj 
obowiązujących.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Bardzo proszę, pan senator Andrzej Wojtyła.

Senator Andrzej Wojtyła:
Panie Ministrze, ja chciałbym zapytać o sprawę, 

która tutaj może nie jest poruszana, a mianowicie 
o standardy i rekomendacje dotyczące postępowania 
lekarskiego. Dotychczas jest pewien dualizm: w jed-
nych dziedzinach opracowuje je krajowy konsultant, 
na przykład w pediatrii, a w innych dziedzinach, na 
przykład w kardiologii, ginekologii, robią to towa-
rzystwa naukowe – odpowiednio: ginekologiczne, 
kardiologiczne… Na świecie są różne systemy, albo 
zajmuje się tym państwo i wyznaczone instytucje, na 
przykład narodowe instytuty zdrowia – w Stanach to 
one takie wytyczne i rekomendacje ustalają – albo to-
warzystwa działające w poszczególnych dziedzinach 
medycyny. Czy my idziemy teraz w kierunku tego, 
że towarzystwa będą takie standardy opracowywały? 
I jak będzie się w tym lokował cały system nadzoru 
specjalistycznego?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Warczyński:
Dziękuję bardzo.
Rzeczywiście jest tak, że w tej chwili to głównie 

towarzystwa naukowe opracowują standardy, wytycz-
ne i zalecenia, w zależności od rangi tychże. Dzieje się 
też tak, że minister wydaje w formie aktu prawnego 
pewne standardy, nie są to jednak standardy kliniczne 
– to trzeba by zaznaczyć od razu – ale są to standardy 
organizacyjne, standardy co do procedur, standardy 
postępowania, z tym że nie klinicznego. Na przykład 
takim zbiorem wielu standardów właśnie organizacyj-
nych są wszystkie rozporządzenia koszykowe, tych 
kilkanaście obszernych rozporządzeń koszykowych, 
gdzie te standardy są określone, właśnie standardy or-
ganizacyjne, sprzętowe, co do personelu, oczywiście 

Zgodnie z prawem, Panie Senatorze, tylko takie 
może finansować.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Proszę, pytanie zadaje pan senator Leszek 

Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Do roku 2011, do 

tych zmian, o których mówił pan minister, SP ZOZ, 
które miały stratę netto… Moje pytanie jest takie: 
czy organ, który założył dany SP ZOZ – mówię to 
w skrócie – miał obowiązek finansowania straty, czy 
nie, według pana ministra? To po pierwsze.

I po drugie, rozumiem teraz, że samorząd, któ-
ry podejmie decyzję o przekształceniu w spółkę… 
Według jakich przepisów będzie mógł to robić?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Warczyński:
Dziękuję bardzo.
Te przepisy zostają, obowiązują. Były w tej chwili 

dwa tryby: normalne przekształcenie w spółkę i prze-
kształcenie w spółkę wynikające z tego, że nie po-
kryto ujemnej...

(Senator Leszek Czarnobaj: Te pierwsze zostają.)
Tak. Zostaje to w pełni, tak że nie ma żadnych... 

Jeżeli ktoś podejmie taką decyzję, może przekształ-
cić SP ZOZ w spółkę, oczywiście na zasadach opi-
sanych w ustawie, czyli że nie może utworzyć spół-
ki, która będzie miała od razu pod górkę. Tam są 
określone finansowe założenia, tak że nie może tej 
spółki zostawić z długiem na tyle dużym, by mógł 
on utrudnić w jakikolwiek sposób funkcjonowanie 
tej spółki.

Pamiętajmy, że pokrywanie ujemnego wyniku 
finansowego, straty netto, było wykonywane przede 
wszystkim przez same SP ZOZ. Bo to, że szpital ma 
ujemny wynik finansowy, nie znaczy, że każdy taki 
ujemny wynik finansowy musi być pokryty przez 
samorząd. Wiemy, że są fundusze zapasowe, wie-
my, że jednostki dysponują pieniędzmi, więc tylko 
w krytycznych sytuacjach samorząd jest obowiązany 
do pokrycia takiej straty netto. Ale powtarzam: to się 
do tej pory nie wydarzyło.
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(podsekretarz stanu P. Warczyński) Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Warczyński:
Panie Senatorze, projekt ten był konsultowany 

praktycznie od grudnia zeszłego roku. Najpierw był 
konsultowany jako założenia do ustawy z miesięcz-
nym terminem, później był konsultowany jako pro-
jekt konkretnej ustawy. Oczywiście jak każdy projekt 
musi być opiniowany przez Komisję Wspólną Rządu 
i Samorządu Terytorialnego. Oczywiście były też 
uwagi od tych wszystkich podmiotów, o których pan 
mówił, w trakcie konsultacji były to osobne uwagi. 
No ale myślę, że najistotniejsza jest komisja wspólna. 
Ona w stosunku do tego przepisu, o którym pan myśli, 
wydała negatywne stanowisko. Co do pozostałych 
aspektów to stanowisko było pozytywne.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
I bardzo proszę, pan senator Arkadiusz Grabowski.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, mam pytanie związane z tą usta-

wą. Ale przede wszystkim bardzo się cieszę, że ta 
ustawa w końcu jest, bo dużo słyszeliśmy, że będzie 
zahamowana dzika prywatyzacja jednostek służby 
zdrowia. Pytanie moje dotyczy liczby podmiotów, 
a dokładnie szpitali, które zostały sprywatyzowane 
na podstawie obecnych przepisów. Pewnie takie dane 
ministerstwo posiada i monitoruje to. Ile to jednostek? 
Co więcej, chciałbym się dowiedzieć… Bo są też takie 
jednostki, które po komercjalizacji dalej pozostały 
we władaniu samorządu jako spółki samorządowe, 
a przynajmniej z większościowym pakietem kontro-
lnym. I teraz mam pytanie: ile tych szpitali zostało 
sprywatyzowanych, de facto przeszło w ręce prywat-
ne? To pierwsze pytanie.

I drugie moje pytanie – ponieważ przekształcenie 
szpitali to nie jest, że tak powiem, zadanie, które się 
realizuje dość szybko – czy ministerstwo jest w po-
siadaniu informacji, ile w przypadku, gdyby ta ustawa 
nie weszła w życie, kolejnych jednostek mogłoby być 
sprywatyzowanych? O jaką liczbę jednostek chodzi? 
Dziękuję.

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

nie co do wymagań klinicznych. I rzeczywiście w tej 
chwili pracujemy nad tym, aby podobnie, jak to jest 
w innych krajach, te zalecenia i wytyczne uzyskały 
pewną moc. Czyli, krótko mówiąc, chodzi o to, żeby 
trzeba było według nich postępować, jeżeli chodzi 
o postępowanie kliniczne, jednakże z możliwością 
pewnych odstępstw, które należy uzasadnić. Trzeba 
uzasadnić, że postępuje się inaczej – bo wiadomo, 
że… Część państwa jest lekarzami i wiecie, że takie 
sytuacje wcale nie są rzadkością. Gdyby zaś standardy 
były ufiksowane w prawie, to każde takie odstępstwo 
nie byłoby możliwe, wtedy też każde odstępstwo by-
łoby przestępstwem, krótko mówiąc. Nie znam żad-
nego kraju na świecie, który by regulował standardy 
kliniczne w formie prawa. Chodzi o to, żeby je w ten 
sposób uporządkować, żeby jedna instytucja nie tyle 
je opracowywała, ile dbała o to, żeby były one aktu-
alne i żeby powstawały w ramach jednolitych proce-
dur. I przypominam, że takie procedury są, zresztą 
opracowane przez Radę Europy, i to są procedury 
opracowywania właśnie standardów klinicznych.

W tej chwili nie ma jeszcze decyzji, która to bę-
dzie jednostka. Rozważane są 3 wersje: pierwsza – że 
będzie to Agencja Oceny Technologii Medycznych 
i Taryfikacji, druga – Centrum Monitorowania 
Jakości w Krakowie, a trzecia – być może samorząd 
lekarski. Moim zdaniem to powinno być Centrum 
Monitorowania Jakości w Krakowie, które prowadzi 
cały system akredytacji, ale w przyszłości zajmowało 
się pewnymi standardami.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Pytanie zadaje pan senator Piotr Florek.

Senator Piotr Florek:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja korzystam tylko z opinii 

prawnej, którą otrzymaliśmy, nie jestem członkiem 
Komisji Zdrowia. Dlatego jeszcze mam pytanie, żeby 
do końca się uspokoić. Panie Ministrze, czy te zmiany 
w ustawie o działalności leczniczej były konsultowa-
ne np. ze Związkiem Województw RP, Związkiem 
Powiatów Polskich? Ze związkiem gmin to już może 
niekoniecznie, bo jeżeli chodzi o szpitale, to z zasa-
dy one… chociaż właściwie takie przypadki też się 
zdarzają. Czy one były konsultowane, a jeżeli były, 
to jaka była opinia tych związków odnośnie do tych 
zmian?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Piotr Warczyński: Panie Senatorze, jeśli mogę…)
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(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Piotr Warczyński: Tak.)

Pytanie jest takie, czy są dzisiaj jakieś symulacje, 
jaka liczba tych nadwykonań może być zakupiona 
przez samorządy różnego szczebla, czy to wojewódz-
kiego, czy to powiatowego.

I kolejne pytanie, bo była zapowiedź likwidacji 
Narodowego Funduszu Zdrowia. Czy na ten temat 
cokolwiek pan minister może powiedzieć? Kiedy? 
Czy są jakieś prace, czy są jakieś plany? Kiedy to się 
zmieni? Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Warczyński:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Jeżeli chodzi o nadwykonania, to w 100% są 

one w kompetencji prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia, a właściwie nawet nie prezesa, tylko dyrek-
torów oddziałów. Oczywiście uwarunkowane jest to 
środkami finansowymi, jakie są w tych oddziałach. 
Jeżeli jest rok, kiedy mamy np. zwiększony wpływ 
składki zdrowotnej, rok wzrostu gospodarczego, to 
wtedy w NFZ są większe środki, a wobec tego od-
działy dysponują wolnymi środkami i mogą je prze-
znaczyć na nadwykonania.

Przypominam, że dzieje się tak na dwa sposoby. 
Jeden tryb jest taki, że podmioty lecznicze pozywają 
oddział Narodowego Funduszu Zdrowia do sądu. I to 
sąd określa, ile z tych świadczeń było świadczeniami 
ratującymi życie. Wtedy de facto wyłącznie takie 
świadczenia są finansowane. Drugi tryb to porozu-
mienie między dyrektorem oddziału Narodowego 
Funduszu Zdrowia a świadczeniodawcą. Wówczas 
ten dyrektor, no, ocenia ryzyko i dochodzi do wnio-
sku, że lepiej zawrzeć z takim podmiotem ugodę na 
określony procent tychże nadwykonań, niż spotykać 
się z nim w sądzie. I, tak jak mówię, to jest stuprocen-
towa kompetencja dyrektora oddziału Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Minister zdrowia prawnie nie ma 
żadnych możliwości ani kompetencji do tego, żeby na 
ten proces wpływać.

Jeżeli chodzi o symulację… o to, w jakim stopniu 
kupowanie świadczeń przez samorządy zmniejszy 
kolejki, to, powiem szczerze, próbowaliśmy coś ta-
kiego wykonać, ale okazało się to zbyt karkołom-
ne. Każda taka prognoza byłaby, krótko mówiąc, 
fałszywa. Dlatego że nie wiemy, ile samorządów 

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Warczyński:

Z tym drugim pytaniem będzie trochę kłopotu, 
bo oczywiście nie mamy takich dokładnych danych. 
Te dane są dostępne dopiero wtedy, gdy jest podjęta 
uchwała jednostki samorządu terytorialnego.  A jak 
się o nich dyskutuje, to tylko wiemy z mediów, że się 
o nich dyskutuje. To w momencie uchwalenia uchwały 
wiemy, że takie są intencje, dlatego że ona idzie do 
wojewody, jest opiniowana przez wojewodę, a od wo-
jewodów zbieramy wszystkie informacje dotyczące 
przekształceń.

Dzisiaj trzeba patrzeć na cały ten okres od 1999 r., 
ponieważ pierwsze przekształcenie było w 1999 r. 
Przypominam, że wtedy na podstawie ustawy o za-
kładach opieki zdrowotnej był to zupełnie inny proces 
niż w tej chwili, dlatego że szpital musiał być zlikwi-
dowany, po to żeby była powołana spółka. I jednost-
ka samorządu terytorialnego przejmowała wszystkie 
zobowiązania takiego likwidowanego SP ZOZ. Od 
1999 r. przekształcono 191 szpitali, ogromną więk-
szość właśnie na podstawie ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej, dlatego że na podstawie ustawy o dzia-
łalności leczniczej, która już, można powiedzieć, 
cywilizowała ten proces, przekształcono 66 szpitali. 
W tych wszystkich szpitalach w ogromnej większości 
jednostki samorządu terytorialnego zachowały 100% 
udziałów, jest kilkanaście, gdzie są mniejszościowe 
udziały, a dokładnie 34 zostały sprywatyzowane 
w pełni, czyli jednostka samorządu terytorialnego 
ma zerowe udziały w tego typu spółkach.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Ministrze.
I bardzo proszę, pan senator Andrzej Pająk.

Senator Andrzej Pająk:

Pani Marszałek, Panie Ministrze, chciałbym się 
jeszcze zapytać o te nadwykonania, bo jako były 
starosta mam różne doświadczenia. W jednym roku 
nadwykonania zostały np. zapłacone w wysokości 
60% – raz w lipcu, drugi raz, powiedzmy, w listopa-
dzie albo nawet w następnym roku. Czy w tej sprawie 
ministerstwo ma jakiś standard, żeby wypłacać te 
nadwykonania? One na pewno się pojawią, to nie 
ulega wątpliwości. W jakim zakresie, kiedy, czy jest 
to w jakiś sposób usystematyzowane? To pierwsze 
pytanie.

Drugie pytanie mam takie. Jest zapis, że samorząd 
może wykupić te jednostki. Czyli liczba tych nadwy-
konań wtedy by się zmniejszyła. Prawda?



180
20. posiedzenie Senatu w dniu 16 czerwca 2016 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

(podsekretarz stanu P. Warczyński) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Warczyński:
Tak, taka jest koncepcja. Samorządy najczęściej 

identyfikują swoich obywateli w taki podwójny spo-
sób, mam tu na myśli adres zameldowania w połą-
czeniu z faktem płacenia podatków…

(Senator Andrzej Stanisławek: W danej gminie.)
…w danej gminie, tak jest.
(Senator Andrzej Stanisławek: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Leszek Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, Panie Ministrze, mam jeszcze 

pytanie. W nowej ustawie procedura będzie taka: 
strata netto, nie ma z czego pokryć w SP ZOZ czy 
w szpitalu, że już powiem skrótowo, obligo pokrycia 
tej straty przez samorząd, samorząd nie pokrywa, 
likwidacja. Tak? Taka jest…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Piotr Warczyński: Taka jest sekwencja, tak.)

Okej. Tylko chciałem się upewnić.
A pytanie jest, Panie Ministrze, takie ogólne. 

Kiedy wprowadzamy tego rodzaju ustawę, to głów-
nym celem jest to, aby polepszyć sytuację pacjenta, 
tak?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Piotr Warczyński: Tak.)

Czy mógłby pan minister wskazać, tak żebym ja 
wiedział, w których fragmentach tej ustawy jest po-
lepszenie doli pacjenta dzisiaj w Polsce.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Piotr Warczyński: Pośrednio właśnie…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Warczyński:

Dziękuję, Panie Marszałku. Przepraszam najmoc-
niej.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nic nie szko-
dzi.)

Pośrednio właśnie przez wspomniane działanie, 
kupowanie dodatkowych świadczeń. Oczywiście 
ta ustawa dotyczy zupełnie innego obszaru. Żeby 
było wiadomo: to jest ustawa, która reguluje zasady 

zdecydowałoby się na wspomniane rozwiązanie 
i w jakim stopniu, bo to też jest istotne. Ale oczywiste 
jest, że każde takie działanie zmniejsza kolejki, czyli 
zwiększa dostępność. No i zwiększa też dostępność 
dla innych do danych podmiotów. Bo pamiętajmy, że 
jest wolny wybór.

W tej chwili… Teraz już skupię się na zmia-
nach dotyczących Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Powoli kończy pracę tzw. zespół systemowy, któ-
remu przewodniczy pan minister Radziwiłł i któ-
ry taki projekt opracowuje. Nie chciałbym o tym 
na razie mówić. Jeżeli chodzi o plan pracy Rady 
Ministrów, to wspomniana zmiana jest zaplano-
wana na 2018 r.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Andrzeja 

Stanisławka.

Senator Andrzej Stanisławek:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie ze względu 

na liczne głosy, że samorządy mają różną sytuację 
finansową i w związku z tym będzie różna możliwość 
wykupywania dodatkowych usług medycznych. Czy 
omawiana tu ustawa ogranicza możliwość korzystania 
pacjenta, chorego człowieka, ze szpitala, który został 
dofinansowany przez samorząd w innym wojewódz-
twie?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Warczyński:

Nie ogranicza oczywiście. Ale samorząd może 
finansować dodatkowe świadczenia tylko dla swo-
jej społeczności, prawda? Tak że pacjent z innego 
województwa może korzystać, ale w ramach kolejki 
z NFZ. Ale oczywiście jeżeli samorząd realizuje takie 
zadanie dodatkowe, to tym samym znacząco skraca 
tę kolejkę z NFZ.

Senator Andrzej Stanisławek:

Ale czy to jest ograniczone np. adresem wpi-
sanym w dowodzie osobistym? Czy jak ktoś jest, 
powiedzmy, z Lublina, to nie może korzystać z do-
datkowych funduszy przeznaczonych przez samo-
rząd w Warszawie?
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(podsekretarz stanu P. Warczyński) jednostce samorządu terytorialnego? Czy jest jakieś 
trzecie wyjście?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Warczyński:
Dziękuję bardzo.
Rzeczywiście rozważane było takie rozwiąza-

nie, ale ostatecznie zdecydowaliśmy się na to, co 
proponujemy, i to jest niejako rozwinięcie tego, co 
obowiązuje aktualnie, ponieważ w programie profi-
laktyki samorząd też może finansować świadczenia 
tylko dla swojej społeczności, a to jest finansowanie 
świadczeń i to jest finansowanie świadczeń, więc wy-
magałoby to dość dużych zmian koncepcji. Tak że, 
jeżeli chodzi o finansowanie, decyzja była taka, że to 
ma być finansowanie świadczeń przede wszystkim 
w swoim podmiocie, w pierwszej kolejności w swoim 
podmiocie, ale nie ogranicza to finansowania w in-
nych podmiotach, bo np. tzw. swój SP ZOZ może nie 
mieć pełnego wachlarza świadczeń albo może nie 
być wydolny na tyle, żeby udzielić tylu świadczeń, 
ile zamierza sfinansować samorząd. Więc to mogą 
być różne sytuacje.

Jeżeli chodzi o taki kryzysowy stan, że właści-
wie już nie ma możliwości, bo ani podmiot nie ma 
pieniędzy, ani samorząd nie ma pieniędzy, choć od 
1997 r., zaznaczam, nie było takiego kryzysu, zawsze 
jakoś sobie radzono z tą sytuacją… Wiemy, że sytu-
acje są różne, najczęściej niezbyt dobrze… Albo też 
dlatego, że nie było wyboru, i zarówno samorządy, 
jak i podmioty korzystały z pomocy parabanków. 
Prawda? A wiemy, jakie warunki te instytucje ofe-
rowały. Ale chciałbym zauważyć tutaj pewne zapisy, 
które już w tej ustawie są, a które mówią o tym, że 
SP ZOZ można wyposażyć nie tylko w nieodpłatne 
użytkowanie nieruchomości, ale można też SP ZOZ 
wyposażyć w te nieruchomości. I wtedy SP ZOZ, 
jako właściciel swojego budynku i tej ziemi, na któ-
rej funkcjonuje, jest zupełnie innym partnerem na 
przykład dla banków, gdy chodzi o to, żeby wziąć 
kredyt. A jeszcze z uwagi na to, że od przyszłego roku 
kontrakty w przypadku szpitali zrobią się 10-letnie, 
a w przypadku ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
5-letnie, to będą to już wtedy zupełnie inni partnerzy 
– z pewną stabilną pozycją, mogący sobie zaplanować 
całą ścieżkę albo rozwoju, albo naprawy. Dlatego też 
te wszystkie regulacje dotyczące sprawozdań i reali-
zacji programów naprawczych znalazły się w ustawie.

Tu chciałbym zauważyć jeszcze jeden mechanizm, 
mianowicie taki, że organy tworzące mają możliwość 

funkcjonowania podmiotów leczniczych w Polsce. 
Jeżeli chcielibyśmy coś zmieniać, a mam nadzieję, że 
będziemy zmieniali, w zakresie polepszenia dostępu 
do świadczeń, to taką ustawą jest ustawa o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych. Nie chciałbym, żeby ta ustawa regulo-
wała tamten zakres. Pamiętamy, część z państwa na 
pewno pamięta ustawę o zakładach opieki zdrowot-
nej, gdzie było wszystko, i żeby się zorientować, jakie 
wtedy obowiązywały zasady… Prawnicy byli z tego 
bardzo zadowoleni, a ja pamiętam, że tygodniowo 
trzeba było wysyłać kilkadziesiąt interpretacji tej 
ustawy. Teraz jest mniej więcej kilka miesięcznie. 
Taka jest różnica między tymi 2 regulacjami.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Mam 2 py-
tania. Jedno dotyczy tych dodatkowych świadczeń 
wprowadzanych w art. 9a, świadczeń gwarantowa-
nych, i w art. 9b do ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
Państwo zakładacie, że samorząd będzie wykupywał, 
nazwijmy to, świadczenia, jeśli jest organem tworzą-
cym, w swoim szpitalu, mówiąc krótko, w swoim 
ZOZ. I to rodzi zastrzeżenia natury konstytucyjnej 
i może to rodzić, powiedzmy sobie wprost, złą krew, 
bo nagle mieszkańcy danego powiatu dowiedzą się, 
że powiat jest na tyle biedny, że nie może im nic wy-
kupić.

Pytanie jest takie. Czy nie byłoby prościej, żeby 
dana jednostka, załóżmy, dany powiat wykupywał 
świadczenia w swojej jednostce, w swoim szpitalu 
od razu, bez zróżnicowania: swoi pacjenci – nie swoi 
pacjenci, zamieszkali u siebie – nie u siebie, czyli 
żeby ta, powiedzmy, pomoc była przekazywana nie na 
mieszkańca, tylko na jednostkę, której dana jednostka 
samorządu terytorialnego jest organem tworzącym. 
To jest jedno pytanie. Wtedy nie rodziłoby to, przy-
najmniej na pierwszy rzut oka, żadnych problemów 
konstytucyjnych.

A drugie pytanie jest tego rodzaju. Co by pan po-
radził takiemu powiatowi, który opierał się, tak to 
nazwę, bo nie miał środków na dostosowanie swojego 
ZOZ, prowadzonego przez siebie szpitala do wymo-
gów standaryzacji, a teraz jest w sytuacji, praktycz-
nie rzecz biorąc, podbramkowej? Co on ma zrobić? 
Czy ma zlikwidować ten szpital, przekazać go innej 
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(podsekretarz stanu P. Warczyński) krajów Unii Europejskiej, oczywiście w ujęciu pro-
porcjonalnym. A więc coś musi się tu zmienić. Na 
zdrowie poświęcamy około 4,5% PKB, gdy tymcza-
sem średnia wyliczona dla wszystkich państw eu-
ropejskich – a więc dla takich jak my, dla państw 
postkomunistycznych, i dla państw starej Unii – wy-
nosi co najmniej 6,5%, więc prawie dwa razy tyle co 
u nas. No więc tutaj są konieczne działania, które 
zwiększą środki publiczne w systemie. Powoli takie 
działania są realizowane – np. leki dla grupy 75+ będą 
finansowane z budżetu państwa, a nie z Narodowego 
Funduszu Zdrowia, a więc tam tych środków będzie 
więcej, są także ostatnie zmiany dotyczące szcze-
pień obowiązkowych, które też będą finansowane 
z budżetu państwa, a nie z budżetu Narodowego 
Funduszu Zdrowia. To oczywiście jest początek 
tej drogi. Ale należy się zastanowić nad tym, czy 
nie zacząć finansować w sposób budżetowy takich 
obszarów ochrony zdrowia, które w prosty sposób 
dadzą się finansować, a nie wymagają tych wszyst-
kich procedur konkursowych. Takim obszarem jest 
np. psychiatria, w przypadku której wiadomo, że 
duży jest udział kosztów stałych, a mały udział 
kosztów zmiennych. W tych obszarach z pewnością 
można zmienić sposób finansowania tego systemu. 
I myślę, że stopniowo, obejmując kolejne obszary, 
można, nie uszczuplając pieniędzy, które aktualnie 
są w Narodowym Funduszu Zdrowia, zwiększyć 
finansowanie systemu ochrony zdrowia.

Jeżeli chodzi o zobowiązania, to rzeczywiście one 
w tej chwili wynoszą około 14 miliardów zł. To są 
oczywiście absolutnie wszystkie zobowiązania. Bo 
jeżeli mówimy o SP ZOZ, o których przede wszyst-
kim dzisiaj dyskutujemy, to te zobowiązania w tej 
chwili wynoszą niewiele więcej niż 10,5 miliarda zł. 
To oczywiście jest bardzo dużo, ale patrząc histo-
rycznie, to wcale nie jest taki zły wynik, dlatego że te 
zobowiązania bywały większe. Jeżeli mówimy o zo-
bowiązaniach wymagalnych, bo te są istotne, gdyż 
to już są zobowiązania, które wymagają spłaty, to 
w tej chwili one wynoszą 1 miliard 730 milionów zł 
w przypadku SP ZOZ, a np. w 2004 r. wynosiły pra-
wie 6 miliardów zł. Tak więc to stopniowo, bardzo 
powoli, ale stopniowo się zmniejsza. Od mniej więcej 
2006 r. utrzymują się na mniej więcej stałym pozio-
mie zarówno zobowiązania całkowite, jak i zobowią-
zania wymagalne, tylko tak jak mówię, z tendencją 
malejącą, a dynamika co roku jest mniejsza o mniej 
więcej 2%, 1,5–2%. Tak że jak widać, jednostki sa-
morządu terytorialnego naprawdę się starają, aby te 
zobowiązania nie były większe.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Leszek Czarnobaj.

przekazać – bez likwidacji, bez przekształcania, 
w porozumieniu z innym organem – swój podmiot 
innemu organowi. Któryś z panów senatorów pytał, 
czy był taki przykład, że przekazywano podmiot, czy 
była taka chęć przejęcia albo przekazania podmiotu. 
Było tak, choć to wszystko odbywało się na zupełnie 
innych zasadach – bo w tej chwili to nowe rozwią-
zanie jeszcze nie obowiązuje – a dotyczyło to wypo-
sażenia jeleniogórskiego uniwersytetu medycznego 
w szpital kliniczny. I był z tym wielki kłopot, były 
wielkie wygibasy prawne, żeby to mogło się odbyć. 
A wszyscy chcieli, żeby to się odbyło. Tak więc jest 
kilka mechanizmów, które pozwolą dodatkowo na 
skorzystanie z takiej możliwości, na wyjście z trudnej 
sytuacji finansowej, o jakiej pan senator mówił.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Teraz pan Andrzej Pająk, pan senator Andrzej 

Pająk. Proszę.

Senator Andrzej Pająk:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam do pana takie pytanie. 

Na koniec 2015 r. zadłużenie szpitali to około 14 mi-
liardów. Ile w tym jest długu wymagalnego? W ogóle 
taka suma długu, i to długu wymagalnego, to jest 
ogromny garb dla szpitali – zdajemy sobie z tego spra-
wę. W szpitalach jednak wiele można zrobić, żeby 
racjonalniej wydawać pieniądze. Ale jest też pewna 
granica, której nie przekroczymy. Czy jest szansa, 
żeby wzrost wydatków na służbę zdrowia nastąpił, 
przynajmniej w wyliczalnych procentach i w jakimś 
czasie? Czy jest na to szansa? Bo ta suma środków 
wydawanych u nas jest w skali Europy, w stosunku 
do sytuacji w innych krajach, niewielka. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Warczyński:
Dziękuję bardzo.
Pan senator słusznie zauważył, że zarówno jako 

społeczeństwo, ale też niestety jako państwo, bardzo 
mało łożymy na zdrowie, bo najmniej ze wszystkich 
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społeczności, zwłaszcza że tak się w tej chwili dzieje, 
po prostu tak się dzieje.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Ministrze, jeszcze raz chcę zaznaczyć, że 

czym innym jest kwestia badań profilaktycznych, 
nawet tych poszerzonych, bo to jest akcja promocyjna, 
jest ogłoszenie, informacja, kto może się zgłosić, i tam 
przypadkowo może być ktoś nie z tej gminy, ale jest 
szeroka akcja promocyjna. Tymczasem ja mówię o sy-
tuacji, kiedy do szpitala trafia nie człowiek zdrowy, 
tylko człowiek, który chce uzyskać pomoc, nie pomoc 
profilaktyczną, tylko pomoc w leczeniu, i otrzymuje 
informację: skoro jest pan z gminy X, to nie możemy 
panu pomóc, musi pan być z gminy Y, a tak w ogóle 
prosimy, żeby przyszedł pan w styczniu, bo nie jest 
to ratowanie życia. Tu oczywiście pomijamy kwestię 
ratowania życia, bo to jest bezdyskusyjne.

(Głos z sali: Właśnie.)
Tak że to zostawiam, rozumiem, że o tym nie 

mówimy.
Chodzi mi o ten moment. To jest coś, co będzie 

wprowadzało różnego rodzaju konflikty, o tym mó-
wię. Dlaczego państwo nie poszukaliście innej drogi?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję. Powtórzył pan pytanie, Panie Senatorze.
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Warczyński:
Tak, wydaje się, że w tej chwili nie ma innej drogi. 

Trudno wyobrazić sobie taką sytuację… Krótko mó-
wiąc, będzie to się odbywało w ten sposób. Zarówno 
w odniesieniu do tych, jak i w odniesieniu do tych 
świadczeń muszą być prowadzone kolejki. Prawda? 
Pacjenci się zapisują. Mówimy o pacjentach plano-
wych. Jak sam pan senator zauważył, nie są to pa-
cjenci przyjmowani…

(Głos z sali: Nagle.)
…nagle do szpitala, bo istnieje zagrożenie życia 

bądź zdrowia. Wtedy nie ma dyskusji. Po prostu ta-
kich pacjentów się przyjmuje.

A to są pacjenci planowi i oni są normalnie zapi-
sywani w kolejkach. Jeżeli jest to pacjent danej spo-
łeczności, to jest na liście w kolejce do tego świadcze-
nia. Ale musimy być świadomi tego, że to wszystko 
odbywa się w momencie, w którym już skończył się 

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! W dużym 
stopniu poruszamy wątek dotyczący kupowania. Ja 
rozumiem, że jest potrzeba dodatkowych pieniędzy 
w ochronie zdrowia, i jesteśmy co do tego zgodni. 
To po pierwsze.

Po drugie, Panie Ministrze, czym innym jest na-
prawienie dachu, kupienie jakiegoś tam urządzenia, 
bo w momencie, kiedy pojawia się pacjent z innej 
gminy niż ta, która to ufundowała, nie ma rozgra-
niczenia. Proszę mi powiedzieć, czy państwo dys-
kutowaliście nad tym w resorcie. Jak to będzie się 
odbywało? Trafia pacjent z gminy X i mówi mu się: 
przepraszamy bardzo, skończył nam się kontrakt, wójt 
z pana gminy nie wykupił świadczeń, proszę przyjść 
w styczniu. Czy wy wyobrażacie sobie sytuację, 
w której stawiamy dyrektora szpitala, który będzie 
musiał tak reagować? Czy nie było innego rozwiąza-
nia? Ja mogę zaproponować kilka rozwiązań, które 
powinny być. Bo ja rozumiem, że dobrym pomysłem 
jest, że samorządy mogą wspomóc gotówką, kupując 
bezpośrednio usługę. Ale czemu nie wysililiście się 
państwo, by poszukać takiej drogi, żeby nie było to 
tak znaczone, że to tylko pacjent z danej gminy?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Warczyński:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Tak jak już tutaj w części odpowiadałem panu 

senatorowi, to było dosyć głęboko przemyślane. Jeżeli 
już zdecydowano się na to rozwiązanie, to naprawdę 
taka analiza była dość dogłębna. Po pierwsze, to jest 
jakby kompatybilne z programami profilaktyki zdro-
wotnej, które mogą być realizowane tylko dla danej 
społeczności lokalnej. Wobec tego już coś takiego 
istnieje. Nie mówię o szczepieniach, ale programach 
profilaktyki, np. programach przesiewowych, kolono-
skopii czy badaniach dotyczących raka szyjki macicy 
czy raka piersi. Ale niektóre programy profilaktyki 
noszące nazwę „program profilaktyki” zawierały dość 
zaawansowane procedury medyczne. I to było reali-
zowane tylko dla danej społeczności.

Ja mogę podać przykład. Wyobraźmy sobie sytu-
ację, w której jakaś gmina, powiat albo nawet woje-
wództwo realizuje w jednym podmiocie jakieś świad-
czenia i zjeżdżają się tam mieszkańcy z całej Polski. 
To też jest taki problem, który jest nierozwiązywalny. 
Więc wydaje się, że lepiej to ograniczyć do własnej 
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(podsekretarz stanu P. Warczyński) o łączeniu w odpowiedzi na pytanie pana senatora 
Czerwińskiego, to moje pytanie trochę się łączy z jego 
pytaniem. To jedna kwestia.

A jest również taka: czym samorządy argumento-
wały tę opinię negatywną w tym zakresie, o którym 
pan mówił?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Warczyński:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Oczywiście były samorządy, które wiedziały 

o tym, że ten zapis obowiązuje od prawie 20 lat, a były 
takie, które dopiero zauważyły, że są zmuszone do 
pokrywania ujemnego wyniku finansowego, i takie 
zgłosiły uwagi. Te, które wiedziały o tym zapisie, nie 
zgłaszały uwag w tym zakresie. Oczywiście jestem 
przekonany, że skoro przepis obowiązuje od 20 lat 
i na podstawie tego przepisu nie zlikwidowano jesz-
cze żadnego SP ZOZ, to nadal dokładnie tak będzie.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Krystian Probierz.

Senator Krystian Probierz:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Przed chwi-

leczką był pan uprzejmy podać dane o wielkości na-
kładów na zdrowie naszych obywateli, podał pan to 
w procentach PKB. Moje pytanie dotyczy tego, jaki 
procent PKB w nakładach na nasze zdrowie pocho-
dzi z prywatnych kieszeni. Czy to jest oszacowane, 
czy to jest możliwe do oszacowania? Bo wiemy, że 
ten utrudniony dostęp do opieki zdrowotnej w wielu 
przypadkach powoduje to, że korzystamy z własnych 
środków, aby uzyskać leczenie czy dostęp do służby 
zdrowia. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Warczyński:
Dziękuję bardzo.
Oczywiście nikt nie powie, że na pewno to jest tyle, 

ale uważa się, że to jest mniej więcej 30 miliardów zł 

kontrakt na to świadczenie. Więc to nie jest tak, że 
podmiot albo samorząd może niejako dodatkowo je 
kupić. To jest świadczenie wykraczające poza limit, 
to jest finansowanie świadczeń ponadlimitowych, 
niewynikających z zagrożenia zdrowia i życia.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Andrzej Wojtyła.

Senator Andrzej Wojtyła:
Panie Marszałku, rezygnuję z zadania pytania ze 

względu na zbliżający się mecz. Ja sobie to wyjaśnię 
z panem ministrem po dyskusji.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Jaki mecz? (Wesołość na sali) Dla senatora nie ma 

nic ważniejszego niż obrady.
Pan senator Piotr Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Ministrze, mnie jako przewodniczącego 

komisji samorządu interesuje samorząd. Do naszej 
komisji samorządu, mimo że problem, jak pan wie-
lokrotnie tu mówił i to widać, dotyczy w istocie 
samorządów jako tworzących te jednostki, projekt 
ustawy nie został skierowany, ale zainteresowanie 
samorządów tą ustawą jest olbrzymie.

Odpowiedział pan częściowo na moje pytanie, ale 
jakby nie do końca. Odnośnie do tych konsultacji z sa-
morządami powiedział pan, że jeśli chodzi o komisję 
wspólną, to w zakresie wariantu likwidacji SP ZOZ 
była opinia negatywna.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Piotr Warczyński: Nie w tym zakresie. Przepraszam, 
Panie Senatorze…)

Właśnie, żeby to było jasne.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Piotr Warczyński: W zakresie kupowania świadczeń.)
W zakresie kupowania świadczeń. A w zakresie 

likwidacji nie było problemów. Bo ja zastanawiałem 
się…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Piotr Warczyński: Nie, był… Przepraszam.)

…kto w sytuacji, gdy mamy problem likwidacji, 
zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo zdrowot-
ne na danym terenie, na terenie danego samorzą-
du. Czy powstanie nowy ośrodek, że tak powiem, 
nowy SP ZOZ? Skoro jednostki nie stać na dopła-
tę, to jak będzie wyglądała ta sytuacja? Pan mówił 
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(podsekretarz stanu P. Warczyński) Dziecka w styczniu czy ze szpitalem klinicznym 
w Bydgoszczy, czy też z UCK w Gdańsku. A więc 
ta pomoc jest realizowana, prawda? To nie jest tak, 
że nic się nie dzieje.

Co do koncepcji tej agencji rozwoju szpitalnic-
twa, która… No, nie wiemy, jak ona będzie się osta-
tecznie nazywała, ale właśnie ta nazwa oddaje ideę 
tego, że głównym zadaniem takiej agencji nie byłoby 
udzielanie pożyczek na restrukturyzację, lecz pomoc 
w rozwoju. Czyli chodzi tu o pomoc dla takich sa-
morządów i dla takich szpitali, których po prostu nie 
stać na przykład na modernizację, na przebudowę sal 
operacyjnych czy też na centralną sterylizatornię, nie 
stać na odtworzenie albo nawet na utworzenie takich 
podstawowych dla jakości, dla bezpieczeństwa pa-
cjenta struktur. Oczywiście w tej chwili koncepcja, 
jeśli chodzi o tę agencję, jest otwarta i ścierają się… są 
dyskusje. No, i nie powiem tu o żadnym odkryciu, ale 
sukces tej agencji będzie zależeć oczywiście przede 
wszystkim od ilości posiadanych przez nią środków 
– a to chyba jest najtrudniejszą rzeczą do pozyskania 
w przypadku tej agencji.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Jacek Włosowicz.

Senator Jacek Włosowicz:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Mam pyta-
nie dotyczące nowej możliwości finansowania usług 
przez samorządy. Czy ta możliwość… Czy jest moż-
liwe wykupywanie przez dany samorząd usług tylko 
w placówkach na jego obszarze, czy również poza tym 
obszarem? Czyli czy na przykład gmina ze święto-
krzyskiego może sobie wykupić dane świadczenie 
medyczne w jakiejś placówce w Warszawie?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Warczyński:

Ten zapis jest dosyć elastyczny i mówi… Dziękuję, 
Panie Marszałku. Ten zapis mówi, że w pierwszej 
kolejności u swoich, w swoim podmiocie. A więc 
nie ogranicza… Jeżeli tenże podmiot nie gwaran-
tuje takiego spektrum świadczeń, jak tego oczekuje 
samorząd, to samorząd może wykupić te świadcze-
nia w innym podmiocie, który nie należy do niego, 
choć… No, można sobie wyobrazić, że będzie wysyłał 

rocznie. Przypominam, że budżet funduszu to mniej 
więcej 177 miliardów zł. Ale jest to też idealna oka-
zja, żeby powiedzieć, jaki jest np. zakres finansowa-
nia NHS w samej Anglii, bez Szkocji, bez Irlandii 
Północnej, bez Walii. To jest mniej więcej 130 mi-
liardów funtów. To tak, żeby zdać sobie sprawę, jakie 
są różnice w Europie, jeżeli chodzi o finansowanie 
ochrony zdrowia, a wiemy, że tam obywatele niezbyt 
są zadowoleni ze swojego systemu.

(Senator Leszek Czarnobaj: A jaki to jest procent 
PKB?)

To jest około 7%, ponad 7%.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: I są kolej-

ki… A są kolejki w Wielkiej Brytanii?)
Tak, są kolejki, tylko że Brytyjczycy to trochę 

inaczej rozwiązują.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dobrze, nie będę zadawał innego pytania.
Proszę bardzo, pan senator Andrzej Pająk.

Senator Andrzej Pająk:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Mówiliśmy 
już o tym długu w wysokości 14 miliardów na ko-
niec 2015 r. Rząd deklaruje, że tak powiem, pomoc, 
żeby ten dług się zmniejszał. I m.in. ma to zrobić 
poprzez powołanie Agencji Rozwoju Szpitalnictwa. 
Ta agencja ma pomagać przede wszystkim tym naj-
słabszym szpitalom, jeżeli chodzi o finansowanie. 
Czy mógłby pan uchylić rąbka tajemnicy, kiedy ta 
agencja powstanie i jaka będzie formuła tej pomocy, 
gdzie ewentualnie będą poszukiwane pieniądze, żeby 
te szpitale wspomóc?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Warczyński:

No, chciałbym zaznaczyć, że taka pomoc już jest 
realizowana np. przez Agencję Rozwoju Przemysłu, 
która pod dosyć surowymi warunkami wspomaga 
szpitale, dając im odpowiednie pożyczki, ale w za-
mian otrzymując program restrukturyzacji, który 
później monitoruje i którego realizacji wymaga od 
tych szpitali. Tak się stało np. z Centrum Zdrowia 
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(podsekretarz stanu P. Warczyński) przede wszystkim na mapach. Jednocześnie w fun-
duszu istnieje coś takiego jak plan zakupu i ten plan 
zakupu też musi się opierać na mapach. To są takie 
dwa mechanizmy, które nie pozwolą na tworzenie 
niepotrzebnych nowych podmiotów albo nowych 
oddziałów, bo tam jest też kwestia opiniowania we-
wnętrznych reorganizacji szpitali czy też przychodni.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Piotr Warczyński: Dziękuję, Panie Marszałku, dzię-
kuję państwu.)

Otwieram dyskusję.
(Senator Kazimierz Kleina: Nie ma chętnych…)
Proszę o zabranie głosu panią senator Dorotę 

Czudowską.
(Rozmowy na sali)
(Senator Kazimierz Kleina: Tylko krótko, bo…)
(Senator Dorota Czudowska: Nasi wygrają…)
Przepraszam, kto tutaj prowadzi obrady, pan sena-

tor Kleina, pan senator Zientarski? (Wesołość na sali)
(Rozmowy na sali)
Każdy z państwa ma 10 minut na pierwsze wystą-

pienie, a potem 5 minut.
Proszę bardzo, Pani Senator.

Senator Dorota Czudowska:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przygotowana na podstawie rządowego projektu 

ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej 
oraz niektórych innych ustaw zmienia tylko niektó-
re zapisy ustawy obowiązującej od kwietnia 2011 r., 
ale te zmiany – widać to było po pytaniach – są do-
syć istotne, żywo interesujące senatorów. Chociaż 
po debacie na ten temat w Sejmie, którą śledziłam, 
spodziewałam się, że będzie tutaj gorętsza atmosfera, 
ale jest tak, jak powinno być w Senacie: spokojnie, 
rozważnie.

Główne cele. Główny cel tej ustawy to zahamo-
wanie komercjalizacji samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej, prywatyzacji szpitali, 
które utworzone były w dziejach powojennych ze 
środków publicznych, czyli są własnością całego na-
rodu. Cele tej ustawy przedstawił dosyć wyczerpu-
jąco pan senator sprawozdawca, więc nie będę już 
ich powtarzać. Ale śledząc prasę medyczną, a także 
maile, które przychodzą do nas, zauważyłam, że wiele 
osób wyraża takie czy inne obawy, czy ta ustawa jest 
najpotrzebniejsza i czy w ogóle jest potrzebna.

swoich mieszkańców do Warszawy, choć jest to mało 
prawdopodobne.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Stanisław Gogacz.

Senator Stanisław Gogacz:
Panie Ministrze, w dodanym art. 50a w ust. 1 jest 

zapis mówiący o tym, że tworząc SP ZOZ, uwzględ-
nia się konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 
zdrowotnego obywateli oraz racjonalnej opieki zdro-
wotnej. I ten zapis koresponduje oczywiście z art. 6 
ust. 1 i ust. 3, gdzie mówi się o możliwości tworzenia 
samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej. Moje 
pytanie jest następujące: czy w ostatnich latach zda-
rzyło się… Pan chyba częściowo już na takie pytanie 
odpowiadał. Ale mnie chodzi o organ prowadzący, 
jakim jest jednostka samorządu terytorialnego. Czy 
zdarzyło się, żeby został powołany SP ZOZ czy też 
zdarzyło się, żeby nietrafiona restrukturyzacja w kie-
runku… Ja już nie mówię, że w kierunku prywatnego, 
ale w kierunku niepublicznego zakładu opieki zdro-
wotnej… Czy po prostu zdarzyło się tak, żeby taka 
konwersja dokonała się na bazie właśnie nietrafionej 
restrukturyzacji, przejścia w kierunku niepublicznego 
zakładu opieki zdrowotnej?

I jeszcze, jeszcze… No i oczywiście to, czy to 
bezpieczeństwo, o którym właśnie wspomniałem, 
jest zagrożone i czy SP ZOZ tylko wtedy będą po-
wstawały, kiedy będzie zagrożone bezpieczeństwo 
zdrowotne? Czy to będzie się też wiązało z tak zwaną 
mapą świadczeń zdrowotnych, mapą bezpieczeństwa 
zdrowotnego? Bo mówi się, że taka mapa powinna 
powstać. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Warczyński:
SP ZOZ nie tworzono, bo był zakaz. Prawda? 

A w tej chwili istnieje taka możliwość na nowo. 
Oczywiście mam nadzieję, że właśnie taka możliwość 
będzie też wynikała z map potrzeb zdrowotnych. Są 
pewne mechanizmy, które będą to regulowały, bo 
istnieje coś takiego jak opinia wojewody, jeżeli chodzi 
o inwestycje w danym regionie, i ta opinia opiera się 
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(senator D. Czudowska) przez wielu pracowników służby zdrowia, ale i wiele 
osób, którym jest bliskie holistyczne podejście do 
człowieka, takie bardziej humanistyczne… Za to już 
teraz – myślę, że nie tylko w imieniu własnym – dzię-
kuję. Kilkadziesiąt poprawek do tej ustawy dotyczy 
zamiany wyrazów „przedsiębiorstwo lecznicze” na 
wyrazy „zakład leczniczy”. Oddychamy z ulgą…

Bardzo ważne w tej ustawie jest to, co podkreślał 
senator sprawozdawca, ale i pan minister w odpo-
wiedziach na pytania. Chodzi o możliwość… Jeżeli 
szpital nie wyjdzie z długów – ma na to określony 
czas, wcale nie taki krótki – to ten szpital będzie 
można zlikwidować, co jednak nie znaczy, że to bę-
dzie taka totalna likwidacja. Można w tym miejscu 
utworzyć nowy SP ZOZ. Te zmiany w ustawie dają 
prawo do tworzenia nowych SP ZOZ zarówno jed-
nostkom rządowym, ministerstwu, wojewodom, jak 
i samorządom. Jest to pożądany i oczekiwany zapis.

Mówiono tu o tym, że znosimy nieistniejący 
w praktyce, z powodu wysokich kosztów, obowiązek 
ubezpieczania się od tzw. zdarzeń medycznych. To 
obniży koszty i da pewien spokój sumienia świadcze-
niodawcom – pozostanę przy tej nomenklaturze – ale 
także spowoduje, o czym tu chyba nie było mowy… 
Poprzednia ustawa nakładała obowiązek składania 
kwartalnego sprawozdania do Państwowej Inspekcji 
Pracy oraz do organów samorządów medycznych 
o liczbie zatrudnionych osób i warunkach zatrudnie-
nia. Proszę państwa, co kwartał! To sprawozdawczość 
nikomu tak naprawdę niepotrzebna. Zatem mniej biu-
rokracji to też radość.

W tej ustawie, co może poprawi w przyszłości 
raporty Najwyższej Izby Kontroli co do analizy złej 
lub dobrej kondycji zakładów opieki zdrowotnej, jest 
mowa o opracowaniu wskaźników sytuacji finan-
sowo-ekonomicznej, które będą opracowane przez 
ministra zdrowia, a także ministra właściwego do 
spraw finansów. Takiej analizy do tej pory nie było, 
analizy tego, dlaczego jednemu szpitalowi się powo-
dzi – czy ten szpital nie generuje długów, ma szeroki 
asortyment świadczeń zdrowotnych, pacjenci i miesz-
kańcy danego regionu są zadowoleni – a do innego 
wciąż musimy dokładać. Sama byłam radną sejmiku 
wojewódzkiego, który był właścicielem trzech dużych 
specjalistycznych szpitali, we Wrocławiu, w Jeleniej 
Górze i w Legnicy, i co jakiś czas, jak były w sejmiku 
jakieś możliwości, dofinansowywało się te szpitale 
naprawdę grubymi milionami złotych, ale nigdy dy-
rekcje szpitali nie przedstawiały analizy tego, skąd te 
długi są. Nie mogliśmy się nawet dowiedzieć, jaka jest 
struktura zatrudnienia kadry kierowniczej i jakie są 
zarobki, bo to wg samorządu, wg rady sejmiku było 
tajne. Ale dofinansować w kwocie kilkudziesięciu 
milionów co jakiś czas ten czy tamten szpital można 
było. Zatem te wskaźniki finansowo-ekonomiczne, 
wskaźniki obiektywne dla wszystkich i obowiązujące 

Wysoka Izbo! Ochrona zdrowia zawsze jest na 
celowniku opinii społecznej. Wiadomo, dlaczego. 
Dotyczy ona wszystkich. To jest sytuacja polskich 
pacjentów, ale także sytuacja pracowników ochro-
ny zdrowia. Ta sytuacja i pacjentów, i pracowników 
ochrony zdrowia, o czym świadczyły niedawne pro-
testy w Centrum Zdrowia Dziecka, nie pozwalają 
spokojnie spać politykom. Czy musimy coś zmieniać? 
No, musimy. 

Polska pod względem oceny poziomu świadczeń 
zdrowotnych, a takiej ocenie poddają się prawie 
wszystkie kraje Europy i bogatsze kraje świata, na 
35 krajów zajmuje trzydzieste czwarte miejsce. Za 
nami jest tylko Czarnogóra. O tym, co już było mó-
wione, przez ostatnie lata… Nasze szpitale są zadłu-
żone na 14 miliardów zł. Wymagalny, niewymagal-
ny, ale dług jest długiem i kiedyś go spłacić trzeba. 
Kolejki do specjalistów wydłużają się do kilkunastu 
miesięcy, a w przypadku niektórych specjalistycznych 
operacji, takich jak operacje stawów kolanowych, bio-
drowych czy zaćmy ocznej, w niektórych regionach 
Polski są nawet kilkuletnie. Palącym problemem jest 
olbrzymi niedobór lekarzy w Polsce. Na dzisiaj braku-
je 15 tysięcy lekarzy. Niskie płace personelu szczegól-
nie średniego, w tym pielęgniarek… W prywatyzowa-
nych na mocy ustawy z 2011 r. szpitalach tak zupełnie 
dobrze też się nie dzieje. Obserwowano przejściową 
poprawę w latach 2012–2013, ale już w roku 2014 
straty zaczęły się generować. Wśród przyczyn strat, 
jakie ponoszą szpitale, w pokontrolnych protokołach 
z 2014 r. Najwyższa Izba Kontroli wymienia na pierw-
szym miejscu niedoszacowanie kosztów świadczeń 
zdrowotnych, ale także niedostosowanie struktury 
szpitali do potrzeb zdrowotnych w danym środowi-
sku, błędy w zarządzaniu jednostką, a także brak 
skutecznego nadzoru nad działaniem szpitali przez 
podmioty tworzące te jednostki. Prywatyzacja nie-
których szpitali obejmujących niektóre świadczenia 
zdrowotne… Jak te przysłowiowe rodzynki z ciasta 
zostały wybrane i są źródłem no wielu nieuzasad-
nionych zysków dla niektórych jednostek, zysków 
czerpanych z kontraktu z Narodowym Funduszem 
Zdrowia, który, jak wiemy, jest utrzymywany z po-
datków Polaków.

Wracając do samej ustawy, chciałabym przede 
wszystkim bardzo ministerstwu podziękować za 
to, że w ramach terminologii ustawy wycofano się 
z koszmarnego słowa „przedsiębiorstwo” i to już nie 
będzie przedsiębiorstwo lecznicze, tylko po prostu 
zakład leczniczy. Jeżeli w przyszłych ustawach zre-
zygnujemy ze stosowania wyrazu „świadczeniobior-
ca” na rzecz słowa „pacjent”, wyrazu „świadczenio-
dawca” na rzecz wyrazów „lekarz”, „pielęgniarka”, 
„przychodnia” czy „szpital”, będzie to oczekiwany 
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(senator D. Czudowska) – i stwarzamy taką możliwość – pomocy chociaż czę-
ści z nich. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Tomasza 

Grodzkiego.

Senator Tomasz Grodzki:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Panie Ministrze!
Ponadpartyjnie dobiegają głosy, żeby się stresz-

czać, więc będę się naprawdę streszczał z powodu 
dzisiejszego ważnego wydarzenia w sportowym życiu 
naszego narodu. Kilka słów należy jednak powie-
dzieć. Bo o ile można się zgodzić z tezą pana ministra 
Radziwiłła, jak i wielu jego poprzedników, że pro-
wadzenie nowoczesnej ochrony czy służby zdrowia 
na poziomie jednego z najniższych odsetków PKB 
w Europie nie jest na dłuższą metę możliwe… I na-
leży się zgodzić, że nakłady na zdrowie należy nie 
tylko zwiększyć, lecz także racjonalnie pożytkować. 
Co do tego nie ma wątpliwości. Niemniej jednak oma-
wiana ustawa wydaje się klasycznym plasterkiem na 
dużą, wrzodziejącą ranę czy, jak mówią pielęgniarki, 
przykryciem mocniej pokrywką wrzącego garnka, ja-
kim jest system ochrony zdrowia. Zadłużenie szpitali 
idzie bowiem w miliardy i nie bardzo ma tendencję 
spadkową, a Agencja Oceny Technologii Medycznych 
i Taryfikacji wypuszcza kolejne specjalności z no-
wymi cenami. I większość, ogromna większość tych 
wycen jest jeszcze niższa, niż była do tej pory, co jest 
niezwykle niepokojące, dlatego że powszechną wie-
dzą menedżerów szpitali, dyrektorów i ordynatorów 
jest wiedza o tym, które oddziały są profitogenne, 
które się bilansują, a które zawsze przynoszą straty. 
Tak jest m.in. z pediatrią, tak jest z chirurgią ogól-
ną, która ma bardzo nisko wycenione procedury. Już 
z neurochirurgią, kardiochirurgią czy innymi dys-
cyplinami jest inaczej. Dlatego wyrastają jak grzyby 
po deszczu pracownie hemodynamiczne, gdzie są 
ratowane serca Polaków. Bo są to procedury dobrze 
wyceniane. Ale per saldo przyniosło to taki efekt, że 
zmniejszyliśmy bardzo znacznie odsetek Polaków 
umierających na ostre zespoły wieńcowe. Tak więc 
te pieniądze, chociaż odsądzano je od czci i wiary, 
zostały wydane dobrze. I nasuwałby się wniosek, że 
może należałoby równać niedoszacowane procedury 
w górę, a nie te dobrze oszacowane – w dół. Długo 
można by o tym mówić.

Ale wrócę do ustawy. Znając budżety samorzą-
dów, które mają przed sobą wiele zadań, choćby 
związane z kolejami regionalnymi, z drogami itd., 
nie widzę w budżetach tych samorządów rezerwy 

dla wszystkich jednostek SP ZOZ, będą pozwalały na 
miarodajną, obiektywną ocenę, dlaczego tu albo tam 
dzieje się źle lub dobrze.

I ta poprawka… Właściwie nie poprawka, to 
dołożenie dodatkowych artykułów w ustawie o fi-
nansowaniu świadczeń ze środków publicznych daje 
samorządom możliwość, nie zmusza ich… Ale znamy 
takie samorządy, które nawet chciałyby pomóc, tyle 
że nie miały takiej możliwości prawnej. Myślę, że 
wiele samorządów ją wykorzysta. A stronie dzisiej-
szej opozycji chciałabym powiedzieć, że my nawet 
jesteśmy w naszych kręgach za to krytykowani, że 
za wcześnie wchodzimy z tą ustawą, ponieważ sa-
morządy, które… W większości samorządów Prawo 
i Sprawiedliwość nie ma władzy, zatem samorządy, 
w których jest dużo osób z nadania czy z wyboru 
dzisiejszej opozycji, Platformy Obywatelskiej czy 
PSL, będą miały duże pole do popisu przed swoimi 
mieszkańcami i może to nam uniemożliwić wygranie 
następnych wyborów.

(Głos z sali: Nooo…)
Ale my tak nie patrzymy, my tak nie patrzymy, 

i liczymy na to, że ta ustawa zobliguje obecnych, dzi-
siejszych radnych do tego, żeby może inne priorytety 
ustawiać w miastach, może mniej wydawać na festy-
ny, mniej na kilkakrotne… Zawsze w dużych mia-
stach kilka takich imprez jest, przynajmniej w moim, 
co jakiś czas tysiące idą w rakiety, bo są światła, 
bo jest Nowy Rok, bo jest jakieś święto ulicy… Idą 
wielkie pieniądze na festyny. A może w sytuacji, kie-
dy są braki, kiedy nas na to nie stać, a będzie taka 
możliwość prawna, warto przekazać te pieniądze po 
prostu na świadczenia zdrowotne.

Uniemożliwienie prywatyzacji SP ZOZ to jest też, 
przypomnę, realizacja programu wyborczego Prawa 
i Sprawiedliwości. Mówimy o tym od zawsze, że je-
steśmy przeciwko prywatyzacji mienia publicznego.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pani Senator, 
niech pani rekapituluje…)

Już muszę kończyć, tak?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tak, powoli.)
No, to już prawie kończę.
Ważne jest w tej ustawie jeszcze to, że wprowa-

dzono dodatkowy artykuł, zgodnie z którym progra-
mowanie zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne 
w danym regionie musi być oparte na mapach zdro-
wotnych, które Ministerstwo Zdrowia w większości 
przygotowało i jeszcze jest w trakcie przygotowy-
wania.

Wysoka Izbo, w polskiej ochronie zdrowia gorzej 
już być nie może. Może być tylko lepiej. I na począ-
tek ten właśnie krok, może niezbyt wielki. Ale jeżeli 
na początku zmian nie możemy jeszcze ulżyć doli 
wszystkich pacjentów, to może stwórzmy możliwość 
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(senator T. Grodzki) bo ubezpieczyciele, a w zasadzie jeden, monopoli-
sta PZU, narzucali drakońskie stawki. Jeżeli jednak 
to wypuścimy i szpital nie zapłaci ubezpieczenia, 
a zdarzy się na jego terenie kilka powikłań, z powodu 
których pacjenci wystąpią o kilkaset tysięcy złotych 
każdy – a dzieje się tak niemal codziennie – to będzie 
to bardzo niebezpieczne. To tak jakbyśmy wyruszyli 
drogim autem na trasę, nie mając kompletnie ubez-
pieczenia, i to auto by się rozbiło. Przecież właściciel 
byłby zrujnowany. Tak samo będzie z właścicielami 
szpitali, jeżeli szpitale się nie ubezpieczą. I trzeba 
zdawać sobie z tego sprawę.

Nie chciałbym przedłużać. Wydaje mi się, że co do 
systemu ochrony zdrowia, który musimy poprawiać, 
ewolucyjnie poprawiać, istnieje ponadpartyjna zgoda, 
że nakłady na ochronę zdrowia są niskie i że należy 
je zwiększać. Ale zapisy tej ustawy powodują, że to 
jest rodzaj leczenia, który może spowodować wię-
cej szkód niż pożytku i nie przyniesie oczekiwanych 
skutków, dlatego będę wnosił o odrzucenie tej ustawy 
w całości. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

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

Czarnobaja.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ze względu na presję czasu obiecałem, że nie prze-

kroczę 5 minut…
(Senator Robert Mamątow: A przekraczaj…)
Jak będziesz tak podpowiadał, to…
Szanowni Państwo! 
Panie Ministrze, rozpocznę od zwrócenia się do 

pana. Wiemy, że pan minister długo już pracuje w re-
sorcie, ma doświadczenie. Chciałbym powiedzieć, 
że ja rozumiem, że ten projekt ustawy jest pewnym 
początkiem drogi, która nazywa się „strategia dla 
zdrowia”. Bo kiedy mówimy o zarządzaniu, to nie 
wystarczy wyjąć z piramidy zarządzania jednej ce-
giełki, zmienić ją i powiedzieć, że zmieniliśmy cały 
system. To jest coś, co z punktu widzenia pacjenta 
– o to pytałem – nie ma tak naprawdę większego 
znaczenia; podkreślam: większego znaczenia – bo za 
chwilę odniosę się do tego, co ma znaczenie. Dlatego 
oczekujemy… Muszę powiedzieć, że do tej pory przez 
27 lat właściwie nie przedstawiono kompleksowego 
elementu dotyczącego podejścia do ochrony zdro-
wia i mam nadzieję, że kiedyś takiego projektu się 
doczekamy.

Jeżeli chodzi o kwestię omawianej ustawy, o to, 
o co pytałem i o czym mówił pan minister, czyli kwe-
stie finansowe: strata netto, pokrycie jej przez szpital, 

na to, żeby wykupywać ponadlimitowe świadczenia. 
Są na to prostsze sposoby. Proszę zwrócić uwagę na 
to, z czego mało kto zdaje sobie sprawę, mianowicie 
że poważna gałąź gospodarki narodowej, jeden z fi-
larów nowoczesnego państwa obok sądownictwa, 
policji, szkolnictwa i wojska, to jest ochrona zdrowia. 
I ochrona zdrowia, ten poważny dział, w ogóle nie 
podlega ustawom o VAT. Szpitale nie są owatowane. 
Tak więc wystawiamy fakturę do NFZ bez VAT, a za 
wszystko, co kupujemy, płacimy VAT – i nie możemy 
go odzyskać. To dla budżetu byłoby prostym zada-
niem, stosunkowo najprostszym, bo dochody szpitali 
by wzrosły, a obrót VAT spowodowałby, że wysiłek 
budżetu państwa byłby relatywnie najmniejszy. Jeśli 
zaś idzie o inne rozwiązania, to przypomnę świętej 
pamięci pana profesora Religę, ministra zdrowia, któ-
ry przed śmiercią, jeszcze będąc ministrem, rozważał 
następujący projekt: skoro budżet państwa ma tyle 
a tyle pieniędzy, to niech limity procedur będą takie, 
jakie będą…

(Rozmowy na sali)
Czy ja mogę prosić, żeby koledzy nie przeszka-

dzali, Panie Marszałku?
(Senator Robert Mamątow: Koledzy nie przeszka-

dzają.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Koledzy 

z ławy senatorskiej!)
(Senator Kazimierz Kleina: O tym VAT rozma-

wiamy.)
I złożył projekt – nad którym dyskutowaliśmy 

w gronie chirurgów, kardiochirurgów – aby wymagać 
od szpitali wykonania 100% kontraktu NFZ, a je-
śli chodzi o więcej, jeżeli szpitale mają możliwości 
i znajdą pacjentów, to żeby mogły świadczyć te usługi 
opłacane właśnie z samorządów, z prywatnych kiesze-
ni, z organizacji dobroczynnych, z planów zdrowot-
nych zakładów pracy itd. Ten program wtedy został 
storpedowany. W tej chwili on wraca w takiej, po-
wiedziałbym, skarlałej formie, która niczego nie daje, 
bo natychmiast spowoduje zróżnicowanie dostępu do 
opieki zdrowotnej, dlatego że są samorządy bogate – 
które mają szansę, bo mają na swoim terenie kopalnię 
czy inny bogaty zakład – i są samorządy ubogie, któ-
rych nie będzie stać na dopłacanie, na dokupowanie 
nowych procedur. Spowoduje to rosnące zróżnico-
wanie w dostępie do opieki zdrowotnej. Nie chcę się 
już skupiać na innych gospodarczych zapisach o tzw. 
złotej akcji, o zakazie wypłacania dywidendy, bo, 
o ile się orientuję, stoją one w sprzeczności z unijnymi 
regulacjami dotyczącymi konkurencyjności.

Również rezygnacja z obowiązku posiadania 
ubezpieczenia z tytułu zdarzeń niepożądanych – czy-
li, krótko mówiąc, powikłań – jest rozwiązaniem nie-
bezpiecznym. Ten obowiązek był niezwykle trudny, 
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Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

(senator L. Czarnobaj) zaproponowaliście go państwo. Dlatego uważam, że 
tutaj kwestia samorządów z punktu widzenia finan-
sów i kupowania dodatkowych usług i elementów, 
o których mówił senator Grodzki – plus to, o czym 
ja teraz mówię – jest elementem złym, jeśli chodzi 
o rozwiązania.

I na koniec dwa zdania dotyczące tego, o czym 
dyskutowaliśmy wiele razy, a czekamy na rozwią-
zania systemowe. Po pierwsze, kolejki w Polsce. 
Jeżeli nie nastąpi zwiększenie finansów do średniej 
unijnej, no to już było tu o tym mówione… Ale jest 
jeszcze jeden problem: Polska dzisiaj posiada najniż-
szy wskaźnik liczby lekarzy na 100 tysięcy miesz-
kańców. I oczywiście są te przedłożenia, które były 
i w poprzedniej kadencji, o których teraz mówił pan 
minister, które są przygotowywane, jeżeli jednak nie 
nastąpi wyraźny wzrost liczby do porównywalnej 
z taką liczbą w krajach Unii Europejskiej, to będziemy 
mieli olbrzymi problem, jeśli chodzi o kolejki.

Po drugie, jest kwestia dotycząca mapy usług. Ja 
tylko powiem dwa zdania. Ze świętej pamięci pro-
fesorem Religą, jako Pomorze byliśmy w projekcie 
jako ci, którzy wdrażali taki pilotażowy program sieci 
szpitali, który pokazał konieczność ustanowienia na 
terenie co najmniej województwa mapy takich usług. 
Czy to się będzie nazywało sieć szpitali czy mapa 
usług, czy inaczej, to to jest... I bez wspomnianych 
rozwiązań dotyczących zwiększenia nakładów na 
ochronę zdrowia, szczególnie zwiększenia liczby le-
karzy na 100 tysięcy mieszkańców, a jednocześnie 
mapy usług medycznych na terenie danej jednost-
ki… Wszystkie inne elementy są takimi drobnymi 
kwiatkami. Wyjmujemy taką cegiełkę z tej piramidy 
zarządzania i mówimy: reformujemy system ochro-
ny zdrowia. Powtarzam, bez wspomnianych trzech 
fundamentów 15 lat nie będzie jakościowej zmiany 
dotyczącej ochrony zdrowia w Polsce. Dziękuję bar-
dzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

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

Cichonia.

Senator Zbigniew Cichoń:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ja się na medycynie nie znam, dlatego będę roz-

wodził się nad tym wszystkim krótko…
(Senator Waldemar Kraska: Jak to? Wszyscy się 

znają.)
...oszczędzając państwa czas. Chciałbym pogra-

tulować, z dwóch powodów. Przede wszystkim z po-
wodu języka prawniczego, który wreszcie jest tutaj 

jeżeli nie, to przez samorząd, a jeżeli przez samorząd 
też nie, to likwidacja.

(Rozmowy na sali)
Mam serdeczną prośbę do pana senatora Kleiny, 

żeby nie rozmawiał.
(Senator Kazimierz Kleina: W ważnych spra-

wach…)
Bo później będzie mnie pytał w przerwie, o czym 

mówiłem.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dobrze, 

Panie Senatorze. Ale, Panie Senatorze…)
Przepraszam.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ja rozu-

miem, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.) 
(Wesołość na sali) (Oklaski)

(Senator Waldemar Kraska: Tak jest, tak jest.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę bar-

dzo.)
Ja tylko powiem, Panie Marszałku, że mnie za-

gadywano.
Ale kontynuuję…
(Senator Janina Sagatowska: Oj, jaki biedak.)
Kontynuuję wątek finansowy. Samorządy nauczy-

ły się, i szpitale również, jak i co należy robić, aby 
nie doszło do likwidacji placówki. I to doświadczenie 
z poprzednich lat jest. Były te przepisy… Jak pamię-
tamy, Panie Ministrze, żaden SP ZOZ w Polsce nie 
upadł, nie został zlikwidowany, mimo olbrzymich 
zobowiązań. Dlatego też myślę, że taka wiedza jest. 
Tylko jest jeden aspekt, który się tutaj wprowadza, 
ważny z punktu widzenia finansów i funkcjonowania 
szpitala, mówiąc krótko, a mianowicie konieczność 
przedstawienia programu naprawczego. Dyrektor 
musi przedłożyć poważną propozycję uwzględnia-
jącą, co z tymi zobowiązaniami, które powstają. 
Dlatego jest pewien element ryzyka dotyczącego li-
kwidacji szpitali.

I teraz jeszcze tylko 2 zdania na temat kupowania 
usług, czyli na temat, o który pytałem. No zupeł-
nie inną kwestią jest kupowanie urządzeń, pomoc 
w naprawie, w inwestycjach, bo wtedy nie rozróż-
nia się pacjentów, którzy wchodzą do placówki na… 
Ale kupowanie dodatkowych usług przez jednostki 
wprowadzi, w mojej ocenie, niesamowity bałagan. 
Ja rozumiem ideę zwiększania ilości pieniędzy, które 
trafiają do ochrony zdrowia. To jest konieczność. To 
jest coś, na co czekamy od wielu, wielu lat. Nakłady 
trochę się zwiększają, może kiedyś warto się zasta-
nowić nad ruchem jeszcze głębszym, dotyczącym 
ilości pieniędzy, które trafią do ochrony zdrowia. 
Dlatego że nawet przyjście pacjenta na planowany 
zabieg… On może usłyszeć „przepraszam, pan jest 
nie z tej gminy, proszę przyjść w styczniu” – to jest 
złe rozwiązanie, można było wymyśleć inne, ale nie 
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Ustawa o zmianie ustawy o administracji podatkowej

(senator Z. Cichoń) (Senator Marek Borowski: A na koniec rozwiążmy 
samorząd.) (Wesołość na sali)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wniosek o charakterze legislacyj-

nym na piśmie złożył pan senator Tomasz Grodzki.
Zamykam dyskusję.
Ponieważ został zgłoszony wniosek o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Zdrowia o ustosunko-
wanie się do przedstawionego wniosku i przygotowa-
nie sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o admini-
stracji podatkowej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 205, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 205 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, pana senatora Tadeusza Romańczuka, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Tadeusz Romańczuk:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Powiem na samym początku, Panie Marszałku, że 

dla każdej pani senator i dla każdego pana senatora 
obrady są bardzo ważne, ale dzisiaj o godzinie 21.00 
jest mecz Polska – Niemcy. Chciałem tylko przypo-
mnieć… Wracam do sprawozdania…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie pamię-
tam, Panie Senatorze… Nie będę skracał ani ograni-
czał dyskusji.)

Ale ja o to nie prosiłem pana marszałka, absolutnie.
Przystępuję do sprawozdania z prac Komisji 

Budżetu i Finansów Publicznych. Chodzi o ustawę 
uchwaloną przez Sejm w dniu 10 czerwca 2016 r. 
o zmianie ustawy o administracji podatkowej. 
Komisja w dniu 14 czerwca zajęła się tą ustawą, roz-
patrzyła ją na swoim posiedzeniu i wnosi, aby Wysoki 
Senat raczył uchwalić załączony projekt uchwały.

Ustawa ma na celu zmianę wejścia w życie ustawy 
o administracji podatkowej – z dnia 1 lipca 2016 r. 
na dzień 1 stycznia 2017 r. Jest to podyktowane tym, 
iż trwają prace nad ustawą o Krajowej Administracji 
Skarbowej, która, według zapowiedzi, miałaby wejść 
w życie 1 stycznia 2017 r. Takowa zmiana była przed-
miotem prac komisji.

Na posiedzeniu komisji nie zgłaszano uwag, 
nie było dyskusji. Komisja wobec jednego głosu 

prawidłowy. Odeszliśmy od bardzo dziwnej nowo-
mowy, która była w poprzedniej ustawie, w postaci 
sformułowań typu: „przedsiębiorstwo podmiotu lecz-
niczego”. Całe szczęście, że z tego zrezygnowano. 
Wreszcie wiadomo, o co chodzi. Zamiast wspomnia-
nego potworka językowego jest prawidłowe użycie 
sformułowania „szpital” albo „zakład leczniczy”. 
I z tego powodu należą się panu ministrowi gratula-
cje. Uważam, że zasadne jest, żeby tę zmianę przyjąć.

Podobnie i drugą zmianę, której też gratuluję, 
a mianowicie to, że wprowadzamy możliwość finan-
sowania usług medycznych przez samorządy. Proszę 
państwa, oczywiście można podejmować taką kryty-
kę, jak tutaj czasami słyszę, że to rzekomo nie będzie 
równe traktowanie pacjentów. Bo w zależności od 
tego, w jakiej gminie kto będzie mieszkał, to będzie 
miał albo lepiej, albo gorzej. Ale, proszę państwa, to 
jest taka swoista filozofia zawiści wobec tego, komu 
się poszczęściło. Jeżeli komuś się poszczęści, że za-
mieszka w takiej gminie, która będzie miała ambicje, 
żeby podjąć ten program, będzie przeznaczała środ-
ki w sposób bardziej racjonalny, ograniczy czasa-
mi ludyczne i stojące na niezbyt wysokim poziomie 
imprezy na korzyść finansowania pewnych działań 
medycznych, to chwała takiej gminie i takiemu bur-
mistrzowi. I to chyba wręcz dobrze wróży takiej gmi-
nie i takiemu burmistrzowi.

Dlatego podpisuję się oburącz pod wspomnianymi 
propozycjami. Nie bałbym się tego, o czym państwo, 
jako opozycja, tutaj wspominacie. Oczywiście zdaję 
sobie sprawę z tego, że to, o czym tu mowa, to jest 
pierwszy krok do uregulowania w ogóle kwestii służ-
by zdrowia w Polsce. Następnym krokiem powinno 
być chyba zlikwidowanie Narodowego Funduszu 
Zdrowia i zastąpienie go inną instytucją. To, co wyra-
bia Narodowy Fundusz Zdrowia, powoduje, że czasa-
mi włos się jeży na głowie. Ostatnio mojemu koledze 
lekarzowi odebrano uprawnienie do wypisywania 
recept ze zniżkami z tego powodu, że w prywatnym 
gabinecie lekarskim, który założył 20 lat temu, jako 
jeden z pierwszych, nie ma specjalnej toalety dla in-
walidów. Proszę państwa, jeżeli w takich kategoriach 
wspomniany urząd działa, to jest to chyba bardzo 
wymowne, że taka sytuacja nie jest godna akcep-
towania. Już nie mówię o innych sytuacjach, które 
prowadzą do tego, że szpitale bardzo często muszą się 
procesować o sfinansowanie świadczeń medycznych, 
które świadczyły, bo Narodowy Fundusz Zdrowia 
często im tego odmawia.

Tak że moim zdaniem idziemy w tej chwili w do-
brym kierunku. I wkrótce powinny zostać podjęte 
następne działania, po to, żeby wreszcie nasza służba 
zdrowia przestała być chora, a była zdrowa, skoro 
ma przywracać zdrowie innym. Dziękuję. (Oklaski)
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Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956

(senator sprawozdawca T. Romańczuk) Szanowni Państwo, 28 czerwca 1956 r. robotnicy 
zakładów metalowych, fabryki Cegielskiego wyszli 
na ulicę. Zakłady Cegielskiego w 1956 r nosiły imię 
Józefa Stalina. Przez 3 dni trwał zryw Poznańskiego 
Czerwca. 359 czołgów na ulicach Poznania, wiele 
osób zginęło.… Te wydarzenia były następstwem 
strajków, które zostały wywołane niedoprowadze-
niem do porozumienia, jeżeli chodzi o zgłaszane przez 
strajkujących postulaty. Spotkania trwały, związkow-
cy jeździli do Warszawy do związku metalowców, 
spotykali się w ministerstwie właściwym do spraw 
przemysłu metalowego, nie doszło do porozumień, 
wrócili do Poznania.

Za chwilę państwu opowiem, jakie były postulaty, 
a w tej chwili chciałbym przejść do samej uchwały.

Chciałbym podziękować przede wszystkim panu 
przewodniczącemu komisji i pozostałym członkom 
komisji za dyskusję i za uwagi, które zostały wnie-
sione.

Wprowadziliśmy 2 poprawki merytoryczne, 
zgłoszone przez pana senatora Jana Żaryna, i kilka 
stylistycznych. W pierwszej chodziło o zamienienie 
„Polaków” na „robotników”, bo generalnie w roku 
1956 był protest robotników. W drugiej poprawce, 
która została przyjęta, chodziło o to, żeby Stanisława 
Hejmowskiego, obrońcę wydarzeń Poznańskiego 
Czerwca, wymienić z nazwiska. To on powiedział ta-
kie słowa, że nie karmi się kulami ludzi, którzy wołają 
o chleb. Chodziło nam o to, żeby w tej uchwale tego 
obrońcę wydarzeń Poznańskiego Czerwca wymienić 
z imienia i nazwiska. Zresztą jest w Poznaniu również 
ulica imienia Stanisława Hejmowskiego. Takie dwie 
poprawki zostały wprowadzone.

Proszę państwa, przeczytam teraz państwu treść 
uchwały.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
16 czerwca 2016 r.

W dniu 28 czerwca 1956 r. robotnicy fabryki 
Cegielskiego, noszącej wówczas imię Józefa Stalina, 
przerwali pracę i wyszli na ulice. Skandowali hasła: 
«Chcemy żyć jak ludzie», «Chcemy wolnej Polski», 
«Żądamy religii w szkołach». W miarę jak pochód 
przemieszczał się w stronę centrum miasta, rósł i po-
tężniał. Przed gmachem Komitetu Wojewódzkiego 
PZPR zgromadziło się już 100 tysięcy ludzi. Ponieważ 
władza zignorowała protest, tłum wdarł się do gma-
chu, a następnie ruszył na więzienie i pod siedzibę 
Urzędu Bezpieczeństwa. Mimo iż w mieście trwały 
międzynarodowe targi, na oczach świadków z całego 
świata milicja otworzyła ogień do demonstrantów. 
Jako jeden z pierwszych zginął trzynastoletni Romek 
Strzałkowski, który stał się symbolem bohaterskiej 
walki przeciwko komunistycznej dyktaturze, znie-
woleniu narodu i gwałceniu podstawowych praw jed-
nostki. Było kilkudziesięciu zabitych, około tysiąca 
rannych i setki represjonowanych.

wstrzymującego – pytanie o to chciał zadać pan 
Kleina – przyjęła ustawę. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Nie widzę zgłoszeń.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu, pan wiceminister 

Wiesław Jasiński, pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy?

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

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy są takie pytania? Nie ma.
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 dzie-
wiątego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwały w sprawie uczczenia 60. rocznicy 
Poznańskiego Czerwca 1956.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez grupę senatorów i zawarty jest w druku nr 135, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 135 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
pana senatora Piotra Florka, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Piotr Florek:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Ustawodawczej mam zaszczyt 

przedstawić sprawozdanie z prac komisji nad pro-
jektem uchwały w sprawie uczczenia 60. rocznicy 
Poznańskiego Czerwca 1956. Sprawozdanie jest za-
warte w druku nr 135 S. Wnioskodawcą jest grupa 
senatorów.
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Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956

(senator sprawozdawca P. Florek) „chcemy wolnej Polski”, a także „żądamy religii 
w szkołach”. Dodam, że manifestanci śpiewali pie-
śni patriotyczne i religijne, np. na placu Mickiewicza 
śpiewano „Jeszcze Polska nie zginęła”, ale także „My 
chcemy Boga” oraz „Kto się w opiekę odda Panu 
swemu”. Inaczej mówiąc, domagając się chleba i wol-
ności, manifestanci odważnie wołali o prawa do wol-
ności i wiary w Boga.

Przypomnę, że w tym czasie w Polsce 2/3 diece-
zji było nieobsadzonych. Prymas Stefan Wyszyński, 
biskup Baraniak, biskup Kaczmarek byli uwięzieni, 
inni usunięci z diecezji, pilnowani po klasztorach, 
wielu księży tkwiło w więzieniach. Kościołowi ode-
brano Caritas, ze szkół usunięto nauczanie religii, 
nie wychodziła niezależna prasa katolicka, trwały 
procesy, wykonywano wyroki na najwierniejszych 
ojczyźnie patriotach.

To bardzo ważne, że poznaniacy, domagając się 
chleba i wolności, nie myśleli tylko o sobie, ale pa-
miętali o całym narodzie i Kościele. To za tę polską 
solidarność, za wołanie o podmiotowość komuniści 
skierowali przeciwko robotnikom 2 dywizje pancerne, 
2 dywizje piechoty, w sumie ponad 10 tysięcy żołnie-
rzy dysponujących 360 czołgami. Historycy do dziś 
nie są pewni, czy zginęło 57 osób, czy więcej, a oko-
ło 650 osób zostało rannych. Wśród zabitych, jak tu 
przypomniano, był 13-letni chłopiec symbol, Romek 
Strzałkowski, który szedł w pierwszym szeregu i niósł 
transparent z napisem domagającym się przywrócenia 
religii w szkole. Podkreślę jeszcze raz: to bardzo waż-
ne, że poznaniacy domagali się nie tylko polepszenia 
warunków życia i większych swobód obywatelskich, 
ale po raz pierwszy w powojennej Polsce tak masowo 
upomniano się również o wolność religijną.

Wspomniałem, że poznański zryw został okupio-
ny ofiarami, cierpieniami i prześladowaniami, ale ta 
ofiara poznaniaków nie poszła na marne. Należałoby 
powiedzieć, że wkrótce po Poznańskim Czerwcu 
mógł przyjść i przyszedł Polski Październik. W tym 
czasie, dokładnie 26 sierpnia, na Jasnej Górze od-
nowiono śluby narodu, zawierzając losy ojczyzny 
Matce Najświętszej. Rozpoczęto przygotowania do 
obchodów tysiąclecia chrztu Polski, do władzy wrócił 
Gomułka, uwolniono z Komańczy księdza prymasa 
i innych biskupów, religię – ale tylko na 2 lata – przy-
wrócono do szkół.

Pani Marszałek, Wysoka Izbo, trzeba dodać, że 
28 czerwca 1981 r., czyli w dwudziestą piątą rocznicę 
Poznańskiego Czerwca, na placu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu odsłonięto, jak to już było w uchwale 
powiedziane, 2 monumentalne krzyże, złączone 
wspólnym poprzecznym ramieniem, przymocowa-
nym grubymi więzami. Obok z ziemi wyrasta słup 
trzeciego krzyża, ułamanego kilka metrów nad ziemią 
i zwieńczonego zrywającym się do lotu orłem. Na nim 
wówczas napisano słowa „Za wolność, prawo i chleb”. 

Z poznańskim zrywem na zawsze już zwią-
że się widok czołgów na ulicach miasta, groźba 
Cyrankiewicza, że kto na władzę ludową podnosi 
rękę, temu władza rękę tę odrąbie, i piękne słowa 
obrońcy ofiar komunistycznego terroru dr. Stanisława 
Hejmowskiego, że «nie karmi się kulami ludzi, którzy 
wołają o chleb».

Poznański dramat 1956 r. otwiera długą listę 
zmagań robotników polskich z komunistycznym 
zniewoleniem. Dlatego na pomniku w sercu mia-
sta przedstawiającym dwa stalowe krzyże, symbole 
śmierci i zmartwychwstania, związane powrozem 
obok 1956 r. widnieją daty: 1968, 1970, 1976, 1980 
i 1981 r. Krzyże uzupełnia monument z głową orła.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej w 60. rocznicę 
powstania poznańskiego w 1956 r., składa hołd jego 
bohaterskim uczestnikom.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor 
Polski»”. (Oklaski)

Dziękuję, Wysoki Senacie, i proszę o przyjęcie 
tej uchwały.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do upoważnionego przedstawiciela wniosko-
dawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania również pana senatora Piotra 
Florka.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Nie widzę chętnych. Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
(Senator Piotr Florek: Chciałbym się zapisać do 

dyskusji.)
Również do dyskusji. Dobrze.
Jako pierwszy głos zabierze głos pan senator 

Czesław Ryszka. Tak?
(Głos z sali: Tak, tak.)
Pan senator Czesław Ryszka.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chciałbym serdecznie podziękować inicjatorom 

tej uchwały, bo jest ona bardzo ważna, historycz-
na. Chciałbym się też odnieść do faktu, że robotnicy 
Poznania podczas manifestacji 28 czerwca 1956 r. 
skandowali m.in. hasła „chcemy żyć jak ludzie”, 
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(senator C. Ryszka) się w Polsce okres stalinowski. Bardzo trudny okres. 
W 1949 r., gdy była rocznica urodzin Stalina, wła-
dze partyjne doszły do wniosku, że należy zmienić 
patrona Zakładów Hipolita Cegielskiego na Józefa 
Stalina. Również, o czym wspominał pan senator, 
placowi Adama Mickiewicza w Poznaniu nadano imię 
Józefa Stalina.

Proszę państwa, ten okres to był bardzo trudny 
okres. Ale potem przyszedł rok 1956, kiedy robot-
nicy Zakładów Hipolita Cegielskiego prowadzili 
rozmowy, kiedy związkowcy z tego zakładu pro-
wadzili rozmowy na temat warunków pracy, które 
mają, na temat progresywnych podwyżek podatku, 
które miały nastąpić, na temat ukrytych podwyżek 
i wielu innych postulatów, które zgłaszali. Jeździli 
do Warszawy, do ministerstwa, prowadzili rozmowy, 
ale one nie przyniosły żadnego efektu. A jak wróci-
li do Poznania, to 28 czerwca o godzinie 6.00 rano 
na pierwszej zmianie na wydziale W 3 w Zakładach 
Hipolita Cegielskiego robotnicy rozpoczęli protest. 
Nie podjęli pracy. Następne wydziały stanęły o go-
dzinie 6.15, 6.30, robotnicy oznajmili wszystkim, że 
jest akcja strajkowa, że nie podejmują pracy. I ro-
botnicy po raz pierwszy po 1945 r. wyszli na ulice. 
Pamiętamy, co w międzyczasie działo się w Polsce: 
referendum, sfałszowane wybory, które miały miej-
sce. I teraz robotnicy podejmują działanie, żeby coś 
zmienić. To na nich ciążyło to zadanie. 

Wychodzą na ulice i idą ulicą Dzierżyńskiego 
– tak ona się nazywała – rozchodzą się na 2 grupy. 
Jedna grupa idzie ulicami Robotniczą i Przemysłową, 
druga – Gwardii Ludowej. Ta grupa udaje się na Targi 
Poznańskie. Tak się złożyło, że akurat w tym czasie 
odbywały się Międzynarodowe Targi Poznańskie. 
W 1921 r. powstały Targi Poznańskie. W 1929 r. 
była ta duża, słynna Powszechna Wystawa Krajowa. 
Od tego czasu mnóstwo gości przyjeżdża na Targi 
Poznańskie. Na targach było sporo obcokrajowców, 
w związku z czym było wiadomo, że nie da się 
ukryć tego wydarzenia. Już wieczorem w różnych 
krajach, w różnych stolicach europejskich były prze-
kazywane wszelkie informacje o tym, co ma miejsce 
w Poznaniu. Tłum się rozszedł, ale wrócił, wrócił 
z jednej i z drugiej strony. W międzyczasie zbierali 
się mieszkańcy Poznania, ok. 100 tysięcy ludzi ze-
brało się przed budynkiem komitetu wojewódzkiego 
partii. Była próba przeprowadzenia rozmów z prze-
wodniczącym Rady Miasta Poznania, z komitetem, 
z przedstawicielami komitetu wojewódzkiego partii. 
No niestety, efekt tych rozmów był żaden. W związku 
z tym robotnicy najpierw próbowali wejść, a następnie 
weszli do budynku komitetu wojewódzkiego partii. 
Również krążyła taka pogłoska, że przedstawiciele 
robotników zostali aresztowani, że któryś z robot-
ników zakładów naprawczych taboru kolejowego… 
To też była kolejna fabryka, z której pracownicy – po 

Co bardzo ważne, 25 lat później, w roku 2006, w pięć-
dziesiątą rocznicę wydarzeń robotnicy dospawali do 
poznańskich krzyży słowa „O Boga”. Dopiero doda-
nie tego jednego wyrazu pozwoliło oddać pełną praw-
dę o tamtych wydarzeniach. Arcybiskup, metropolita 
poznański Stanisław Gądecki powiedział wówczas 
„bez tego wyrazu wszystko, co jest na tym pomniku 
napisane, jest nie do końca prawdziwe”. 

Takie pytani na marginesie: dlaczego tego od-
wołania do Boga nie umieszczono na poznańskich 
krzyżach w 1981 r., kiedy pomnik stawiano? Nieraz 
trzeba czasu, żeby ukazała się pełna prawda histo-
ryczna. Dzisiaj doskonale wiemy, że poznaniacy 
wtedy nie zapomnieli o Bogu. Domagając się chleba 
i wolności, odważnie wołali o prawo do wolności re-
ligijnej. Innymi słowy, manifestanci dali świadectwo 
głębszego spojrzenia na świat. Zaświadczyli, że bez 
Boga, bez religii, bez prawa naturalnego wolność jest 
niepełna, a nawet niebezpieczna, ponieważ prawa 
stanowione nie mają wówczas trwałych fundamentów.

Na koniec chciałbym postawić sobie i państwu 
pytanie: co w nas pozostało z Poznańskiego Czerwca, 
z tego wołania nie tylko o chleb, ale i o Boga? 
Pytam o to w kontekście czasów, jakich dożyliśmy. 
Bohaterstwem jest dzisiaj obrona rzekomo obumiera-
jących drzew w Puszczy Białowieskiej. Bohaterstwem 
stało się, jak to niedawno w Warszawie widzieliśmy 
na ulicach, chlubienie się feministek podczas Manify, 
która ile razy zabiła nienarodzone dzieci. A co są-
dzić o rówieśnikach Romka Strzałkowskiego, którzy 
w Jaśle bluźnierczo rzucili na ziemię i podeptali ho-
stię? Przyczyn takich postaw jest wiele, a wśród nich 
i ta, że nie szanujemy naszej historii, że młodzieży 
w szkołach narzucamy jakąś hasłową, niepogłębio-
ną wizję polskiej historii bez odpowiedzialności za 
przyszłość. Wyciągnijmy wnioski z Poznańskiego 
Czerwca czy Gdańskiego Sierpnia, że polskiej wolno-
ści nie wolno oddzielać od wiary, że sumienie i chleb 
są sobie równoważne, stanowią cechę człowieka, de-
cydują o naszej godności i tożsamości jako Polaków 
i katolików. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
O zabranie głosu proszę senatora Piotra Florka.

Senator Piotr Florek:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
W wyniku zakończenia II wojny światowej, a wła-

ściwie w wyniku konferencji jałtańskiej rozpoczął 
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(senator P. Florek) W październiku 1956 r. mieliśmy do czynienia 
też z powstaniem na Węgrzech. Węgrzy też myśleli, 
tak jak to było w Poznaniu, że uda im się wywołać 
powstanie, że nie będzie ingerencji sił wojskowych, 
radzieckich. W Poznaniu do tego nie doszło, ale tylu 
czołgów użyto przeciwko mieszkańcom Poznania, 
że nie było na to szans. W 1956 r. również w wyniku 
tego powstania, Poznańskiego Czerwca, wybuchło 
powstanie na Węgrzech. I o tych wydarzeniach mu-
simy pamiętać.

W 1981 r., gdy Lech Wałęsa był szefem jak-
że ważnego przecież wydarzenia, powstania 
„Solidarności”… Przez cały rok 1980 i 1981, do 
momentu, kiedy został ogłoszony stan wojenny, 
podejmowane były różne działania, również po-
znaniacy pamiętali o tym, że trzeba uczcić tamte 
wydarzenia. Dlatego 28 czerwca 1981 r. został od-
słonięty w Poznaniu pomnik upamiętniający ofiary 
Poznańskiego Czerwca, w obecności również wła-
śnie Lecha Wałęsy. I są daty na tym pomniku, które 
są ważne i które wymieniałem, czyli rok 1968, 1970, 
1976 – niedawno w tej sprawie podejmowaliśmy 
uchwałę – rok 1980 i 1981.

W tym roku przypada sześćdziesiąta, okrągła 
rocznica wydarzeń z 28 czerwca 1956 r. Odbędą się 
oczywiście z tego tytułu uroczystości w Poznaniu, 
będziemy chcieli uczcić pamięć wszystkich osób, 
które zginęły, które walczyły o wolność. Bo tamto 
pierwsze powstanie poznańskie, w Poznaniu, który 
ma tradycje, jeżeli chodzi o powstania… Pamiętamy 
przecież o powstaniu z 1918 r, z 27 grudnia, gdy to 
też sami Wielkopolanie zorganizowali powstanie. 
Mówiliśmy tutaj, przy okazji mówienia o Ignacym 
Janie Paderewskim, że też jego zasługą było to, że to 
powstanie wybuchło.

Kończąc, proszę państwa, powiem: pamiętamy 
o tym i chcemy to upamiętnić. Szkoda tylko, że na-
stąpiły podziały również w Poznaniu, nawet wśród 
organizacji i stowarzyszeń Poznańskiego Czerwca 
– a jest ich kilka w Poznaniu, to jest wiele osób dzia-
łających w tych stowarzyszeniach. A głównie chodzi 
tu o upamiętnienie tych wydarzeń...

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

Już kończę.
I chodzi o asystę wojskową. Czy ona będzie, 

czy nie będzie? Trudno to jeszcze powiedzieć. 
W związku z tym, że prawdopodobnie polecenie 
szefa Ministerstwa Obrony Narodowej jest takie, by 
do apeli pamięci dołączać ofiary spod Smoleńska, 
do wszystkich apeli, gdzie jest asysta wojskowa, 
mają być oni dołączani… W związku z tym trud-
no powiedzieć, jak to będzie, bo trwają jeszcze 
w związku z powyższym rozmowy. Bo trudno jest 
połączyć wydarzenia Poznańskiego Czerwca, jakże 
ważne i istotne w naszej historii, z ofiarami tej też 

drodze, jak szli robotnicy – włączyli się do tego pro-
testu, bo został aresztowany… I padło hasło: idziemy 
na najdłuższą ulicę, gdzie jest więzienie w Poznaniu. 
I doszło do wejścia na teren więzienia, do uwolnie-
nia więźniów, przecież wielu więźniów politycznych, 
którzy tam byli. No i tak się rozpoczęły potem dalsze 
działania na terenie miasta Poznania. Tam robotni-
cy zdobyli część broni. Część robotników poszło na 
ulicę Kochanowskiego, gdzie była siedziba Urzędu 
Bezpieczeństwa. Oczywiście próbowali też wejść do 
Urzędu Bezpieczeństwa. Padły pierwsze strzały na 
ulicy Kochanowskiego, no i doszło do bezpośrednich 
walk i starć na terenie miasta Poznania. I właśnie tam 
Romek Strzałkowski, ten trzynastoletni chłopak, któ-
ry najpierw niósł flagę, a potem gdzieś w magazynie 
został zatrzymany, zginął. Ale tam wiele, wiele osób, 
które uczestniczyło w tych działaniach, zginęło.

W tym czasie do Poznania przyjeżdża pierwszy 
sekretarz PZPR… przepraszam, sekretarz PZPR – se-
kretarzem wtenczas był Edward Gierek, który akurat 
też przyjechał do Poznania – przyjeżdża premier, 
Józef Cyrankiewicz, przyjeżdża minister, wicemini-
ster spraw wewnętrznych Stanisław Popławski. Ten 
Popławski, o którym tutaj mówiliśmy, kiedy debato-
waliśmy o nazwach ulic, że trzeba je dekomunizować. 
Wiadomo kim był Popławski, generałem radzieckim, 
potem generałem w Polsce, wiceministrem, to on 
przejął dowodzenie w Poznaniu, jeśli chodzi o wy-
darzenia Poznańskiego Czerwca. Na Ławicy począt-
kowo zarówno Józef Cyrankiewicz, jak i Edward 
Gierek, a także Popławski mieli takie swoje centrum 
dowodzenia. W nocy do Poznania skierowane zo-
stały czołgi. Ten widok pamiętają wszystkie osoby, 
które przeżyły Poznański Czerwiec. Pamiętają plac 
Wielkopolski, Aleję Marcinkowskiego, 359 czołgów 
na terenie miasta Poznania i trwające walki. Takich 
sił użyto, takie siły ściągnięto ze Śląskiego Okręgu 
Wojskowego. Wobec tak przeważającej siły trudno 
było wygrać to powstanie poznańskie. Ale walki 
trwały 29 czerwca, a także 30 czerwca. 29 czerwca 
premier powiedział – o tych słowach mówiłem – że 
kto podniesie rękę, temu ta ręka zostanie urwana. To 
są słowa Józefa Cyrankiewicza, które zostały wygło-
szone przez niego w radio w Poznaniu. No i niestety, 
ale konsekwencją tych zdarzeń było wiele ofiar. Różne 
źródła mówią o różnych liczbach: o 57 ofiarach, 
o 58 ofiarach czy o siedemdziesięciu paru ofiarach. 
Trudno jest ustalić dokładnie tę liczbę, bo przecież są 
to osoby, które zginęły, ale potem jeszcze przez kilka 
czy kilkanaście dni, czy nawet kilka miesięcy były 
dalsze ofiary tych zdarzeń.

Proszę państwa, pamiętamy o tym wszystkim 
i o tym, że to był pierwszy taki protest robotniczy 
w Polsce.
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(senator P. Florek) przewidujący wykreślenie z ostatniego akapitu słów 
„tak aby okres składania wniosków był nie krótszy 
niż 14 dni”.

Informuję również dodatkowo Wysoką Izbę, że na 
przyszły tydzień Sejm zaplanował w swoim porządku 
obrad wybór swoich przedstawicieli do Kolegium 
Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Projekt zmian w Regulaminie Senatu został przy-
jęty na posiedzeniu w dniu 15 czerwca bieżącego 
roku przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw 
Senatorskich oraz Komisję Ustawodawczą. I komi-
sje te wnoszą do Wysokiej Izby o przyjęcie go bez 
poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do upoważnionego przedstawiciela wniosko-
dawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania senatora Jana Żaryna. Pan se-
nator Jan Żaryn z ważnych przyczyn nie może teraz 
uczestniczyć w posiedzeniu, dlatego bardzo proszę, 
abyście państwo, jeśli jest taka potrzeba, kierowali 
pytania do senatora sprawozdawcy.

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

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Krzysztof Słoń: Dziękuję, Pani Marszałek.)
Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu proszę pana marszałka Bogdana 

Borusewicza.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
To nie jest dobra zmiana w regulaminie. To jest zła 

zmiana, dlatego że zasady niszczone są przez doraźny 
cel polityczny. O co tu chodzi? Przecież uchwała, 
która jest zmieniana, została uchwalona niedawno, 
16 maja. O co tu chodzi w związku z tym? No chodzi 
o to, żeby tej zmiany w IPN, która zakończy 16-lecie 
takiego IPN, jaki znamy, dokonać w błyskawicznym 
tempie. Jeżeli ta zmiana nie zostałaby dokonana, to 
albo byłoby trzeba zwołać dodatkowe posiedzenie 
Sejmu, albo wybór prezesa IPN odbyłby się we wrze-
śniu. A państwo nie chcecie czekać, spieszycie się bar-
dzo. Niedawno dziękowaliście temu prezesowi, który 
ustępuje. To jest zła zmiana, dlatego że zasady, które 
ustalamy w regulaminie, nie mogą być likwidowane 
właśnie przez taki doraźny cel. Termin 14 dni na zgła-
szanie, według regulaminu, dotyczy: Krajowej Rady 
Sądownictwa, Krajowej Rady Prokuratury, Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji, Rady Polityki Pieniężnej, 

jakże wielkiej tragedii pod Smoleńskiem. Nie ma 
tutaj...

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, ale 
jest już parę minut po czasie.)

To nie ma nic wspólnego, w związku z tym… 
Mam nadzieję – już kończę – że dojdzie do porozu-
mienia i że rocznica tego wydarzenia będzie godnie 
uczczona w Poznaniu. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

tania projektu uchwały. To trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone 
razem z innymi głosowaniami.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jede-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany 
Regulaminu Senatu.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez grupę senatorów i zawarty jest w druku nr 199, 
a sprawozdanie – w druku nr 199 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej oraz 
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, 
senatora Krzysztofa Słonia, o przedstawienie wspól-
nego sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca  
Krzysztof Słoń:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Niniejszym przedstawiam sprawozdanie z po-

siedzenia Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw 
Senatorskich oraz Komisji Ustawodawczej dotyczące 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
zmiany Regulaminu Senatu. Zmiany te zawarte są 
w druku nr 199.

Króciutka historia. W maju tego roku Senat zdecy-
dował, w związku ze zmianami ustawy o Instytucie 
Pamięci Narodowej, o tym, żeby udzielić marszał-
kowi Senatu delegacji do ustalenia i podania do 
wiadomości senatorów początku i końca terminu na 
składanie wniosków w sprawie powołania członków 
Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigani Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, tak 
aby okres składania wniosków był nie krótszy niż 
14 dni. Tę delegację zawarł Wysoki Senat w art. 2 
zmian w Regulaminie Senatu.

W dniu 9 czerwca bieżącego roku grupa sena-
torów, zgodnie z Regulaminem Senatu, złożyła na 
ręce marszałka Senatu projekt zmiany tego art. 2, 
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(senator B. Borusewicz) Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam obrady.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę senatorów sekretarzy o zajęcie 

miejsc.
(Rozmowy na sali)
Powracamy…
(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, obrady się już rozpoczęły. Bardzo 

proszę o wyciszenie… o zaprzestanie rozmów – o, 
tak będzie najlepiej, bo różnie jest zrozumiane to 
wyciszenie.

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
łowieckie.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji 
Środowiska, które ustosunkowały się do przedsta-
wionych w toku debaty wniosków i przygotowały 
wspólne sprawozdanie w tej sprawie; znajduje się ono 
w druku nr 185 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Przemysława Błaszczyka, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Przemysław Błaszczyk:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie!
Połączone komisje nie poparły poprawki zgłoszo-

nej w czasie dyskusji, w zestawieniu jest to poprawka 
nr 1. Komisje popierają poprawki nr 2, 3 i 4. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy pan senator Kazimierz Kleina jako wniosko-

dawca chce jeszcze zabrać głos?
(Senator Kazimierz Kleina: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
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 powoduje, że o wpis na listę rze-
czoznawców będą mogły ubiegać się osoby, które 
posiadają wyższe wykształcenie leśne albo ukończone 
studia podyplomowe w zakresie szacowania szkód 
łowieckich.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?

a także Rady IPN. Wprowadzenie tej zmiany spowo-
duje, że już dzisiaj, już od dzisiaj natychmiast będzie 
można zgłaszać wnioski i w ciągu 5 dni… załóżmy, 
na 25 czerwca będzie można wyznaczyć termin na 
składanie takich wniosków, a mogłoby być to także 
3 dni, biorąc pod uwagę tę zmianę. To jest łamanie 
zasad, łamanie zasad, których powinniśmy pilnować, 
bo jesteśmy tutaj w Senacie strażnikami zasad. Ja 
jestem oczywiście przeciwny tej zmianie i będę gło-
sował przeciw przyjęciu tej zmiany. Nie jest to taka 
sobie zmiana. To jest zmiana, która, obawiam się, 
będzie stosowana także w innych miejscach, bo to 
jest precedens. Z zaskoczenia, szybko… Po co? Po to, 
żeby opozycja nie zdążyła zgłosić swoich kandydatur? 
Przecież macie większość. Jeszcze raz powtarzam: 
to jest zła, a nie dobra zmiana, Państwo Senatorowie 
z Prawa i Sprawiedliwości. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

tania projektu uchwały. To trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone 
razem z innymi głosowaniami.

Szanowni Państwo, za chwilę ogłoszę przerwę do 
godziny 19.20. Po przerwie będą głosowania.

Proszę pana senatora sekretarza o komunikaty.

Senator Sekretarz  
Rafał Ambrozik:
Posiedzenie Komisji Zdrowia w sprawie rozpatrze-

nia wniosków zgłoszonych w trakcie debaty do ustawy 
o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw 
odbędzie się w dniu dzisiejszym bezpośrednio po ogło-
szeniu przerwy w obradach w sali nr 176.

Komunikat drugi. Wspólne posiedzenie Komisji 
Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności w sprawie rozpatrzenia wniosków 
do ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach 
energii oraz niektórych innych ustaw odbędzie się 
dziś bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy w obradach 
w sali nr 217.

Wicemarszałek Maria Koc:
Ogłaszam przerwę do godziny 19.20. Po przerwie 

odbędą się głosowania.
Dziękuję.

(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 18  
do godziny 19 minut 20)
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Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Aleksandra Szweda, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca  
Aleksander Szwed:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

na swoim wczorajszym posiedzeniu zajmowała się no-
welizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 
ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opieku-
nów. Na początku posiedzenia komisji został przyjęty, 
jako najdalej idący, wniosek o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, 4 senatorów głosowało za, 2 – przeciw, 
w związku z czym jest rekomendowane przyjęcie 
niniejszej nowelizacji bez poprawek. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości komisji, 

pana senatora Mieczysława Augustyna, o przedsta-
wienie wniosków popartych przez mniejszość komisji.

Senator Sprawozdawca  
Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Tak naprawdę jest to poprawka pana senatora 

Marka Borowskiego. Nie chcielibyśmy, by przeszła 
bez echa, i podtrzymujemy jego sugestię, żeby uregu-
lować sytuację osób wymagających opieki, których 
rodzice nie żyją, zostali pozbawieni praw rodziciel-
skich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dotyczy to 
też sytuacji, gdy matka lub ojciec samotnie wycho-
wują dziecko legitymujące się orzeczeniem, o którym 
mowa w ust. 1, i zachodzi konieczność zapewnienia 
opieki innemu dziecku. Nie jest to duża grupa osób. 
Nie jest to duży koszt. Warto to uregulować. Apeluję 
o przyjęcie tej poprawki.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy pan senator Marek Borowski jako wniosko-

dawca chce jeszcze zabrać głos? Nie. Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku – nad przedstawioną poprawką.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem ko-
misji o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 31 – za, 52 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 3)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 2 usuwa błędne odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 82 – za, 1 – przeciw, 1 się 

wstrzymał. (Głosowanie nr 4)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 3 ma na celu doprecyzowanie prze-

pisu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 5)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 4 powoduje, że wszystkie przepisy 

związane z prowadzeniem listy rzeczoznawców przez 
właściwą izbę rolniczą wejdą w życie po upływie 
14 dni od ogłoszenia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 84 – za, 1 się wstrzymał. 

(Głosowanie nr 6)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 82 – za, 1 – przeciw, 2 

się wstrzymało. (Głosowanie nr 7)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo łowieckie.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świad-
czeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wy-
płacie zasiłków dla opiekunów.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
która ustosunkowała się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej 
sprawie; znajduje się ono w druku nr 182 Z.

(marszałek S. Karczewski)
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I teraz proszę sprawozdawcę mniejszości połączo-
nych komisji, pana senatora Piotra Florka, o przed-
stawienie wniosku popartego przez mniejszość po-
łączonych komisji. Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca  
Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W związku z nieprzyjęciem tych kluczowych 

poprawek podczas posiedzenia komisji, szczegól-
nie tej pierwszej, ważnej poprawki, że obywatele 
Rzeczypospolitej Polskiej nie są traktowani tak samo 
jak np. obywatele Unii Europejskiej, i innych popra-
wek, o których zresztą szeroko mówił pan senator 
Klich o tych, jest wniosek o odrzucenie. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Pan senator Mamątow jeszcze. Bardzo proszę, 

proszę o przedstawienie wniosku mniejszości.

Senator Sprawozdawca  
Robert Mamątow:

Jako przedstawiciel mniejszości komisji wnoszę 
o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dobrze.
Czy senatorowie wnioskodawcy albo pozostały 

senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos? 
Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili: pan sena-

tor Przemysław Termiński, pani senator Barbara 
Zdrojewska, senator Piotr Wach, senator Mieczysław 
Augustyn, pan senator Bogdan Borusewicz i pan se-
nator Piotr Florek.

Ponadto sprawozdawcą mniejszości Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisji Obrony Narodowej był pan se-
nator Bogdan Klich.

Przypominam, że pan senator Piotr Florek wy-
cofał wniosek zawarty w punkcie III podpunkcie 27 
w druku nr 203 Z.

Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać 
wycofany wniosek? Nie.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Głosowanie nad przedstawionymi poprawkami 

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Poczekamy jeszcze chwileczkę.
Teraz proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 54 – za, 28 – przeciw, 

3 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 8)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu 
i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o działaniach antyter-
rorystycznych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisji Obrony Narodowej, które usto-
sunkowały się do przedstawionych w toku debaty 
wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie 
w tej sprawie.

Znajduje się ono w druku nr 203 Z.
Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 

Roberta Mamątowa, o przedstawienie sprawozdania 
komisji, a następnie wniosku popartego przez mniej-
szość połączonych komisji.

Senator Sprawozdawca  
Robert Mamątow:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisje na posiedzeniu w dniu dzisiejszym roz-

patrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 
15 czerwca 2016 r. nad ustawą o działaniach antyter-
rorystycznych i przedstawiają Wysokiemu Senatowi 
następujące stanowisko. Wysoki Senat raczy przyjąć 
wnioski zawarte w punkcie III, podpunktach: 1, 9, 
10, 12–20, 22–26.

Ponadto komisje informują, że senator Piotr Florek 
wycofał swój wniosek zawarty w punkcie III pod-
punkcie 27.

To było sprawozdanie komisji.
I teraz pozwolę sobie złożyć sprawozdanie mniej-

szości, tak jak pan marszałek powiedział…
(Senator Piotr Zientarski: Wniosek mniejszości 

ma przedstawić pan senator Florek.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Momencik, Panie Senatorze. Rzeczywiście prze-

czytałem, że proszę o przedstawienie sprawozdania 
komisji, a następnie wniosku popartego przez mniej-
szość połączonych komisji, ale to senator Florek jest 
sprawozdawcą mniejszości. Tak że przepraszam.

(marszałek S. Karczewski)
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Mieczysław Augustyn, pani senator Grażyna Sztark, 
pan senator Władysław Komarnicki i pan senator 
Waldemar Bonkowski. Nie widzę, nie słyszę zgło-
szeń.

Przystępujemy do głosowania.
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 
pana senatora Roberta Dowhana o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 29 było za, 56 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 11)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi 
poprawkami.

Poprawka nr 1 uwzględnia odpady komunalne 
w definicji biomasy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 29 było za, 52 – przeciw, 

3 się wstrzymało. (Głosowanie nr 12)
Poprawka odrzucona.
Poprawka nr 2 skreśla definicję pojęcia „dedyko-

wana instalacja spalania wielopaliwowego”.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 32 było za, 49 – przeciw. 

(Głosowanie nr 13)
Poprawka została odrzucona.
Nad poprawkami nr 3, 15 i 26 należy głosować 

łącznie. Eliminują pojęcie drewna energetycznego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 33 było za, 53 – przeciw. 

(Głosowanie nr 14)
Poprawki zostały odrzucone.
Poprawka nr 4 doprecyzowuje rolę koordynatora 

klastra energii.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 85 było za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 15)
Poprawka nr 4 została przyjęta.

zostanie przeprowadzone, jeśli zostaną odrzucone 
poprzednie wnioski.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
mniejszości komisji o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 30 było za, 54 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 9)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad wnioskiem komisji 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 55 było za, 28 – przeciw, 

3 się wstrzymało. (Głosowanie nr 10)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o działaniach an-
tyterrorystycznych.

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odna-
wialnych źródłach energii oraz niektórych innych 
ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisji Środowiska, które ustosunkowały się do 
przedstawionych w toku debaty wniosków i przygoto-
wały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje 
się ono w druku nr 200 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Grzegorza 
Peczkisa, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Grzegorz Peczkis:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Połączone komisje rekomendują odrzucenie wnio-

sku o odrzucenie ustawy, przyjęcie poprawek Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji 
Środowiska z dnia poprzedniego, a także odrzucenie 
poprawek zgłoszonych na dzisiejszym posiedzeniu 
plenarnym. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?
Przypominam, że wnioski w trakcie dyskusji 

zgłosili: pan senator Robert Dowhan, pan senator 

(marszałek S. Karczewski)
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Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 11 przenosi do właściwego rozdzia-

łu przepis o prawach prosumentów wytwarzających 
energię elektryczną z biogazu rolniczego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 84 było za, 2 – przeciw. 

(Głosowanie nr 22)
Poprawka nr 11 została przyjęta.
Poprawka nr 12 przenosi przepisy o klastrach ener-

gii oraz spółdzielniach energetycznych do właściwego 
rozdziału.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 81 było za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 23)
Poprawka została przyjęta.
Teraz poprawka nr 13. Zmienia ona odesłanie do 

przepisów prawa energetycznego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 83 było za, 2 – przeciw. 

(Głosowanie nr 24)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 14 zapewnia spójność terminologicz-

ną.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów... Jednak głosowało 80 

senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 25)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 16 skreśla przepis ograniczający na-

bycie świadectw pochodzenia energii elektrycznej 
z instalacji spalania wielopaliwowego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 30 było za, 56 – przeciw. 

(Głosowanie nr 26)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 17 przyznaje ministrowi właściwemu 

do spraw energii upoważnienie do wydania rozpo-
rządzenia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.

Nad poprawkami nr 5 i 30 należy głosować łącz-
nie. Poprawki nr 5 i 30 wprowadzają system opustów 
do rozliczeń z prosumentami.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 31 było za, 53 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 16)
Poprawki nr 5 i 30 zostały odrzucone.
Poprawka nr 6 rozciąga definicję prosumenta na 

osoby prowadzące działalność gospodarczą.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 30 było za, 55 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 17)
Poprawka nr 6 została odrzucona.
Poprawka nr 7 ustala rozliczenia z prosumentem 

w stosunku jeden do jednego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 30 było za, 55 – przeciw. 

(Głosowanie nr 18)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 8 wprowadza możliwość rozliczania 

energii innej niż trójfazowa.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 30 było za, 55 – przeciw. 

(Głosowanie nr 19)
Poprawka odrzucona.
Poprawka nr 9 skreśla zbędny wyraz.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów… Jednak głosowało 84 

senatorów – niektórzy wolno głosują – 79 było za, 5 
było przeciw. (Głosowanie nr 20)

Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 10 podkreśla, że energia podlegająca 

rozliczeniu nie podlega akcyzie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 26 było za, 54 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 21)

(marszałek S. Karczewski)
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Poprawka nr 23 poprawia odesłanie do przepisu 
określającego zakres informacji przekazywanych 
przez płatnika opłaty OZE.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 30 – za, 55 – przeciw. 

(Głosowanie nr 33)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 24 nadaje wyrazowi właściwą formę 

gramatyczną.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 34)
Poprawka została przyjęta.
Poprawki nr 25, 28 i 33 przenoszą do rozporzą-

dzenia regulacje dotyczące zakupu ciepła z instalacji 
odnawialnych źródeł energii.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 35)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 27 prawidłowo określa znamiona 

czynu zagrożonego karą pieniężną.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 36)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 29 skreśla definicję pojęcia niewy-

korzystywanego w ustawie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 37)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 30 była przegłosowana.
Poprawka nr 31 przywraca dotychczasowe zasady 

obliczania opłaty przejściowej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 28 – za, 55 – przeciw. 

(Głosowanie nr 38)

Głosowało 86 senatorów, 85 było za, 1 – przeciw. 
(Głosowanie nr 27)

Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 18 umożliwia przenoszenie energii 

elektrycznej pomiędzy różnymi kategoriami aukcji 
energii z odnawialnych źródeł energii.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 31 było za, 53 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 28)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 19 poprawia odesłanie do przepisu 

określającego umowę międzynarodową.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 29)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 20 skreśla przepis nakazujący usta-

lenie oddzielnej ceny referencyjnej dla energii elek-
trycznej z instalacji spalania wielopaliwowego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 30 było za, 56 – przeciw. 

(Głosowanie nr 30)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 21 poprawia odesłanie do przepisu 

określającego aukcje interwencyjne.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 31)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 22 doprecyzowuje przepis poprzez 

wskazanie, że termin wyznaczają lata kalenda-
rzowe.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 32)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 22 poprawia odesłanie do przepisu...
(Głosy z sali: Poprawka nr 23.)
Nr 23, tak.

(marszałek S. Karczewski)
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o działalności leczniczej oraz niektórych innych 
ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Zdrowia, która ustosunkowała się do przed-
stawionych w toku debaty wniosków i przedstawiła 
sprawozdanie w tej sprawie; znajduje się ono w druku 
nr 204 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Waldemara Kraskę, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca  
Waldemar Kraska:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja Zdrowia rekomenduje przyjęcie ustawy 

bez poprawek.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Czy pan senator Tomasz Grodzki jako wniosko-

dawca chce jeszcze zabrać głos?

Senator Tomasz Grodzki:

Panie Marszałku, podtrzymuję wniosek o odrzu-
cenie ustawy.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem pana 
senatora Tomasza Grodzkiego o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 29 – za, 56 – przeciw. 

(Głosowanie nr 43)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad wnioskiem komisji 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 54 – za, 29 – przeciw, 

2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 44)

Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 32 zmienia przepis przejściowy do-

tyczący świadectw pochodzenia energii z biogazu 
rolniczego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 35 – za, 49 – przeciw. 

(Głosowanie nr 39)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 34 koreluje wejście w życie przepi-

sów materialnych i przejściowych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 40)
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 56 – za, 28 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 41)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych in-
nych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspiera-
niu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz 
niektórych innych ustaw.

Komisja Infrastruktury oraz Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej przedsta-
wiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 194 A

Przystępujemy do głosowania nad przedstawia-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 84 – za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 42)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyj-
nych oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 

(marszałek S. Karczewski)
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Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie przez 
Senat jednolitego projektu uchwały, zawartego w dru-
ku nr 199 S.

Przystępujemy do głosowania nad projektem 
uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 55 – za, 28 – przeciw. 

(Głosowanie nr 47)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zmia-
ny Regulaminu Senatu.

W związku z podjętymi uchwałami bardzo proszę 
senatorów sprawozdawców o reprezentowanie Senatu 
w toku rozpatrywania uchwał Senatu przez komisje 
sejmowe.

Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, że 
porządek obrad dwudziestego posiedzenia Senatu 
został wyczerpany.

Następne posiedzenie Senatu odbędzie się 
w dniach 23 i 24 czerwca 2016 r. Porządek tego po-
siedzenia został państwu przesłany pocztą elektro-
niczną.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadcze-
nia złożone do protokołu zostaną zamieszczone 
w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego. 
Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. 
Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy zwią-
zane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może 
ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku 
obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek od-
mówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, któ-
rych treści nie można ustalić lub których wygłoszenie 
przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym 
na to czasie, czyli w ciągu 5 minut. Nad oświadcze-
niami senatorskimi nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos?

Pan senator Czerwiński, bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Swoje oświadczenie kieruję do dwóch adresa-

tów, do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana 
Andrzeja Dudy, oraz do ministra spraw zagranicz-
nych, pana Witolda Waszczykowskiego.

Szanowny Panie Prezydencie! Szanowny Panie 
Ministrze! Przed 25 laty, 16 czerwca 1991 r., został 
podpisany w Bonn traktat między Rzecząpospolitą 
Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym 
sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Podpisy pod 

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o admini-
stracji podatkowej.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przed-
stawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 205 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 55 – za, 27 – przeciw, 1 

się wstrzymał. (Głosowanie nr 45)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o administracji podatkowej.

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewią-
tego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwa-
ły w sprawie uczczenia 60. rocznicy Poznańskiego 
Czerwca 1956.

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 135 S.

Przystępujemy do głosowania nad projektem 
uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 46) (Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie uczczenia 60. rocznicy 
Poznańskiego Czerwca 1956.

Powracamy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały zmieniającej uchwałę 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.

(marszałek S. Karczewski)
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Jak i kiedy pan prezydent – oraz odpowiednio: pan 
minister – zamierza usunąć z tekstu traktatu polsko-
-niemieckiego ten jawny brak symetrii, który skut-
kuje opisanymi wyżej negatywnymi zjawiskami dla 
Polaków w Niemczech, ale także nierównoprawnym 
statusem Polski wobec Niemiec? Kiedy władze Polski, 
odpowiedzialne za jej politykę zagraniczną, powstaną 
wreszcie z kolan i doprowadzą do zgodnej z polską 
racją stanu zmiany treści traktatu?

Co do realizacji traktatu, to art. 20 w pozosta-
łych ustępach, od 2 do 4, oraz art. 21, pomimo róż-
nych określeń, dają, przynajmniej blankietowo, takie 
same prawa Polakom w Niemczech, jak i Niemcom 
w Polsce. Ale tylko na papierze. W rzeczywistości po-
moc Polakom zamieszkałym w Niemczech, udzielana 
przez niemieckie państwo, to drobny ułamek tego, co 
uzyskali i uzyskują Niemcy mieszkający w Polsce, 
pomimo znacznie większej liczebności niemieckiej 
Polonii i siły ekonomicznej RFN. Tym bardziej dziwi 
niechęć rządu niemieckiego do wypełniania posta-
nowień traktatowych, zaplanowane i celowe ciągłe 
ignorowanie zapisów traktatu, pokrywane pustymi 
obietnicami i frazesami o polsko-niemieckim pojed-
naniu i wspólnocie interesów.

Jak i kiedy pan prezydent – oraz odpowiednio: 
pan minister – doprowadzi do pełnej realizacji przez 
Niemcy zapisów podpisanego przez nie i ratyfikowa-
nego traktatu? Jakich narzędzi i instytucji międzyna-
rodowych zamierza pan użyć w tym celu, tym bar-
dziej że obecna dwudziesta piąta rocznica podpisania 
traktatu jest świetną okazją do przeglądu realizacji 
jego zapisów? Zamiast rytualnych i przysłaniających 
rzeczywistość oficjałek, poprawnych politycznie uro-
czystości udowadniających „wiekopomną przyjaźń 
polsko-niemiecką”, proponuję jasne wyartykułowanie 
naszych, polskich interesów i zgodne z duchem i literą 
traktatu ich egzekwowanie.

Z wyrazami szacunku – Jerzy Czerwiński, se-
nator RP.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że protokół dwudziestego posiedzenia 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji zostanie 
udostępniony senatorom w terminie 30 dni po posie-
dzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój nr 225.

Zamykam dwudzieste posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

nim złożyli: ze strony polskiej Jan Krzysztof Bielecki 
i Krzysztof Skubiszewski, ze strony niemieckiej – 
Helmut Kohl i Hans-Dietrich Genscher.

Te blisko 25 lat obowiązywania traktatu – jedno 
pokolenie – to okres bezsilności, działań pozornych, 
gadulstwa, niedostrzegania prawdziwych problemów 
ze strony polskiej, oraz dominacji, arogancji, obłudy 
i bezczelnego wykorzystywania polskich słabości 
ze strony niemieckiej. Przez 25 lat Rzeczypospolita 
Polska godziła się na wyraźną asymetrię na jej nieko-
rzyść, jeśli chodzi zarówno o treść, jak i o wykonanie 
zapisów traktatowych.

Co do treści traktatu, to art. 20 ust. 1 traktatu operuje 
pojęciem „mniejszość niemiecka w Rzeczypospolitej 
Polskiej” oraz „osoby w Republice Federalnej Niemiec 
posiadające niemieckie obywatelstwo, które są pol-
skiego pochodzenia albo przyznają się do języka, 
kultury lub tradycji polskiej”. Ten brak w traktacie 
pojęcia „mniejszość polska w RFN” już sam w sobie 
świadczy o nierównoważnych stosunkach pomiędzy 
Polską a Niemcami. 

Polityka międzynarodowa to świat symboli. 
Nierówność to symbol zależności i ograniczania su-
werenności. Dodatkowo ta nierówność ma też ne-
gatywny dla Polski i Polaków skutek formalny, to 
jest brak polskiej mniejszości wśród uznanych przez 
RFN mniejszości narodowych i etnicznych w ramach 
Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodo-
wych, a to z kolei powoduje już konkretne zjawiska 
negatywne: brak wsparcia państwa niemieckiego dla 
Polaków na terenie Niemiec, podczas gdy przywileje 
i środki ich ochrony mają w Niemczech, na podstawie 
tej konwencji ramowej, takie grupy jak Duńczycy, 
Serbołużyczanie, Fryzowie, Sinti i Romowie.

Drugim faktycznym skutkiem negatywnym jest 
odmowa przywrócenia statusu polskiej mniejszości 
narodowej w Niemczech, który to status utraciła ona 
w 1940 r. na podstawie dyskryminacyjnego prawa 
hitlerowskiego, tzw. dekretu Göringa. Rząd niemiecki 
podtrzymuje obecnie skutki prawa uchwalonego przez 
III Rzeszę i na jego podstawie nie uznaje polskiej 
mniejszości, a także nie zwraca mienia zagrabionego 
jej przez hitlerowców. To skandaliczne stanowisko 
Niemcy uzasadniają tym, jakoby na terenie RFN nie 
mieszkali obecnie Polacy o historycznych, przed-
wojennych korzeniach – co jest niezgodne z praw-
dą, gdyż potomkowie członków Związku Polaków 
w Niemczech do dziś mieszkają w RFN.

(Koniec posiedzenia o godzinie 19 minut 55)

(senator J. Czerwiński)
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Wyniki głosowań

    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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Wyniki głosowań

    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 74 62 84 84 83 85 85 85 85 86 86 84 81 86 86 85 86 85 85 84
  Za 74 44 31 82 83 84 82 54 30 55 29 29 32 33 85 31 30 30 30 79
  Przeciw 0 17 52 1 0 0 1 28 54 28 56 52 49 53 1 53 55 55 55 5
  Wstrzymało się 0 1 1 1 0 1 2 3 1 3 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0
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Wyniki głosowań

    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  1 R. Ambrozik - + + + + - + - + - + + - + + + + - - +
  2 A.M. Anders - + + + + - + - + - + + - + + + + - - +
  3 M. Augustyn + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  4 A. Bielan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  5 G. Bierecki - + + + + - + - + - + + - + + + + - - +
  6 P. Błaszczyk - + + + + - + - + - + + - + + + + - - +
  7 A. Bobko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  8 R. Bonisławski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  9 W. Bonkowski - + + + . - + - + - + + - + + + + - + +
  10 M. Borowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  11 B. Borusewicz + + + + + + + + + + + + . . . . . . . .
  12 B. Borys-Damięcka . + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  13 M. Budner - + + + . - + - + - + + - + + + + - + +
  14 J. Chróścikowski - + + + + - + - + - + . - + + . + - . +
  15 Z. Cichoń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  16 L. Czarnobaj + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  17 G. Czelej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  18 J. Czerwiński - + + + + - + - + - + + - + + + + - - +
  19 D. Czudowska - + + + + - + - + - + + - + + . + - - +
  20 W. Dobkowski - + + + + - + - + - + + - + + + + - - +
  21 J. Dobrzyński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  22 R. Dowhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  23 J. Duda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  24 J. Fedorowicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  25 P. Florek + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  26 R. Gaweł - + + + + - + - + - + + - + + + + - - +
  27 A. Gawęda - + + + + - + - + - + + - + + + + - - +
  28 S. Gogacz - + + + + - + - + - + + - + + + + - - +
  29 M. Golba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  30 A. Grabowski - + + + + - + - + - + + - + + + + - - +
  31 T. Grodzki . + . + . + + + + + + + + + + + + + + +
  32 M. Grubski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  33 J. Hamerski - + + + + - + - + - + + - + + + + - - +
  34 J.M. Jackowski - + + + + - - - + - + + - + + + + - - +
  35 A. Kamiński - + + + + - + - + - + + - + + + + - - +
  36 S. Karczewski - + + + + - + - + - + + - + + + + - - +
  37 W. Kilian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  38 K. Kleina + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  39 B. Klich + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  40 A. Kobiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  41 M. Koc - + + + + - + - + - + + - + + + + - - +
  42 S. Kogut - + + + + - + - + - + + - + + + + - - +
  43 W. Komarnicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  44 T. Kopeć - + + + + - + - + - + + - + + + + - - +
  45 M. Kopiczko - + + + + - + - + - + + - + + + + - - +
  46 W. Kraska - + + + + - + - + - + + - + + + + - - +
  47 J.F. Libicki + + + + + + + + + + + + + + + + + . + +
  48 M. Łuczak - + + + + - + - + - + + - + + + + - - +
  49 J. Łyczak - + + + + - + - + - + + - + + + + - - +
  50 R. Majer - + + + + - + - + - + + - + + + + - - +
  51 R. Mamątow - + + + + - + - + - + + - + + + + - - +
  52 M. Martynowski - + + + + - + - + - + + - + + + + - - +
  53 Ł. Mikołajczyk - + + + + - + - + - + + - + + + + - - +
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Wyniki głosowań

    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  54 A. Mioduszewski - + + + + - + - + - + + - + + + + - - +
  55 A. Misiołek + + + + . + + + + + + + + + + + + + + +
  56 K. Mróz - + + + + - + - + - + + - + + + + - - +
  57 G. Napieralski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  58 J. Obremski ? + + + + - + + + - + + - + + + + - + +
  59 B. Orzechowska - + + + + - + - + - + + - + + + + - - +
  60 A. Pająk - + + + + - + - + - + + - + + + + - + +
  61 M. Pańczyk-Pozdziej + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  62 G. Peczkis - + + + + - + - + - + + - + + + + - - +
  63 M. Pęk - + + + + - + - + - + + - + + + + - - +
  64 W. Piecha - + + + + - + - + - + + - + + + + - - +
  65 L. Piechota + + + + + + + + + + + + + + + + + . + .
  66 A. Pociej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  67 M. Poślednik + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  68 M. Potoczny - + + + + - + - + - + + - + + + + - - +
  69 K. Probierz - + + + + - + - + - + + - + + + + - - +
  70 Z. Pupa - + + + + - + - + - + + - + + + + - - +
  71 K. Radziwiłł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  72 M. Rocki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  73 T. Romańczuk - + + + + - + - + - + + - + + + + - - +
  74 J. Rotnicka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  75 J. Rulewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  76 J. Rusiecki - + + + + - + - + - + + - + + + + - - +
  77 S. Rybicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  78 C. Ryszka - + + + + - + - + - + + - + + + + - - +
  79 J. Sagatowska - + + + + - + - + - + + - + + . + - + +
  80 M. Seweryński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  81 K. Słoń - + + + + - + - + - + + - + + + + - - +
  82 W. Sługocki + + . + + + + + + + + + + + + + + + + +
  83 A. Stanisławek - + + + + - + - + - + + - + + + + - - +
  84 L. Staroń - + + + + - + - + - + + - + + + + - + +
  85 G. Sztark . + . + . + + + + + + . + + + + + + + +
  86 A. Szwed - + + + + - + - + - + + - + + + + - - +
  87 A. Szymański - + + - + - + - + - + + - + + + + - - +
  88 R. Ślusarz . + + + + - + - + - + + - + + + + - - +
  89 P. Termiński + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  90 P. Wach + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  91 A. Warzocha - + + + + - + - + - + + - + + + + - - +
  92 J. Wcisła + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  93 K. Wiatr - + + + + - + - + - + + - + + + + - - +
  94 J. Włosowicz - - + + + - + - + - + + - + + + + - - +
  95 A. Wojtyła - + + + + - + - + - + + - + + + + - - +
  96 A. Zając - + + + + - + ? + - + + - + + + + - - +
  97 J. Zając - - - + . - + . + - + + + + + + + + - +
  98 B. Zdrojewska . + . . + + + + + + + + + + + + + + + +
  99 P. Zientarski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  100 J. Żaryn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
  Głosujących 81 86 82 85 80 86 86 85 86 86 86 84 85 85 85 82 85 83 84 84
  Za 26 84 81 83 80 30 85 31 86 30 86 84 30 85 85 82 85 28 35 84
  Przeciw 54 2 1 2 0 56 1 53 0 56 0 0 55 0 0 0 0 55 49 0
  Wstrzymało się 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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     41 42 43 44 45 46 47
  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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    41 42 43 44 45 46 47
  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 85 85 85 85 83 82 83
  Za 56 84 29 54 55 82 55
  Przeciw 28 1 56 29 27 0 28
  Wstrzymało się 1 0 0 2 1 0 0
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Należy pozytywnie zaopiniować ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o usta-
leniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Co trzeba podkreślić, proponowana zmiana ustawy ma przede wszystkim na celu dostosowanie stanu praw-
nego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014 r., który stwierdził niezgodność przepisu 
ustawy z konstytucją. Dzięki wprowadzonej zmianie rodzic, opiekun faktyczny, który jest poniekąd zmuszony 
zrezygnować z pracy czy zmienić pracę zarobkową, będzie miał przyznane prawo do świadczenia pielęgna-
cyjnego, choćby drugi z rodziców już miał przyznane takie świadczenie na inne dziecko niepełnosprawne.

Opieka nad niepełnosprawnymi dziećmi wiąże się zarówno z dużym obciążeniem finansowym, jak i z prze-
organizowaniem całego życia rodziców, opiekunów faktycznych. Dzięki wprowadzonej zmianie zniknie ob-
ostrzenie, zgodnie z którym jedna rodzina otrzymuje jedno świadczenie pielęgnacyjne. Ma to przede wszystkim 
ułatwić opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, jak i ewentualnie życie rodziców tych dzieci. Będą oni mogli 
np. zmienić pracę na mniej absorbującą, a tym samym poświęcić więcej czasu na zajęcia ze swoimi niepełno-
sprawnymi dziećmi. Wiadome jest, że rodzic niepełnosprawnego dziecka będzie musiał mu pomagać przez całe 
życie. Wprowadzona zmiana ma generalnie ułatwić funkcjonowanie zarówno rodzica, jak i dziecka, a także 
zabezpieczyć interesy niepełnosprawnego dziecka na przyszłość. Co należy jeszcze podkreślić, wielu z rodziców 
nie ma funduszy na leki i rehabilitację swoich dzieci, a to świadczenie ma im w tym pomóc. Zmiana powyższej 
ustawy ma również wyeliminować sytuację, w której to różne urzędy odmiennie interpretują przepisy, na mocy 
których przyznawane są świadczenia pielęgnacyjne. Wykładnia powyższego przepisu ma być od momentu 
wprowadzenia zmian jasna i klarowna dla wszystkich – zarówno odbiorców, jak i adresatów.

Wymienione argumenty przemawiają za wprowadzeniem zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych 
oraz ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
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Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Wysoka Izbo!
Żyjemy w czasach, w których bezpieczeństwo jest wartością nadrzędną. Obywatele polscy chcą i potrzebują 

bezpieczeństwa. Wobec tak realnego niebezpieczeństwa, wobec tak wysokiego poziomu zagrożenia terrory-
stycznego, z jakim mamy obecnie do czynienia w Europie, musimy dać służbom kompetencje do zapewnienia 
efektywnego, sprawnego i szybkiego działania w interesie naszego bezpieczeństwa.

Wszystkie kraje, które wprowadzały takie ustawy antyterrorystyczne, miały problem, mianowicie zarzucano 
im wpływanie na prawa i swobody obywatelskie, które w jakiś sposób je ograniczały. Z drugiej strony ustawy 
miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywateli. Uważam, że to żadna cena w porównaniu do tego, co 
może obecnie wyrządzić terroryzm. Polska nie może patrzeć bezradnie na współczesne zagrożenia, nie może 
być bezradna wobec nich. W świetle wszystkich wydarzeń, jakie miały i mają miejsce, wydarzeń, które dzieją 
się na naszych oczach na zachodzie Europy, gdzie regularnie dochodzi do zamachów, my mamy udawać, że 
nas to nie dotyczy, bo w Polsce nie wybuchają bomby? Zdajemy sobie sprawę, iż celem terrorystów jest w tej 
chwili zwykły człowiek. Należy z tego wyciągnąć wnioski, i to w trybie natychmiastowym. Terroryzm nie śpi, 
a my nie znamy dnia ani godziny, w której zaatakuje.

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych jest pierwszym takim aktem prawnym w polskiej historii, ale 
kolejnym w Europie. Nie ulega wątpliwości, że ustawa ta powinna zostać wprowadzona. Bo choć Polska na 
mapie ataków terrorystycznych pozostaje zieloną wyspą, to ustawa antyterrorystyczna stworzona jest z myślą 
o przyszłości, w której ryzyko takiego ataku rośnie. Zbliżający się szczyt NATO w Warszawie i Światowe Dni 
Młodzieży w Krakowie są ogromną, zatrważającą okazją do zrealizowania chorych wizji potencjalnych za-
machowców. Nie można dopuścić do urzeczywistnienia takiego przerażającego aktu. Czy zawsze musi krążyć 
o nas opinia „mądry Polak po szkodzie”? Należy zapobiegać, a nie liczyć ofiary. Nie możemy dopuścić, by 
w Warszawie doszło do tego, co stało się w Brukseli i w Paryżu.

We Francji niedawno rozszerzono definicję przestępstwa terrorystycznego. Obecnie aktem terroru we Francji 
jest nie tylko atak, ale także przygotowanie się do popełnienia przestępstwa terrorystycznego, m.in. poprzez 
posiadanie niebezpiecznych przedmiotów lub substancji, prowadzenie szkoleń z produkcji ładunków wybu-
chowych, uczestniczenie w dyskusjach internetowych związanych z realizacją terrorystycznych zamiarów czy 
przebywanie w strefie działań. W Polsce w rzeczywistości ocena, czy coś ma związek z terroryzmem, czy nie, 
należeć będzie do szefa ABW i ministra koordynatora do spraw służb specjalnych – na podstawie przesłanek 
zawartych w ustawie.

W ustawie antyterrorystycznej – a nie w rozporządzeniu, jak dotychczas – zdefiniowano cztery poziomy 
zagrożenia terrorystycznego i w cyberprzestrzeni. Pierwszy – gdy uzyskano informację o możliwości wystą-
pienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia. Drugi – 
w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze 
terrorystycznym, gdy jednak konkretny cel zdarzenia nie został zidentyfikowany. Trzeci – w przypadku wy-
stąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Czwarty 
– w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub gdy uzyskane informacje wskazują 
na zaawansowaną fazę przygotowań do takiego ataku.

Głównym celem nowych przepisów jest zapewnienie koordynacji działania służb odpowiedzialnych za bez-
pieczeństwo Polaków i doprecyzowanie zasad współpracy między nimi. Ustawa ma też zapewnić możliwość 
skutecznych działań w przypadku podejrzenia wystąpienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym oraz 
odpowiedniego reagowania w sytuacji popełnienia takiego przestępstwa. Wprowadzone nowe procedury oraz 
obowiązki informacyjne i rejestracyjne przyspieszą proces decyzyjny, jeśli doszłoby do zamachu terrorystycz-
nego w Polsce.

Tak jak zmienia się wszystko, co nas otacza, tak zmieniają się też zagrożenia terrorystyczne. Dotyczy to 
zarówno tego, co ze strony terrorystów, powiem kolokwialnie, może nas spotkać, jak i tego, kto może zagro-
żenie terrorystyczne stwarzać. Wraz z rozwojem techniki i technologii zmieniają się techniki ataków. Wpływ 
na to ma też stosowanie zabezpieczeń przez odpowiedzialne służby. Terroryści starają się atakować najczęściej 
tam, gdzie nikt się tego nie spodziewa. Zagrożenie terrorystyczne jest tak naprawdę nieprzewidywalne. Co do 
tego, kto może stać za zagrożeniem terrorystycznym, to też jest to sytuacja zmieniająca się często błyskawicz-
nie. Jeszcze jakiś czas temu odpowiedź byłaby jasna: radykalni islamiści; ewentualnie w niektórych rejonach 
świata po metody terrorystyczne sięgają tzw. ugrupowania separatystyczne. Dzisiaj mamy np. doświadczenia 
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związane z tym, co się wydarzyło 11 września 2001 r. w USA, czy z serią zamachów bombowych w Madrycie. 
Doświadczenia te pokazują najlepiej, że na świecie nie ma kraju wolnego od zagrożenia zamachami terrory-
stycznymi. Terroryści skutecznie uderzyli w fundamenty cywilizacji.

Zachodzące zmiany powinny mieć wpływ na zakres działań odnośnie do ryzyka wystąpienia zdarzeń 
o charakterze terrorystycznym, powodując, że służby odpowiedzialne za zwalczanie tego zjawiska też się zak-
tywizują. Tak przynajmniej powinno być i tak jest w innych krajach. Czy Polska jest takim krajem? Uważam, że 
powinna być. Zagrożenie terroryzmem we współczesnym świecie ma tendencję wzrostową i stanowi zagrożenie 
dla stabilizacji i bezpieczeństwa europejskiego kontynentu – a tym samym dla Polski. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Mariana Poślednika  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Procedujemy dziś nad kolejną istotną ustawą dotyczącą rozwoju energetyki, ponownie w bardzo szybkim 

tempie. Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii jest ważną ustawą regulującą rynek ener-
getyki odnawialnej.

Biuro Legislacyjne podczas posiedzenia komisji, przedstawiając swoją opinię, poinformowało, iż nie jest 
ona kompleksowa ani wyczerpująca i nie stanowi jednoznacznej oceny rozwiązań zaproponowanych w ustawie, 
gdyż czas na analizę treści był zbyt krótki.

Tak szybkie procedowanie nowego aktu prawnego, regulującego sektor OZE, uniemożliwi usunięcie szeregu 
wad tej ustawy, na które uwagę zwracały środowiska związane z tą branżą.

Dlaczego po raz kolejny tworzy się ustawę w tak błyskawicznym tempie? Komu to służy? Tydzień temu 
debatowaliśmy nad ustawą o inwestycjach w energetykę wiatrową. Już dochodzą do mnie sygnały, że przegłoso-
wanie tej ustawy doprowadziło do wycofania się inwestorów z planowanych inwestycji. W energetykę wiatrową 
w Polsce zainwestowano już 32 miliardy zł. Niezakłócony rozwój branży dałby za 14 lat pracę 42 tysiącom osób.

Przyjęcie nowelizacji ustawy o OZE oznacza usunięcie z niej zapisów dotyczących systemu taryf gwaranto-
wanych, z których – ubiegłoroczną decyzją Sejmu – mieli korzystać najmniejsi producenci energii, wytwarzający 
energię w mikroinstalacjach o mocy do 10 kW.

Na zmianach w systemie aukcji straci energetyka wiatrowa, która dodatkowo znalazła się w trudnej sytu-
acji w związku z uchwaleniem przez parlament ustawy o inwestycjach wiatrowych, nazywanej przez branżę 
wiatrową ustawą antywiatrakową.

Brak oceny skutków regulacji oznacza, że nie wiadomo, jaki będzie wpływ proponowanych zmian na polską 
gospodarkę, na rozwój sektora OZE, nie wiadomo także, jakie koszty z tego tytułu poniosą odbiorcy końcowi.

Jestem zdecydowanie przeciwny temu, aby ustawę przegłosować w obecnym kształcie.
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Przemówienie senatora Przemysława Termińskiego  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Nowelizacja ustawy o OZE sprawi, że na pewno stracą na niej zwykli obywatele. W ubiegłym roku, m.in. 
dzięki głosom posłów PiS, w ustawie o OZE znalazł się sprawiedliwy mechanizm wsparcia dla najmniejszych 
producentów energii, tzw. taryfy gwarantowane. Miały one wyrównywać szanse między zamożnymi a gorzej 
sytuowanymi rodzinami na zakup przydomowych mikroelektrowni. Taki system z powodzeniem działa w kil-
kudziesięciu krajach. Dzięki niemu banki udzielają tanich kredytów inwestycyjnych w zasadzie wszystkim 
chętnym gospodarstwom domowym. Tymczasem w projekcie nowelizacji ustawy o OZE mechanizm taryf gwa-
rantowanych zastąpiono tzw. opustem – za każdą kilowatogodzinę energii wprowadzonej do sieci prosument, 
czyli osoba będąca jednocześnie konsumentem i producentem energii, będzie mógł otrzymać rabat w wysokości 
70% na energię przez siebie kupowaną. Jeśli zaś wyprodukuje więcej energii niż zużywa, wtedy za darmo odda 
nadwyżkę koncernom energetycznym, które tę energię będą mogły odsprzedać innym odbiorcom końcowym.

Warto zwrócić uwagę na niejasny system finansowania energetyki konwencjonalnej w ramach tzw. opłaty 
przejściowej, która jest doliczana do rachunków za energię. W tej nowelizacji podwójnie podnosi się wartość 
tej opłaty – do poziomu 8 zł za miesiąc!

Opłata przejściowa jest dopisywana do rachunków za energię odbiorców końcowych i wynika z kosztów 
likwidacji kontraktów długoterminowych elektrowni. De facto jest to forma finansowania konwencjonalnej 
energetyki, dlatego zastanawia fakt, dlaczego regulacje z nią związane wpisano do ustawy o odnawialnych 
źródłach energii.

Według ekspertów na nowelizacji w proponowanym kształcie stracą również przedsiębiorstwa produkujące 
urządzenia dla branży OZE. Niestabilne i nieprzewidywalne prawo utrudnia podejmowanie decyzji inwestycyj-
nych i szkodzi rozwojowi firm. Jak dowodzi najnowszy raport Instytutu Energetyki Odnawialnej, do rozwoju 
polskiego sektora produkcji urządzeń dla OZE, a w szczególności najbardziej obiecującego segmentu małych 
i mikroinstalacji, niezbędny jest stabilny i sprawiedliwy społecznie system wsparcia produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych. Tymczasem w nowelizacji takiego systemu zabrakło. Według szacunków IEO ambitna strategia 
rozwoju energetyki odnawialnej przełożyłaby się na utworzenie w branży OZE niemalże 70 tysięcy nowych 
miejsc pracy, a wpływy do budżetu państwa w perspektywie do roku 2030 mogłyby sięgnąć 18,5 miliarda zł. 
Niestety proponowany projekt ustawy ambitny nie jest, a brak ambitnej strategii oznacza konkretne straty dla 
gospodarki.

Kolejnym mankamentem projektowanych zapisów jest fakt, że ustawa nadal zakłada, że spalanie węgla 
z biomasą to ekologiczna forma pozyskiwania energii, a tzw. współspalanie dedykowane uzyska jeszcze bar-
dziej korzystne warunki niż poprzednio. W latach 2005–2012 Polacy w rachunkach za prąd dopłacili do tego 
procederu, który jest też formą wsparcia dla sektora węglowego, ponad 7,4 miliarda zł, z czego co najmniej 
5 miliardów nie miało żadnego uzasadnienia ekonomicznego. Wygląda na to, że będą dopłacać dalej. To o tyle 
bezcelowe, że przy okazji wdrażania technologii współspalania nie powstają żadne nowe moce wytwórcze, 
a więc nie poprawia się bezpieczeństwo energetyczne państwa.

Co więcej, jedna z poprawek do nowelizacji ustawy o OZE wprowadza enigmatyczną definicję drewna 
energetycznego. Poprawka dotycząca drewna energetycznego może otworzyć furtkę do spalania polskich lasów 
w elektrowniach węglowych. A przecież drzewa pochodzące z wiatrołomów czy zaatakowane przez korniki 
utrzymują przez długi czas wartość produkcyjną dla przemysłu tartacznego czy papierniczego. Niewykluczone, 
że w wyniku tej poprawki drzewa z Puszczy Białowieskiej trafią do spalenia w elektrowniach węglowych.

Nie sposób nie odnieść wrażenia, że bardzo szybki proces legislacyjny w przypadku tego projektu nie 
wpłynął znacząco na jego wartość merytoryczną. W zasadzie projekt w tej postaci nie powinien być przyjęty 
z uwagi na fatalne konsekwencje, jakie wywoła. W zamyśle chcieli państwo postawić na sprawdzone i stabilne 
źródła energii, niestety przy tym dokonaliście zamachu na energię ekologiczną, obywatelską, której produkcja 
i odbiór mogły w znaczącym stopniu przyczynić się do rozwoju naszej gospodarki.
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Należy pozytywnie zaopiniować zmianę ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 
oraz niektórych ustaw.

Trzeba podkreślić, że wskazana ustawa – druk nr 194 – wdraża do polskiego porządku prawnego postano-
wienie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków 
mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej. Poza tym dzięki 
ustawie ma być łatwiejszy dostęp do planowania inwestycji telekomunikacyjnych poprzez usprawnienie działań 
w administracji, a także odpowiednie dostosowanie przepisów prawnych.

Te zmiany spowodują, że odbiorcy usług telekomunikacyjnych, w tym internetu, będą mogli w bezpieczny 
i szybszy sposób uzyskać do nich dostęp. Co więcej, w związku z tym, że zbliżają się dwa wielkie wydarzenia 
w Polsce: szczyt NATO oraz Światowe Dni Młodzieży, wiadome jest, że omawiane usługi będą częściej i przez 
większą liczbę odbiorców wykorzystywane. Dzięki wprowadzeniu zalecanej dyrektywy – a tym samym prze-
pisów i wytycznych – te usługi mają działać w tych dniach w sposób prawidłowy, bez żadnych zauważalnych 
dla odbiorców zmian.

Ponadto wprowadzenie przepisów dyrektywy będzie miało pozytywne odzwierciedlenie w całej gospodarce, 
co nie zmienia faktu, że związane jest to również z pewnymi obowiązkami, polegającymi m.in. na udostępnieniu 
infrastruktury technicznej w celu realizacji infrastruktury telekomunikacyjnej czy konieczności wyposażenia 
nowych bądź zmienianych budynków wielorodzinnych w odpowiednią instalację telekomunikacyjną, dosto-
sowaną do nowych przepisów.

Tym samym więc zmiana krajowego porządku prawnego jest nie tylko potrzebna, ale i konieczna. Trzeba 
bowiem dostosować przepisy krajowe zarówno do omawianej dyrektywy, jak i zalecenia z raportu Najwyższej 
Izby Kontroli pt. „Postępowania administracyjne związane z budową i funkcjonowaniem stacji bazowych 
telefonii komórkowej” z dnia 30 października 2015 r.

Reasumując, stwierdzam, że wprowadzenie proponowanych zmian, z uwzględnieniem poprawek zapropo-
nowanych przez Sejm, jest zasadne i konieczne.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie działań administracyjnoprawnych mających na 

celu zniwelowanie nadużyć związanych z programem rządowym „500+”.
Jak wynika z danych zawartych w dzisiejszym „Dzienniku Gazecie Prawnej” w artykule „Bez dziecka, za 

to z 500 plus”, z rządowego programu mogą korzystać także ci, którzy zostali pozbawieni praw rodzicielskich. 
Niestety nie jest dokonywana weryfikacja, czy osoba składająca wniosek posiada prawo do opieki nad dziec-
kiem. Po wprowadzeniu programu „500+” w zastraszającym tempie wzrosła liczba wniosków o przywrócenie 
praw rodzicielskich. Tylko w I kwartale 2016 r. wniosek taki złożyło 1,5 tysiąca osób pozbawionych praw 
rodzicielskich w 2015 r.

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie może opierać się na zasadzie zaufania państwa 
do obywateli. Prowadzi to do wymienionych nadużyć. Jedyną konsekwencją jest odpowiedzialność karna za 
składanie fałszywych oświadczeń oraz zwrot pobranych środków. Często jednak widmo odpowiedzialności 
nie przyczynia się do zaprzestania pewnych działań, a osoby zobligowane do oddania środków w wielu przy-
padkach nie mają takiej możliwości.

W związku z tym wnoszę o podjęcie działań mających na celu zastosowanie dodatkowej weryfikacji 
w kontekście wymienionych nadużyć, które przyczyniają się do zachwiania poczucia odpowiedzialności oraz 
idei polityki prorodzinnej. Proszę także o udzielenie informacji, czy ministerstwo przewiduje wprowadzenie 
dodatkowych kontroli w celu wykrycia ww. nadużyć związanych z programem „500+”.

Z poważaniem 
Robert Dowhan



224
20. posiedzenie Senatu w dniach 15 i 16 czerwca 2016 r.

Przemówienia i oświadczenia senartorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 20. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie działań administracyjno-prawnych mających na 

celu usprawnienie działalności służb celnych na terenie RP.
Od kilkunastu dni trwa konflikt Służby Celnej z Ministerstwem Finansów, jednocześnie zwiększono 

kontrolę graniczną w związku ze zbliżającym się szczytem NATO oraz Światowymi Dniami Młodzieży. Jak 
podaje portal celnicy.pl, większość celników przedstawia zwolnienia lekarskie w celu okazania protestu wobec 
obecnej sytuacji w Służbie Celnej. Nieobecność funkcjonariuszy odczuwają przede wszystkim przedsiębiorcy. 
Dochodzi do absurdalnych sytuacji polegających na tym, że lepszym rozwiązaniem jest odprawienie towarów 
eksportowanych za wschodnią granicę w niemieckim urzędzie celnym niż w polskim.

Czas oczekiwania na odprawę dramatycznie się wydłużył, nawet o kilka dni. Z punktu widzenia wielu 
przedsiębiorstw jest to czas niedopuszczalny, zwłaszcza że wcześniej procedury trwały kilka godzin.

Konflikt między Służbą Celną a Ministerstwem Finansów dotyczący Krajowej Administracji Skarbowej 
oraz systemu emerytur mundurowych musi zostać rozwiązany. Cierpią z jego powodu przedsiębiorcy, a przez 
to pośrednio cała polska gospodarka.

W związku z powyższym uważam, że działania mające na celu usprawnienie odpraw granicznych są ważne 
i uzasadnione.

Z poważaniem 
Robert Dowhan



225
20. posiedzenie Senatu w dniach 15 i 16 czerwca 2016 r.

Przemówienia i oświadczenia senartorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 20. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie działań administracyjnoprawnych mających na 

celu ustanowienie dnia 4 czerwca świętem narodowym.
Od wielu lat w polskim społeczeństwie trwa dyskusja na temat powinności ustanowienia dnia 4 czerwca 

świętem narodowym. Ten dzień roku 1989 wpisał się w historię Polski jako data pierwszych od 1945 r. czę-
ściowo wolnych wyborów. Był to dzień wielkiej radości i zwieńczenia trwających przez kilka dekad zmagań 
ludzi, którzy przywrócili Rzeczypospolitej Polskiej nie tylko wolność i suwerenność, ale wypracowali pozycję 
naszego kraju na arenie międzynarodowej, a przede wszystkim w Europie.

Obchodzenie świąt narodowych przyczynia się do kultywowania tradycji oraz ciągłości pamięci o ważnych 
wydarzeniach historycznych. Dzieje naszego narodu to dzieje wspólnoty kulturowej, która pozostaje nieprze-
rwana mimo prób destabilizacji państwa. 4 czerwca jest świętem wszystkich Polaków, którzy żyją w wolnej 
i demokratycznej Polsce. Niewiele współczesnych społeczności może pochwalić się kontynuacją obchodów 
świąt narodowych, które pozwalają łączyć pokolenia i uczyć historii państwa.

W związku z powyższym uważam, że działania mające na celu ustanowienie dnia 4 czerwca świętem na-
rodowym są uzasadnione.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Gawła

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Przedstawiciele gnieźnieńskiego oddziału Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce zwrócili się do mnie 

z problemem braku uregulowania sprawy rekompensat dla tzw. dzieci wojny, tj. dzieci, które w okresie II wojny 
światowej doznały represji i krzywd ze strony okupantów. 

Proszę o udzielenie informacji, czy ministerstwo jest w stanie oszacować liczbę osób spełniających to kry-
terium. Czy te osoby, tj. tzw. dzieci wojny, mogłyby zostać objęte świadczeniem rekompensującym doznane 
represje i krzywdy?

Z wyrazami szacunku 
Robert Gaweł
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Gawła

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela

W związku z decyzją z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej w S. z dnia 22 listopada 1967 r., znak PG-V-220a/25/67, w której to decyzji Minister 
odmówił stwierdzenia tej nieważności, nasuwają się następujące wątpliwości co do stanowiska ministerstwa 
zaprezentowane w uzasadnieniu decyzji.

Podstawowa wątpliwość, jaka nasuwa się po zapoznaniu się z uzasadnieniem decyzji, dotyczy stanowiska 
ministerstwa odmawiającego przyjęcia jako prawdziwego faktu cofnięcia wniosku o przekazanie gospodarstwa 
rolnego przez zainteresowanego i sporządzenia odnośnie do tego faktu stosownej adnotacji przez urzędnika na 
wniosku o przekazanie gospodarstwa rolnego.

Stanowisko ministerstwa co do nieuwzględnienia takiego zapisku o cofnięciu wniosku budzi wątpliwości 
odnośnie do rzeczywistych podstaw prawnych do kwestionowania takiej adnotacji. Zdaniem ministerstwa 
adnotacja o cofnięciu wniosku jest podpisana nieczytelnym podpisem niezidentyfikowanej osoby. I te dwa ar-
gumenty dają ministerstwu podstawy do wysunięcia wątpliwości co do faktu prawdziwości cofnięcia wniosku 
przez zainteresowanego.

W toku prowadzonego postępowania ministerstwo nie dokonało żadnych czynności zmierzających do wyja-
śnienia, kto dokonał tej adnotacji, czy faktycznie osoba ta pracowała wówczas w urzędzie i czy mogła dokonać 
takiej adnotacji w imieniu wnioskodawcy.

Jak wynika z ustaleń poczynionych przez wnoszących o unieważnienie decyzji, osobą, która dokonała 
tej adnotacji i się pod nią podpisała, był pracujący wówczas w urzędzie w S. pan W.G., późniejszy kierownik 
wydziału rolnictwa i leśnictwa.

Skoro można zidentyfikować osobę dokonującą odręcznej adnotacji co do cofnięcia wniosku, to również 
ministerstwo winno w prowadzonym postępowaniu brać ten fakt pod uwagę, rozpoznając wniosek o stwier-
dzenie nieważności decyzji.

Przyjmowanie przez ministerstwo takich odręcznych adnotacji jako niewiarygodnych i niemających wartości 
dokumentu jest krzywdzące dla obywatela.

Mając na uwadze przedstawione tu kwestie, uważam wspomniany problem za istotny i do wyjaśnienia 
w celu uszczegółowienia interpretacji przepisów i praktyki w zakresie, o którym tu mowa, stosowanej w innych, 
podobnych postępowaniach ministerstwa.

Z wyrazami szacunku 
Robert Gaweł
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra 
Glińskiego

Szanowny Panie Premierze!
Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi na następujące moje pisma kierowane do Pana:

1. z 9 lutego 2016 r. (sygnatura BPS/KKSP-042-22/16);
2. z 14 marca 2016 r. (sygnatura BPS/KKSP-042-27/16);
3. z 12 maja 2016 r. (sygnatura BPS/KKSP-042-34/16);
4. z 20 kwietnia 2016 r. (sygnatura BPS/KKSP-042-31/16);
5. z 15 marca 2016 r. (sygnatura BPS/KKSP-042-28/16);
6. z 20 kwietnia 2016 r. (sygnatura BPS/KKSP-042-30/16).

W związku z powyższym uprzejmie proszę o informację, kiedy należy się spodziewać odpowiedzi.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka oraz do pełniącego 
obowiązki prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Ignacego Góry

Jako senator RP z Mazowsza zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, na jakim etapie jest rozpatrzenie 
wniosku spółki Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o. o wydanie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu dla 
przewoźników wykonujących przewóz osób w transporcie kolejowym, niebędący przewozem o charakterze 
użyteczności publicznej od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2021 r. dla relacji Warszawa Wschodnia – Kraków 
Główny – Warszawa.

Ze swojej strony chcę nadmienić, że połączenie to jest oczekiwane przez mieszkańców Mazowsza.
Jest ono obsługiwane przez spółkę od początku 2016 r. w soboty i niedziele (pociąg „Dragon”), a w okresie 

wakacyjnym w 2016 r. pociąg „Dragon” będzie jeździł do Krakowa codziennie, co sprawia, że ma bardzo duże 
walory turystyczne.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kamińskiego

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Pawła Szałamachy

Szanowny Panie Ministrze!
Podczas mojej aktywności zawodowej jako senatora RP spotykam się z historiami indywidualnych drama-

tów ludzkich mających swe źródło w braku wyeliminowania na przestrzeni lat problemu wyczerpywania się 
sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniach OC, a w konsekwencji pozbawianiu osób poszkodowanych środków 
finansowych niezbędnych do dalszego funkcjonowania, co jest szczególnie dotkliwe w przypadku świadczeń 
z tytułu szkód osobowych takich jak renty czy koszty leczenia i rehabilitacji.

Limity sum gwarancyjnych zostały co prawda znacząco zwiększone, co było choćby efektem członkostwa 
Polski w Unii Europejskiej, niemniej jednak nadal aktualny pozostaje problem wyczerpania sum gwarancyj-
nych w przypadku umów zawartych w latach dziewięćdziesiątych. Z uwagi na wskazaną przez judykaturę 
niedopuszczalność stosowania art. 3581 §3 k.c. w przypadku wyczerpania się sumy gwarancyjnej, jak również 
dyskusyjną kwestię dopuszczalności stosowania w tym zakresie art. 3571 k.c. chciałbym zwrócić uwagę na 
zasadność ponownego podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia uregulowań prawnych, 
które we wskazanych przypadkach zapewniłyby osobom poszkodowanym możliwość dalszego otrzymywania 
świadczeń pomimo wyczerpania się sumy gwarancyjnej, tj. wprowadzenia obowiązku dalszego zaspokajania 
roszczeń osób poszkodowanych przez ubezpieczyciela/Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Istotne przy 
tym jest, iż niezbędne do tego środki finansowe ubezpieczyciele/fundusz mogliby uzyskiwać do sprawców 
danej szkody na podstawie roszczeń regresowych o zwrot wypłaconych świadczeń. Zapewniłoby to z jednej 
strony uzyskanie świadczenia przez osobę poszkodowaną, z drugiej zaś odzyskanie przez ubezpieczyciela/
fundusz wypłaconych kwot.

Propozycja wprowadzenia wspomnianej regulacji pociąga za sobą co prawda konieczność przeanalizowania 
również zagadnień intertemporalnych, niemniej jednak, jak się zdaje, kwestie te zostały już uprzednio dosta-
tecznie wyjaśnione i sprecyzowane w pismach kierowanych przez Rzecznika Ubezpieczonych, w szczególności 
w treści projektu nowelizacji sprzed kilku lat, który ostatecznie nie został uchwalony.

Warto w tym miejscu zwrócić także uwagę na to, iż zapewnienie poszkodowanym ciągłości otrzymywania 
świadczeń znajduje uzasadnienie nie tylko w zasadzie słuszności i współżycia społecznego, ale i w zagwaran-
towanej konstytucyjnie równości wszystkich obywateli wobec prawa oraz prawie do równego traktowania przez 
władze publiczne. W konsekwencji należałoby przyjąć, iż zasada ta została naruszona w chwili wprowadzenia 
limitu odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń w roku 1991, bowiem jedynie osoby poszkodowane przed tą 
datą mają zapewnioną ciągłość otrzymywania świadczeń ze względu na brak ograniczenia odpowiedzialności 
ubezpieczycieli poprzez wprowadzenie sumy gwarancyjnej. W konsekwencji położenie osób poszkodowa-
nych już po wprowadzeniu sumy gwarancyjnej jest znacznie trudniejsze niż osób poszkodowanych w okresie 
wcześniejszym.

Mając na uwadze to wszystko, proszę o przedstawienie aktualnego stanowiska Ministerstwa Finansów 
dotyczącego opisanej problematyki, w tym wskazanie, czy ministerstwo planuje podjąć jakiekolwiek działania 
w  przedmiotowym zakresie, zmierzające do rozwiązania dramatów osób poszkodowanych, w szczególności 
osób poszkodowanych w latach dziewięćdziesiątych.

Andrzej Kamiński 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kamińskiego

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej oraz do minister 
edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Zwracam się w sprawie dotyczącej pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy, zatrudnieni 
pierwotnie na zasadach ustawy – Karta Nauczyciela, nadal nie zgadzają się ze zmianami, jakie w kwestii ich 
zatrudnienia wprowadziła ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Ustawa 
ta zmieniła bowiem status pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych w ten sposób, że stali się oni 
pracownikami samorządowymi, a przestali podlegać Karcie Nauczyciela, tracąc w związku z tym, po upływie 
2-letniego okresu przejściowego, nabyte na jej podstawie uprawnienia, w szczególności w zakresie ich statusu, 
co skutkowało w szczególności: zmniejszeniem ich zarobków, utratą nabytych stopni awansu zawodowego, 
utratą dodatków, podwyższeniem wymiaru czasu pracy, zmniejszeniem wymiaru urlopu, zmianą uprawnień 
emerytalnych.

Pracownicy zatrudnieni uprzednio na zasadach Karty Nauczyciela, którzy zdobywali kolejne stopnie awansu 
zawodowego, po wprowadzeniu nowej ustawy zostali zaszeregowani w poczet pracowników samorządowych 
i zrównani w warunkach płacowych z osobami, które dopiero rozpoczęły pracę zawodową, nie posiadając 
doświadczenia i tak wysokich kwalifikacji zawodowych.

W obronie swoich praw nabytych pracownicy tych placówek podjęli w przeszłości liczne działania, które 
niestety nie przyniosły dotychczas oczekiwanego rezultatu. Podczas poprzedniej kadencji parlamentu, głosami 
posłów koalicji PO–PSL, odrzucono projekt nowelizacji Karty Nauczyciela autorstwa posłów PiS, który przywra-
cał uprawnienia z Karty Nauczyciela nauczycielom i wychowawcom z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W związku z tym zwracam się do Państwa z pytaniem: jakie jest stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie przywrócenia wychowawcom placówek 
opiekuńczo-wychowawczych uprawnień Karty Nauczyciela oraz statusu nauczycieli, a ponadto czy, a jeśli tak, 
to jakie działania i kiedy zostaną podjęte w tej sprawie?

Chciałbym tu zwrócić uwagę na fakt, że liczba pracowników, których dotyczy analizowany problem, jest 
coraz mniejsza. Większość z tych osób przepracowała w zawodzie kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Z roku 
na rok z powodu odejścia na emerytury osób, których dotyczy przedmiotowa zmiana, jest coraz mniej, a zatem 
obciążenie finansowe związane z ich wynagrodzeniem jest coraz mniejsze.

Andrzej Kamiński 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kamińskiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie zwróciło się do mnie szereg osób ze środowiska lekarskiego, wyrażających zaniepokoje-

nie treścią procedowanego projektu nowego rozporządzenia Szanownego Pana Ministra w sprawie określenia 
szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, w szczególności w zakresie treści załącznika nr 5 „Rehabilitacja lecznicza”, pkt 4.3 „Przedmiot 
postępowania: Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym”.

Zgodnie z przekazanymi mi informacjami, utrzymanie proponowanych zapisów dotyczących rehabilitacji 
dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym, stworzy realne zagrożenia po-
legające w szczególności na:

1) niemożności spełnienia przez szereg placówek opisanych w projekcie rozporządzenia warunków, a tym 
samym zawarcia kontraktu z NFZ, co w efekcie spowoduje przerwanie ciągłości udzielania świadczeń przez 
wielu świadczeniodawców w całej Polsce;

2) odcięciu dostępu do świadczeń lub bardzo poważnym ograniczeniu opieki rehabilitacyjnej dla dzieci 
z zaburzonym rozwojem, w tym dzieci niepełnosprawnych, w pierwszej kolejności w mniejszych ośrodkach 
i miastach.

Według osób kierujących do mnie prośby o interwencję, pozostawienie rankingowania ofert według pro-
ponowanego rozporządzenia spowoduje, że na wysokich pozycjach rankingowych znajdą się duże oddziały 
szpitalne, mające dostęp do basenów i bardzo rzadkich specjalistów. Przeważająca większość mniejszych 
placówek – o bogatym dorobku i wysokim poziomie merytorycznym, mająca ogromne znaczenie dla swoich 
lokalnych środowisk w całym kraju – nie będzie z kolei w stanie spełnić nowych warunków rankingowych, co 
uniemożliwi im skutecznie konkurowanie z dużymi, miejskimi centrami rehabilitacyjnymi, a tym samym pozba-
wi je możliwości udzielania świadczeń dzieciom z zaburzonym rozwojem w pobliżu miejsca ich zamieszkania.

Powstaje zatem pytanie, czy w proponowanych regulacjach zostały uwzględnione realne potrzeby dzieci 
niepełnosprawnych, czy też wynikająca z tych potrzeb specyfika ośrodków rehabilitacji dziennej dla dzieci 
z niepełnosprawnością, prowadzonych w wielu wypadkach przez działające bez przynoszenia zysku organizacje 
pozarządowe. Ośrodki te od ponad 20 lat wypracowały w Polsce bardzo efektywny model wielospecjalistycznej 
rehabilitacji, różniący się od leczenia dzieci z dysfunkcjami motorycznymi w systemie szpitalnym. Ponadto 
propozycja zawarta w rozporządzeniu, jak się zdaje, prowadzi do bardzo znacznego wzrostu kosztów aktualnie 
udzielanych świadczeń rehabilitacyjnych.

Mając to wszystko na uwadze, zwracam się z prośbą do Pana Ministra o odniesienie się do zaprezentowanych 
mi wątpliwości w ww. zakresie. W szczególności proszę o wskazanie, czy formułując kryteria postępowania 
określone w pkcie 4.3 w załączniku nr 5 do ww. rozporządzenia, ministerstwo brało pod uwagę sytuację fak-
tyczną, prawną, ekonomiczną, organizacyjną mniejszych placówek pozaszpitalnych świadczących lokalnie 
usługi związane z rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych, przy jednoczesnym uwzględnieniu uzasadnionych 
interesów małych pacjentów.

Andrzej Kamiński 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej

Szanowna Pani Minister!
Dotarły do mnie niepokojące informacje na temat projektów „ostatniej mili” realizowanych na Pomorzu 

przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Mieszkańcy sygnalizują problemy z podłączeniem do wybudowanej 
za środki publiczne szerokopasmowej sieci Internet. Brakuje ogólnodostępnych wskazówek, gdzie można uzy-
skiwać informacje dotyczące procedury podłączenia poszczególnych gospodarstw domowych. Informacji nie 
jest w stanie udzielić samorząd gminny ani wojewódzki. Urzędnicy odsyłają zainteresowanych do Ministerstwa 
Cyfryzacji, które odpowiada za realizację projektów „ostatniej mili”.

W związku z tym proszę o wyjaśnienia następujących kwestii.
Na jakim etapie znajdują się inwestycje w sieć szerokopasmową realizowane prze Centrum Projektów Polska 

Cyfrowa, szczególnie w województwie pomorskim?
Jak wygląda procedura podłączenia pojedynczego gospodarstwa domowego do sieci szerokopasmowej na 

przykładzie gminy Sierakowice, powiat kartuski?
Czy prowadzona jest kampania informacyjna prezentująca realizację budowy sieci szerokopasmowej i czy 

jej adresatami są mieszkańcy poszczególnych regionów, do których mogłaby dotrzeć informacja, w jaki sposób 
mogą z niej skorzystać?

Czy ministerstwo monitoruje miejscowości nadal odcięte od jakiejkolwiek infrastruktury sieci Internet 
(np. sołectwo Załakowo w gminie Sierakowice, powiat kartuski) i czy przyjęto plan objęcia takich obszarów 
dostępem do budowanej sieci szerokopasmowej?

Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócił się do mnie burmistrz miasta Ustka reprezentujący mieszkańców w sprawie planowanej przez PKP 

PLK SA rewitalizacji linii kolejowej nr 405 na odcinku Szczecinek – Słupsk – Ustka.
W studium wykonalności dla tej inwestycji w rekomendowanym wariancie nie uwzględniono kilku istot-

nych dla regionu kwestii w zakresie infrastruktury niezbędnej do podniesienia jakości obecnie świadczonych 
usług transportu pasażerskiego zarówno w ujęciu regionalnym, jak i krajowym oraz kluczowego elementu 
z punktu widzenia planowanej rozbudowy portu morskiego w Ustce. Wariant obecnie przyjęty nie przewiduje 
elektryfikacji na odcinku Szczecinek – Słupsk, co wpływa na utrudnienia spedycyjne transportów kolejowych 
oraz możliwość uruchomienia pasażerskich połączeń międzyregionalnych bez potrzeby przepinania składu 
z lokomotyw elektrycznych na spalinowe. Wariant ten nie przewiduje również wykonania nitki kluczowej dla 
rozwoju regionu – między stacją kolejową Ustka Główna a planowanym do rozbudowy portem morskim w Ustce.

W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie następujących kwestii.
Jakie czynniki brano pod uwagę, nie uwzględniając w przyjętym wariancie budowy odgałęzienia od stacji 

Ustka Główna do portu morskiego? Inwestycja ta jest konieczna w perspektywie rozbudowy portu, a także jako 
czynnik odciążający ruch w mieście oraz w kontekście wpływu na środowisko.

Co wpłynęło na brak w przyjętym wariancie zachowania na stacji Ustka 2 peronów oraz minimum 5 torów 
wraz z niezbędną infrastrukturą do obsługi składów regionalnych i dalekobieżnych nowej generacji (Pendolino, 
Flirt, Dart)?

Dlaczego nie ujęto w przyjętym wariancie elektryfikacji linii na odcinku Słupsk – Szczecinek? Jest to czyn-
nik bezpośrednio wpływający na zmniejszenie kosztów przejazdów.

Czy wzięto pod uwagę, a jeśli tak, to dlaczego tego nie uwzględniono, konieczność zapewnienia odpowiedniej 
infrastruktury gwarantującej dużą przepustowość na trasie Ustka – Słupsk – Ustka, uwzględniającej dołączenie 
do nowej infrastruktury planowanego węzła przesiadkowego?

Czy zaplanowano odpowiednią liczbę mijanek na odcinku Słupsk – Szczecinek, które umożliwią sprawne 
prowadzenie ruchu kolejowego oraz przewóz ładunków z portu w Ustce w kierunku południowym?

Ze względu na szeroko omawiane wykluczenie komunikacyjne Pomorza Środkowego proszę o wnikliwe 
przeanalizowanie poruszonych kwestii. Rozbudowywana przez samorządy infrastruktura komunikacyjna nie 
spełni swojej roli, jeśli nie zostanie podparta mądrymi inwestycjami na szczeblu centralnym.

Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senator Małgorzatę Kopiczko

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W najbliższej korekcie rozkładu jazdy pociągów pasażerskich, która wejdzie w życie 12 czerwca 2016 r., 

PKP Intercity SA wprowadziła na okres wakacyjny postoje na stacji Osowiec dofinansowywanych ze środ-
ków publicznych pociągów TLK: „Rybak” relacji Białystok – Szczecin Główny – Białystok; „Biebrza” relacji 
Białystok – Gdynia Główna – Białystok; „Mamry” relacji Białystok – Wrocław Główny – Białystok. Niewątpliwie 
Osowiec jako siedziba Biebrzańskiego Parku Narodowego, miejscowość posiadająca ogromny potencjał tury-
styczny, zasługuje na to, aby dzięki postojom pociągów dalekobieżnych zwiększyła się jego atrakcyjność i dana 
była turystom możliwość lepszego i wygodniejszego dojazdu w ten zakątek Polski.

Jako senator ziemi ełckiej uważam, że na taką szansę zasługują także równie atrakcyjne, posiadające 
ogromny potencjał turystyczny miejscowości położone pomiędzy Ełkiem a Giżyckiem, a mianowicie Stare 
Juchy i Wydminy. Warte podkreślenia jest, iż na stacjach tych do 2009 r. regularnie zatrzymywały się pociągi 
pospieszne uruchamiane przez PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. (przed przejęciem tego segmentu połą-
czeń przez spółkę PKP Intercity SA), a także pociąg dalekobieżny InterRegio „Niegocin” relacji Ełk – Poznań 
Główny – Ełk, w roku 2014 uruchamiany przez Przewozy Regionalne sp. z o.o.

Kolejną ważną kwestią dla mieszkańców mojego regionu, ale także mieszkańców Podlasia mieszkających 
w Grajewie czy Mońkach, jest uruchomienie bezpośredniego połączenia dalekobieżnego relacji Warszawa 
– Ełk – Warszawa. Biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców, proponuję, aby pociąg taki wyjeżdżał z Ełku 
w okolicach godziny 5.00–6.00 i by przyjeżdżał do Ełku w godzinach wieczornych. Mieszkańcy ziemi ełckiej, 
ze względu na pozbawienie ich bezpośredniego połączenia ze stolicą własnego kraju, nie mogą czuć się gorzej 
niż mieszkańcy miast o podobnym potencjale, jak chociażby Augustowa, Suwałk, Zagórza, Sanoka, Jasła, 
Kłodzka, Kudowy-Zdroju, które mają takie połączenia.

Mając to wszystko na uwadze, wnoszę o podjęcie przez Pana Ministra działań mających na celu uruchomie-
nie bezpośredniego połączenia kolejowego z Ełku do Warszawy i z powrotem oraz o wprowadzenie, jak ma to 
miejsce w Osowcu, postojów pociągów uruchamianych przez PKP Intercity SA w ramach dofinansowania ze 
środków publicznych na stacjach Wydminy i Stare Juchy.

Małgorzata Kopiczko
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Obremskiego

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

Szanowna Pani Premier!
W Polsce żyje obecnie ok. 250 osób uhonorowanych jako Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Jest to 

garstka spośród 6620 Polaków uhonorowanych tym odznaczeniem. Większość z nich to oczywiście osoby 
w podeszłym wieku.

Kieruję do Pani Premier następujące pytania i prośby.
1. W związku z tym, że dochodzą do mnie informacje, jakoby część tych osób żyła w rażącym niedostatku, 

czy nie uznałaby Pani Premier za zasadne, by Rzeczpospolita wspomogła tych ludzi? Z uwagi na relatywnie 
niedużą liczebność tej grupy nie jest tu nawet wymagane rozwiązanie systemowe, może Pani bowiem użyć 
swego uprawnienia do nadawania tzw. „emerytur specjalnych”.

2. Teraz są ostatnie lata, gdy ci bohaterscy świadkowie wydarzeń zagłady Żydów na terenie RP podczas 
II wojny światowej są jeszcze sprawni. Ich świadectwo jest szczególnie cenne, a za sprawą odznaczenia – 
uwiarygodnione poza granicami Polski. Czy nie należałoby zaproponować im udziału w licznych projektach 
promocji ich postawy poza granicami RP i możliwości spotkań z młodzieżą oraz opiniotwórczymi gremiami 
w UE, USA i Izraelu? Wiem, że takie działania mają miejsce, jednak moja propozycja dotyczy ich zwielo-
krotnienia, wręcz zmasowania, ze świadomością, że za kilka lat nie będą one już możliwe. Obecnie na arenie 
międzynarodowej walczymy z obraźliwymi i nieprawdziwymi, ale niestety powszechnymi sformułowaniami 
dotyczącymi „polskich obozów zagłady”. Sądzę, że moja propozycja może być rozumiana jako zwiększenie 
wysiłków w tej walce o odkłamanie dobrego imienia Rzeczypospolitej, przejście ze strony reaktywnej, obronnej 
na proaktywną, kreującą.

Z poważaniem 
Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Obremskiego

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Pawła Szałamachy

Szanowny Panie Ministrze!
Czy nie uważa Pan za pewnego rodzaju nieporozumienie, którym wypadałoby się zająć i wprowadzić zmia-

ny, że nałożona na mineralną wodę butelkowaną stawka podatku VAT wynosi 23%? Dodam, że soki owocowe, 
również te zawierające dużą ilość cukru, oraz niektóra tzw. niezdrowa żywność, czyli chipsy, chrupki etc., są 
obłożone jedynie 8-procentowym VAT.

Jeśli dobrze rozumiem politykę fiskalną, obniżony VAT jest na produkty proste, niewyszukane, stanowiące 
podstawę egzystencji. Kolejnymi przesłankami jest wsparcie polskich producentów żywności oraz promocja 
zdrowego sposobu odżywiania się. Woda spełnia wszystkie te kryteria.

Bardzo proszę o informację, czy ministerstwo rozważa zmianę stawki podatku.

Z wyrazami szacunku 
Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Marka Pęka

Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Na dyżur senatorski w moim biurze zgłosili się pracownicy byłego rejonu energetycznego w Miechowie. 

Pracowników rejonu reprezentowali pan (…) oraz pan (…). Zgodnie z ich relacją rejon energetyczny w Miechowie 
istniał od 1959 r. Zawsze był jednostką prężną, posiadającą bardzo dobre wyposażenie, infrastrukturę. 
Obsługiwano tu 2 duże powiaty oraz część 4 powiatów i 18 gmin. Dlatego pracownicy tego rejonu podają 
w wątpliwość celowość reorganizacji terenowej poprzez włączenie ich do rejonu energetycznego Busko. W ra-
mach konsolidacji zlikwidowano ponadto posterunek energetyczny w Działoszycach, pozostawiając w obszarze 
działania byłego rejonu w Miechowie tylko posterunek w Kazimierzy Wielkiej oraz Miechowie.

Według pracowników byłego rejonu w Miechowie ważne są także aspekty dotyczące obsługi klientów grupy 
PGE. Jakość obsługi klienta uległa zdecydowanemu pogorszeniu, wzrósł stopień uciążliwości dla klientów ze 
względu na spore odległości przy dojazdach. 1 stycznia 2013 r. spółka PGE Obrót SA zlikwidowała biuro obsługi 
klienta w Miechowie. Działalność BOK zastąpiono wprowadzeniem infolinii. Opinie klientów na temat dzia-
łania infolinii są negatywne. Jednocześnie przy podziale PGE Obrót SA i PGE Dystrybucja SA w następstwie 
likwidacji RE Miechów pozbawiono klientów mieszkających w obszarze usług dystrybucyjnych możliwości 
załatwienia jakiejkolwiek sprawy w Miechowie. Siedziba RE Busko znajduje się w odległości blisko 70 km od 
Miechowa. Dla zdecydowanej większości mieszkańców jest to odległość zbyt duża.

Ponadto otrzymałem informację, że w celu przywrócenia rejonu energetycznego w Miechowie nie są wy-
magane żadne nakłady finansowe, a jedynie dokonanie niewielkich zmian w istniejących systemach informa-
tycznych. Istniejąca baza lokalowa oraz obsada osobowa pozwalają natychmiast rozpocząć funkcjonowanie 
rejonu w Miechowie.

Z informacji, które otrzymałem, wynika ponadto, że prowadzona była korespondencja z dyrektor depar-
tamentu kontroli i nadzoru, panią Małgorzatą Niezgodą (pisma o sygn. DKN/477/16 z dnia 6 kwietnia 2016 r. 
oraz DKN-IV-0960-52/16). W opinii zainteresowanych pisma te zawierają szereg ogólnych stwierdzeń oraz nie 
stanowią kompleksowej i rzetelnej odpowiedzi na pytanie o merytoryczne powody likwidacji rejonu energe-
tycznego w Miechowie.

Panie Ministrze, jako Prawo i Sprawiedliwość obiecywaliśmy mieszkańcom tzw. Polski powiatowej, że za-
kończymy politykę centralizacji urzędów. Tymczasem to właśnie mieszkańcy powiatu miechowskiego, regionu 
z wielkimi tradycjami, są rozgoryczeni faktem zabierania im łatwego dostępu do instytucji publicznych. Według 
powszechnej opinii jest to kolejny przejaw procesu „zwijania się państwa” w tym rejonie.

W nawiązaniu do powyższych informacji uprzejmie proszę Pana Ministra o szczegółowe rozpatrzenie sprawy 
i poinformowanie mnie o możliwych perspektywach rozwiązania tej sytuacji, w tym szczególnie o możliwo-
ściach cofnięcia niekorzystnych dla powiatu miechowskiego decyzji.

Z wyrazami szacunku 
Marek Pęk 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Mariana Poślednika

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra 
Glińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracają się do mnie przedstawiciele administracji w województwie wielkopolskim z prośbą o interwencję 

w sprawie proponowanych zmian do projektu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Przedmiotem obaw są zmiany dotyczące art. 94 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zgod-

nie z którą wojewódzki konserwator zabytków nie będzie mógł przekazywać, w drodze porozumienia, spraw 
dotyczących obszarów uznanych za pomnik historii oraz spraw związanych z wydawaniem uzgodnień i opinii, 
o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Od kilkudziesięciu lat ochrona zabytków na obszarze Pomnika Historii w Poznaniu leży w kompetencji 
miejskiego konserwatora zabytków, a ustawowe ograniczenie tej możliwości spowoduje bałagan organizacyjny 
i kompetencyjny, skutkujący dezorganizacją obywateli. Odebranie samorządowi spraw dotyczących historycz-
nego centrum miasta wpłynie na obniżenie prestiżu i roli, jaką pełni miejski konserwator zabytków w Poznaniu.

Czy Pan Minister dostrzega wyżej wymieniony problem?
Czy nie warto byłoby pozostać przy obecnie dobrze funkcjonującym systemie delegowania pewnych zadań 

wojewódzkiego konserwatora zabytków samorządom?

Z poważaniem 
Marian Poślednik 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Przedstawiciele samorządów, nauczyciele oraz rodzice, zaniepokojeni zapowiadaną przez Panią Minister 
oraz innych przedstawicieli rządu reformą szkolnictwa, wyrażają swoje obawy, przytaczając przy tym szereg 
argumentów przeciwko planowanej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zmianie. Szczególnie ważne argumenty 
prezentuje środowisko nauczycieli, którego zdanie w mojej opinii powinno być szczególnie uwzględniane.

Zwolennicy pomysłu reformy szkolnictwa podkreślają, że młodzież ucząca się na poziomie gimnazjalnym 
jest zdemoralizowana, a jako jedyną receptę podają zamknięcie gimnazjów i powrót do systemu 8-klasowych 
szkół podstawowych. Tymczasem zdaniem nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach problemy wychowawcze 
w ich szkołach są znacznie mniejsze, niż wynika to z doniesień medialnych. Ponadto ustalenia Instytutu Badań 
Edukacyjnych wskazują, że to w starszych klasach szkół podstawowych następuje zwiększenie skali przemocy 
wśród uczniów.

Słusznie, w mojej opinii, nauczyciele obawiają się także bezrobocia. Już teraz niż demograficzny powoduje 
zwolnienia wśród nauczycieli. Obecnie w szkołach gimnazjalnych zatrudnionych jest 173 tys. nauczycieli. Nie 
ma wątpliwości, że nie wszyscy znajdą zatrudnienie po zapowiadanej reformie. Nie można również pominąć 
obaw władz samorządów lokalnych, które przez wiele lat inwestowały w infrastrukturę szkolną przystosowaną 
do obecnego systemu kształcenia młodzieży. Likwidacja gimnazjów stawia przed nimi nowe wyzwania, którym 
mogą nie być w stanie podołać przede wszystkim finansowo.

W związku z szeregiem wątpliwości dotyczących zapowiadanej reformy, uprzejmie proszę Panią Minister 
o zajęcie stanowiska w tej sprawie oraz o odpowiedź na następujące pytania.

1. Jakiej metodologii badań oraz analiz użyło Ministerstwo Edukacji Narodowej we wskazaniu korzyści 
płynących z likwidacji gimnazjów?

2. Jakie działania planuje podjąć ministerstwo, aby pomóc tej części nauczycieli, która w wyniku planowa-
nych zmian straci zatrudnienie?

3. Kiedy resort kierowany przez Panią Minister planuje przedstawić wnioski Ekspertów Dobrych Zmian 
w Edukacji z prowadzonych obecnie konsultacji społecznych?

Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela

Dnia 30 kwietnia weszła w życie przyjęta, głównie głosami parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, 
ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Przyjęte w ten sposób regulacje spowodowały liczne zakłócenia w ob-
rocie ziemią rolną w Polsce, a także szereg innych trudności, z którymi na co dzień borykają się polscy rolnicy.

Jedną z poważniejszych negatywnych konsekwencji stało się zjawisko powszechnego odmawiania, między 
innymi młodym rolnikom, udzielania kredytów na budowę domów na działkach rolnych przez większość ban-
ków funkcjonujących na polskim rynku. Opisana negatywna praktyka zachodzi również w przypadku, gdy 
konkretna działka posiada dookreślone warunki zabudowy, a także pozwolenie na budowę.

Stan ten jest bezpośrednią konsekwencją – pochopnej w mojej ocenie – zmiany dokonanej w art. 68 ustawy 
z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, gdzie po ust. 2 dodano ust. 2a stanowiący, że: „Suma 
hipoteki na nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego 
(DzU z 2012 r. poz. 803 oraz z 2016 r. poz. 585) nie może przewyższać wartości rynkowej tej nieruchomości 
ustalonej na dzień ustanowienia hipoteki (…)”. Przytoczona ustawowa definicja nieruchomości rolnej wskazuje, 
iż za taką należy rozumieć nieruchomość rolną w rozumieniu kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości 
położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne.

Szanowny Panie Ministrze, przyjęta bez odpowiednich analiz prawnych, głównie głosami parlamentarzystów 
PiS, ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie 
niektórych ustaw doprowadziła do sytuacji, w której wszystkie grunty leżące na terenach, na których nie ma 
uchwalonego aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego i które widnieją w ewidencji gruntów jako 
grunty rolne, nie mogą zostać obciążone hipoteką większą niż wartość działki na dzień wpisu. Ustawodawca, 
dodając przytoczony ust. 2a, pominął fakt, że w odniesieniu nie do wszystkich terenów jest plan zagospo-
darowania przestrzennego i w stosunku do takich gruntów były wystawiane, na wniosek zainteresowanego, 
indywidualnie dla każdej działki warunki zabudowy.

Szanowny Panie Ministrze, opisana sytuacja wynika bezpośrednio z braku koordynacji przyjętych zmian 
oraz uwzględnienia rzeczywistego stanu własnościowego nieruchomości rolnych w Polsce. Uprzejmie proszę 
o zajęcie stanowiska w tej sprawie, a także o odpowiedź na pytanie, czy ustawodawca przewiduje jakiś sposób 
zwolnienia działek rolnych przeznaczonych pod budowę, leżących na terenie, gdzie nie obowiązuje aktualny 
plan zagospodarowania przestrzennego. Czy jedynym rozwiązaniem będzie w tym przypadku przekształcenie 
działki w działkę budowlaną?

Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senator Lidię Staroń

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Działając w trybie art. 49 Regulaminu Senatu zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o przedstawienie 

stanowiska w niżej opisanej sprawie.
Do mojego biura senatorskiego docierają sygnały przedstawicieli zawodów prawniczych – adwokatów i rad-

ców prawnych – wskazujących na potrzebę zmian przepisów (także zawartych w kodeksach etyki adwokatów 
i radców prawnych) w zakresie warunków zawierania umów o prowadzenie spraw w postępowaniach przed 
sądami i innymi organami. 

Prawnicy wskazują, że obecnie obowiązujące zasady etyki radców prawnych i adwokatów nie dopuszczają moż-
liwości zawierania umów o prowadzenie spraw, w których klient zobowiązywałby się zapłacić honorarium za pro-
wadzenie sprawy jedynie w razie osiągnięcia pomyślnego jej wyniku, tj. bez ponoszenia przez klienta jakichkolwiek 
kosztów w chwili podjęcia się przez adwokata lub radcę prowadzenia sprawy. Rozwiązanie to, obowiązujące od lat, 
jest motywowane na rozmaite sposoby. Uzasadnia się to tym, że ma to zapobiegać tzw. pieniactwu procesowemu, 
angażowaniu się radców prawnych i adwokatów w procesy wyłącznie dla osiągnięcia własnych korzyści, niejako 
„wciąganiu” klientów w procesy przez samych profesjonalnych pełnomocników. Wskazuje się również na potrzebę 
ochrony samych prawników, tj. zapewnienia im już wcześniej środków niezbędnych do prowadzenia sprawy, a nie 
dopiero po jej zakończeniu. Wskazuje się, że sprawy mogą toczyć się wiele lat i nie jest zasadne, aby adwokat lub 
radca prawny pozostawał przez tak długi czas niejako w stanie zawieszenia, w sytuacji, gdy inwestuje w daną sprawę 
swój czas, środki finansowe (np. zatrudniając pracowników). Wskazuje się też na możliwość występowania nadużyć, 
tj. umawiania się na zapłatę po korzystnym zakończeniu sprawy i zapłaty kwoty rażąco wygórowanej, a więc nie-
jako wykorzystania (wyzyskania) klienta przez profesjonalnego pełnomocnika. Klient może bowiem w pierwszym 
odruchu być skłonnym do powierzenia prowadzenia sprawy adwokatowi, który na początku prowadzenia sprawy 
nie żąda żadnego wynagrodzenia. Podnosi się również to, że zniesienie wspomnianego zakazu może prowadzić do 
promowania dużych kancelarii, które stać na to, aby kredytować swoich klientów.

Należy uznać jednak, że obecnie występujący zakaz zawierania umów, w których klient zobowiązywałby 
się do zapłaty określonej sumy jedynie w razie wygrania sprawy w postępowaniu sądowym lub innym (tj. bez 
ponoszenia jakichkolwiek kosztów na wstępie), nie jest uzasadniony. Przede wszystkim nawet zawarcie takiej 
umowy nie zwalnia adwokata lub radcy od przestrzegania ogólnych zasad etyki, w tym obowiązku zachowania 
należytej staranności, a także lojalności wobec klienta wyrażającej się także w tym, aby nie wciągać klienta 
w spory, którymi ten nie jest zainteresowany. Nie ma również ryzyka, że prawnicy mogą być pozostawieni bez 
środków niezbędnych do prowadzenia spraw. Należy bowiem podkreślić, że zasady wynagradzania zawsze 
kształtuje umowa, która wymaga zgody dwóch stron: adwokata bądź radcy oraz klienta. Prawnik, jako profe-
sjonalista, powinien już na tym etapie rozważyć, czy zawarcie umowy o prowadzenie sprawy bez zastrzegania 
dla siebie wynagrodzenia już z góry nie będzie naruszało jego interesu. 

Należy też uznać, że nadrzędną wartością obu zawodów prawniczych jest kierowanie się dobrem klienta. 
W związku z tym nie można przeciwstawiać interesów prawników interesowi ich klientów. W interesie społecz-
nym jest bowiem zapewnienie możliwie jak najlepszego dostępu do pomocy prawnej, zwłaszcza że nieznajomość 
prawa często powoduje bardzo dotkliwe i negatywne konsekwencje.

Jeżeli zaś chodzi o możliwość zastrzegania zbyt wysokich wynagrodzeń przez adwokatów lub radców 
prawnych, to również w tym zakresie obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na wyważenie interesów obu 
stron (klienta i prawnika). Zastrzeżenie zbyt wysokiego wynagrodzenia na wypadek wygrania sprawy może 
być bowiem rozpatrywane w kategoriach wyzysku bądź sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. 
Można jednak dodatkowo rozważyć wprowadzenie górnej granicy wynagrodzenia adwokata lub radcy praw-
nego. Należy uznać, że nie powinno ono być wyższe niż 20% zasądzonej przez sąd kwoty lub uwzględnionej 
części roszczenia powoda.

W końcu obecny zakaz prowadzi do sytuacji patologicznych. Wiele osób, szczególnie gorzej sytuowanych, 
rezygnuje z profesjonalnej pomocy prawnej, gdyż ich na nią nie stać, i udaje się po pomoc do osób spoza dwóch 
wymienionych wcześniej zawodów prawniczych, a więc do osób, których nie wiążą żadne zasady etyki i których 
nie obejmuje nadzór nad należytym świadczeniem usług pomocy prawnej. Powoduje to również bardzo często 
negatywne konsekwencje dla zainteresowanych. Firmy trudniące się udzielaniem pomocy prawnej, niebędące 



243
20. posiedzenie Senatu w dniach 15 i 16 czerwca 2016 r.

Przemówienia i oświadczenia senartorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 20. posiedzenia Senatu

pod nadzorem samorządów prawniczych, nie liczą się często z dobrem ich klientów i są nastawione jedynie na 
zysk. Niską jakość świadczonych usług często kompensują sobie rażąco wysokimi wynagrodzeniami w spra-
wach zakończonych pomyślnie dla ich klientów.

W interesie samych korporacji prawniczych leży ukrócenie tych praktyk. Zakaz zawierania umów, w których 
adwokat lub radca prawny umawia się na wynagrodzenie, które otrzyma tylko w razie korzystnego zakończenia 
sprawy, uderza w same środowisko prawnicze, zmniejszając zainteresowanie potencjalnych klientów uzyska-
niem profesjonalnej pomocy prawnej.

Dopuszczenie możliwości umawiania się przez adwokata i klienta na wynagrodzenie płatne dopiero po 
pomyślnym zakończeniu sprawy może też być korzystne z punktu widzenia interesów klienta w tym sensie, że 
może przyczynić się do szybkiego zakończenia procesu. Adwokat, rezygnując ze stawki godzinowej i umawiając 
się na wynagrodzenie płatne w czasie późniejszym, nie będzie zainteresowany przedłużaniem postępowania 
(aby nie generować niepotrzebnych kosztów). W tym więc sensie dopuszczenie możliwości zawierania umów, 
w których adwokat zastrzega sobie wynagrodzenie, jednakże wypłacane dopiero po pomyślnym zakończeniu 
sprawy, może stać się jeszcze jednym gwarantem etycznych zachowań adwokatów i radców prawnych.

Obecnie omawiana kwestia znajduje swoje uregulowanie w §50 ust. 3 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej 
i Godności Zawodu, który stanowi, że „Niedopuszczalne jest zawieranie przez adwokata umowy z klientem, 
która przewidywałaby obowiązek zapłaty honorarium za prowadzenie sprawy uzależnionej wyłącznie od osta-
tecznego wyniku sprawy. Adwokat może zawrzeć umowę przewidującą dodatkowe honorarium za pozytywny 
wynik sprawy”. Jeśli uwzględnić powyższe uwagi, zapis ten mógłby mieć następujące brzmienie: „Dopuszczalne 
jest zawieranie przez adwokata umowy z klientem, która przewidywałaby obowiązek zapłaty honorarium za 
prowadzenie sprawy uzależnionej wyłącznie od ostatecznego wyniku sprawy. W takim wypadku honorarium 
nie powinno przekraczać 20% zasądzonej przez sąd kwoty lub uwzględnionej części roszczenia”.

Z kolei w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego sprawę tę reguluje art. 36 ust. 3, który stanowi, że „Radcy 
prawnemu nie wolno zawierać z klientem umowy, na mocy której klient zobowiązuje się zapłacić honorarium 
za prowadzenie sprawy wyłącznie w razie osiągnięcia pomyślnego jej wyniku, chyba że co innego stanowią 
przepisy prawa. Dopuszczalna jest natomiast umowa, która przewiduje dodatkowe honorarium za pomyślny 
wynik sprawy, zawarta przed ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy”. Uwzględniając powyższe uwagi, można 
zaproponować zapis w następującym brzmieniu: „Radca prawny może zawrzeć z klientem umowę, na mocy 
której klient zobowiązuje się zapłacić honorarium za prowadzenie sprawy wyłącznie w razie osiągnięcia 
pomyślnego jej wyniku. W takim wypadku honorarium nie powinno przekraczać 20% zasądzonej przez sąd 
kwoty lub uwzględnionej części roszczenia”.

Uwzględniając okoliczność, że propozycje zmian kodeksów etycznych adwokatów i radców prawnych 
w powyższym zakresie są żywo dyskutowane w środowisku samych adwokatów i radców prawnych, wydaje 
się, że optymalnym rozwiązaniem byłoby podjęcie stosownych uchwał przez same zainteresowane samorządy 
prawnicze. Dlatego też proszę o zwrócenie się w trybie art. 15 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o ad-
wokaturze do Naczelnej Rady Adwokackiej o podjęcie uchwały o zmianie Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej 
i Godności Zawodu w powyższym zakresie. Proszę również o zwrócenie się w trybie art. 48 ustawy z dnia 
6 lipca 1982 r. o radcach prawnych do Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z wnioskiem o podjęcie analo-
gicznej uchwały zmieniającej zapisy Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Inicjatywa ta byłaby dla samorządów 
prawniczych wyraźnym sygnałem, że ewentualne zmiany w kodeksach etyki w opisanym wyżej zakresie nie 
zostaną oprotestowane na szczeblu Ministerstwa Sprawiedliwości, a w szczególności odnośne uchwały organów 
samorządów nie zostaną zaskarżone do Sądu Najwyższego.

Inicjatywa ta wpłynęłaby również na bieżącą praktykę organów samorządów (w szczególności rzeczników 
dyscyplinarnych i sądów dyscyplinarnych). Docierają bowiem do mnie sygnały, że adwokaci i radcy prawni 
zawierający umowy z naruszeniem odpowiednio §50 ust. 3 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu 
lub art. 36 ust. 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego są pociągani do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Wydaje 
się, że takie działanie organów samorządu adwokackiego i radcowskiego (sądów i rzeczników dyscyplinarnych) 
nie powinno mieć miejsca, jeśli uwzględnić to, że chodzi o sprawę, która w istocie dzieli środowisko prawnicze 
i budzi duże kontrowersje.

Szanowny Panie Ministrze, w tym stanie rzeczy, biorąc pod uwagę wszystkie podniesione wyżej argumenty, 
proszę o przedstawienie stanowiska w przedmiotowej sprawie oraz odpowiedź na pytanie: czy Ministerstwo 
rozważy podjęcie działań we wskazanym wyżej zakresie?

Z poważaniem 
Lidia Staroń
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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z zapowiadanymi przez Ministerstwo Zdrowia zmianami w sektorze podstawowej opieki zdro-

wotnej oraz nowym pilotażem programu opieki koordynowanej w ciąży do mojego biura senatorskiego wpływają 
liczne wystąpienia pielęgniarek i położnych zaniepokojonych proponowanymi zmianami.

Położne podkreślają, że zgodnie z ustawą o zawodzie pielęgniarki i położnej ich zawód jest samodzielny 
i niezależny. Oznacza to, że mogą otwierać własne praktyki i podpisywać samodzielne kontrakty z NFZ. Położne 
mogą samodzielnie sprawować opiekę nad kobietą w czasie ciąży i połogu, a także przyjmować porody domowe.

Zdaniem pielęgniarek i położnych plany resortu zdrowia zmierzają do zabrania im wypracowanej przez 
lata samodzielności. W ich opinii projekty opieki koordynowanej zakładają, że pielęgniarki i położne będą 
partnerkami lekarzy, szpitali i tak tworzonych konsorcjów, ale zasady finansowania tego typu opieki jasno dają 
wolną rękę szpitalom i personelowi lekarskiemu przy podziale środków według własnego uznania, tj. „budże-
tom powierzonym”, zatem szpital i lekarz znowu będą decydować o tym, jakie one otrzymają wynagrodzenie.

Z perspektywy pielęgniarek i położnych proponowane zmiany odbierają prawo do swobody działalności 
gospodarczej i degradują znaczenie ich profesji, a wprowadzenie programu będzie oznaczało konieczność 
zamknięcia gabinetów i praktyk położnych.

W swoich wystąpieniach położne zaznaczają, że zmiany uderzają także w pacjentki, ponieważ ograniczają 
prawo wyboru: wyboru specjalistów, w tym osoby prowadzącej ciążę, edukację przedporodową i wspierającą 
je w połogu, a także wyboru miejsca porodu. Podkreślają również, że „położnictwo w Polsce zmierza w złym 
kierunku. Zamiast podnosić prestiż i znaczenie położnej, jak ma to miejsce w krajach Europy Zachodniej, 
degraduje się nas do roli podwykonawcy. W wielu miejscach już tak się dzieje: prym wiedzie lekarz, a wykwa-
lifikowana położna wykonuje pracę rejestratorki, telefonistki i sprzątaczki, przez co nie ma czasu na opiekę 
nad pacjentkami w domu. To marnotrawienie wiedzy i kwalifikacji położnych”.

W swoim liście położne wspominają także, że potrzebny jest sprawny system informatyczny i właściwy 
przepływ informacji pomiędzy personelem medycznym. Ich zdaniem wystarczyłoby ujednolicić system in-
formatyczny tak, aby każdy licencjonowany medyk miał do niego dostęp ze swojego stanowiska pracy, wgląd 
w dokumentację medyczną każdego pacjenta i jego historię choroby. Wystarczyłoby również, aby każdy lekarz 
wiedział, jakie są kompetencje położnej czy pielęgniarki POZ, i odsyłał pacjentów pod ich opiekę, gdy tego 
wymagają albo gdy prawo jasno gwarantuje w niektórych przypadkach zdrowotnych opiekę położnej. Niestety, 
z ich punktu widzenia lekarze nie informują swoich pacjentek o przysługującej bezpłatnej opiece przedporodowej 
w ciąży u położnej, jak nakazuje standard opieki okołoporodowej. Pacjentki są tym niejednokrotnie zaskoczone, 
są niedoinformowane o swoich prawach. Podobnie jest z pacjentami długoterminowej opieki pielęgniarskiej 
w domu pacjenta, opieki paliatywnej.

Szanowny Panie Ministrze, zawód pielęgniarki i położnej jest niezwykle ważny i potrzebny, dlatego też nie 
można dopuścić do tego, aby położne i pielęgniarki zostały bez pracy i były zmuszone zamknąć swoją dzia-
łalność bądź wyemigrować z kraju. Nie poprawi to jakości świadczonych usług, wręcz przeciwnie, ograniczy 
rozwój pielęgniarstwa, położnictwa rodzinnego, które jest najlepszą formą opieki w POZ, tym bardziej w dobie 
starzejącego się środowiska.

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o wnikliwą analizę wprowadzanych zmian oraz 
wypracowywanie systemu, w którym samodzielność zawodowa pielęgniarek i położnych nie zostanie ograniczo-
na, a wybór pacjenta co do osoby sprawującej opiekę nad nim czy osoby prowadzącej ciążę będzie dobrowolny.

Z poważaniem 
Grażyna Sztark
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Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Popieram inicjatywę Koalicji Obywatelskiej dla Rodziny skierowaną do Pani Minister pismem z dnia 
27 kwietnia 2016 r., dotyczącą tego, by nowa ustawa o systemie oświaty zawierała treści będące konsekwencją 
art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł ten brzmi: „Małżeństwo jako związek kobiety i męż-
czyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”.

Koalicja Obywatelska wnosi w szczególności, aby w nowym prawie oświatowym znalazły się zapisy mó-
wiące o tym, że:

- wszystkie placówki oświatowe kształtują u dzieci i młodzieży szacunek dla takich wartości jak „małżeń-
stwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo”, które – zgodnie z art. 18 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – „znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”;

- wszystkie placówki oświatowe wychowują do szacunku dla każdego człowieka – bez względu na narodo-
wość, religię czy kulturę;

- szacunek dla takich wartości jak „małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo 
i rodzicielstwo” jest warunkiem dopuszczenia do użytku programów edukacyjnych i podręczników podejmu-
jących tę problematykę, jak również jest warunkiem dopuszczenia do użytku programów szkoleniowych dla 
nauczycieli i wychowawców podejmujących tę problematykę;

- kształtowanie w placówkach oświatowych szacunku dla takich wartości jak „małżeństwo jako związek 
kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo” jest elementem kompleksowych działań władz 
państwa, władz samorządowych, instytucji publicznych, organizacji obywatelskich prowadzonych na rzecz 
wspierania rodziny i promocji rodziny jako wartości.

Antoni Szymański
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Od kilku tygodni z wielu stron Polski docierają do mnie informacje z uwagami do projektu rozporządzenia 
Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie 
zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które dotyczy rehabilitacji dzieci z zaburzeniami 
wieku rozwojowego w ośrodku lub na oddziale dziennym.

Z listów od potencjalnych świadczeniodawców wynika, że warunki zaproponowane w tym projekcie są 
niemożliwe do spełnienia i stwarzają potencjalną możliwość likwidacji wielu placówek z ogromnym dorobkiem 
i doświadczeniem w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.

Projekt zakłada m.in. zatrudnienie lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej w wymiarze co najmniej 
1/2 etatu na 10 świadczeniobiorców poniżej 18 r.ż. Obecnie wymiar czasu pracy lekarza wynosi co najmniej 
1/2 etatu i nie jest powiązany z liczbą pacjentów. Placówki dostosowują tenże wymiar pracy do realnych po-
trzeb pacjentów.

W przypadku ośrodków zajmujących się kilkuset dziećmi oznacza to np. czterokrotny wzrost kosztów 
opieki, w żaden sposób nieuzasadniony autentycznymi potrzebami pacjentów. W wielu przypadkach wymogi 
rozporządzenia wymuszałyby zatrudnienie np. 20 lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, co w przypad-
ku obecnego braku przedstawicieli tej specjalności jest warunkiem nie do spełnienia. Przykładowo Ośrodek 
Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie realizuje obecnie świadczenia 
zdrowotne dla średnio 430 pacjentów miesięcznie, w łącznym wymiarze 3 tysięcy 150 godzin (tyle wynosi 
miesięczny wymiar czasu pracy całego aktualnie zatrudnionego zespołu specjalistów, tj. lekarzy, psychologów, 
fizjoterapeutów, pedagogów, neurologopedów itp.). Tymczasem nakłady czasu pracy dla przykładowej placów-
ki realizującej miesięcznie świadczenia medyczne dla 430 pacjentów według nowych kryteriów określonych 
w projekcie rozporządzenia wyniosłyby 11 tysięcy 865 godzin, co oznacza, że wzrosłyby czterokrotnie.

W przypadku, gdyby wymienione w rozporządzeniu warunki obowiązywały w konkursie o zawarcie kon-
traktu z NFZ w 2017 r., to np. tylko w Gdańsku bez możliwości opieki ze strony ośrodków wczesnej interwencji 
pozostanie 1 tysiąc 320 dzieci. Trudno sobie nawet wyobrazić, co stanie się w miejscowościach, gdzie praktycznie 
nie ma lekarzy wspomnianych specjalizacji. Takie rozwiązania mogą oznaczać odebranie możliwości korzysta-
nia z dotychczasowej opieki rehabilitacyjnej dzieciom niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością 
w miejscach, gdzie nie uda się znaleźć alternatywy.

Podobne wnioski na podstawie przeprowadzonych analiz sformułowało kilkanaście placówek rehabilita-
cyjnych dla dzieci, prowadzonych zarówno przez instytucje publiczne, jak i organizacje pozarządowe. Dodać 
należy, że głębokie zaniepokojenie propozycją nowych regulacji prawnych przeżywają także rodzice dzieci 
z zaburzeniami wieku rozwojowego, w tym dzieci niepełnosprawnych.

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę przy przygotowywaniu rozporządzenia uwag wszystkich podmio-
tów zajmujących się dotychczas rehabilitacją dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, w tym Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, prowadzącego kilkadziesiąt ośrodków w całej 
Polsce.

Antoni Szymański
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senator Robert Mamątow.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . . 33
senator Robert Mamątow.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . . 34
senator Robert Mamątow.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . 34
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 35
senator Robert Mamątow.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . . 36
senator Robert Mamątow.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . . 37
senator Robert Mamątow.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37

Komunikaty
Wznowienie obrad
Punkt 4. porządku obrad: ustawa o działaniach anty-
terrorystycznych (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)
senator Tomasz Grodzki . . . . . . . . . . . . 37
senator Robert Mamątow.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . 38
senator Artur Warzocha  . . . . . . . . . . . . 38
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . 39

senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
senator Robert Mamątow.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 39
senator Robert Mamątow.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 40
senator Robert Mamątow.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 41
senator Robert Mamątow.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . . 41
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . 42
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . . 42
senator Robert Mamątow.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 43
senator Robert Mamątow.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . 44
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . 44
senator Piotr Wach . . . . . . . . . . . . . . . 44
senator Robert Mamątow.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 45
senator Robert Mamątow.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 46
senator Robert Mamątow.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . 47
senator Jerzy Wcisła . . . . . . . . . . . . . . 48
senator Robert Mamątow.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
senator Artur Warzocha  . . . . . . . . . . . . 49
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . 49
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 49
senator Robert Mamątow.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
senator Robert Mamątow.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 50
senator Robert Mamątow.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
senator Jarosław Obremski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
senator Robert Mamątow.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
senator Robert Dowhan  . . . . . . . . . . . . 51
senator Robert Mamątow.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
senator Robert Dowhan  . . . . . . . . . . . . 52
senator Robert Mamątow.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . 52
senator Przemysław Termiński .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
senator Robert Mamątow.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 53
senator Robert Mamątow.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
senator Przemysław Termiński .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
senator Robert Mamątow.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
senator Przemysław Termiński .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
senator Robert Mamątow.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . 57
sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
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Spis treści

Zapytania i odpowiedzi
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . . 58
sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . . 59
sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59
senator Jerzy Wcisła . . . . . . . . . . . . . . 59
sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60
sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60
senator Piotr Wach . . . . . . . . . . . . . . . 60
sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 61
sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 62
sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . . 63
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 64
sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 65
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
senator Przemysław Termiński .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67
senator Robert Dowhan  . . . . . . . . . . . . 68
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 68
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69
senator Piotr Wach . . . . . . . . . . . . . . . 69

sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69
senator Piotr Wach . . . . . . . . . . . . . . . 70
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 70
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . . 70
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71
senator Krzysztof Mróz  . . . . . . . . . . . . 71
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 72
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 73
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74

Otwarcie dyskusji
senator Czesław Ryszka . . . . . . . . . . . . 74
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . . 76
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . . 77
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 79
senator Jerzy Wcisła . . . . . . . . . . . . . . 80
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . . 81
senator Józef Zając .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83
senator Jarosław Obremski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 87
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 89
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 90
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 91
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92
senator Robert Dowhan  . . . . . . . . . . . . 94
senator Piotr Wach . . . . . . . . . . . . . . . 95
senator Krzysztof Mróz  . . . . . . . . . . . . 96
senator Józef Zając .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 97
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 98

Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela rządu

sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Maciej Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99

Komunikaty
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Spis treści

(Obrady w dniu 16 czerwca)

Wznowienie posiedzenia
Punkt 10. porządku obrad: informacja o działalno-
ści Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 
1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  101

Zapytania i odpowiedzi
senator Dorota Czudowska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  107
prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  107
senator Jan Żaryn.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  108
prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  108
senator Krzysztof Słoń . . . . . . . . . . . . 109
prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  109
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .110
prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .110
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .111
prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .111
senator Jan Żaryn.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .112
prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .112
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . .114
prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .114
senator Janina Sagatowska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .114
prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .115

senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .115
prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .115
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .116
prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .116
senator Jan Żaryn.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .117
prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .117
senator Bogusława Orzechowska  . . . . . . .118
prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .118
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . .118
prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .119
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .119
prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .119
senator Michał Potoczny .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .119
prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  120
senator Krzysztof Mróz  . . . . . . . . . . . 120
prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  121
senator Jarosław Obremski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  121
senator Jan Żaryn.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  122
prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  122
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  123
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prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  123
senator Ryszard Bonisławski .  .  .  .  .  .  .  .  .  124
prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  124
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  124
prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  124
prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  125

Otwarcie dyskusji
senator Jan Żaryn.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  125
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  127
senator Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  128

Zamknięcie dyskusji
Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych in-
nych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środo-
wiska

senator sprawozdawca  
Grzegorz Peczkis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  129

Zapytania i odpowiedzi
senator Robert Dowhan  . . . . . . . . . . . 130
senator Grzegorz Peczkis.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  130
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . 130
senator Grzegorz Peczkis.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  130
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . 131
senator Grzegorz Peczkis.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  131
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 131
senator Grzegorz Peczkis.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  131
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 132
senator Grzegorz Peczkis.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  132
senator Jerzy Wcisła . . . . . . . . . . . . . 132
senator Grzegorz Peczkis.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  132
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 132
senator Grzegorz Peczkis.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  132
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 133
senator Grzegorz Peczkis.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  133
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . 133
senator Grzegorz Peczkis.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  133
senator Robert Dowhan  . . . . . . . . . . . 134
senator Grzegorz Peczkis.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  134

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  134

Zapytania i odpowiedzi
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 134
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  135
senator Jerzy Wcisła . . . . . . . . . . . . . 135
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  136
senator Jan Hamerski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  136
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  137
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . 137
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 138
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  138
senator Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  138
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  138
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 139
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  139
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 140
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  140
senator Przemysław Termiński .  .  .  .  .  .  .  .  140
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  141
senator Jerzy Wcisła . . . . . . . . . . . . . 141
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  141
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . 142
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  142
senator Marian Poślednik  . . . . . . . . . . 143
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  143
senator Przemysław Termiński .  .  .  .  .  .  .  .  143
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  144
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 144
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  145
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . 145
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  145
senator Wiesław Dobkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  145



252
20. posiedzenie Senatu w dniach 15 i 16 czerwca 2016 r.

Spis treści

podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  146
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 146
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  146
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 147
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  147
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 147
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  148
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 148
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  149
senator Krystian Probierz  . . . . . . . . . . 149
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 149
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  149
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 150
zastępca dyrektora generalnego  
Lasów Państwowych  
Krzysztof Janeczko.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  150
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 151
zastępca dyrektora generalnego  
Lasów Państwowych  
Krzysztof Janeczko.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  151
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 152
zastępca dyrektora generalnego  
Lasów Państwowych  
Krzysztof Janeczko.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  152
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 152
zastępca dyrektora generalnego  
Lasów Państwowych  
Krzysztof Janeczko.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  153
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 153
zastępca dyrektora generalnego  
Lasów Państwowych  
Krzysztof Janeczko.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  153

Otwarcie dyskusji
senator Waldemar Bonkowski .  .  .  .  .  .  .  .  153
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  154
senator Robert Dowhan  . . . . . . . . . . . 156
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . 157
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 158
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 160
senator Andrzej Stanisławek . . . . . . . . . 161
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 162
senator Marek Borowski . . . . . . . . . . . 163
senator Grzegorz Peczkis.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  164
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 165
senator Marek Borowski . . . . . . . . . . . 166
senator Krzysztof Mróz  . . . . . . . . . . . 166

Zamknięcie dyskusji

Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 
oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktu-
ry oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Ad-
ministracji Państwowej

senator sprawozdawca  
Krzysztof Mróz.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  168

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca  
Waldemar Kraska.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  168

Zapytania i odpowiedzi
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 172
senator Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . 172
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 172
senator Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . 173
senator Rafał Ślusarz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  174
senator Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . 174
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 174
senator Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . 174
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 175
senator Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . 175
senator Rafał Ambrozik  . . . . . . . . . . . 175
senator Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . 175

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Warczyński . . . . . . . . . . . . . . . 175

Zapytania i odpowiedzi
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 176
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Warczyński . . . . . . . . . . . . . . . 176
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 177
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Warczyński . . . . . . . . . . . . . . . 177
senator Andrzej Wojtyła . . . . . . . . . . . 177
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Warczyński . . . . . . . . . . . . . . . 177
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 178
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Warczyński . . . . . . . . . . . . . . . 178
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . 178
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Warczyński . . . . . . . . . . . . . . . 179
senator Andrzej Pająk  . . . . . . . . . . . . 179
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Warczyński . . . . . . . . . . . . . . . 179
senator Andrzej Stanisławek . . . . . . . . . 179
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podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Warczyński . . . . . . . . . . . . . . . 179
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 179
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Warczyński . . . . . . . . . . . . . . . 180
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  181
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Warczyński . . . . . . . . . . . . . . . 181
senator Andrzej Pająk  . . . . . . . . . . . . 182
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Warczyński . . . . . . . . . . . . . . . 182
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 183
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Warczyński . . . . . . . . . . . . . . . 183
senator Andrzej Wojtyła . . . . . . . . . . . 184
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  184
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Warczyński . . . . . . . . . . . . . . . 184
senator Krystian Probierz  . . . . . . . . . . 184
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Warczyński . . . . . . . . . . . . . . . 184
senator Andrzej Pająk  . . . . . . . . . . . . 185
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Warczyński . . . . . . . . . . . . . . . 185
senator Jacek Włosowicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  185
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Warczyński . . . . . . . . . . . . . . . 185
senator Stanisław Gogacz  . . . . . . . . . . 186
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Warczyński . . . . . . . . . . . . . . . 186

Otwarcie dyskusji
senator Dorota Czudowska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  186
senator Tomasz Grodzki . . . . . . . . . . . 188
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 189
senator Zbigniew Cichoń.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  190

Zamknięcie dyskusji
Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o administracji podatkowej

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Pu-
blicznych

senator sprawozdawca  
Tadeusz Romańczuk . . . . . . . . . . . . . 191

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwały w sprawie uczczenia 60. rocznicy 
Poznańskiego Czerwca 1956

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca  
Piotr Florek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  192

Otwarcie dyskusji
senator Czesław Ryszka . . . . . . . . . . . 193
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 194

Zamknięcie dyskusji
Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projek-
tu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany 
Regulaminu Senatu

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodaw-
czej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw 
Senatorskich

senator sprawozdawca  
Krzysztof Słoń . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Otwarcie dyskusji
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 196

Zamknięcie dyskusji
Komunikaty
Wznowienie obrad
Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo łowieckie (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska

senator sprawozdawca  
Przemysław Błaszczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  197

Głosowanie nr 3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  198
Głosowanie nr 4 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  198
Głosowanie nr 5 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  198
Głosowanie nr 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Głosowanie nr 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Podjęcie uchwały

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu 
i wypłacie zasiłków dla opiekunów (cd.)

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senio-
ralnej i Społecznej

senator sprawozdawca  
Aleksander Szwed . . . . . . . . . . . . . . 198

Sprawozdanie mniejszości Komisji Rodziny, Po-
lityki Senioralnej i Społecznej

senator sprawozdawca  
Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . . . . 198

Głosowanie nr 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Podjęcie uchwały

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o działaniach anty-
terrorystycznych (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komi-
sji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz 
Komisji Obrony Narodowej

senator sprawozdawca  
Robert Mamątow .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  199

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Pań-
stwowej, Komisji Praw Człowieka, Praworządno-
ści i Petycji oraz Komisji Obrony Narodowej

senator sprawozdawca  
Piotr Florek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  199

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Pań-
stwowej, Komisji Praw Człowieka, Praworządno-
ści i Petycji oraz Komisji Obrony Narodowej
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senator sprawozdawca  
Robert Mamątow .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  199

Głosowanie nr 9 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  200
Głosowanie nr 10  . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Podjęcie uchwały

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych 
ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środo-
wiska

senator sprawozdawca  
Grzegorz Peczkis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  200

Głosowanie nr 11  . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
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Głosowanie nr 13  . . . . . . . . . . . . . . . . 200
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Głosowanie nr 20  . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Głosowanie nr 21  . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Głosowanie nr 22  . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Głosowanie nr 23  . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Głosowanie nr 24  . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Głosowanie nr 25  . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Głosowanie nr 26  . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Głosowanie nr 27  . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Głosowanie nr 28  . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Głosowanie nr 29  . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Głosowanie nr 30  . . . . . . . . . . . . . . . . 202
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Głosowanie nr 36  . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Głosowanie nr 37  . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Głosowanie nr 38  . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Głosowanie nr 39  . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Głosowanie nr 40  . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Głosowanie nr 41  . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Podjęcie uchwały

Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 
oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Głosowanie nr 42  . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Podjęcie uchwały

Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw 
(cd.)

Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca  
Waldemar Kraska.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  203
senator Tomasz Grodzki . . . . . . . . . . . 203

Głosowanie nr 43  . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Głosowanie nr 44  . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Podjęcie uchwały

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
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