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Porządek obrad

22. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

dniach 6 i 7 lipca 2016 r.

1. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

2. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw.

3. Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

4. Ustawa o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego.

5. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.

6. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz 
niektórych innych ustaw.

7. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywil-
nych.

8. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny.

9. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej.

10. Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę powstania Związku Ziemian.

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

12. Wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenia senatora Waldemara 
Bonkowskiego.

13. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.

14. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

15. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego 
przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939–1945.

16. Wyrażenie zgody na odwołanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

17. Zmiana w składzie komisji senackiej.

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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.



Obecni goście i przedstawiciele urzędów:
Kancelaria Prezydenta RP  – sekretarz stanu Andrzej Dera

Urząd Regulacji Energetyki  – prezes Maciej Bando

Ministerstwo Finansów  – podsekretarz stanu Marian Banaś 
  – podsekretarz stanu Wiesław Jasiński

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  – podsekretarz stanu Jerzy Szmit

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  – sekretarz stanu Aleksander Bobko

Ministerstwo Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej  – podsekretarz stanu Marcin Zieleniecki

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  – podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki

Ministerstwo Skarbu Państwa  – podsekretarz stanu Filip Grzegorczyk

Ministerstwo Sprawiedliwości  – podsekretarz stanu Łukasz Piebiak

 – przedstawiciele Polskiego Związku Ziemiańskiego z prezesem Marcinem Schirmerem

 – senator I, II, III, IV i VI kadencji Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski





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

Marszałek Stanisław Karczewski:
Otwieram dwudzieste drugie posiedzenie Senatu 

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

ską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana se-

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

Panie i Panowie Senatorowie…
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii…)
…wczoraj, 5 lipca zmarł Andrzej Grzyb, sena-

tor VII i VIII kadencji, członek Komisji Kultury 
i Środków Przekazu, Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi oraz Komisji Środowiska.

Bardzo proszę o powstanie i uczczenie minutą 
ciszy pamięci pana senatora Andrzeja Grzyba.

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

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

świeci.)
(Senator Robert Mamątow: Niech odpoczywa 

w pokoju wiecznym.)
(Głosy z sali: Amen.)
Dziękuję bardzo.
Informuję, że na dwudziestym pierwszym po-

siedzeniu w dniu 22 czerwca 2016 r. Sejm przyjął 
wszystkie poprawki Senatu do ustawy o zmianie usta-
wy o instytutach badawczych, do ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo łowieckie, do ustawy o zmianie usta-
wy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych 
innych ustaw, do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
pracy oraz niektórych innych ustaw. Ponadto Sejm 
na tym samym posiedzeniu przyjął większość zgło-
szonych przez Senat poprawek do ustawy o zmianie 

ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektó-
rych innych ustaw.

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

Wysoka Izbo! Informuję, że w dniu 3 czerwca 
2016 r. minister spraw wewnętrznych i administracji 
przekazał Senatowi informację na temat działalności 
Policji określonej w art. 19 ust. 1–21 ustawy o Policji, 
w tym informacje i dane, o których mowa w art. 20 
ust. 3 tej ustawy, za 2015 r. Informacja ta zawarta jest 
w druku nr 206. W dniu 10 czerwca 2016 r. skierowa-
łem ją do Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji. Komisja na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 
2016 r. zapoznała się z tą informacją i poinformowała 
mnie o tym.

Informuję ponadto, że w dniu 15 czerwca 2016 r. 
prokurator generalny przekazał Senatowi jawną rocz-
ną informację o łącznej liczbie osób, wobec których 
został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli 
i utrwalania rozmów telefonicznych lub wniosek 
o zarządzenie kontroli operacyjnej. Zawarta jest ona 
w druku nr 209. W dniu 22 czerwca 2016 r. skie-
rowałem informację do Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji. Komisja zapoznała się 
z informacją na posiedzeniu 28 czerwca 2016 r. i po-
informowała mnie o tym.

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

Proponuję… Informuję, że na prośbę klubu 
Platformy Obywatelskiej zgłoszony przez pana mar-
szałka Borusewicza punkt dotyczący sprawozdania 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności za 
2015 r. wraz z informacją o podstawowych problemach 
radiofonii i telewizji w 2015 r. będzie rozpatrzony nie 
na obecnym, a na następnym posiedzeniu Senatu.

Czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie? Nie? To 
dziękuję.

Proponuję rozpatrzenie punktu szóstego projektu 
porządku obrad, pomimo że sprawozdanie komisji 
dotyczące uchwały w sprawie utworzenia Polonijnej 
Rady Konsultacyjnej zostało dostarczone w ter-

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 04)
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

Senator Piotr Florek:

Panie Marszałku, zgłaszam sprzeciw. Bo ja w tej 
chwili już się pogubiłem w tych zmianach…

(Marszałek Stanisław Karczewski: To ja mogę to 
powtórzyć, Panie Senatorze, jeśli pan sobie życzy.)

…które pan podał, ale wymienił pan ważną ustawę 
o jednostkach doradztwa rolniczego, której nie było 
w porządku obrad. Przypominam sobie, że zgodnie 
z art. 32 i 34… No, tego w planowanym porządku 
obrad obecnego posiedzenia nie było. W związku 
z tym zgłaszam sprzeciw. To jest bowiem bardzo 
ważna ustawa. Dotyczy przeniesienia kompetencji. 
Przedtem przeniesiono je od wojewody do samorzą-
du, a dzisiaj ma być odwrotnie. Uważam, że w takim 
trybie, w takim szybkim tempie, kiedy nie ma czasu 
na przygotowanie się odpowiednio… W takim razie 
zgłaszam sprzeciw wobec wprowadzenia do porządku 
obrad tego punktu, czyli ustawy dotyczącej jednostek 
doradztwa rolniczego. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
(Senator Jerzy Chróścikowski: Panie Marszałku…)
W jakiej sprawie?
(Senator Jerzy Chróścikowski: Podtrzymania.)
Nie, już nie trzeba.
Czy jeszcze jakieś głosy sprzeciwu? A jeśli tak, 

to dotyczące którego punktu?
(Senator Jan Rulewski: Przeciwko samorządno-

ści?)
Słucham?
(Senator Jan Rulewski: Dziwię się, że chłopi prze-

ciwko samorządności…)
Ale, Panie Senatorze, nie komentujemy teraz, bo 

jest za dużo spraw, żebyśmy komentowali to wszytko.
Nie widzę, nie słyszę sprzeciwu.
W takim razie, proszę państwa, proponuję takie 

głosowanie… Ponieważ głos sprzeciwu dotyczy jed-
nej ustawy, proponuję, abyśmy przegłosowali moją 
propozycję dotyczącą wszystkich tych ustaw, które 
wymieniłem…

(Głos z sali: Nie, tylko tej jednej…)
Nie? Tylko tej? Ale przecież jak głosujemy… Aha, 

no dobrze, może być, dobrze. Na jedno wychodzi.
Dobrze, w takim razie przychylam się do pani 

propozycji i będziemy głosowali tylko nad tym wnio-
skiem formalnym pana senatora. Jeszcze raz sformu-
łuję ten wniosek.

Kto jest za przyjęciem wniosku pana senatora 
Florka o niewprowadzanie do…

(Głos z sali: Nie, za pana propozycją wprowadze-
nia….)

Ale ja tak chciałem, proszę pani. Proszę pani, to 
jest już naprawdę obojętne, jak ja sformułuję wniosek. 

minie późniejszym niż określony w art. 34 ust. 2 
Regulaminu Senatu.

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

Wobec braku sprzeciwu stwierdzam, że Senat 
przedstawioną propozycję przyjął.

Panie i Panowie Senatorowie! Proponuję skre-
ślenie z porządku obrad punktu dziewiątego: infor-
macja o wynikach działalności Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego w 2015 r. – i rozpatrzenie tego 
punktu na kolejnym posiedzeniu w dniach 20 i 21 
lipca 2016 r.; oraz punktu dziesiątego: informacja 
o działalności Rzecznika Praw Dziecka za 2015 r. 
wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka 
– i rozpatrzenie tego punktu na kolejnym posiedzeniu 
Senatu.

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

Wobec braku sprzeciwu stwierdzam, że Senat 
przedstawione propozycje przyjął.

Szanowni Państwo, proponuję zmianę kolejności 
rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: 
ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opie-
kuńczy oraz niektórych innych ustaw – i rozpatrzenie 
tego punktu jako punktu ostatniego porządku obrad. 
Ale to był chyba punkt czwarty, a nie pierwszy…

(Głos z sali: Pierwszy, ale w tym porządku, który…)
Aha, w tym był pierwszy. Dobrze, okej.
Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka 

Izba przyjęła przedstawioną propozycję.
Wobec braku sprzeciwu stwierdzam, że Senat 

przedstawioną propozycję przyjął.
Proponuję uzupełnienie porządku obrad o punk-

ty: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów 
i usług oraz niektórych innych ustaw – i rozpatrzenie 
go jako punktu pierwszego porządku obrad; ustawa 
o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych in-
nych ustaw – i rozpatrzenie go jako punktu drugiego 
porządku obrad; ustawa o zmianie ustawy o jednost-
kach doradztwa rolniczego – i rozpatrzenie go po 
punkcie dotyczącym ustawy o zasadach kształtowania 
wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami; 
ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyż-
szym oraz niektórych innych ustaw – i rozpatrzenie 
go po punkcie dotyczącym ustawy o jednostkach do-
radztwa rolniczego; drugie czytanie projektu uchwały 
w sprawie zmiany Regulaminu Senatu – i rozpatrze-
nie go po punkcie dotyczącym uchwały w 100. rocz-
nicę powstania Związku Ziemian; zmiana w składzie 
komisji senackiej – i rozpatrzenie tego punktu jako 
punktu ostatniego porządku obrad. Jeśli nie usłyszę 
sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przedstawioną 
propozycję przyjęła.

Pan senator Florek. Bardzo proszę.

(marszałek S. Karczewski)
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Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 214, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 214 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, pana senatora 
Arkadiusza Grabowskiego, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

(Rozmowy na sali)
(Senator Arkadiusz Grabowski: Może poczekam 

chwilkę, aż…)
(Głos z sali: Ciii…)
Panie Senatorze, bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Arkadiusz Grabowski:
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Wczoraj odbyło się posiedzenie połączonych ko-

misji: Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. 
Przedmiotem obrad połączonych komisji była usta-
wa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 
i niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy został wniesiony przez 
Ministerstwo Finansów. Zasadniczym celem pro-
jektu ustawy jest uszczelnienie systemu podat-
kowego w zakresie obrotu paliwami ciekłymi. 
Nowelizacja ustawy zawiera zmiany w zakresie 
opodatkowania podatkiem VAT. Główne elementy 
tej ustawy zakładają, że w przypadku nabyć paliw 
realizowanych w procedurze zawieszenia poboru 
akcyzy, z wykorzystaniem usług składu podatko-
wego lub zarejestrowanego odbiorcy, podmioty 
te będą płatnikiem podatku. Obowiązek zapłaty 
podatku ma powstawać co do zasady w terminie 
5 dni od momentu wprowadzenia paliwa do kraju. 
Kolejnym z elementów ustawy jest wprowadze-
nie… Do ustalenia postawy opodatkowania przyj-
mowana będzie cena paliw silnikowych podawana 
w cyklu 2-tygodniowym przez ministra właściwego 
do spraw finansów publicznych w oparciu o ceny 
hurtowe paliw w Polsce.

Jest to ustawa zmieniająca również inne ustawy. 
Na podstawie nowelizacji zostanie zmieniona ustawa 
– Prawo energetyczne m.in. w zakresie poszerzenia 
wymagań dla podmiotów ubiegających się o udzie-
lenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi za grani-
cą. To będzie wprowadzenie obowiązku posiadania 
siedziby na terytorium kraju lub prowadzenia przez 
podmiot zagraniczny działalności koncesjonowanej 
za pośrednictwem oddziału, obowiązek rejestracyj-
ny dla celów podatku VAT na terenie Polski oraz 
dodatkowo posiadania własnych pojemności maga-
zynowych, ewentualnie zawarcia umowy, na mocy 
której takie powierzchnie będą gwarantowane przed 
wystąpieniem o koncesję.

On dotyczy naprawdę jednego punktu. Czy będzie on 
sformułowany w ten, czy w inny sposób, panie i pa-
nowie senatorowie na pewno zrozumieją, o co chodzi.

Proszę państwa, powtarzam: kto jest za wnioskiem 
formalnym pana senatora Florka o nieuzupełnienie 
porządku obrad o punkt: ustawa o zmianie ustawy 
o jednostkach doradztwa rolniczego? Kto jest za 
wnioskiem pana senatora Florka?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę bardzo o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 26 – za, 58 – przeciw. 

(Głosowanie nr 1)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

moja propozycja, czyli uzupełnienia porządku obrad 
o ustawę o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa 
rolniczego, została uwzględniona. Wszystkie pozo-
stałe punkty, które wymieniłem, również zostaną 
rozpatrzone podczas tego posiedzenia.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos 
w sprawie przedstawionego porządku obrad? Nie wi-
dzę i nie słyszę zgłoszeń. Dziękuję bardzo.

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

Informuję, że głosowania – to jest ważna informacja 
– w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od 
towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, a także 
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz 
niektórych innych ustaw, tj. w sprawie punktów pierw-
szego i drugiego porządku obrad, zostaną przeprowa-
dzone dzisiaj po rozpatrzeniu tych punktów. Będzie 
zarządzona krótka przerwa techniczna, jeśli nie będzie 
poprawek, bądź dłuższa, jeśli poprawki będą, w celu 
zebrania się komisji i ustosunkowania się komisji do 
tych poprawek. Głosowanie nad uchwałą w 100. rocz-
nicę powstania Związku Ziemian zostanie przeprowa-
dzone bezpośrednio po rozpatrzeniu tego punktu, czyli 
jutro o godzinie 10.00. Pozostałe głosowania zostaną 
przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Kolejna informacja. Informuję, że w przypadku 
podjęcia przez Sejm na bieżącym posiedzeniu uchwa-
ły w sprawie odwołania prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, porządek obrad zostanie uzupełnio-
ny o punkt: wyrażenie zgody na odwołanie prezesa 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

I ostatnia informacja. Informuję państwa senato-
rów, że bieżące posiedzenie Senatu być może zostanie 
przedłużone i obrady będą w dniu 12 lipca, jeśli jutro 
nie wyczerpiemy porządku obrad.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-
szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o po-
datku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw.

(marszałek S. Karczewski)



8
22. posiedzenie Senatu w dniu 6 lipca 2016 r.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

(senator sprawozdawca A. Grabowski) warunki, mieć siedzibę w Polsce i odpowiednią de-
cyzję. I co? Nie może on już odsprzedać tego paliwa 
podmiotowi poza granice Polski?

(Senator Arkadiusz Grabowski: Nie, nie. Mogę, 
Pani Marszałek?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Oczywiście.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Nie. Z informacji i z mojej wiedzy wynika, że 

nie było obowiązku posiadania siedziby na terenie 
Polski. Poprzednie przepisy tego nie regulowały. 
W związku z tym dochodziło do nieprawidłowości 
w zakresie obrotu na rynku wewnątrzwspólnotowym, 
czyli podmioty zagraniczne nieposiadające siedziby, 
niejednokrotnie nieposiadające również magazynów 
na paliwa, obracały tymi paliwami i tu dochodziło do 
nieprawidłowości.

Intencją tej nowelizacji jest uszczelnienie tego 
systemu, uregulowanie, stąd też wymóg posiada-
nia polskiego numeru NIP, tego z kodem „PL” dla 
podmiotów, które będą obracać paliwami na terenie 
naszego kraju. Nie ma to nic wspólnego z obrotem 
wewnątrzwspólnotowym, nie blokuje to dalszej od-
sprzedaży paliw. Ta nowelizacja nie ma z tym związ-
ku, Panie Senatorze.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Czy ktoś jeszcze ma pytanie do pana senatora 

sprawozdawcy?
Nie widzę chętnych. Dziękuję.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister finan-
sów. Jest dzisiaj z nami na posiedzeniu pan minister 
Wiesław Jasiński, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Finansów.

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

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

Tak? To bardzo proszę, Panie Ministrze.
Zapraszam tu, na mównicę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Jasiński:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Ustawa uchwalona przez Sejm 22 czerwca bieżące-

go roku jest jedną z tych ustaw w katalogu, które mają 

Jeśli chodzi o ustawę o zapasach ropy naftowej, 
produktów naftowych i gazu ziemnego, to zmiany te 
nakładają na prezesa Agencji Rezerw Materiałowych 
obowiązek informowania prezesa URE o zawartych 
przez producentów i handlowców umowach, o któ-
rych mowa w art. 10 i 11 przedmiotowej ustawy.

(Rozmowy na sali)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Maria Koc)
(Wicemarszałek Maria Koc: Przepraszam, Panie 

Senatorze… Szanowni Państwo, bardzo proszę o ci-
szę i o uwagę, bo taki gwar na sali przeszkadza panu 
senatorowi sprawozdawcy. Proszę o ciszę.)

W zakresie kodeksu karnego nowelizacja usta-
wy zakłada penalizację naruszeń przepisów ustawy 
o podatku akcyzowym, czyli dokonania niezgodnej 
z ustawą dostawy wewnątrzwspólnotowej lub nabycia 
wewnątrzwspólnotowego oraz dokonania przemiesz-
czenia wyrobów akcyzowych bez uproszczonego do-
kumentu towarzyszącego. Ustawa ma wejść w życie 
co do zasady z dniem 1 sierpnia 2016 r.

W trakcie prac sejmowych ustawa w głosowaniu 
w Sejmie została jednogłośnie poparta. O ile dobrze 
pamiętam, za jej przyjęciem głosowało 434 posłów, 
nikt nie głosował przeciw ani nie wstrzymał się od 
głosu.

Na wczorajszym posiedzeniu komisji budżetu 
ustawa również została przyjęta jednogłośnie, ale z 2 
poprawkami. Są to poprawki zaproponowane przez 
senackie Biuro Legislacyjne, przy czym 1 poprawka 
była, że tak powiem, wynikiem konsultacji pomiędzy 
senackim Biurem Legislacyjnym a stroną rządową, 
czyli ministrem finansów. I tak jak powiedziałem, 
ustawa została zaopiniowana pozytywnie i jedno-
głośnie poparta.

Proszę o przyjęcie przez Wysoki Senat, Wysoką 
Izbę tej ustawy wraz z 2 poprawkami zaproponowa-
nymi przez połączone komisje. Dziękuję. (Oklaski)

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?

Proszę, pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Mam pytanie. Jeżeli dobrze zrozumiałem, to teraz 

ktoś, kto nabywa paliwa, musi spełniać określone 
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(podsekretarz stanu W. Jasiński) Są państwo senatorowie, którzy pragną takie py-
tania zadać.

Pan senator Jerzy Czerwiński.
Bardzo proszę, Panie Ministrze, tak, proszę tutaj, 

na mównicę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, 

jak najbardziej chwalę państwa obecną działalność 
i to, że te ustawy spływają i że mają na celu uszczel-
nienie systemu podatkowego i oczywiście ściągnięcie 
większej ilości pieniędzy do budżetu, jednak mam 
jedną wątpliwość związaną z przepisem przejścio-
wym w tej ustawie. Chodzi o art. 6. Czy pan minister 
ma przed sobą…

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

Otóż w ust. 1 dajemy przedsiębiorstwu energetycz-
nemu 2 miesiące na uzupełnienie, na zmianę koncesji, 
na złożenie wniosku o zmianę koncesji. Prezes URE 
ma 2 miesiące na wydanie nowej koncesji. W sumie to 
daje 4 miesiące. Ustawa wchodzi w życie 1 sierpnia, 
termin wejścia tej ustawy w życie został określony na 
sztywno. No i jeżeli dodamy 4 miesiące do tego ter-
minu 1 sierpnia, to mamy 1 grudnia. A proszę zauwa-
żyć, że w ust. 3 dajemy jeszcze możliwość działania 
takiemu przedsiębiorcy, który teoretycznie załóżmy 
nie ma możliwości… to znaczy nie otrzyma nowej 
koncesji do 31 grudnia. Skąd ten miesiąc poślizgu? 
Po co dajemy jeszcze czas na to, żeby ten, kto nie 
będzie spełniał warunków ustawy, działał na rynku 
paliwowym niezgodnie z tą ustawą? Powinny być 
tylko 4 miesiące, czyli do 1 grudnia.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Jasiński:
Jeżeli pan senator pozwoli, ja się skonsultuję w tej 

kwestii.
Czy mogę prosić o pomoc, Pani Dyrektor?
(Rozmowy na sali)
Przepraszam, Pani Marszałek, za tę konsultację, 

ona była konieczna.
Pamiętam, że ten przepis był przedmiotem po-

prawek w drugim czytaniu również w Sejmie. 
Potrzebujemy tego miesiąca na tzw. kwestie technicz-
ne, na korespondencję z zainteresowanymi podmio-
tami. Wydaje mi się, że to było przyczyną wprowa-
dzenia tego zapisu do ustawy. Takie jest wyjaśnienie 
wątpliwości pana senatora i odpowiedź na pana troskę 

uszczelniać system podatkowy. Takie były założenia 
resortu finansów, że w ciągu najbliższych miesięcy, 
licząc od jesieni ubiegłego roku, taki pakiet zostanie 
przedstawiony. I jeżeli panie i panowie senatorowie 
pozwolą, przytoczę liczby dotyczące efektów obo-
wiązywania ustaw, które były przez polski parlament 
przyjmowane w ciągu 6 czy 7 miesięcy.

Otóż wpływy do budżetu ze wszystkich podat-
ków za pierwszych 5 miesięcy bieżącego roku były 
o 6,5 miliarda… przepraszam, o 7,6 miliarda zł 
większe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, 
także jeśli wliczyć również podatek od niektórych 
instytucji finansowych. Bez tego podatku było to 
6,5 miliarda za pierwszych 5 miesięcy tego roku 
w stosunku do roku ubiegłego. Wzrost z samego 
podatku VAT, jeśli porównać maj 2016 r. do maja 
2015 r., to 16,6%. Pozwalam sobie przedstawić te 
liczby tylko po to, żeby zasygnalizować efektyw-
ność rozwiązań, które państwo parlamentarzyści 
zechcieliście poprzeć.

Ta konkretna ustawa z 22 czerwca uszczelnia 
system w zakresie obrotu paliwami, i to tylko w czę-
ści dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia 
towarów. Jednocześnie chciałbym powiedzieć, że 
wszystkie podmioty pracujące nad owym projektem, 
który przybrał postać ustawy z 22 czerwca, czyli 
Ministerstwo Finansów, ale także różne inne resor-
ty, jak Ministerstwo Energii czy Urząd Regulacji 
Energetyki, zdają sobie sprawę, że konieczne będą 
następne rozwiązania uszczelniające obrót paliwa-
mi także poza wewnątrzwspólnotowym nabyciem 
towarów.

Po raz pierwszy w tym zakresie redefiniujemy 
instytucje zarejestrowanego odbiorcy i składu podat-
kowego, czynimy je płatnikami podatku od wartości 
dodanej. Poza tym powodujemy tą ustawą, że podatek 
będzie pobierany w momencie wprowadzenia paliwa 
na terytorium Rzeczypospolitej, a klientami składów 
podatkowych i zarejestrowanych odbiorców mogą być 
podmioty – o czym mówił pan senator sprawozdawca 
– według polskiego prawa, według ustawy o podatku 
od towarów i usług. I chciałbym serdecznie podzięko-
wać wszystkim senatorom zaangażowanym w pracę 
na wczorajszym posiedzeniu komisji finansów.

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Proszę jeszcze chwileczkę tu zostać.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad.
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(podsekretarz stanu W. Jasiński) Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
I pytanie zadaje pan senator Robert Mamątow.

Senator Robert Mamątow:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, dochodzą nas wieści, że Skarb 

Państwa corocznie traci około 50 miliardów z powodu 
nieregulowania podatku VAT. I chciałbym spytać, czy 
ma pan orientację, jaka jest wysokość niepłaconego 
podatku wynikającego właśnie z jego niepłacenia 
w związku z obrotem paliwami. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Jasiński:
Pani Marszałek, Panie i Panowie Senatorowie, 

to, że mamy do czynienia z pewną dynamiką pro-
jektów zmian w ustawach podatkowych i nie tylko 
podatkowych odnośnie do branży paliwowej wyni-
ka z tego, że najwyższe szacunki w zakresie sza-
rej strefy – a ja myślę, że przede wszystkim jednak 
działań związanych z nadużywaniem konstrukcji 
podatku VAT – dotyczą właśnie branży paliwowej. 
Tu akurat wyliczenia Ministerstwa Finansów oraz 
organizacji przedstawicielskich są zbieżne, popar-
te, moim zdaniem, najlepszą z możliwych obecnie 
metodologii, jakimi w Polsce dysponujemy. A to jest 
pewna bolączka, i po stronie Ministerstwa Finansów, 
i wspomnianych organizacji przedstawicielskich. Tu 
akurat zaręczam, że nie ma z tym kłopotów. Od lat 
z szacunków wynika, że chodzi o miliardy złotych. 
W szacunkach za rok 2015 mówi się o 10 miliardach. 
Ta część, którą uszczelniamy, jak powiedziałem, to 
jest pierwszy znaczący krok. Następne będą nieba-
wem. Państwo wiecie, że odpowiednie projekty są już 
w tej chwili procedowane w polskim Sejmie. Jeżeli 
chodzi o część dotyczącą wewnątrzwspólnotowego 
nabycia towarów, to są to 2 miliardy 500 tysięcy zł.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Bardzo proszę, pan senator Robert Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Panie Ministrze, mówił pan, że w tej chwili pod-

miot musi spełniać wymogi polskiego prawa. I bardzo 

– to dla mnie nie ulega wątpliwości, a przynajmniej ja 
tak odczytałem to pytanie pana senatora – o kwestie 
dotyczące uszczelniania. Tak więc prosiłbym, żeby 
pan senator nie miał tu wątpliwości.

Senator Jerzy Czerwiński:

Jeśli można, Pani Marszałek, chciałbym dopytać.
Przyznam, Panie Ministrze, że pan mnie nie uspo-

koił – wprost przeciwnie. Możliwość koresponden-
cji… Przecież w obecnej dobie to trwa sekundy, mi-
nuty, no, góra jeden dzień, ale nie miesiąc, bo w ciągu 
miesiąca wiele rzeczy może się zdarzyć, tym bardziej 
że mówimy tutaj o swego rodzaju czarnej dziurze 
czy luce, która, jak sami państwo zauważyliście, jest 
na tyle dokuczliwa, że trzeba ją ustawowo po prostu 
zatkać, mówię w skrócie.

Czy nie uważa pan, że należałoby tę datę okre-
ślić – mamy jeszcze czas, możemy to zrobić dzi-
siaj – po prostu na 1 grudnia 2016 r., zgodnie z tym 
wyliczeniem, które przed chwilą panu przedstawi-
łem? Terminy będą spójne, będzie się to wszystko 
trzymać kupy, a w tym momencie ta ustawa, no, 
po prostu zagra, mówiąc kolokwialnie. Po co ten 
dodatkowy miesiąc na korespondencję? Obawiam 
się, że to raczej cysterny będą tu przyjeżdżać, a nie 
korespondencja…

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Jasiński:

Już odpowiadam.
Panie Senatorze, ja też mam przed sobą art. 6 i cy-

towany przez pana senatora – w trosce o szczelność, 
co jeszcze raz podkreślam – przepis ust. 3. Ten przepis 
brzmi następująco: „przedsiębiorstwa energetyczne 
mogą prowadzić działalność polegającą na wytwarza-
niu paliw ciekłych lub na obrocie paliwami ciekłymi 
z zagranicą na podstawie koncesji na wytwarzanie pa-
liw ciekłych lub obrót paliwami ciekłymi z zagranicą 
wydanych przed wejściem w życie niniejszej ustawy, 
jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r.”. 
Proszę mi uwierzyć, Panie Senatorze, akurat te kwe-
stie konsultowane były z przedsiębiorcami – to była 
istotna część procesu legislacyjnego – i to określenie 
„nie dłużej niż do dnia 31 grudnia” jest wynikiem 
konsultacji z przedsiębiorcami. Dlatego prosiłbym 
o utrzymanie zapisu w obecnym kształcie.



11
22. posiedzenie Senatu w dniu 6 lipca 2016 r.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

(senator R. Dowhan) Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywa-

nej ustawy zostanie przeprowadzone dzisiaj.
Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugie-

go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
celne oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 213, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 213 A.

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

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Mróz:
Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
W dniu wczorajszym Komisja Budżetu i Finansów 

Publicznych rozpatrywała tę ustawę. Została ona przy-
jęta bez poprawek. Ustawa dotyczy dostosowania na-
szych przepisów do unijnego kodeksu celnego, który 
wszedł w życie w dniu 1 maja 2016 r., i to było też 
powodem, aby przyjąć tę ustawę bez poprawek. Ona 
zmienia 21 ustaw, w tym także ustawę o VAT… No, 
bardzo wiele różnych ustaw. To ma, że tak powiem, 
dostosować nasze przepisy wewnętrzne do tych przepi-
sów unijnych, które niestety już obowiązują od 1 maja, 
a więc, jak mówię, jesteśmy w pewnym niedoczasie.

Biuro Legislacyjne złożyło do tej ustawy swo-
je uwagi, bodajże 20 uwag. Pan minister obecny na 
posiedzeniu komisji bardzo wysoko je ocenił. I było 
takie porozumienie między panem ministrem a le-
gislatorem, że przyjmujemy ustawę bez poprawek, 
a w lipcu będzie kolejna nowelizacja i te poprawki zo-
staną uwzględnione. Większość poprawek, jak okre-
ślił pan minister, ma charakter legislacyjny. Wynika 
to, jak powiedział pan minister, z różnych technik 
legislacyjnych, jakie są stosowane w ministerstwie 
i przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu. Po tych 
wyjaśnieniach poprawki nie były na posiedzeniu ko-
misji omawiane szczegółowo. Komisja przyjęła tę 
ustawę bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę pozostać na mównicy, bo będą pytania do pana.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Pytanie pragnie zadać pan senator Maciej Grubski. 
Bardzo proszę.

dobrze. A czy zdarzały się takie przypadki, że paliwa-
mi handlowały podmioty, które były zarejestrowane 
poza granicami Polski i, można powiedzieć, omijały 
procedurę polskiego prawa?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Jasiński:
Panie Senatorze, tak, sens wspomnianego uszczel-

niania jest właśnie taki, aby proceder, o którym pan 
mówi, się nie odbywał.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy ktoś z państwa pragnie jeszcze zadać pytanie 

w sprawie omawianej ustawy? Nie.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Wiesław Jasiński: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu poproszę pana senatora Roberta 

Dowhana.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja tylko w kilku słowach chcę 

powiedzieć, że jesteśmy za omawianym tu projektem. 
Od dawna prosiło się o taki projekt, aby takie zmiany 
wprowadzać. Od wielu lat słyszymy, prasa i media 
informują… Media, bo prasa to też media. Media 
informują nas o wielomilionowych oszustwach, 
o tym, że VAT tylko przepływa i wycieka z Polski, 
że nie wchodzi do budżetu Skarbu Państwa. Ustawa, 
o której tu mowa, to dobra ustawa. Mam nadzieję, że 
ten głos, dotyczący wspomnianych 4 czy 5 miesięcy 
też zyska aprobatę i ta kwestia zostanie doprecyzo-
wana. Bo faktycznie dziś, w dobie elektroniki, jak 
się wydaje, w przypadku takiego płynnego towaru, 
jakim są paliwa… Bo to jest produkt, który wymaga 
szybkiego obrotu. Paliw się dzisiaj – mam na myśli 
dystrybutorów – nie składuje. Bo ceny paliw są róż-
ne, paliwa raz drożeją, raz tanieją, to też jest loteria. 
I nie wyobrażam sobie, aby ktoś 4 miesiące po jednej 
dostawie czekał i obracał towarem. To by było anor-
malne. Dzisiaj się kupuje i sprzedaje, generalnie im 
prędzej się sprzeda, tym więcej się zarobi.

Tak że jesteśmy za. I to dobrze, że wspomnia-
na ustawa jest dzisiaj przedmiotem obrad naszego 
Senatu. Mam nadzieję, że zmiany, które pan zapo-
wiedział, jak najszybciej wejdą, bo one są potrzebne. 
Dziękuję.
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charakter uzupełniający i dostosowawczy. Chcę rów-
nież dodać, odpowiadając na pytanie pana senatora, że 
jednym z głównych powodów… Zostaliśmy niejako 
zmuszeni do późniejszego procedowania tej ustawy: 
przepisy wprowadzające zostały w Unii Europejskiej 
wprowadzone dopiero w kwietniu, a więc nie mo-
gliśmy się do nich odnieść, dostosować ich do na-
szych przepisów. Sam kodeks, który został uchwalony 
w 2013 r., nie wystarczył, potrzebne były jeszcze te 
przepisy wprowadzające. Było tu znaczne opóźnienie, 
stąd również opóźnienie u nas. Staraliśmy się zająć 
się tym jak najszybciej. Chcemy podziękować wszyst-
kim parlamentarzystom, również senatorom, za to, 
że ta procedura tak sprawnie przebiegła. Będziemy 
mogli te przepisy wprowadzić w życie i w ten sposób 
ułatwić funkcjonowanie naszym przedsiębiorcom, 
bo przecież głównie o to chodzi. Uprzejmie proszę 
Wysoką Izbę o przyjęcie ustawy. Dziękuję bardzo.

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Czesław Ryszka, bardzo proszę.

Senator Czesław Ryszka:
Panie Ministrze, mam pytanie, które dotarło do 

mnie od celników. Chodzi o kontrole tirów na grani-
cach. Czy prawdą jest to, że kontrola jest tylko wy-
rywkowa, że wolno wam przebadać tylko kilka pro-
cent tirów, a setki tirów przewożących, powiedzmy, 
kontrabandę, papierosy z Ukrainy itd. przejeżdżają 
zupełnie bez kontroli? Czy to jest tylko plotka, czy 
ma to jakiś związek z prawdą?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze. Zapraszam na 

mównicę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Marian Banaś:
Panie Senatorze, to pytanie dotyczy trochę innej 

sfery – my tu mówimy o kodeksie – ale postaram się 
na nie odpowiedzieć. Otóż kontrole robione są na 
podstawie analizy ryzyka, która jest przeprowadzona 
dosyć wnikliwie. Kontroli poddawane są te podmio-

Senator Maciej Grubski:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, jak argumentowano dwumie-

sięczne opóźnienie wejścia w życie tej ustawy?
(Senator Krzysztof Mróz: Jeszcze raz, bo tak…)
Jak argumentowano dwumiesięczne opóźnienie 

wejścia tej ustawy w życie? Bo pan podał datę gra-
niczną 1 maja 2016 r.

Senator Krzysztof Mróz:
Nie było żadnych takich argumentacji. Ten unij-

ny kodeks został uchwalony w roku 2013. Od tego 
momentu był czas na dostosowanie przepisów czy 
implementowanie przepisów do naszego systemu 
prawnego i robimy to teraz.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Czy ktoś z państwa pragnie jeszcze zadać pytanie? 

Nie widzę chętnych.
Bardzo dziękuję panu senatorowi sprawozdawcy.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister finansów, 
którego reprezentuje dzisiaj pan minister Marian 
Banaś, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
tej ustawy?

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Marian Banaś:
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Rozpatrywana przez Wysoki Senat ustawa o zmia-

nie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych 
ustaw, druk senacki nr 213, została uchwalona przez 
Sejm w dniu 22 czerwca 2016 r. Za przyjęciem usta-
wy głosowało 427 posłów, nikt nie głosował prze-
ciw, 1 poseł wstrzymał się od głosu. Można zatem 
powiedzieć, że rzeczona ustawa została uchwalona 
jednogłośnie.

Pragnę również poinformować, że zasadniczym 
celem ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz 
niektórych innych ustaw jest dokonanie w polskim 
porządku prawnym zmian służących stosowaniu unij-
nego kodeksu celnego oraz przepisów wykonujących 
jego przepisy. Oprócz prawa celnego przedmiotowa 
ustawa zmienia, jak już powiedziano, 22 ustawy, 
w tym ustawę o podatku od towarów i usług, ustawę 
o podatku akcyzowym czy ustawę – Ordynacja po-
datkowa. Zmiany dokonywane w tych ustawach mają 
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Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

(podsekretarz stanu M. Banaś) wykonawczych. Jeśli chodzi o kwestie celne, to są 
tu 3 miesiące, a w przypadku bezpieczeństwa żyw-
ności – 6 miesięcy. Czy te 3 miesiące to nie jest zbyt 
krótki termin? Czy państwo zdążycie dostosować 
przepisy wykonawcze? Sami sobie narzucacie taki 
krótki termin. Pytanie: co będzie, jak nie zdążycie 
wydać? Być może projekty tych dwóch ustaw, tych 
aktów wykonawczych już są gotowe, to wtedy nas 
pan minister uspokoi.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Marian Banaś:
Tak, Panie Senatorze, mamy już te projekty, tak 

że nie ma obaw, zdążymy z tym w terminie. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy jeszcze są pytania do pana ministra? Nie wi-

dzę zgłoszeń.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
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 dzisiaj po 
10-minutowej przerwie.

Ogłaszam przerwę do godziny 12.00. O 12.00 
głosowania.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 50  
do godziny 12 minut 00)

Wicemarszałek Maria Koc:
Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie, proszę o zajęcie 

miejsc. Wznawiam obrady.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
Szanowni Państwo Senatorowie, pragnę poinfor-

mować, że punkt piąty porządku obrad, to jest ustawa 
o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 
oraz niektórych innych ustaw, zostanie rozpatrzony 
po drugim czytaniu projektu uchwały w 100. rocznicę 
powstania Związku Ziemian.

Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-
szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o po-
datku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą 

ty, w odniesieniu do których z analizy wynika to, 
iż powinny one zostać skontrolowane. Ten system, 
który jest systemem sprawdzonym również w Unii 
Europejskiej, w naszym odczuciu w pełni zabezpiecza 
funkcjonowanie całości tego przewozu. Myślę, że jest 
tu tylko taka kwestia, że powinniśmy – i będziemy 
się o to starać – objąć kontrolą większą grupę tych 
podmiotów, ale, jak mówię, kontrole robione są na 
podstawie analizy ryzyka i to jest system przyjęty 
w całej Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Teraz pytanie pragnie zadać pan senator Maciej 

Grubski.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Maciej Grubski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, kodeks celny zakłada działal-

ność… Czy tu chodzi o stawki celne, czy o jakieś 
zasady nakładania ceł? Czy mógłby pan przybliżyć, 
na czym to polega?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Marian Banaś:
Panie Senatorze, przede wszystkim chodzi tu 

o usprawnienie odpraw celnych. W Unii Europejskiej 
już jest przyjęty taki system, że odprawy prawie 
w 100% dokonywane są elektronicznie. U nas również 
to obowiązuje, co wiąże się z pewnymi procedurami, 
które ułatwiają odprawianie w systemie uproszczonym.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra?
Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję…
A, jeszcze pan senator Czerwiński. Przepraszam.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Czerwiński:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, chodzi mi o przepisy, które po-

dają dwa różne terminy na dostosowanie przepisów 
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Głosowania. Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami 

(wicemarszałek M. Koc) Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pani senator Zając, proszę o zagłosowanie.
(Senator Alicja Zając: Ja nacisnęłam przycisk, 

a nie zagłosowałam. Przepraszam.)
Dobrze.
Bardzo dziękuję.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 77 senatorów, 75 było za, głosów sprze-

ciwu nie było, 2 senatorów wstrzymało się od głosu. 
(Głosowanie nr 5)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – 
Prawo celne oraz niektórych innych ustaw. Dziękuję 
bardzo.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzecie-
go porządku obrad: ustawa o zasadach kształtowania 
wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 195, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 195 A.

(Rozmowy na sali)
Może chwileczkę, Panie Senatorze, poczekajmy.
Szanowni Państwo, proszę o ciszę. Proszę o ciszę, 

Szanowni Państwo!
Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 

Narodowej i Innowacyjności, senatora Adama 
Gawędę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

(Rozmowy na sali)
Jeszcze chwilkę, Panie Senatorze, poczekajmy, aż 

się sala uciszy.
Bardzo proszę, Panie Senatorze, o przedstawienie 

sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Adam Gawęda:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie 

Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
o uchwalonej przez Sejm w dniu 9 czerwca 2016 r. 
ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób 
kierujących niektórymi spółkami. Marszałek Senatu 
w dniu 10 czerwca 2016 r. skierował ustawę do komi-
sji. Komisja rozpatrywała ją w dniu 23 czerwca 2016 r.

Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń 
osób kierujących niektórymi spółkami ma na celu 
zasadniczą zmianę podejścia do zasad kształtowania 
wynagrodzeń w spółkach handlowych z udziałem 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 
i ich związków, a także państwowych i komunalnych 
osób prawnych. Zamierzeniem projektodawców jest 
ustalenie właściwej proporcji pomiędzy potrzebą 
zapewnienia elastycznego mechanizmu określania 
wynagrodzeń i zbliżenia go w maksymalnym stopniu 
do zasad obowiązujących na rynku a potrzebą peł-

o wprowadzenie poprawek do ustawy – druk senac-
ki nr 214 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 
głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stępnie nad podjęciem uchwały o przyjęciu ustawy 
w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych 
poprawek.

Przystępujemy do głosownia.
Poprawka nr 1 zakłada, że warunek podania od-

powiedniego numeru NIP poprzedzonego kodem PL 
przez podmiot, na rzecz którego nabywane są paliwa, 
powinien być spełniony obok warunku posiadania 
siedziby na terytorium Polski i nabywania paliwa na 
potrzeby działalności w Polsce, a nie zamiast tego 
warunku.

Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 75 senatorów, 75 było za, głosów 

sprzeciwu nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 2)

Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 2 koryguje błędne odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 75 senatorów, wszyscy głosowali za. 

(Głosowanie nr 3)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto z państwa jest za przyjęciem ustawy?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 75 senatorów, 75 było za, głosów 

sprzeciwu i wstrzymania się od głosu nie było. 
(Głosowanie nr 4)

Ustawa została przyjęta.
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw. Dziękuję bardzo.

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
celne oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przed-
stawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyję-
cie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 213 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.
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Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

(senator sprawozdawca A. Gawęda) bardzo ważnej ustawy, która reguluje, urealnia, wręcz 
cywilizuje zasady wynagrodzeń w spółkach Skarbu 
Państwa, w spółkach samorządowych i komunalnych, 
i stwarza podstawy do tego, żeby uregulowane były 
często bulwersujące, olbrzymie ponad miarę wyna-
grodzenia, jak również odprawy, które do tej pory 
budziły wiele kontrowersji.

W trakcie prac pan senator Augustyn pytał, w jaki 
sposób będzie realizowana funkcja zachowania zasady 
konkurencyjności pomiędzy spółkami państwowymi 
a prywatnymi, jak będzie ustalane wynagrodzenie dla 
osób już zatrudnionych w spółkach Skarbu Państwa 
i czy nie narazimy się na procesy. Pan podsekretarz 
stanu, który brał udział w posiedzeniu komisji, usto-
sunkował się do tego i podkreślił, że ustawa komi-
nowa wprowadziła limity wynagrodzeń, a poza tym 
pozwalała na tzw. kontrakty menedżerskie. Widełki 
wynagrodzeń zaproponowane w tej ustawie wynikają 
z przeprowadzonych analiz. Wynagrodzenia już teraz 
są obniżone średnio o około 20%. Po uchwaleniu tej 
ustawy wszyscy będą poddani jej wymogom.

Pan senator Kleina z kolei powiedział, że cieszy 
go zapowiedź pana ministra, jednak nie zgadza się 
z tym, że ustawa kominowa nie zadziałała. Dał przy-
kład Banku Gospodarstwa Krajowego i zapytał, czy 
ustawa nie będzie okazją do kreowania dodatkowych 
wynagrodzeń np. poprzez zasiadanie w radach nad-
zorczych spółek zależnych. Na tak postawione pyta-
nie pan minister udzielił odpowiedzi, wskazując, że 
członek organu zarządzającego nie będzie zasiadał 
w organach spółek zależnych, a jeżeli będzie zasiadał, 
to bez dodatkowego wynagrodzenia.

Pan senator Napieralski z kolei zwrócił uwagę na 
to, że Prawo i Sprawiedliwość krytykowała zbyt duże 
wynagrodzenia menedżerów spółek Skarbu Państwa. 
Zapytał, dlaczego wynagradzanie w tych spółkach 
nie jest uzależnione od wyników. Również jest prze-
konany, że obniżka nie nastąpi. Pan minister repre-
zentujący rząd zapewnił, że nie nastąpi wzrost wy-
nagrodzeń, że znacznie spadną kwoty wynagrodzeń. 
Szacunkowo średnia oszczędność wyniesie – mówię: 
średnia, określona na podstawie przeprowadzonych 
analiz – około 59 milionów zł. Ponadto pan senator 
Napieralski zapytał o powiązanie wynagrodzeń osób 
zarządzających z wynagrodzeniem pracowników da-
nej spółki. Rząd w tym zakresie takich rozwiązań 
nie przewiduje.

Pan senator Augustyn mówił, że w prywatnych 
spółkach są stosowane zasady zakazu konkurencji, 
czyli brak możliwości zatrudniania w firmie konku-
rencyjnej przez okres jednego roku, a w zapisach pro-
ponowanej ustawy wprowadzono okres 6-miesięczny. 
Dlaczego? Pan minister podkreślił, że uregulowania 
dotyczące zakazu konkurencji były często nadużywa-
ne w celu zapewnienia wysokich odpraw. Traktujemy 
zakaz konkurencji zgodnie z jego faktyczną definicją.

nej realizacji konstytucyjnej zasady sprawiedliwości 
społecznej. W dotychczasowym stanie prawnym do 
wynagrodzeń członków organów zarządzających 
i nadzorczych spółek z udziałem publicznym zasto-
sowanie ma ustawa z 3 marca 2000 r. o zasadach 
wynagradzania osób kierujących niektórymi pod-
miotami prawnymi, tzw. ustawa kominowa. Ustawę 
kominową stosuje się jednak do spółek z większo-
ściowym udziałem Skarbu Państwa.

Proponowana ustawa reguluje sposób wykony-
wania uprawnień z akcji lub udziałów spółek han-
dlowych przysługujących Skarbowi Państwa, jed-
nostkom samorządu terytorialnego, ich związkom, 
państwowym osobom prawnym lub komunalnym 
osobom prawnym w zakresie kształtowania wyna-
grodzeń członków organów zarządzających i organów 
nadzorczych, a także wybranych postanowień umów 
zawieranych z członkami organów zarządzających. 
Zgodnie z art. 2 ustawy podmioty uprawnione do wy-
konywania praw udziałowych w spółkach z udziałem 
publicznym będą obowiązane podejmować działania 
mające na celu ukształtowanie i stosowanie w spółce 
zasad wynagradzania członków organu zarządzają-
cego i członków organu nadzorczego poprzez dopro-
wadzenie do głosowania przez walne zgromadzenie 
lub zgromadzenie wspólników spółki projektów 
uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń 
członków organu zarządzającego i członków orga-
nu nadzorczego spółki. Zgodnie zaś z art. 4 ustawy 
wynagrodzenie całkowite członka organu zarządza-
jącego składać się będzie z części stałej, stanowiącej 
wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej 
kwotowo, oraz części zmiennej, stanowiącej wyna-
grodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki. 
Ustawa w sposób kompleksowy reguluje i ustawia 
proporcje w tych spółkach, w których zatrudnienie 
i wynagrodzenie będzie właśnie zależało od śred-
niorocznego zatrudnienia, od osiąganych rocznych 
obrotów, jak również od sumy aktywów jej bilansu 
sporządzanego na koniec jednego z tych lat obrachun-
kowych. Projekt uchwały w sprawie wynagrodzeń 
będzie również zawierał postanowienia przewidują-
ce, że wynagrodzenie uzupełniające członka organu 
zarządzającego przysługuje po zatwierdzeniu spra-
wozdania zarządu z działalności spółki oraz spra-
wozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz 
po udzieleniu temu członkowi organu zarządzającego 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 
przez walne zgromadzenie. Jest to zależne od reali-
zacji celów zarządczych, które zostały określone 
w ust. 5 tej ustawy.

W trakcie prac na posiedzeniu komisji zostały 
zgłoszone wnioski. Ja nie ukrywam, że bardzo jestem 
usatysfakcjonowany, że rząd przedstawił projekt tej 
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(senator sprawozdawca A. Gawęda) będzie to od jednokrotności do trzykrotności podsta-
wy wymiaru. Przy czym definicja podstawy wymia-
ru, również określona w tej ustawie, jest taka: należy 
przez to rozumieć wysokość przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez 
wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzed-
niego, ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego. Czyli w tych najmniejszych spół-
kach będzie to: od 1 do 3 razy podstawa plus premia, 
a w przypadku największych spółek, zatrudniających 
średniorocznie co najmniej 1 tysiąc 251 pracowników 
lub osiągających roczny obrót netto ze sprzedaży to-
warów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 
wyższy niż równowartość w złotych 250 milionów 
euro lub takich, w przypadku których sumy akty-
wów jej bilansu sporządzanego na koniec jednego 
z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 
215 milionów euro, będzie to od siedmiokrotności 
do piętnastokrotności podstawy wymiaru. Ustawa 
określa również, jakie będą zasady przyznawania… 
Znacząca będzie pewna rola spółki bądź inne okolicz-
ności, które wskazują… Na przykład skomplikowa-
ny proces restrukturyzacyjny i naprawczy wymusza 
pewne dodatkowe zaangażowanie członków zarządu.

Otrzymałem z ministerstwa również informację 
o tym – i może tu, Panie Senatorze, trochę więcej 
informacji – jakie to będą oszczędności. Sumarycznie 
wyniosą one około 59 milionów zł. Jeśli chodzi o po-
szczególne grupy, to w przypadku 27 spółek gru-
py określonej w pkcie 1, czyli tych najmniejszych 
spółek, oszczędności wyniosą 25 tysięcy zł na osobę. 
W przypadku większych spółek – 42 tysiące zł na 
osobę. W 32 spółkach grupy określonej w pkcie 3, 
czyli w średnich spółkach, będzie to około 15 tysię-
cy zł na osobę, a w 22 spółkach grupy należącej do 
najwyższej kategorii będzie to rocznie 560 tysięcy zł 
na osobę. Średnioroczne wynagrodzenie członków 
zarządu zmniejszy się o 560 tysięcy zł na osobę.

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

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję.
Panie Senatorze Sprawozdawco, czy była rozpa-

trywana myśl, żeby zarządzającymi i nadzorujący-
mi w wielkich i małych spółkach były jednak oso-
by z kwalifikacjami? Innymi słowy, czy brano pod 
uwagę w Senacie te poprawki, zgodnie z którymi 
osobom zarządzającym nadawano cenzus wykształ-
cenia i praktyki w zarządzaniu?

Czy prawdą jest, że nowo powołane osoby… że np. 
wiceprezes banku PKO BP zyska 9-krotnie wyższe 

Z kolei pan senator Peczkis dał przykład pobie-
rania wysokich wynagrodzeń przez osoby pełniące 
funkcje publiczne, które wcześniej zatrudnione były 
w spółkach Skarbu Państwa, a sprawowanie funkcji 
publicznej w naturalny sposób wyklucza możliwość 
takiego zarabiania czy uprawiania niedozwolonej 
konkurencji.

Ja również pytałem, o wątpliwości interpretacyjne 
postawione i przedstawione przez Związek Banków 
Polskich, które, zdaniem ministerstwa, są niezasadne. 
Udzielono mi odpowiedzi, że te wątpliwości nie mają 
podstaw prawnych.

W związku z tym wnoszę do Wysokiej Izby 
o uchwalenie załączonego projektu uchwały.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Bardzo proszę, pytanie zadaje senator Jan Maria 
Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, mam pytanie, czy mógłby pan 

w przybliżeniu określić, jakie pod rządami tej ustawy 
mogłoby być w dużej spółce maksymalne wynagro-
dzenie prezesa czy członka zarządu takiej spółki, 
a jakie mogłoby być najniższe, powiedzmy, w tych 
małych spółkach, które do kilkudziesięciu… Tam jest 
rozróżnienie do dziesięciu, do jedenastu… Chodzi 
mi o to, żebyśmy znali zakres widełek i minimum 
– oczywiście przybliżone, bo tam jest wiele para-
metrów, które ostatecznie będą określały wysokość 
uposażenia członka zarządu. Chodzi o to, aby mniej 
więcej, w przybliżeniu wskazać wartości w złotów-
kach. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Adam Gawęda:
Pani Marszałek! Panie Senatorze! Takie wyli-

czenia nie były przedstawione w komisji, niemniej 
jednak, czytając art. 4 ust. 2, gdzie jest dokładnie 
określona podstawa, czyli są zdefiniowane poszcze-
gólne kategorie możliwych wynagrodzeń, można za-
uważyć, że w przypadku najmniejszych spółek, czyli 
zatrudniających średniorocznie do 10 pracowników, 
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(senator J. Rulewski) ku. Ja tego nie znam i nie przypominam sobie, żeby-
śmy na posiedzeniu komisji o tym mówili, w związku 
z tym trudno mi się do tego odnosić. Co do zasady 
kwestia odpraw, regulacji tych odpraw jest dokład-
nie doprecyzowana, bo mówimy nie o odprawach 
rocznych, tylko o zakazie konkurencji, który obej-
muje 6-miesięczny okres, a w uzasadnionych przy-
padkach, w których korzystający potencjalnie z tej 
odprawy, mówiąc krótko, został zatrudniony w innej 
spółce jako menedżer, to takie wynagrodzenia, kwota 
przypadająca w związku z zakazem konkurencji nie 
będzie przepadała.

Czy na tym etapie udzieliłem wystarczających 
informacji, wystarczających odpowiedzi? Panie 
Senatorze, pan zadał wiele pytań. Tak jak mówię, 3 
pierwsze kwestie nie były podejmowane, a co do tych 
2 ostatnich starałem się panu senatorowi przekazać 
to, o czym była mowa na posiedzeniu komisji.

(Senator Jan Rulewski: Pani Marszałek…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Jeszcze jedno, Pani Marszałek. Najważniejsze jest 

to, dlaczego nie brano pod uwagę kryterium facho-
wości osób zarządzających i nadzorujących.

Senator Adam Gawęda:
Panie Senatorze, kryterium fachowości jest brane 

pod uwagę w przypadku zatrudniania menedżerów 
na odpowiednie stanowiska. Ta ustawa kształtuje wy-
nagrodzenia osób kierujących niektórymi spółkami, 
w związku z tym nie obejmuje tego, o co pan senator 
w tej chwili pyta.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Piotra 

Florka.

Senator Piotr Florek:
Pani Marszałek! Panie Senatorze Sprawozdawco! 

Mówił pan o oszczędnościach, o tym, jaka to ma 
być kwota. Ja bym się może zgodził z tym, że to jest 
możliwe, ale w pierwszym roku. Dlaczego? Mówimy 
o wynagrodzeniach członków organu, mówił pan 
o wielkości od jednokrotności do maksymalnie pięt-
nastokrotności. Skoncentruję się na tych maksymal-
nych, bo cały zarząd zawsze… Te kontrakty mene-
dżerskie, one są takie wysokie i po to też ta ustawa. 

wynagrodzenie niż to, które otrzymywał do tej pory? 
Wobec tego gdzie są te oszczędności? 

Czy prawdą jest, że oszczędności wynikają z fak-
tu, że były nadużycia, a państwo czy też inicjatorzy 
zaliczają je sobie jako korzyści? Korzyści, które wią-
zały się z nadużyciami, powinny zostać natychmiast 
zwrócone Skarbowi Państwa.

Czy pytano o to, czy minister, który tak się chwa-
li tą ustawą, podjął jakiekolwiek działania na rzecz 
ściągnięcia środków publicznych nadużytych w spół-
kach? Jakie działania podjął, m.in. w przypadku firm 
ubezpieczeniowych, które by spowodowały zwrot 
właśnie tych 60 milionów zł, które utracono w prze-
szłości?

Następne pytanie. Dlaczego generalnie podwyż-
sza się… Dlaczego nie wspomniał pan o tym, że do 
piętnastokrotności wynagrodzenia dolicza się jesz-
cze 100% tego wynagrodzenia? Czyli to świadczenie 
będzie wynosiło trzydziestokrotność średniej płacy 
w gospodarce…

(Senator Leszek Czarnobaj: W przemyśle.)
…w przemyśle.
Pytanie: dlaczego takim osobom zamierza się jesz-

cze dać odprawy, skoro są to osoby fizyczne? Czy zna 
pan taką umowę cywilnoprawną, w przypadku której 
w wyniku rozejścia się stron przyznaje się odprawę? 
Ja nie znam takiej umowy.

Dalej. Dlaczego istnieje jednak możliwość dawko-
wania z różnych powodów… To na razie tyle.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Adam Gawęda:
Pani Marszałek! Panie Senatorze! Jeśli chodzi o 3 

pierwsze pytania, to na posiedzeniu komisji, jak sobie 
przypominam, a było to 2 tygodnie temu, dyskusji na 
ten temat nie było, jednak odpowiem w ten sposób. 
Rzeczywiście wcześniej mieliśmy do czynienia z licz-
nymi przypadkami nadużyć i to nadużyć w postaci 
zbyt wysokiego wynagrodzenia. Ta ustawa to regu-
luje, w zasadzie wskazuje widełki dla spółek mniej-
szych, średnich i dużych, tych największych, a także 
określa możliwość przyznania premii. W art. 4 ust. 5 
określa też, że część zmienna wynagrodzenia członka 
organu zarządzającego, stanowiąca wynagrodzenie 
uzupełniające za rok obrotowy spółki, uzależniona 
jest od poziomu realizacji celów zarządczych, wagi 
celów zarządczych, wskazuje też obiektywne i mie-
rzalne kryteria ich realizacji. W związku z tym nie 
analizowaliśmy tego, o czym pan senator mówi, a co 
dotyczy jakiegoś indywidualnego przypadku w ban-
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(senator P. Florek) nie i publikacja na stronie podmiotowej w Biuletynie 
Informacji Publicznej. Na posiedzeniu komisji była 
mowa o tym – i pan minister o tym mówił, i w czasie 
debaty mocno zostało to podkreślone – że będzie to 
transparentne. Jeżeli będzie zastosowanie tego zapisu 
ustawy, to będzie musiała być publikacja w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora 

Mieczysława Golbę.

Senator Mieczysław Golba:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Moje pytanie 

brzmi następująco… Bo wtedy, kiedy na posiedze-
niu komisji rozmawialiśmy o tej ustawie, wydawa-
ło się, że pan minister przedstawia nam ją bardzo 
jasno, że rzeczywiście będą duże oszczędności, że 
ona przede wszystkim uporządkuje ten cały chaos, 
który mieliśmy dotychczas, bo w ostatnich latach 
w szczególności potężne odprawy, jakie były, ale też 
i te umowy cywilnoprawne, które były zawierane 
na niebagatelne kwoty, niejednokrotnie u zwykłego 
mieszkańca naszego kraju praktycznie wywoływały 
zawrót głowy. Ale z drugiej strony teraz się pojawią 
pewne zastrzeżenia co do tej ustawy. A ja mam takie 
pytanie. Panie Senatorze Sprawozdawco, czy rzeczy-
wiście będą oszczędności? Czy będą oszczędności 
dla praktycznie danej spółki, czy będzie ona mogła 
te oszczędności przeznaczyć na inwestycje, czy bę-
dzie mogła je lepiej rozwijać? Czy polskie społeczeń-
stwo zobaczy, że zmiany są bardzo widoczne, nie 
tylko pozorne, ale widoczne? Zmiany, które dadzą 
przede wszystkim jasny przekaz, że po prostu ko-
niec z tymi niejasnymi decyzjami, które wcześniej 
zapadały, w szczególności dotyczącymi tak bardzo 
wysokich płac?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Adam Gawęda:
Pani Marszałek! Panie Senatorze! No, rzeczywi-

ście ta ustawa daje instrument pozwalający na bardzo 
przejrzyste kształtowanie wynagrodzeń, szczególnie 
w spółkach Skarbu Państwa, ale również i w spół-
kach samorządowych czy komunalnych. To jest jedna 
sprawa. Szacowane oszczędności, o których już mó-
wiłem, są dosyć spore, bo sięgają prawie 60 milio-
nów zł. A czy one faktycznie będą, to się przekonamy. 
Ta ustawa podkreśla również pewną przejrzystość 

W każdym razie tam jest część stała i część zmienna. 
Część stała, gdy policzymy to, co pan powiedział, 
wynosi maksymalnie 64 tysiące, część zmienna 64, 
128 razy 12 miesięcy, czyli wychodziłoby, że mak-
symalnie może to być 1,5 miliona. I wszystko byłoby 
dobrze, gdyby nie było furtki.

Czytam art. 4 ust. 3: projekt uchwały w sprawie za-
sad kształtowania wynagrodzeń może przewidywać 
inną wysokość części stałej wynagrodzenia organu 
zarządzającego itd. Tu jest katalog, jest wymienione, 
w jakich przypadkach jest to możliwe, i tu jest wyra-
żenie „w szczególności”, a jak jest „w szczególności”, 
to jest to katalog otwarty, a jak katalog jest otwarty, 
to zawsze możemy uzasadnić, że zarówno stałe wy-
nagrodzenie, jak i część zmienna, o której pan przed 
chwilą mówił… W związku z tym ja nie widzę, aby 
to było ograniczenie możliwości.

(Senator Robert Mamątow: Minęła minuta.)
Dlatego chciałbym zapytać o oszczędność, o któ-

rej pan mówił. Z czego wynikało to, że będą takie 
oszczędności? Ja bym raczej wskazywał na to, że to 
nie będą oszczędności, a kto wie, czy nie trzeba bę-
dzie jeszcze więcej… Bo w spółkach samorządowych 
przy zatrudnieniu np. 50 osób, gdy przeliczymy, to 
okaże się, że uposażenie będzie wyższe niż to, które 
w tej chwili otrzymują dyrektorzy.

(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Panie 
Senatorze.)

A więc jeszcze raz pytam o oszczędności w ciągu 
roku. Czy było to jakoś wyliczone, czy było czymś 
podparte to twierdzenie, że z tego tytułu będą 
oszczędności? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Adam Gawęda:
Pani Marszałek! Panie Senatorze! Tak, oczywi-

ście, to wyliczenie zostało mi przesłane, zostało zresz-
tą na posiedzeniu komisji przedstawione przez panią 
dyrektor z ministerstwa skarbu. W nim szacunkowo 
przewidziane są całościowe oszczędności na pozio-
mie, tak jak powiedziałem, 59 milionów zł.

Co do art. 4 ust. 3… Panie Senatorze, proszę 
przeczytać w całości ten ust. 3: „projekt uchwały 
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń człon-
ków organu zarządzającego, o którym mowa w art. 2 
ust. 2 pkt 1, może przewidywać inną wysokość części 
stałej wynagrodzenia członka organu zarządzające-
go”. Jednak niech pan senator zwróci uwagę na to, 
że w tym przypadku musi być pisemne uzasadnie-
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(senator A. Gawęda) i określała inne elementy z tym związane. W tej 
ustawie nie znalazły się wszystkie te zapisy, bo 
inny jest kształt ustawy. To po pierwsze. Po dru-
gie, o elementach tzw. asekuracji, o których pan 
senator był łaskaw powiedzieć, myśmy w komisji 
nie dyskutowali, w związku z czym trudno mi 
się do tego odnieść. Nie analizowaliśmy również 
wniosku władzy sądowniczej, bo do nas po prostu 
nie dotarł. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
I pan senator Leszek Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, tak szybko policzyłem i wyszło 

mi, że ci najlepsi prezesi największych spółek do-
staną między 130 tysięcy a 150 tysięcy miesięcznie. 
Powiedział pan, że projekt tej ustawy realizuje kon-
stytucyjną zasadę sprawiedliwości społecznej. Proszę 
mi wyjaśnić, jak konstytucyjna zasada sprawiedliwo-
ści społecznej według pana… Przypominam, że to 
będzie między 130 tysięcy a 150 tysięcy miesięcznie. 
Czy według pana to jest miara, tak jak pan powie-
dział, konstytucyjnej sprawiedliwości społecznej? 
Proszę o komentarz.

(Senator Jan Dobrzyński: Przez 8 lat jakoś panu 
nie…)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo proszę…
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie…)
Bardzo proszę o ciszę.
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie, zajmij się pan 

sobą i końmi, a nie…)
Bardzo proszę o ciszę.
(Senator Jan Dobrzyński: Bo jak pan mówi, że…)
Bardzo proszę o ciszę, Panowie Senatorowie!
(Senator Leszek Czarnobaj: Pani Marszałek, no 

ale…)
Panowie Senatorowie!
(Senator Jan Dobrzyński: Tego nie da się słuchać, 

Pani Marszałek.)
Panie Senatorze, ja nie udzieliłam panu głosu.
(Senator Jan Dobrzyński: Gdzie oni byli przez 

8 lat?)
Ale, Panie Senatorze…
(Senator Jan Dobrzyński: No gdzie…)
Panie Senatorze! Panie Senatorze, nie udzieliłam 

panu głosu. Proszę o…
(Senator Leszek Czarnobaj: Na boisku jesteś?)

i transparentność podejmowanych decyzji, bo jeśli 
skorzysta się, tak jak wcześniej mówił pan senator, 
z tego ust. 3 w art. 4, to taka informacja będzie musiała 
być zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. 
A to dla społeczeństwa również będzie bardzo dobrą 
okazją, żeby analizować, śledzić i sprawdzać podej-
mowane decyzje w tym obszarze.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Jeszcze raz pytanie zadaje pan senator Jan 

Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Dwa pytania.
Jak wiadomo, ustawa kominowa w przypadku 

zawierania umów cywilnoprawnych czy to z oso-
bą cywilną wpisaną do ewidencji, czy to z osobą 
prowadzącą działalność gospodarczą jako spółka… 
No, taka umowa w przypadku błędów w zarządzaniu 
była asekurowana majątkiem osobistym tej osoby 
zarządzającej bądź, jeśli to była spółka, stosownym 
ubezpieczeniem. W tej ustawie tego nie ma. Dlaczego, 
mimo że to są osoby fizyczne, pominięto ten element 
asekuracji?

Następne pytanie. Rzeczywiście ta ustawa swoją 
władzą obejmuje również spółki, w których kapitał 
publiczny jest mniejszy niż 50%. Czy analizowaliście 
państwo na posiedzeniu komisji stanowisko Krajowej 
Rady Sądownictwa, oparte na konstytucji i kodeksie 
spółek handlowych, że władza publiczna nie może 
ograniczać właściciela w tym, że on jako właściciel, 
czasem prawie że bezwzględny, bo może mieć 90% 
akcji, a tylko 10% to może być kapitał publiczny… 
Te 10% będzie decydowało o zatrudnieniu bądź wy-
nagrodzeniu tej osoby zarządzającej.

Zwracam jeszcze pana uwagę na to, że odprawa nie 
przysługuje tylko z tytułu odszkodowania za działal-
ność w rywalizującej spółce, ale w ogóle obowiązuje.

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

Senator Adam Gawęda:
Tak, Panie Senatorze, w tym ostatnim zdaniu ma 

pan rację, ale ja powiedziałem tylko o nadużywaniu 
tego zapisu dotyczącego zakazu konkurencji.

Wracam do pytań. Ustawa kominowa pozwa-
lała na zawieranie kontraktów menadżerskich 
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(wicemarszałek M. Koc) …pensje o połowę. To tak gwoli przypomnienia.
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
Mam pytanie, Panie Senatorze, czy…
(Wicemarszałek Maria Koc: Rozumiem, że to był 

wstęp i teraz padnie pytanie.)
Ja mam pytanie, Panie Senatorze, o art. 7. Tu mówi 

się o odprawie w wysokości nie wyższej niż trzykrot-
ność części stałej wynagrodzenia pod warunkiem, 
że ta osoba przepracowała co najmniej 12 miesięcy, 
czyli rok. Czy te 3 miesiące… Czy to będą dodatkowe 
wypłaty w stosunku do tych wynikających z kodek-
sowych 3 miesięcy, Panie Senatorze?

Senator Adam Gawęda:
Nie, to wynika z odprawy, która może być określo-

na na poziomie nie wyższym niż trzykrotność części 
stałej wynagrodzenia.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pan senator 
Piotr Florek zadaje pytanie…)

(Senator Jan Dobrzyński: Jaki jest cel…)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Aha, prze-

praszam.)

Senator Jan Dobrzyński:

Jaki jest cel takiego zapisu?
(Senator Jan Rulewski: No właśnie.)
Dlaczego mamy dodatkowo płacić 3-miesięczne 

wynagrodzenie dla dyrektora, który zarabia na przy-
kład 60–70 tysięcy i pracuje 5 lat? Jaki jest tego cel?

Senator Adam Gawęda:

To wynika również z ogólnych przepisów.
(Senator Jan Rulewski: Jakich?)
No generalnie… Tutaj trzeba przeczytać ten arty-

kuł w całości. W przypadku, o którym mowa w art. 5 
ust. 2 pkt 2, projekty uchwał w sprawie wynagrodzeń 
określają to w razie rozwiązania albo wypowiedzenia 
umowy o świadczenie usług zarządzania członka or-
ganu zarządzającego przez spółkę z innych przyczyn 
niż naruszenie podstawowych obowiązków wynika-
jących z umowy. W związku z tym jest tutaj mowa, 
że takim członkom organu zarządzającego może być 
przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 
trzykrotność części stałej wynagrodzenia, i dlatego 
to tutaj podkreśliliśmy; i to jest projekt rządowy idą-
cy w tym kierunku. Bo wcześniej były to odprawy 
często dużo wyższe, na poziomie odprawy rocznej. 
W związku z tym tutaj…

(Senator Jan Dobrzyński: To czemu nawet do  
3 miesięcy, Panie Senatorze…)

Będzie pan mógł zadać pytanie, a potem zabrać 
głos w dyskusji. Proszę o wystrzeganie się takich 
uwag pod adresem innych państwa senatorów.

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Adam Gawęda:
Pani Marszałek! Panie Senatorze! Konstytucyjna 

zasada sprawiedliwości… W ramach sprawozdania 
z posiedzenia komisji, które miałem zaszczyt przed-
stawić Wysokiej Izbie, mówiłem o kwestiach, któ-
re były poruszane na tym posiedzeniu, jak również 
o pytaniach, które były kierowane do pana ministra, 
a także o spostrzeżeniach czy wnioskach kierowanych 
przez poszczególnych senatorów. Pragnę zwrócić 
uwagę na to, iż na obecnym poziomie – nie odno-
szę się do tego, co było – średnia wartość kontraktu, 
umowy z menadżerami największych spółek Skarbu 
Państwa jest o 20% niższa. Czy to mało, czy dużo, 
to jest kwestia ocenna. W moim głębokim przeko-
naniu te 20% mniej daje sygnał, że już na poziomie 
zawierania tych umów zweryfikowano zbyt wysokie 
stawki. Czy to będzie 130–150 tysięcy? Ja tego nie 
wyliczyłem, to pan senator stwierdził. Z pewnością 
będą brane pod uwagę wszystkie zapisy z art. 4 ust. 1 
oraz ust. 5.

Czy to realizuje konstytucyjną zasadę sprawiedli-
wości społecznej? Na pewno idzie w tym kierunku 
i na pewno porządkuje całą przestrzeń zarządzania 
spółkami Skarbu Państwa. Chcę podkreślić, że na 
posiedzeniu komisji skierowano uwagę – i to było 
z pana strony – do tych największych spółek, w któ-
rych wymagane są bardzo wysokie kwalifikacje 
i uprawnienia; dobrzy menadżerowie nie będą chcieli 
przychodzić za niskie wynagrodzenie. Nie chcę tutaj 
wchodzić w polemikę. Myślę, że ta ustawa to reguluje. 
Myślę, że ta moja odpowiedź wskazuje na to, iż jest 
to porządkowanie tego procesu.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I pan senator Jan Dobrzyński, bardzo proszę.

Senator Jan Dobrzyński:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja przypomnę senatorom Platformy Obywatelskiej, 

że przez 8 lat pensje, o których pan senator mó-
wił, były dwukrotnie wyższe, niż są teraz. Prawo 
i Sprawiedliwość swoim zarządzającym w wielu 
przypadkach zmniejszyło…

(Senator Leszek Czarnobaj: Pani Marszałek, bę-
dzie debata. To w debacie…)
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(senator A. Gawęda) źle zarządzane. One często realizują bardzo ważne 
zadania z poziomu samorządu itd., i w związku z tym 
urealnienie wynagrodzeń w tej perspektywie – oczy-
wiście to jest tylko i wyłącznie moje stanowisko, a nie 
stanowisko komisji, bo to, jak powiedziałem, nie było 
dyskutowane – może wpłynąć na poprawę jakości za-
rządzania we wspomnianych spółkach komunalnych.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Jan Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
W ustawie mówi się, że osobami zarządzającymi 

bądź nadzorującymi będą osoby fizyczne, które… 
Jest pytanie, dlaczego rezygnuje się z nowoczesnych 
metod, znanych zwłaszcza w wielkich przedsiębior-
stwach czy podmiotach gospodarczych – chodzi o za-
trudnienie firmy zarządzającej. Dlaczego rezygnuje 
się z konkursów? Dlaczego rezygnuje się z poszuki-
wania metodą ofert, ogłoszenia, i sprowadza się to do 
personalnego wskazania?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Senator Adam Gawęda:
Panie Marszałku, Panie Senatorze, tak jak powie-

działem, kwestia, o której pan w tej chwili mówi, 
nie obejmuje samej ustawy o zasadach kształtowania 
wynagrodzeń i ten temat nie został poruszony na 
posiedzeniu komisji.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Więcej pytań, jak widzę, nie ma.
Dziękuję, Panie Senatorze, dziękuję bardzo.
(Senator Adam Gawęda: Dziękuję, Panie 

Marszałku.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Czy pan minister Filip Grzegorczyk pragnie zapre-
zentować stanowisko rządu w toku prac… Tak?

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Skarbu Państwa  
Filip Grzegorczyk:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jeżeli można, to w kilku słowach odniósłbym się…

A to proszę zadać to pytanie przedstawicielowi 
rządu, gdyż na posiedzeniu komisji my na ten temat 
nie dyskutowaliśmy. Uznaliśmy, że 3-miesięczna od-
prawa jest do zaakceptowania, bo wynika również 
z innych przepisów. Być może ja tutaj nie jestem 
w stanie więcej powiedzieć, ale pan minister w czasie 
debaty i zapytań odpowie na to pytanie.

(Senator Jan Dobrzyński: Ja oczywiście zadam 
rządowi to pytanie.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Piotr Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Senatorze, ustawa ma zastosowanie również 

do jednostek samorządu terytorialnego, państwowych 
osób prawnych, komunalnych osób prawnych – jak to 
czytam, to patrzę na to tak troszeczkę jako były sa-
morządowiec. Jeżeli chodzi o średnie zatrudnienie co 
najmniej 51 pracowników, to tu jest zapisane: od trzy-
krotności do pięciokrotności podstawy. A trzykrot-
ność podstawy, 3 razy 4, to jest 12 tysięcy zł – chodzi 
o spółkę komunalną – więc z góry możemy założyć, 
że pewno mamy do czynienia z podwyżkami, no bo 
w związku z tym minimalne wynagrodzenie będzie 
na tym poziomie, czyli wyższe od wynagrodzenia 
starosty czy burmistrza, bo tak już wynika z tego 
założenia. I czy państwo rozmawialiście… Z tego mi 
wynika, jeśli to będzie trzykrotność – bo ja już mówię 
o tej najniższej, o trzykrotności, a nie o pięciokrot-
ności – że to się wiąże z ostatnimi podwyżkami dla 
Skarbu Państwa, dla jednostek samorządu, również 
dla komunalnych osób prawnych. Czy na ten temat 
była mowa? Dziękuję.

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

Senator Adam Gawęda:
Panie Marszałku, Panie Senatorze, na posiedze-

niu komisji nie było mowy na ten temat, przynaj-
mniej w tej dyskusji, o której tutaj mówimy. A czy 
to będzie podwyżka, czy też nie, to trudno mi się do 
tego odnieść, bo musielibyśmy mieć pełną informa-
cję, jak kształtują się wynagrodzenia we wszystkich 
spółkach komunalnych itd. Być może w niektórych 
przypadkach będzie to jakby urealnienie wynagro-
dzeń. A powiedzmy sobie też uczciwie, szczerze, że 
spółki komunalne to nie są spółki, które mogą być 
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nej strony porównywano dzisiejsze wynagrodzenia, 
realnie występujące, a z drugiej strony, w ramach 
pewnej projekcji przyszłości, wzięliśmy pod uwagę 
średni przedział widełek, które określiliśmy. I z tego 
wynikają te szacunki oszczędności w wysokości 
59 milionów zł. A więc jeżeli prognozy są realne, te 
oszczędności będą. No, to jest kwestia prawidłowości 
założeń. Jeżeli założenia są prawidłowe i ten, kto 
będzie wykonywał te zadania, będzie uczciwy, to te 
oszczędności nastąpią. Ja nie mam cienia wątpliwości 
co do poprawności zastosowanej metodologii, więc 
w moim przekonaniu te oszczędności nastąpią, choć-
by z tej przyczyny, że jest taka wola właścicielska. 
Jest wola właścicielska, żeby te pensje szły w dół. Tak 
jak pan senator Gawęda tu mówił, w tych najwięk-
szych spółkach wynagrodzenia już zostały obniżone 
o około 20%. Ja bym tu użył takiego ewangelicznego 
określenia: „po owocach ich poznacie”. Ustawy jesz-
cze nie ma, a już są owoce. To pokazuje, jak będziemy 
działać w dalszej kolejności.

Chciałbym dodać dwa słowa na temat problemu 
spółek 50 plus. Pan senator Rulewski odnosi się do 
tego, że my zanadto ingerujemy we własność. Otóż, 
Panie Senatorze, my właśnie nie ingerujemy. Proszę 
zauważyć, że to ustawa kominowa ingerowała, bo 
ona lekceważyła tych, którzy mieli 49,9%, a spółki 
były wkładane w zakres podmiotowy tej ustawy 
z urzędu. Ta ustawa stanowi inaczej: faktycznie obej-
mujemy metodami korporacyjnymi wszystkie spółki 
kontrolowane przez Skarb Państwa. Posługujemy 
się metodami rodem z kodeksu spółek handlowych, 
bo tak naprawdę głównym aktorem będzie ten, kto 
sprawuje kontrolę korporacyjną. 70% akcjonariu-
szy PKN Orlen nie podoba się to, że Skarb Państwa 
mający niespełna 30% może przegłosować te zasa-
dy. No, skoro to się nie podoba, to proszę bardzo, 
niech przegłosuje Skarb Państwa, niech spróbuje. To 
jest czysto korporacyjne… Jeśli ktoś nie ma, to nie 
przegłosuje: rządzi ten, kto ma kontrolę. I będziemy 
z tego korzystać, posługując się cywilizowanymi 
metodami, a nie takimi metodami, które wynikają 
z ustawy kominowej.

Pan senator Czarnobaj pytał o zasadę sprawiedli-
wości społecznej. Ja bym powiedział, że mam tu pe-
wien kłopot, bo za każdym razem. kiedy mówię o tej 
ustawie – to jest już któryś raz z kolei, bo przecież 
była o niej mowa na posiedzeniach komisji i w Sejmie, 
i w Senacie – jedni senatorowie opozycji skupiają 
się mocno nad zasadą sprawiedliwości społecznej 
i twierdzą, że płacimy za dużo, a inni senatorowie 
tej samej opozycji mówią, że jednak to może być 
za mało, bo jest kwestia wynagrodzenia, konkuren-
cyjności wynagrodzenia; pytają: jacy menedżerowie 
przyjdą zarządzać tymi spółkami? Mówiąc szczerze, 
jestem trochę pogubiony, bo zaproponowaliśmy coś, 
co, jak uważamy, jest rozsądnym rozwiązaniem, zło-

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Oczywiście, 
do pytań też może się pan odnieść.)

Tak, tak.
Ja myślę, że stanowisko rządu zostało w gruncie 

rzeczy zaprezentowane przez pana senatora Gawędę, 
więc żeby ułatwić dalszą dyskusję, od razu odniósł-
bym się do pytań – nie tyle może w konwencji od-
powiedzi na pytanie, ile w konwencji komentarza 
do kluczowych problemów, które były tutaj przez 
państwa senatorów poruszane.

Otóż pierwsza kwestia, która… Uwaga pana se-
natora Rulewskiego to uwaga bezcenna, dotycząca 
kwalifikacji osób powoływanych do zarządów, do rad 
nadzorczych itd. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, Panie 
Senatorze, ja się co do zasady w pełni z panem se-
natorem zgadzam. W Ministerstwie Skarbu Państwa 
obecnie trwają prace nad zracjonalizowaniem tych 
wymogów. Dzisiaj obowiązuje dość… no, powiedz-
my sobie szczerze, ułomny stan prawny w zakresie 
kwalifikacji czy w zakresie wymogów prawnych, 
jeśli chodzi o członków zarządu rad nadzorczych. 
Pracujemy nad tym. Więc co do zasady ja się z panem 
senatorem zgadzam. Niemniej jednak ta ustawa to nie 
jest właściwy akt do tego, żeby uregulować kwestie 
dotyczące kompetencji osób, które pełnią funkcję 
członka zarządu czy rady nadzorczej.

Co do kwestii nadużyć, Szanowni Państwo, 
Wysoki Senacie, są, powiedziałbym, dwa typy nad-
użyć. Jeden typ to nadużycia, które po prostu są 
działaniami niezgodnymi z prawem. Jeśli chodzi 
o te kwestie, to w spółkach zostały przeprowadzone 
– a w części jeszcze trwają – audyty i z uzyskanych 
przez nas informacji wynika, że w przypadku zdia-
gnozowania naruszeń prawa te sprawy są kierowane 
do organów ścigania. Jest jeszcze druga kategoria 
nadużyć – to są nadużycia o takim charakterze, po-
wiedziałbym… wynikające z braku wrażliwości spo-
łecznej. No, pewnych rzeczy po prostu nie wypada 
robić. I mówiąc o tych nadużyciach, mam na myśli np. 
kosmiczne po prostu wynagrodzenia. W stosunkowo 
biednym kraju po prostu nie wypada zarabiać 3 milio-
nów zł w kontrolowanej przez Skarb Państwa firmie, 
to jest nadużycie. To jest nadużycie o charakterze, 
powiedziałbym, społeczno-politycznym względem 
społeczeństwa. Ale, no cóż, to nie jest nielegalne. To 
nie jest nielegalne, ale uważamy, że to jest patologicz-
ne i tę patologię chcemy po prostu wyeliminować. 
Taka jest metoda walki z tymi nadużyciami.

Padły także pytania dotyczące oszczędności. 
Proszę państwa, co do prognozowanych oszczędności 
to zawsze jest tak, że dokonuje się pewnych symula-
cji. Przecież my mówimy o stanie przyszłym, który 
w taki czy inny sposób przewidujemy. Te oszczęd-
ności zostały wyliczone w następujący sposób: z jed-

(podsekretarz stanu F. Grzegorczyk)
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(podsekretarz stanu F. Grzegorczyk) I ostatnia kwestia, ostatnie 2 kwestie, do któ-
rych chciałbym się tutaj odnieść. Pan senator 
Dobrzyński pytał o odprawy, o zakaz konkurencji, 
jak rozumiem, a także o okres wypowiedzenia. Ja 
nie ukrywam, Panie Senatorze, że to jest znów ten 
sam dylemat. Bo z jednej strony oczywiście chce-
my, że tak powiem, obciąć patologię, ale z drugiej 
strony musimy patrzeć na rynek. I niestety dokład-
na analiza kontraktów zarówno w spółkach Skarbu 
Państwa, jak i w spółkach prywatnych pokazuje, 
że faktycznie takie świadczenia są standardowo 
wypłacane. Ale chcę bardzo mocno podkreślić, że 
dość dużą rolę odgrywać będzie tutaj wrażliwość 
społeczna tego, kto będzie ustanawiał wspomnia-
ne wynagrodzenia. Pułapy, o których mowa, to są 
maksymalne pułapy świadczeń, o których tu mowa. 
Podkreślam: maksymalne. Proszę nie czytać tego 
tak, że będzie 3-miesięczna odprawa, proszę to 
przeczytać tak, że może ewentualnie być przyznana 
odprawa w wysokości do 3 wynagrodzeń – pod-
kreślam – bazowych. Ale takich sytuacji jak ta, 
że prezes Orlenu na skutek odwołania zainkasuje, 
tak po prostu, 3 miliony zł, już zwyczajnie nie bę-
dzie. Z jednej więc strony chodzi o eliminację tych 
wszystkich gigantycznych patologii, a z drugiej 
strony jednak chcemy, żeby spółkami zarządzały 
osoby godziwie wynagradzane.

A co do kwestii podnoszonej przez pana senatora 
Florka, jeśli dobrze zanotowałem, odnośnie do wy-
nagrodzeń w spółkach samorządowych, to, proszę 
państwa, wskazany art. 4 bez problemu pozwala ob-
niżać wynagrodzenia. To nie jest tak, że te widełki 
można… że znajduje się tam jakowaś furtka do pod-
wyższania. Ona może służyć też do obniżania wyna-
grodzeń. To nie jest tak, że z dnia na dzień samorząd 
musi podwyższyć pensję. Absolutnie. Jeżeli samorząd 
uważa, że dzisiejszy system wynagradzania jest okej, 
to proszę, może go w dalszym ciągu stosować. Tak 
więc wydaje mi się, że ten ewentualny zarzut nie jest 
zarzutem trafionym.

Ostatnia uwaga, co do spółek 50 plus. To wła-
śnie takie podejście, o jakim mówimy, pozwalało 
kształtować te niebotyczne wynagrodzenia, Panie 
Senatorze, w spółkach z mniejszościowym udziałem 
Skarbu Państwa. Proszę zauważyć, że przytoczone 
przeze mnie przykłady…

(Senator Jan Rulewski: Gdzie te mniejszościowe? 
Nie ma takich.)

Tak właśnie, Panie Senatorze. Przytoczone prze-
ze mnie, szokujące chyba przykłady wynagrodzeń 
dotyczą w przeważającej większości spółek w ogóle 
nieobjętych kominówką. Przecież PKO BP nie jest 
objęte ustawą kominową, Orlen nie jest objęty ustawą 
kominową, KGHM – tak samo; Tauron – tak samo; 
PZU – tak samo; giełda – tak samo. Czyli tak na-
prawdę walka o objęcie ustawą spółek 50 plus to jest 

tym środkiem, ale rząd nadal jest atakowany jak nie 
z jednej strony, to z drugiej.

À propos sprawiedliwości społecznej – przytoczę 
dane, żebyśmy dokładnie wiedzieli, o czym mówimy. 
Czy sprawiedliwe społecznie jest to, że wynagrodze-
nie prezesa PKO BP za rok 2015 wyniosło 2 miliony 
892 tysięcy zł, prezesa Orlenu – 6 milionów 549 ty-
sięcy zł, KHGM – 2 miliony 438, Tauronu – 1 mi-
lion 678, prezesa PZU – 3 miliony 268, Enei – 3 mi-
liony 12 tysięcy, Giełdy Papierów Wartościowych 
– 1 milion 598 tysięcy zł. To są wynagrodzenia wy-
płacone za rok 2015.

(Senator Jan Dobrzyński: Zarządom, tak?)
Prezesom. To nie są wynagrodzenia zarządów, 

to są wynagrodzenia prezesów. I teraz, jeżeli pań-
stwo senatorowie pozwolą… Przyszliśmy i nie 
zastaliśmy próżni, tylko pewien stan rzeczy. To 
są wynagrodzenia wypłacone za rok 2015, czyli 
wynagrodzenia ustalone wcześniej, co najmniej 
w 2014 r. I my nie schodzimy z poziomu sze-
ściokrotności, my schodzimy z tych poziomów, 
o których tu mówię. Pan senator policzył, zresz-
tą trafnie, że jeśli zakwalifikujemy daną spółkę 
do grupy największych spółek, gdzie zarabia się 
najwięcej i gdzie połowę wynagrodzenia – pod-
kreślam: połowę wynagrodzenia – stanowi pre-
mia… Pan senator wyliczył, że to jest 150 tysięcy 
miesięcznie. Ja potwierdzam, że to jest 60 tysięcy 
miesięcznie plus premia, jeśli zrobi się wyniki. 
W przypadku PKO BP oznacza to 1 milion 351 ty-
sięcy zł oszczędności na prezesie…

(Senator Jacek Włosowicz: Rocznie?)
Tak, rocznie. W przypadku Orlenu – 5 milio-

nów zł oszczędności na prezesie rocznie, w przypadku 
KGHM – 897 tysięcy zł; w przypadku Taurona – 
137 tysięcy zł; w przypadku PZU – 1 milion 727 ty-
sięcy 60 zł. W przypadku Enei jest to oszczędność 
w wysokości 1 miliona 471 tysięcy 864 zł, a w przy-
padku Giełdy Papierów Wartościowych to jest 
oszczędność wynosząca dokładnie 981 tysięcy 624 zł. 
Tak więc, proszę państwa, nie sądźmy – bo to jest 
po prostu poważny błąd – że my odstępujemy… że 
ustawa kominowa wprowadzała pułap. Jeśli ktoś nie 
chciał stosować pułapu, to pułapu po prostu nie było. 
My nie obniżamy wynagrodzeń. Punktem wyjścia nie 
jest sześciokrotność, punktem wyjścia jest nieskoń-
czoność. Przepraszam, ale dla mnie jako osoby fizycz-
nej wynagrodzenie na poziomie 6 milionów 500 ty-
sięcy zł to jest niemalże nieskończoność. I myślę, że 
dla także dziewięćdziesięciu kilku procent obywateli 
naszego kraju to jest po prostu nieskończoność. To 
są pieniądze, których większość Polaków w życiu 
nie zarobiła i nie zarobi. Chciałbym, żebyśmy o tych 
kwestiach pamiętali.
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(podsekretarz stanu F. Grzegorczyk) dwunastokrotność, bo tak jest zapisane w kontrakcie, 
a to dotyczy umowy o pracę.

Panie Ministrze, bardzo proszę o szczegółowe wy-
jaśnienie, bo może się pojawić jakieś nieuprawnione 
korzystanie ze środków finansowych spółki.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Skarbu Państwa  
Filip Grzegorczyk:

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Senatorze, 
analiza rynkowa pokazała, że prezesi topowych 
spółek, które wymieniłem, w przypadku odwołania 
z funkcji uzyskują benefity czy świadczenia w kwocie 
równej właściwie rocznemu wynagrodzeniu łącznie 
z premiami. To najlepiej pokazuje przykład prezesa 
Orlenu, który został odwołany: w roku 2015 zarobił 
3 miliony i wziął…

(Głos z sali: 3 miliony.)
…3 miliony odprawy.
Więc nasz tok rozumowania był taki: chcemy, żeby 

pracowali dla nas ludzie kompetentni, i rynek mówi, 
że faktycznie przez jakiś okres po odwołaniu danego 
menedżera on jest opłacany… I myśmy to zeskalowali 
mniej więcej w ten sposób, żeby ta osoba uzyskiwała 
jeszcze jakieś świadczenia przez okres maksymalnie 
12 miesięcy, bo faktycznie jest to standardowe. To 
jest zresztą mniej więcej dostosowane do przepisów 
o opodatkowaniu odpraw.

W związku z tym system jest taki, że mamy mak-
symalnie – podkreślam: maksymalnie – 3-miesięczny 
okres wypowiedzenia, maksymalnie 3-miesięczną 
odprawę i maksymalnie 6-miesięczny zakaz kon-
kurencji. To oznacza, że taka osoba, która została 
odwołana, a ma te świadczenia w kontrakcie wpisa-
ne – podkreślam: pod warunkiem, że ma wpisane – 
jest jeszcze uprawniona do 12 bazowych pensji. Ale 
podkreślam: bazowych, bez premii. I to jest fakt, ja 
to potwierdzam.

Co nami kierowało? Z jednej strony kwestia ob-
cięcia o cały poziom premii, tego, co ta osoba otrzy-
muje, a z drugiej strony jednak wolelibyśmy uniknąć 
trudności z pozyskiwaniem menedżerów, którzy fak-
tycznie mogą przyjść z rynku i powiedzieć: nie, jeżeli 
ja nie mam zagwarantowanego jakiegoś minimum 
„menedżerskiego” po ustaniu zatrudnienia, to ja w to 
nie wchodzę. Dlatego traktujemy to w dużej mierze 
jako taką furtkę.

Ta furtka – wyjaśniam, Panie Senatorze – to 
jest furtka, to jest możliwość i nikt nie powie-

walka o to, żeby prezesi spółek z udziałem mniejszo-
ściowym dalej mogli być wynagradzani w sposób nie-
botyczny. My toczymy inną walkę. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania.
Panie Ministrze, jeszcze chwilę, bo zapewne będą 

do pana dodatkowe pytania.
Pan senator Dobrzyński?
Pan senator Jan Dobrzyński. Proszę bardzo.
(Senator Jan Dobrzyński: Dziękuję, Panie 

Marszałku…)
Pan senator Leszek Czarnobaj się zgłaszał? Tak, 

niech pan zapisuje… I mnie też proszę zapisać.
Panie Ministrze, proszę uprzejmie…
Pan senator Jan Dobrzyński, proszę bardzo.

Senator Jan Dobrzyński:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja wrócę do tych 3 miesięcy. Może 

pokrótce wyjaśnię, o co mi chodzi. Jeśli osoba jest za-
trudniona na podstawie umowy o pracę i obowiązuje 
kodeks pracy, to tej osobie przysługuje 3-miesięczne 
wynagrodzenie w przypadku wypowiedzenia umowy 
o pracę. Jeżeli my umieszczamy w ustawie, w art. 7, 
te 3 miesiące, to ja to traktuję jako dodatkowe, Panie 
Ministrze. Czyli ta osoba w przypadku zwolnienia 
weźmie odprawę w wysokości 3- i 3-miesięcznego… 
razem 6-miesięcznego wynagrodzenia. Nie widzę 
powodu, Panie Ministrze… To, o czym pan mówił, te 
kwoty są rażące, my widzimy, jaką patologią był ten 
zakres gospodarki rządzonej przez Platformę i PSL.

I teraz, jeżeli osoba – pan doskonale wie, że to jest 
kwota bardzo niska – zarabia 40–50 tysięcy miesięcz-
nie, pracuje 3–4 lata, Panie Ministrze, to po co dla 
niej te 3 miesiące? W kodeksie pracy te 3 miesiące 
to było jakby zabezpieczenie osób, które mają bardzo 
niskie zarobki, po to, aby przez te 3 miesiące mogły 
na rynku znaleźć pracę. W tym przypadku nie ma 
takiej potrzeby, no bo jeżeli ten jegomość brał, jak pan 
mówi, 6 milionów rocznie i pracował 2–3 lata, to po 
co mu te dodatkowe 3 miliony, Panie Ministrze? Tutaj 
wprawdzie kwota jest inna, ale ja nie widzę powodu, 
żeby dodawać te 3 miesiące. My mówimy o ludziach, 
którzy zarabiają bardzo, bardzo dobrze.

I teraz tak… A jeżeli nie ma np. umowy o pracę, 
tylko zawiera się w różny sposób kontrakt menedżer-
ski czy też ta osoba prowadzi działalność gospodar-
czą, tych form jest bardzo dużo, to, jak rozumiem, te 
3 miesiące nie obowiązują, taka osoba może np. brać 
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(podsekretarz stanu F. Grzegorczyk) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Rozumiem, w związku z tym poprosiłbym o od-
powiedź na piśmie. Rozumiem, że pan nie wie.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu 
Państwa Filip Grzegorczyk: Okej.)

Teraz przechodzimy do pytania pana senatora 
Florka.

Senator Piotr Florek:
Panie Ministrze, mówił pan poprzednio o nieskoń-

czoności. Jak dodamy pewien artykuł w tej ustawie, 
to był chyba art. 4 ust. 3, to też pewnie może dojść 
do tego, że o tych zarobkach również będzie można 
powiedzieć, że nie mają granic.

Panie Ministrze, ja mam takie pytanie. Chodzi mi 
o te podmioty, o których pan mówił, głównie o ko-
munalne osoby prawne, o jednostki samorządu tery-
torialnego i o to, że one zatrudniają średnio pewnie 
powyżej 50 pracowników, w związku z tym ta wiel-
kość od trzykrotności do pięciokrotności podstawy 
wchodzi tu w grę, a ustawa jest ustawą o kształto-
waniu wynagrodzeń osób kierujących niektórymi 
spółkami i te spółki też wchodzą tu w grę.

Ja nie wiem, czy dobrze pana zrozumiałem, bo 
pan powiedział, że w takim razie to nie musi być aż 
trzykrotność. W ustawie jest zapisane, że od trzykrot-
ności do pięciokrotności. Czy to znaczy, że jeżeli ktoś 
w tej chwili zarabia mniej, a pewnie można podać 
takie przykłady, to samorządy nie będą musiały się 
stosować do tej ustawy? Ja tu myślę w tej chwili o sta-
roście, o wójcie, który będzie musiał ewentualnie pod-
nieść pensje, a to się oczywiście wiąże z budżetem.

W związku z tym pytanie, czy rzeczywiście to, 
co pan powiedział, to jest prawda, czy raczej trzeba 
się dostosować do tej trzykrotności. Podaję to jako 
przykład. Dziękuję.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Skarbu Państwa  
Filip Grzegorczyk:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 

Senatorze! Odnosząc się do pierwszej części wypo-
wiedzi pana senatora, powiem w ten sposób: Panie 
Senatorze, my już obniżyliśmy wynagrodzenia, bez 
ustawy. A więc proszę się nie obawiać tego, w którą 
stronę będziemy szli. Odchodzimy od tego niebotycz-
nego limitu pozostawionego przez poprzedników, 
więc spróbujmy już zakończyć…

dział, że to będzie komukolwiek dane. To jest 
możliwość, bo my nie możemy pisać ustawy tak, 
tak to określę, zamordystycznie nierynkowej, jak 
ustawa kominowa, bo faktycznie będziemy mieli 
problem z kadrami. Więc są takie możliwości, ja 
to potwierdzam, ale z pozycji rynkowych będę 
tego bronił. Musimy mieć pewien zawór bezpie-
czeństwa.

Chciałbym, żebyśmy nie mieszali umów o pra-
cę z kontraktami. Zgodnie z tą ustawą jednak 
mamy do czynienia z przejściem co do zasady 
na system kontraktowy, nie na stosunek pracy, 
bo chcemy, żeby menedżer był faktycznie wy-
najętym menedżerem i żeby komu jak komu, ale 
menedżerowi nie przysługiwała żadna ochrona 
pracownicza. To ma być po prostu sprawny za-
rządca, sprawny wynajęty zarządca. Dlatego nie 
mieszajmy 2 porządków, nie mieszajmy do tego 
kodeksu pracy, bo ci menedżerowie po prostu nie 
będą objęci kodeksem pracy.

Menedżer, bo też tak trzeba na to popatrzeć, wyko-
nuje pracę o dużym stopniu ryzyka. To nie jest osoba, 
która – może tak to nazwijmy – ma być chroniona tak 
jak pracownik. W związku z tym rynek pokazuje, 
i mamy na to stosowne analizy, że w jakiś sposób 
w przypadku tych osób te świadczenia powinny być 
zachowane, aczkolwiek zrobiliśmy to z pewną nie-
chęcią. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, teraz ja zadaję pytanie.
Panie Ministrze, pan Pietryszyn, który został pre-

zesem Lotosu po 3 miesiącach bycia wiceprezesem 
PZU, oświadczył, że zrezygnował z kwoty 0,5 mi-
liona zł za zakaz konkurencji. Ja w związku z tym 
pytam, czy otrzymał odprawę, czy jej nie otrzymał, 
a jeśli tak, to w jakiej wysokości, za te 3 miesiące 
pracy na stanowisku wiceprezesa PZU.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Skarbu Państwa  
Filip Grzegorczyk:

Panie Marszałku, odpowiadam, że po prostu nie 
wiem. Ale jeżeli pan marszałek sobie życzy i nie bę-
dzie to naruszeniem reguł korporacyjnych…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie będzie. 
Poproszę na piśmie, dobrze?)

…to dokonamy odpowiedniego sprawdzenia. Nie 
znam oświadczenia pana prezesa Pietryszyna w tym 
zakresie.
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(podsekretarz stanu F. Grzegorczyk) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Skarbu Państwa  
Filip Grzegorczyk:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! 

Odpowiadając na pierwsze pytanie, chciałbym po-
wiedzieć, że ustawa kominowa, owszem, obejmu-
je spółki 50 plus, a tymczasem ta ustawa obejmuje 
wszystkie spółki kontrolowane przez Skarb Państwa. 
Bo czasem, mając 20%, dwadzieścia kilka procent, 
też można je kontrolować. Spółki takie jak Orlen czy 
Tauron, w których mamy nieco ponad 30% udziałów, 
to spółki, które będą podlegały tej ustawie i które, 
krótko mówiąc, są kontrolowane. Nie mam danych, 
więc nie podam panu liczby spółek objętych ustawą 
kominową, bo przecież ustawa kominowa mówi-
ła o spółkach z bezpośrednim udziałem, ale także 
o spółkach z udziałem pośrednim, na tzw. poziomie 
N-1. My tak naprawdę dzięki tej ustawie „schodzimy” 
tam, gdzie jest kontrola, do spółek wnuczek, prawnu-
czek i w gruncie rzeczy tam, gdzie się da. A więc nie 
podam danych liczbowych, ale mogę powiedzieć, że 
jest to zdecydowane zwiększenie liczby tych spółek; 
nie mam co do tego cienia wątpliwości.

A drugie pytanie, jeżeli pan senator…
(Senator Czesław Ryszka: Drugie pytanie: czy 

tam, gdzie udział Skarbu Państwa jest mniejszy…)
No, trzeba przyznać, że nie da się uregulować… 

Żeby to zrobić, musielibyśmy po prostu wprowadzić 
ustawę o wynagradzaniu w spółkach handlowych. 
Krótko mówiąc: tam, gdzie jest kontrola, podkreślam. 
Jeżeli mamy 15% i kontrolujemy spółkę, to oczywi-
ście ta ustawa będzie stosowana, bo przegłosujemy to 
fizycznie na walnym zgromadzeniu. Jeżeli nie będzie 
kontroli, no to się nie da. No, ale już trudno wtedy 
mówić, że mamy do czynienia ze spółkami kontrolo-
wanymi przez Skarb Państwa. Ale tutaj zakres pod-
miotowy de facto jest dużo szerszy aniżeli zakres 
ustawy kominowej.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pytanie zadaje senator Jan Rulewski. Proszę bar-

dzo.

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze, czy nie nadużywa pan trochę, je-

śli chodzi o swoją wiedzę, zresztą wspaniałą… Gdzie 
słowo „kontrola” jest wpisane w ustawie? Art. 14 po-

(Głos z sali: …Trzeba robić.)
Tak. I z mojej strony nie ma żadnych obaw. Będą 

państwo obserwować tylko po to, żeby przyznać nam 
rację, bo nie będzie wyjścia.

Co do drugiej kwestii, to ta ustawa jest usta-
wą wysoce korporacyjną. Powiem w ten sposób: 
wszyscy oczywiście będą musieli się stosować do 
ustawy, bo jest to akt powszechnie obowiązujący 
w naszym kraju… Jest czy też będzie, jeżeli pań-
stwo zechcą przyjąć tę ustawę. Jednak to wcale 
nie oznacza, że w każdym przypadku te widełki, 
które są w niej określone – widełki, które nazwał-
bym widełkami indykatywnymi – trzeba będzie 
stosować. Chodzi mi o to, krótko mówiąc, że sa-
morząd terytorialny nie będzie mógł powiedzieć, 
że musi podnosić pensje, bo wynika to z ustawy. 
To nieprawda. Jeżeli samorząd uzna, że na skutek 
widełek… Oczywiście widełki zawsze są trochę 
apriorycznie narzucone, prawda? To jest tak, jak 
z dorosłością w osiemnastym roku życia – ktoś tak 
ustalił i tak jest. A więc widełki zostały ustalone 
na podstawie badań, ale do pewnego stopnia jest to 
arbitralne. Jeżeli samorząd uzna, że nie stać go na 
to, to po prostu wyznaczy niższe wynagrodzenie. 
To wcale jednak… Pan mówi o niestosowaniu usta-
wy. Nie, będzie musiał stosować ustawę, choćby 
w przypadku premiowania, choćby w pozostałych 
kwestiach. Nie zwracamy w ogóle uwagi na to, 
że ustawa wymusza na radach nadzorczych dużo 
więcej pracy niż do tej pory. Panie Senatorze, mó-
wię prawdę, jestem co do tego przekonany. Nie ma 
żadnego automatyzmu, jeśli chodzi o podnoszenie 
wynagrodzeń.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Czesław Ryszka.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam dwa pytania. Pierwsze o liczby. Mianowicie 

w ustawie kominowej była mowa o tym, że obejmuje 
ona tylko spółki Skarbu Państwa, które mają powy-
żej 50% udziałów… Teraz ta ustawa mówi o tym, że 
poniżej. I pytam: do ilu spółek odnosi się ustawa ko-
minowa i ile teraz dojdzie? To było pierwsze pytanie.

Drugie się z nim wiąże. Mianowicie załóżmy, że 
Skarb Państwa ma w jakiejś spółce tylko 15% udzia-
łów, czyli absolutnie nie ma decydującego głosu, żeby 
móc tę ustawę wprowadzić w życie. Jak to będzie 
wyglądało w praktyce? Kto się musi zgodzić na to, 
żeby przyjąć takie założenia? Dziękuję.
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(senator J. Rulewski) Co do umów cywilnoprawnych zawierających od-
prawy – ja pewne doświadczenie życiowe i zawodowe 
już mam i jako profesor nadzwyczajny prawa gospo-
darczego odpowiadam panu, że paręnaście takich 
umów widziałem na własne oczy. Tak że potwier-
dzam, że widziałem takie umowy, bo, jak rozumiem, 
takie było pytanie pana senatora. Odpowiadam więc: 
tak, widziałem. To nie jest…

(Senator Jan Rulewski: Może to było odszkodo-
wanie, a nie odprawa?)

Nie. Ale, Panie Senatorze, pan senator wybaczy, 
wiem, co widziałem i pamiętam… Więc to naprawdę 
nie jest dziwne.

Co do pozwów, powiem tak. No przecież to 
nie minister Skarbu Państwa kieruje pozwy czy 
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa z tytułu działania na szkodę spółki – 
bo o to, jak rozumiem, pan senator pytał – tylko 
robią to spółki. Posiadam wiedzę, że tego typu 
wystąpienia są kierowane zarówno do sądów, jak 
i do prokuratur. Jeżeli pan senator sobie życzy, 
oczywiście jesteśmy skłonni podać te informacje 
na piśmie, bo pan senator, prawdę powiedziawszy, 
nieco mnie zaskoczył tym pytaniem w sensie ilo-
ściowym, a nie chciałbym państwa okłamać, więc 
nie podam liczby.

(Senator Jan Rulewski: Dziękuję bardzo. Proszę…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator prosi o odpowiedź na piśmie.
I pan senator Robert Dowhan zadaje pytanie.
(Senator Robert Dowhan: Rezygnuję z pytania, 

Panie Marszałku.)
Dziękuję.
Pan senator Leszek Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Żeby pan nie 

miał w tej mierze rozdwojenia, to ja chcę powiedzieć, 
że stoję po stronie tej ustawy i pytania nie są ukie-
runkowane na to, aby ustawę, że tak powiem, obalić, 
tylko żeby wyjaśnić pewne rzeczy i pewne pojęcia, 
które padły z ust pana ministra albo są w ustawie. 
A teraz przechodzę do pytań.

Panie Ministrze, czy w ramach tego projektu 
ustawy będzie możliwe zawieranie z podmiotami 
prowadzącymi działalność gospodarczą umowy 
o zarządzanie? To jest pierwsze pytanie. Bo mamy 
osobę, z którą mamy kontrakt, ale czy możemy 
wybrać firmę, która prowadzi działalność gospo-
darczą, i zawrzeć z nią umowę o prowadzenie da-
nej spółki? Czy będzie to możliwe? To pierwsze 
pytanie.

wiada, że znosi się wymóg 50 plus. A to oznacza, że 
w przypadku spółki prywatnej, z mieszanym kapita-
łem 1%, nadzorcy, czyli członkowie zarządu, są zobo-
wiązani stosować tę ustawę. To oznacza, że ogranicza 
się, a wręcz zabiera się prawa właścicielskie. Słowa 
„kontrola” nie ma, choć podzielam zdanie, że tak 
powinno być.

Drugie pytanie, proszę pana, odnosi się do odpra-
wy. Tego dotyczyły pytania, które koledzy zadawali. 
Czy zna pan umowę cywilnoprawną, w której jest 
zapisana odprawa? Ja nie znam takiej umowy. Chyba 
za długo… albo za mało wiem.

Trzecie pytanie. Jak może pan mówić, że będą 
oszczędności, skoro tzw. ustawa kominowa maksy-
malnie zakładała jedenastokrotność przeciętnej płacy 
w gospodarce, a tu zakłada się trzydziestokrotność.

Czwarte pytanie. Czy nie nadużywa pan okre-
ślenia… Czy pan nie interpretuje źle nadużyć wyni-
kających, jak pan to określił, z niebotycznych pensji 
w odniesieniu do oszczędności?

Kolejne pytanie. W sposób ewidentny w trakcie 
tego przeglądu ministerstw czy audytu, jak to się 
nazywało, co jest bzdurą… Czy pan też to potwierdza, 
że stwierdzono dużo przypadków, dziesiątki milio-
nów przypadków patologii lub nadużyć, jak pan to 
określił? Pytam po 7 miesiącach: ile pan wystosował 
pozwów o zwrot niesłusznie pobranych kwot do firm 
ubezpieczeniowych z tytułu nienależytego wykony-
wania obowiązków? Bo przecież państwo odwołali 
dyrektora kopalni, czyli znaleźli przyczynę prawną, 
dla której on nie mógł funkcjonować, co więcej, on 
pobierał 1,5 miliona zł w warunkach olbrzymich strat 
gospodarczych. Ile państwo skierowali pozwów, ile 
było wystąpień do firm ubezpieczeniowych?

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Skarbu Państwa  
Filip Grzegorczyk:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nie wiem, czy 

zapamiętałem wszystkie pytania… Pierwsze pyta-
nie. To, czy słowo „kontrola” pojawia się, czy się nie 
pojawia, nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, Panie 
Senatorze, czy… Co świadczy o kontroli? To, czy jest 
zdolność do przegłosowania. To nie ma być kontrola 
papierowa, tylko zdolność do przegłosowania. Panie 
Senatorze, dla mnie jest oczywiste, że jeżeli jestem 
w stanie coś przegłosować, to mam kontrolę. I tak 
odpowiadam na to pytanie. Myślę, że z prawnego 
punktu widzenia ta sprawa jest czysta.
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(senator L. Czarnobaj) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
(Senator Leszek Czarnobaj: Przepraszam, Panie 

Marszałku…)
Tak?
(Senator Leszek Czarnobaj: Pan minister jeszcze 

na jedno pytanie nie odpowiedział.)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Skarbu Państwa  
Filip Grzegorczyk:
Aha, chodzi o pierwsze pytanie, przepraszam…
(Senator Leszek Czarnobaj: Pierwsze pytanie do-

tyczyło tego, czy będzie możliwe zawieranie z pod-
miotami umów o zarządzanie.)

Panie Senatorze, ja uważam, że ta ustawa doty-
czy tylko i wyłącznie wynagrodzeń, czyli ona nie 
narzuca… Ta ustawa mówi o wynagrodzeniach, za-
tem nie narzuca formuły. Nie narzuca formuły. Mówi 
o kontrakcie i o wynagrodzeniach, więc sprawa jest, 
uważam, otwarta.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Waldemar Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Idę tropem pytania pana senatora Jana Dobrzyńskiego, 
który zainspirował mnie do sformułowania tego pyta-
nia. A mianowicie pytania odnoszącego się do kwestii 
zakazu konkurencji i ewentualnej możliwości otrzy-
mania 12-miesięcznego wynagrodzenia. Powiada 
pan, Panie Ministrze, że w ten sposób chcecie pań-
stwo uniemożliwić wydostanie się jakichś informacji 
w sposób nieuprawniony, ale także zadośćuczynić 
wybitnemu menedżerowi. Chodzi o to, aby nie po-
szukiwał nowego miejsca pracy w firmach konkuren-
cyjnych. A więc moje pytanie jest takie: czy tu nie 
ma sprzeczności logicznej? Skoro to jest tak wybitna 
postać, tak wybitny menedżer, to dlaczego chcecie… 
dlaczego ktokolwiek potencjalnie miałby go zwal-
niać? Czy tylko po to, żeby wypłacić mu 12-mie-
sięczne wynagrodzenie? Mówił pan też o tym, Panie 
Ministrze, że niechętnie – naturalnie użył pan innych 
słów – wpisaliście państwo taki zapis o ewentualnej 
możliwości wypłacania 12-miesięcznego wynagro-
dzenia. Moje pytanie jest następujące: jeżeli to jest 
jedynie możliwość wypłacania tego wynagrodzenia, 
to kto i na podstawie jakich danych będzie przesądzał, 
podejmował decyzję, że dana osoba otrzyma 12-mie-

Drugie. Skoro pan minister mówi o oszczędno-
ściach, to, jak rozumiem, państwo zrobiliście pewną 
przymiarkę co do liczby różnych podmiotów, których 
ta ustawa będzie dotyczyć. Czy moglibyśmy usłyszeć, 
jaka to jest liczba podmiotów – i tych najmniejszych, 
i tych największych? Sumarycznie. Nie chodzi mi 
o to, żeby podać dokładnie, co do joty.

I trzecie pytanie, Panie Ministrze. Bardzo mnie 
to interesuje, bo w pańskiej wypowiedzi… Powiem, 
że mnie również bulwersuje to, co dotyczy wysoko-
ści wynagrodzeń, które pan minister podaje. To, co 
dotyczy ruchu w tym kierunku, uważam za dobre. 
Tylko proszę mi wyjaśnić – żebym miał jasność – czy 
2 miliony zł… Oczywiście może być więcej, jak są 
bardzo dobre wyniki. Ale załóżmy, że 2 miliony zł 
w największej spółce. Czy te 2 miliony zł według 
pana ministra oceny to jest właśnie zgodnie z kon-
stytucyjną zasadą sprawiedliwości społecznej? To 
tylko chciałbym usłyszeć. Pytam o pana opinię na 
ten temat.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Skarbu Państwa  
Filip Grzegorczyk:

Panie Marszałku! Panie Senatorze! To może od 
końca… Ja panu odpowiem tak: na pewno nie dwa, 
co najwyżej półtora, a te półtora…

(Senator Leszek Czarnobaj: To w związku z tą 
sprawiedliwością?)

…jest zdecydowanie bardziej sprawiedliwe niż 
sześć. Poza tym myślę, że, no cóż, sprawiedliwości 
społecznej nie da się przełożyć na dokładne parame-
try. Zrobiliśmy, co byliśmy w stanie zrobić, żeby jak 
najbardziej się do takowej zbliżyć.

Co do liczby podmiotów, które braliśmy pod uwa-
gę… Na pewno w pierwszym rzędzie jest to około 
400 podmiotów nadzorowanych przez ministra Skarbu 
Państwa. Ale proszę pamiętać, że znacząca część tych 
podmiotów to są podmioty nadzorowane przez innych 
ministrów i one też były brane pod uwagę. Pamiętajmy 
też, że wiele tych podmiotów to są podmioty, które sto-
ją na czele bardzo dużych grup kapitałowych. Ustawa 
mówi o realnej kontroli. Tak? W związku z tym to 
schodzi, że tak powiem, właściwie do samego parteru 
spółek w grupach kapitałowych. Ja powiem w ten spo-
sób: myśmy przeanalizowali grupę 400 podmiotów – to 
twarde dane – a poniżej będzie tylko taniej.



29
22. posiedzenie Senatu w dniu 6 lipca 2016 r.

Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

(senator W. Sługocki) oczywiście uważamy za słuszne, żeby zabezpieczyć 
firmę przed pójściem byłego prezesa do konkurencji. 
On wcale nie musi być idealny, on wcale nie musi 
być top menedżerem, wystarczy, że ma informacje. 
I dlatego musimy płacić z tytułu zakazu konkurencji, 
w dość ograniczonym wymiarze, żeby chronić nasze 
spółki. Ale proszę zwrócić uwagę, że to, czego my 
chcemy uniknąć, to sytuacja, kiedy z tytułu zaka-
zu konkurencji płaci się członkom zarządów spółek 
bezkonkurencyjnych, oczywiście w cudzysłowie bez-
konkurencyjnych. Bo powiedzmy tak: jeżeli ktoś jest 
prezesem Polskich Sieci Elektroenergetycznych, a jest 
to monopol ustawowy w Polsce, to nie do końca widzę 
tu konkurencję. Jeżeli ktoś jest szefem Polskich Linii 
Kolejowych, to ja też nie widzę tutaj konkurencji. 
A przecież takie sytuacje się zdarzały. A więc my, 
uważam, ten proces w zestawieniu z obecnym stanem 
rzeczy czy też z zastanym stanem rzeczy cywilizu-
jemy, normalizujemy. Ale żadna ustawa, żadna nie 
zagwarantuje tego, że ludzie zawsze będą dobrze, 
zgodnie z duchem tej ustawy i słusznie postępować. 
No bo przecież gdyby tak było, to ten świat pewnie 
byłby inny. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
I proszę o zadanie pytania pana senatora Jana 

Marię Jackowskiego.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam takie pytanie: jak ta usta-

wa ma się do tej ustawy, którą na przełomie roku 
w Senacie rozpatrywaliśmy, a mianowicie do tej 
o uniemożliwianiu praktyk… to znaczy tych nieuza-
sadnionych odpraw czy też tych wysokich, kontrower-
syjnych odpraw? To jest pierwsze pytanie.

I pytanie drugie. Czy przypadkiem sytuacja przed-
stawiona w pytaniu zadanym przez pana marszałka 
Borusewicza – chodziło o pana prezesa z Lotosu – nie 
wpisuje się w kwestię rozstrzygniętą w tamtej ustawie 
sprzed pół roku? Dziękuję.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Skarbu Państwa  
Filip Grzegorczyk:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze, 

nie ukrywam, że przygotowana ustawa w dużej mie-
rze wpisuje się w te rozwiązania, które przyjął Senat 

sięczne wynagrodzenie, a inna osoba nie? Czy nie 
wydaje się panu, że powinny być jasne, transparentne 
przepisy, które wyłączałyby czy też minimalizowały 
uznaniowość kogokolwiek, kto miałby o tej kwestii 
decydować? Bardzo dziękuję.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Skarbu Państwa  
Filip Grzegorczyk:
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Senatorze, 

o ile pamiętam tekst ustawy, to mowa jest tam o mak-
symalnie 6-miesięcznym zakazie konkurencji, nie 
12-miesięcznym zakazie konkurencji. Jeżeli pan senator 
pozwoli… Maksymalnie 3-miesięczny – powtarzam: 
maksymalnie 3-miesięczny – jest okres wypowiedzenia. 
Wszyscy chyba, jak siedzimy na tej sali, przyznamy, że 
w sytuacji, gdy ktoś pełni funkcję menedżerską i zostaje 
odwołany, to dobrze by było, aby jednak był pewien 
okres na cywilizowane przekazanie obowiązków. To są 
poważne sprawy, to nie jest, przepraszam, przekazanie 
przez pracownika A pracownikowi B kosiarki do trawy, 
tylko firmy. Czyli ten okres maksymalnie 3 miesięcy, 
okres wypowiedzenia, uznajemy za okres dość istotny 
właśnie z punktu widzenia przekazywania obowiązków. 
Proszę też zwrócić uwagę, że możliwość wypłaty z ty-
tułu zakazu konkurencji, o którym pan senator mówi, 
też nie pojawia się od razu, a dopiero po okresie, któ-
ry uznaliśmy za okres, kiedy członek zarządu mógłby 
wejść w posiadanie pewnych informacji wrażliwych na 
temat firmy, tj. dopiero po przepracowaniu 3 miesięcy. 
Chcemy unikać sytuacji, które przecież miały w prze-
szłości miejsce, gdy ktoś wchodził do firmy na 2 tygo-
dnie, następnie był zwalniany, po czym otrzymywał 
świadczenie na poziomie 2 milionów zł.

Panie Senatorze, odpowiadając na pytanie doty-
czące tego, kto będzie decydował… Oczywiście będą 
decydowały rady nadzorcze, bo to jest właściwy or-
gan korporacyjny. Ale niezależnie od tego minister 
Skarbu Państwa planuje wydać zbiór dobrych praktyk 
w tym zakresie. One będą w sposób twórczy, po-
wiedziałbym, uzupełniać ustawę. Powiedzmy w ten 
sposób: nie wszystko nadaje się do materii ustawowej. 
Nie chcieliśmy komplikować tekstu prawnego rozpo-
rządzeniami szczegółowymi, więc będą określone 
dobre praktyki. Jesteśmy na końcowym etapie ich 
opracowywania.

A co do samego zakazu konkurencji… To jest tak, 
że jeżeli firma działa w sektorze konkurencyjnym, to 
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(podsekretarz stanu F. Grzegorczyk) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Skarbu Państwa  
Filip Grzegorczyk:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! 

Ja powiem w ten sposób: jeżeli pan senator nie chce 
nazywać tego zbliżeniem się do realizacji idei spra-
wiedliwości społecznej, to ja nazwę to przynajmniej 
obcięciem najbardziej bolesnych, z tego punktu wi-
dzenia, patologii.

(Senator Jan Dobrzyński : Rozpoczęliśmy drogę, 
Panie Ministrze, zgoda.)

Tak, ale, jak każdy wie, marsz rozpoczyna się od 
miliona małych kroczków. Niech ta ustawa będzie 
pierwszym z nich.

Co do mojego wynagrodzenia, to pan senator po-
zwoli, że nie odniosę się do tej kwestii…

(Senator Jan Dobrzyński: Czyżbym przestrzelił, 
Panie Ministrze?)

(Głos z sali: Za dużo.)
Dziękuję bardzo za uznanie, ale mimo wszystko 

nie będę do tej kwestii się odnosił. Rozumiem, że 
urzędnicy państwowi są wynagradzani na podstawie 
innej ustawy i nie do mnie należy inicjatywa w tej 
dziedzinie, trzymam się tu ustawy o działach admi-
nistracji rządowej.

A co do ryzyka menedżera powiem, że być może 
wypowiedź była niezręczna. Gdy mówiłem o ryzyku, 
chodziło mi o to, że w przeciwieństwie do pracownika 
menedżer może być odwołany z pełnionej funkcji 
w każdym czasie, bo tak wyraźnie mówi kodeks spółek 
handlowych. Z pracownikiem nie jest tak łatwo. I tyl-
ko do tego się odnosiłem. Co do przypadków… Tu 
się nie zna dnia ani godziny, aczkolwiek przecież 
i w stosunkach pracowniczych występują zjawiska 
patologiczne i to też trzeba uwzględnić. Oczywiście 
takie sprawy karania niewątpliwie były, choć prakty-
ka obrotu pokazuje, że największą karą, którą się wy-
mierza menedżerowi, jest po prostu jego odwołanie, 
nieudzielenie mu absolutorium i ewentualnie kłopoty 
z wypłatą tych świadczeń, które zgodnie z umową 
bądź kontraktem cywilnoprawnym mu się należą czy 
należałyby mu się na skutek odwołania. 

(Senator Jan Dobrzyński: Tu się zgadzam z pa-
nem.)

Faktycznie sprawy o działanie na szkodę spółki 
zdarzają się relatywnie rzadko, ale być może działania 
podejmowane przez obecne zarządy spółek Skarbu 
Państwa takimi sprawami zaowocują. Wydaje mi się, 
że w pewnym sensie tak – ta informacja będzie oczy-
wiście udzielona na piśmie – ale ja nie chcę niczego 

na początku kadencji, bo okresy są tu poniekąd do-
stosowane do tych przedziałów czasowych, które 
wyznaczył parlament, są dostosowane w tym sensie, 
że faktycznie tam, gdzie pojawia się już to opodatko-
wanie, które czyni pobieranie wynagrodzenia bezsen-
sownym – w ten sposób to powiedzmy… My, krótko 
mówiąc, faktycznie już tego tutaj nie mamy. A więc 
te okresy generalnie są ze sobą zbieżne.

A jeśli chodzi o pytanie dotyczące pana prezesa 
Pietryszyna, to odpowiadam, że niestety przypa-
dek pana prezesa Pietryszyna nie wpisuje się w te 
zmiany, a to z racji tego, że ustawa dotyczy spółek 
z większościowym udziałem Skarbu Państwa. 
Szczerze mówiąc, bardzo dziękuję panu senatorowi 
za to pytanie. Ta sytuacja to jest właśnie dowód na to, 
że jeżeli chcemy sensownie regulować wynagrodze-
nia, to musimy iść poprzez kryterium kontroli, a nie 
kryterium udziału kapitałowego, bo dzięki niemu 
osiągamy faktycznie lepsze efekty. Przykładowo PZU 
to jest spółka z mniejszościowym udziałem Skarbu 
Państwa, ale kontrolowana. Dziś nie podlega ona 
ustawie kominowej, dzisiaj nie podlega nowelizacji 
ustawy podatkowej, ale tej ustawie, nad którą tutaj 
pracujemy, będzie podlegać.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, ale ja pytałem o PZU, a nie o Lotos.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu 

Państwa Filip Grzegorczyk: Ja o PZU mówiłem.)
Dobrze, okej.
Pan senator Jan Dobrzyński.

Senator Jan Dobrzyński:
Dziękuję, Panie Marszałku.
1,5 miliona to też nie jest sprawiedliwość spo-

łeczna, Panie Ministrze. Ja pana oceniam na jakieś 
17 tysięcy brutto, a z tego prawdopodobnie ma pan 
12 tysięcy. No a jak to się ma do 1,5 miliona, zwłasz-
cza że pan nadzoruje tych, o których dzisiaj mówimy? 
A więc tutaj o tak zwanej sprawiedliwości społecznej 
mowy być nie może, skoro ludzie pracują za 1 ty-
siąc, 1 tysiąc 200, 1 tysiąc 500 netto, Panie Ministrze. 
A więc tutaj nie ma o czym mówić.

Ja mam też takie pytanie. Pan użył w swoim wy-
stąpieniu słów: menedżer, praca menedżera to jest 
ryzyko. Ja przypomnę, Panie Ministrze, że my mówi-
my o menedżerach, ale w zasadzie są to często człon-
kowie zarządu, od 3 do 5 czy 6 członków zarządu, 
są to też wiceprezesi i rady nadzorcze, to są też niżsi 
dyrektorzy. A więc czym taki menedżer ryzykuje, 
Panie Ministrze? I czy od 25 lat jakikolwiek menedżer 
został, według pana wiedzy, ukarany za swoją pracę, 
jeżeli była ona źle oceniana?
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(podsekretarz stanu F. Grzegorczyk) nie jest wina jakiejś partii, tylko po prostu taki jest 
stan rzeczy, że są stare ustawy, niedostosowane, i to 
też jest kwestia, nad którą należy się pochylać. Ale 
ta ustawa, będąca pierwszym krokiem w racjonaliza-
cji zarządzania majątkiem Skarbu Państwa, dotyczy 
poziomu wynagradzania i sposobu wynagradzania, 
a nie kwestii, czy to może robić tylko osoba fizyczna, 
czy nie. To jest poza tą ustawą w mojej ocenie.

(Senator Władysław Komarnicki: Bardzo dziękuję. 
Bardzo się cieszę, Panie Ministrze, że…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, ale w jakim…
(Senator Władysław Komarnicki: Ja mam drugie 

pytanie, Panie Marszałku.)
Przepraszam, ale jest kolejka. Wpisuję pana na 

listę. Rozumiem, że panu chodzi o to…
(Senator Władysław Komarnicki: Tylko jedno py-

tanie. Można zadać?)
…czy już wiemy, jak tę ustawę będzie można 

obejść.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu 

Państwa Filip Grzegorczyk: Nie. No przecież…)
Dobrze. Rozumiem, że takie pytanie chciał pan 

senator zadać. Ja pana wpisuję na listę. Dobrze?
(Senator Władysław Komarnicki: Dziękuję, Panie 

Marszałku.)
I pan senator Piotr Florek:

Senator Piotr Florek:

Panie Ministrze! Panie Marszałku! Chciałbym 
jeszcze jedną sprawę tu poruszyć, dotyczącą legi-
slacji. Pan minister zapewne dobrze tę ustawę zna 
– podejrzewam, że niemal na pamięć – w związ-
ku z czym zapytam o to pana ministra. W art. 14 
jest napisane, że w ustawie z dnia 3 marca 2000 r. 
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 
podmiotami wprowadza się zmiany. I tak w art. 1 
uchyla się pkty 4–7. O tym mówi art. 14. Czyli 
w art. 1 ustawy z roku 2000 uchyla się pkty 4–7. 
Mam przed sobą tekst porównawczy, ustawę o wy-
nagradzaniu osób kierujących niektórymi podmio-
tami. Jej art. 1 mówi, że ustawa ma zastosowanie 
do: przedsiębiorstw państwowych, państwowych 
jednostek organizacyjnych… A w pkcie 3 mamy 
samorządowe jednostki organizacyjne posiadające 
osobowość prawną, które nie są jednocześnie pod-
miotami, o których mowa w pktach 4, 6 i 7. No ale 
ta nowelizacja te punkty wykreśla. Mam pytanie 
w związku z tym: czy to jest niedopatrzenie? Czy 
mam zgłosić ewentualnie poprawkę do ustawy? 
No bo mówimy o czymś, czego nie ma. Może na 
posiedzeniu komisji ta sprawa była poruszana. Ja 

przesądzać. Poza tym proszę pamiętać, że duża grupa 
tych spółek to są spółki publiczne, więc nie chciałbym 
powiedzieć pół słowa za dużo, żeby nie wpływać na 
kursy akcji…

(Senator Jan Dobrzyński: Na giełdę.)
Dokładnie.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu 

Państwa Filip Grzegorczyk: Dziękuję.)
Teraz pan senator Władysław Komarnicki. Proszę 

bardzo.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Jeżeli pan senator Dobrzyński będzie chciał zała-

twić pakiet podwyżkowy panu ministrowi, to, Panie 
Senatorze, ja pod tym się podpiszę, bo też uważam, 
że minister nie może zarabiać mniej od menedżera.

(Senator Jan Dobrzyński: Zbieramy podpisy, 
Panie Senatorze – 3 dychy dla pana ministra.)

Panie Ministrze, mam pytanie. Wprawdzie pan 
senator Czarnobaj zadał podobne, ale odebrałem od-
powiedź jako nie do końca jasną. Powtórzę to pytanie 
w swojej wersji, tak żeby był pan uprzejmy wyjaśnić 
mi tę kwestię. Panie Ministrze, czy ta ustawa będzie 
zabezpieczała przed zawieraniem kontraktów na pro-
wadzenie przedsiębiorstw Skarbu Państwa czy samo-
rządowych w formie kontraktu z firmą, tzn. z osobą 
fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, któ-
ra się zarejestrowała jako firma? Czy taka metoda 
omijania ograniczenia wynagrodzenia będzie tutaj 
wyeliminowana?

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Skarbu Państwa  
Filip Grzegorczyk:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! 

Ta ustawa tej kwestii nie reguluje, podobnie jak nie re-
gulowała jej ustawa kominowa. Ona mówi wyłącznie 
o wynagrodzeniu. Proszę jednak przyjąć ode mnie za-
pewnienie, że w Ministerstwie Skarbu Państwa trwają 
dość trudne, ale już zaawansowane prace nad pakie-
tem ustaw o Skarbie Państwa. Bo przyznają wszyscy 
państwo senatorowie, że dzisiaj ta regulacja… I to 
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(senator P. Florek) tyle, a jeśli jest ona zarejestrowana za granicą, to jest 
w Niemczech, w Norwegii czy w Szwecji… I okazuje 
się, że wynagrodzenie, które nominalnie może wy-
nosić 1 milion – zgodnie z państwa propozycjami, 
przy tych maksymalnych widełkach, powiedzmy, 
1,5 miliona – nagle wynosi 4 miliony, 5 milionów 
czy jeszcze więcej. Czy tutaj jakieś zabezpieczenia 
państwo przewidujecie? To jest pierwsze pytanie.

I drugie moje pytanie. Spółek, w których Skarb 
Państwa ma udziały pośrednio czy bezpośrednio, 
są tysiące. Czy będą jakieś szczególne kryteria co 
do tego, które z tych spółek będziecie państwo brali 
na ten widelec i oczekiwali od ich organów nad-
zorczych, jeśli będziecie mieli wpływ na te organy 
nadzorcze… I tu wracam do konstrukcji spółek ka-
skadowych. Czy będziecie państwo jakoś szczegól-
nie te spółki definiować, czy też podejdziecie do 
tego en bloc i będzie to dotyczyć wszystkich spółek, 
w których Skarb Państwa ma udziały, nawet pół 
udziału? Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Skarbu Państwa  
Filip Grzegorczyk:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! 
Co do pierwszej kwestii, to bardzo serdecznie za to 
dziękuję. To prawda. Myślę że przekażę te sugestie 
koledze, który w kierownictwie odpowiada bezpo-
średnio za tę problematykę. A więc serdecznie dzię-
kuję.

Co do kwestii wynagrodzeń kaskadowych, to 
proszę zwrócić uwagę, że my oczywiście zdajemy 
sobie sprawę z istnienia tego problemu, ale też proszę 
zauważyć, że wynagrodzenie kaskadowe eliminu-
jemy w ten sposób, że ustawa wyraźnie mówi, iż 
nawet jeśli członek zarządu spółki objętej tą ustawą 
zasiada w organach spółek zależnych, to nie może 
on pobierać z tego tytułu wynagrodzenia. I to jest 
oczywiście poziom pierwszy. Jednocześnie każdy 
członek zarządu będzie miał wpisane do kontraktu 
tak zwane KPI, czyli efekty do osiągnięcia. One 
wszystkie, poza jednym, są ujęte w katalogu otwar-
tym. Poza jednym, a ten jeden brzmi tak: należy 
wprowadzić w spółkach zależnych reguły wynika-
jące z tej omawianej tu ustawy. W związku z po-
wyższym jeżeli członek zarządu czy członkowie 
zarządu nie wprowadzą w całej grupie kapitałowej 
reguł wynikających z tej ustawy, to po prostu… No, 
wtedy nie ma w ogóle dyskusji na temat premii. Bo 

nie jestem członkiem komisji, więc nie wiem, ale 
zauważyłem, że tu jest pewna nieścisłość.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę.
(Senator Arkadiusz Grabowski: To jest materiał 

porównawczy.)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Skarbu Państwa  
Filip Grzegorczyk:
Panie Senatorze, musiałbym mieć ten drugi tekst… 

Przecenia mnie pan, sądząc, że znam ustawę na pa-
mięć. Jeżeli moglibyśmy odpowiedź na to pytanie na 
koniec przerzucić… Ja się skonsultuję z dyrektorami.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dobrze. To 
może na koniec do tego pytania wrócimy.)

Nie sądzę, żeby to był błąd legislacyjny, ale…

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Chodzi o to, czy nie ma jakiejś luki po prostu.
Pan senator Przemysław Termiński, proszę bardzo.

Senator Przemysław Termiński:
Panie Ministrze, à propos pytania pana senato-

ra Rulewskiego i tych roszczeń, które może składać 
Skarb Państwa, informuję pana jako specjalista od 
ubezpieczeń, że Skarb Państwa jako akcjonariusz 
może składać roszczenia wobec odwołanych człon-
ków zarządu z tytułu strat, które poniósł jako akcjo-
nariusz. Zwracam uwagę, że spółka jako taka nie jest 
tym zainteresowana, ponieważ obecni, byli i przyszli 
członkowie zarządu jadą na tym samym wózku zwa-
nym jedną wspólną polisą OC. Nie spodziewam się 
zatem, że spółki nagle masowo zaczną występować 
z roszczeniami przeciwko byłym członkom zarządu, 
ale akcjonariusze jak najbardziej mogą i powinni. 
Szczerze mówiąc, ja oczekuję, jeśli państwo wykry-
jecie nieprawidłowości, że tak będziecie robili.

Wracam do pytań. Ustawa zakłada maksymal-
ne widełki w zależności od skali zatrudnienia, od 
obrotów, od aktywów. Mam pytanie: jaki państwo 
przewidujecie sposób zabezpieczenia się przed ob-
chodzeniem tej ustawy? Chodzi o tzw. wynagro-
dzenia kaskadowe, dosyć powszechne w spółkach 
kontrolowanych przez Skarb Państwa. Powiedzmy, 
że w spółce matce zarabiam oficjalnie to, co Pan Bóg 
przykazał – przykład PGE: 1 milion 100 w zeszłym 
roku – a w spółce córce drugie tyle, trzecie tyle, piąte 
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(podsekretarz stanu F. Grzegorczyk) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Skarbu Państwa  
Filip Grzegorczyk:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Co do wska-

zanych przez pana osób, to zgodnie z tym, o czym 
mówiliśmy, ich wynagrodzenia są niższe aniżeli 
wynagrodzenia… Poza PKO, gdzie według mojej 
wiedzy do tej pory wynagrodzenia nie zostały chyba 
jeszcze ograniczone. A więc w tych spółkach, które 
pan wskazał, te wynagrodzenia są niższe niż wy-
nagrodzenia poprzedników, tak jak powiedziałem, 
średnio o mniej więcej 20%.

Co do…
(Senator Jan Rulewski: Ale czy to jest zgodnie 

z duchem ustawy?)
Jest to zgodne z trendem, który wynika z ustawy. 

Ale po przyjęciu tej ustawy te wynagrodzenia będą 
jeszcze niższe. A więc ja tutaj po prostu nie widzę 
kolizji. Dzisiaj wynagrodzenie w PKO wynosi tyle, 
ile wynosi, i jest to wynagrodzenie odziedziczone 
po decyzjach korporacyjnych poprzedników, ale na 
podstawie tej ustawy będzie ono znacząco niższe. 
Podałem państwu senatorom przykład wczorajszego 
i dzisiejszego wynagrodzenia prezesa PKO BP – na 
podstawie tej ustawy będzie to wynagrodzenie ni-
skie. Będzie to również dotyczyć wiceprezesów czy 
członków zarządu banku. Uważam, że to, iż najpierw 
decyzją ministra Skarbu Państwa zostały obniżone 
wynagrodzenia, jest dowodem na dobre i spójne, in-
tegralne intencje ministra Skarbu Państwa. Ta ustawa 
pozwoli podejść do tego zagadnienia kompleksowo, 
będzie to po prostu drugi krok, krok nie wyrywko-
wy, ale systemowy. I chyba wszyscy chcemy działać 
bardziej systemowo niż na wyrywki.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Zbigniew Cichoń.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Ministrze, chciałbym spytać o to, na pod-

stawie jakich przepisów te wynagrodzenia, których 
wysokość jest dla nas szokująca, były dotychczas 
kształtowane? W ustawie nie następuje uchylenie kon-
kretnych przepisów, które poprzednio regulowały tę 
materię, w związku z tym pytam: czy odbywało się 
to na podstawie ustawy o wynagradzaniu osób kieru-
jących niektórymi podmiotami prawnymi – tam teraz 

wprowadzenie tych reguł to jest jedyny tak zwany 
obligatoryjny KPI. On jest tak sformułowany właśnie 
dlatego, że mieliśmy świadomość tego problemu 
i tego, że możemy się na niego natknąć. Dzisiaj taka 
jest odpowiedź na ten temat.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Pan senator Jan Rulewski zadaje pytanie.

Senator Jan Rulewski:

Tak, dziękuję, Panie Marszałku.
Chcę kontynuować wątek pana senatora 

Termińskiego, ale może nie ten w sprawie kaska-
dowej, tylko tę sprawę, którą pan poruszył. Otóż 
w przepisach w art. 13 jest powiedziane, że rzeczy-
wiście nie można pobierać przede wszystkim pożyt-
ków finansowych – choć nie wspomina się o innych, 
prawda? – z tytułu zasiadania w radach nadzorczych 
czy w instytucjach spółek podległych lub związa-
nych, ale tylko do poziomu 50%… Innymi słowy, 
art. 13 mówi tak: osoby pełniące w jednoosobowych 
spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach, w których 
jego udział przekracza 50% kapitału zakładowego… 
Czyli będzie można zasiadać w spółkach, w których 
są mniejsze udziały, i można będzie czerpać z tego 
pożytki.

Ale nie o tym chciałbym mówić. Chciałbym mó-
wić, proszę pana, o pewnej idei, którą pan nas tu 
zaraził, myślę, że i mnie, to znaczy o sprawiedliwo-
ści społecznej. Czy pan uważa, że można nazwać to 
sprawiedliwością społeczną, że w momencie, gdy 
rząd PiS wychodzi z taką ofensywą w zakresie kon-
troli i ograniczania wynagrodzeń… O, to jest mniej 
ważne pytanie.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: No dobra, 
proszę bardzo…)

Ale pan minister jest zajęty… I nie zamierza dla 
mnie przerywać. Przepraszam…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ale proszę 
zadawać pytanie.)

Panie Ministrze, z taką ofensywą moralną wycho-
dzi również pan i uzasadnia pan to pojęciem sprawie-
dliwości społecznej, a jednocześnie kilku prominent-
nych polityków obejmuje funkcje w takich spółkach 
z wynagrodzeniami rażąco przeciwnymi sugestiom, 
które pan tu wypowiada. Kaśków, Jasiński – 200 ty-
sięcy w KGHM. Czy pan nie czuje w związku z tym 
jakiegoś defektu moralnego? Czy ma pan odwagę 
bronić tych pozycji w ramach sprawiedliwości spo-
łecznej?
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(senator Z. Cichoń) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Władysław Komarnicki, proszę bar-

dzo.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, dziękuję za to, że pan mnie uspo-

koił, mówiąc, że pracuje zespół. Mam takie pytanie. 
Jako przedsiębiorca działałem w sektorze prywatnym 
przez 27 lat w różnych spółkach. Byłem i założycie-
lem, i członkiem rady nadzorczej, nawet w spółkach 
giełdowych. I stąd moje pytanie, Panie Ministrze, któ-
re jest wyrazem troski. Czy powołując się na wzory 
z sektora prywatnego, innymi słowy komercyjnego, 
uwzględniliście w zaproponowanych tutaj kryteriach 
doboru członków zarządów czy rad nadzorczych takie 
rzeczy – ja też przez to przechodziłem – jak kwali-
fikacje, doświadczenie, procedury wyboru, poprzez 
np. odpowiednie konkursy czy z pomocą jakichś firm 
headhunterskich, które profesjonalnie szukają od-
powiednich ludzi? Skoro często mówicie państwo 
o odpolitycznieniu tych stanowisk, o tym, że chcecie, 
żeby tam byli ludzie przede wszystkim kompetentni, 
a nie klienci partyjni, to czy w takim razie stworzono 
odpowiednie kryteria doboru tych ludzi i czy zarobki 
również mają odpowiadać sektorowi komercyjnemu? 
Czy takie warunki, kryteria zostały spełnione? Czy 
w spółkach stanowiących własność publiczną napraw-
dę zadbano o to, żeby te kryteria były stosowane? Bo 
to jest istotą sprawy. To jest ogromny sektor i to są 
bardzo odpowiedzialne stanowiska.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Skarbu Państwa  
Filip Grzegorczyk:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! 

Te kryteria, o które pan senator pyta, oczywiście mają 
charakter rynkowy i te kwestie zostały w odpowied-
nich aktach prawnych uregulowane. Pan senator mó-
wił o firmach headhunterskich itd. Tylko że my znamy 
już z historii takie przypadki, gdy wynajmowano 
firmę headhunterską, ona dawała swoje rekomenda-
cje, jeśli chodzi o wybór najlepszego kandydata na 
dane stanowisko, ale z jakichś dziwnych przyczyn 
ta rekomendacja nie spotykała się z uznaniem mini-
stra, a więc i tak wybierano zgodnie z oczekiwaniem 
ministra, a nie zgodnie z rekomendacją spółki he-

wprowadza się zmiany poprzez uchylanie pewnych 
punktów dotyczących jednostek, gdzie udział Skarbu 
Państwa, względnie samorządu, wynosił ponad 50% 
akcji – czy też były jakieś inne regulacje? Jeśli były 
to te regulacje, o których mówię, o wynagradzaniu 
osób kierujących, to ustawa kominowa przewidywała 
maksymalnie sześciokrotność średnich wynagrodzeń, 
a tu wprowadzamy piętnastokrotność, czyli w zasa-
dzie nie można powiedzieć, że ten przelicznik ulega 
zmniejszeniu. To tyle.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Skarbu Państwa  
Filip Grzegorczyk:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze, 

ja się z panem senatorem zgadzam, ale nie w całości. 
Dlaczego? Dlatego, że to nie jest… Zdanie, że ustawa 
kominowa wprowadzała limit sześciokrotności, jest 
prawdą, ale to nie jest cała prawda, dlatego że ustawa 
kominowa stanowiła: albo sześciokrotność, albo brak 
limitu. A co to znaczy sześciokrotność albo brak limi-
tu? Sześciokrotność albo brak limitu to znaczy brak 
limitu. Jakimi przesłankami kierowały się poprzednie 
kierownictwa Skarbu Państwa w zakresie odchodzenia 
od limitu na rzecz braku limitu, czyli kontraktów? 
Nie znam odpowiedzi na to pytanie, trudno jest mi się 
wypowiadać za poprzedników, ale faktem jest to, że 
w bardzo wielu przypadkach, kiedy limit pewnie po-
winien działać, po prostu od tego limitu odstępowano. 
Te odstępstwa były masowe. Spółki sektora górnic-
twa węgla kamiennego – KHW, Kompania Węglowa, 
Jastrzębska Spółka Węglowa, Węglokoks… Te wszyst-
kie spółki powinny być w limicie, a nie były w limicie, 
one były po prostu, że tak powiem, na kontrakcie.

Czym się kierowano? Uważam, że były to dyskre-
cjonalne decyzje i że nie brano pod uwagę… Nie ma 
w ministerstwie materialnych śladów wskazujących 
na kryteria pójścia jedną lub w drugą drogą. Uważam, 
że były to decyzje arbitralne. My nie wprowadzamy 
podwyższonego limitu, my ten limit tak naprawdę 
obcinamy, co już podkreślałem na wstępie, i wpro-
wadzamy ściśle określone parametry spółek. Chcemy 
uniknąć sytuacji, którą uważamy za nierozsądną, że 
w takim samym kominie znajdzie się – nie uchybia-
jąc nikomu – i prezes PKS, i prezes Lotosu, którzy 
teoretycznie są w takiej samej grupie, gdyby brać 
pod uwagę ustawę kominową. To obcięcie tych naj-
wyższych kominów, najwyższych wynagrodzeń, ale 
i racjonalizacja całego systemu.
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(podsekretarz stanu F. Grzegorczyk) Senator Przemysław Termiński:

Panie Ministrze, mnie bardzo zaciekawiło to, co 
pan powiedział, i osobiście mam naprawdę gigan-
tyczne wątpliwości, czy uda się państwu wprowadzić 
w zakresie wynagrodzeń kaskadowych, w obszarze 
chociażby spółek zagranicznych… Obecnie sytuacja 
jest bowiem taka, że są dwa stany prawne. Albo mamy 
polskiego prezesa polskiej firmy, który jednocześnie 
pełni funkcję za granicą – i, jak rozumiem, poprzez 
określone naciski tu, w Polsce, można wywrzeć na 
nim presję, żeby tam nie pobierał wynagrodzenia 
– albo jest taki stan faktyczny, że za granicą, nie 
wiem, w Stanach, w Kanadzie, w Chile, w Norwegii 
czy w Pakistanie, mamy polskich menedżerów pia-
stujących tam funkcje zarządcze. I troszkę trudno 
jest wymusić na nich, żeby zarabiali w granicach 
wspomnianych limitów, z prozaicznej przyczyny: 
tam po prostu wynagrodzenia są 10 razy wyższe. 
Obiektywnie są wyższe. I teraz moje pytanie brzmi: 
czy państwo chcecie regulować również wynagro-
dzenia takich osób, jeżeli chodzi o spółki zależne od 
polskich podmiotów, ale zlokalizowane za granicą? 
To jest pierwsze pytanie.

I drugie pytanie, które mi się tu nasunęło, trochę 
w kontekście dyskusji, trochę zainspirowali mnie tutaj 
inni panowie senatorowie: proszę powiedzieć, czy 
nabycie 20% spółki giełdowej przez podmiot kontro-
lowany dzisiaj przez państwo, np. przez Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych PZU, pierwsze z brzegu, co 
nie jest niczym nadzwyczajnym… Nabycie tych 20% 
zgodnie z kodeksem spółek handlowych daje pań-
stwu prawo do mianowania członka rady nadzorczej, 
głosowania grupami itd. Pan minister zapewne wie, 
o czym mówię. Czy również w takiej sytuacji będą 
wchodziły, niejako z automatu, przepisy omawianej 
ustawy i będzie oczekiwanie, że wynagrodzenia dla 
menedżerów w takiego typu spółce, nabytej jednak 
na giełdzie, również zostaną ograniczone? Mowa tu – 
podkreślam – o całkiem prywatnych spółkach, które 
zostały kupione w drodze publicznej oferty.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Skarbu Państwa  
Filip Grzegorczyk:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Po pierwsze, bez 
względu na to, gdzie jest położona spółka, jest kry-
terium kontroli. I albo, że tak powiem, w organie, 
w walnym zgromadzeniu tej spółki przeprowadzi się 

adhunterskiej. A więc jeśliby to miało wyglądać w ten 
sposób, to chyba byłoby to bezsensowne wydawanie 
pieniędzy i dlatego my faktycznie nie przewidujemy 
korzystania z usług firm headhunterskich.

Co do spółek z większościowym udziałem 
Skarbu Państwa, to kwestie dotyczące tego, jakie 
kwalifikacje należy posiadać, reguluje ustawa o ko-
mercjalizacji i prywatyzacji oraz rozporządzenie 
do tej ustawy.

A co do spółek z mniejszościowym udziałem 
Skarbu Państwa, to proszę mi wierzyć, że reguł żad-
nych nie ma. No, państwo ich wcześniej nie wpro-
wadzili, a myśmy jeszcze nie zdążyli, ale dajcie nam 
szansę.

Proszę przyjąć też zapewnienie co do tego, że 
w radach nadzorczych największych spółek funkcjo-
nują tzw. komitety nominacyjne. To są poważne de-
cyzje korporacyjne. Jakkolwiek pewnie ze względów 
politycznych państwo i tak będą mieli swoje zdanie 
na ten temat – cokolwiek bym powiedział – chcę po-
wiedzieć, że w sensie korporacyjnym to działa i nie 
są to decyzje arbitralne. Są odpowiednie procedury 
kwalifikacyjne.

Podkreślam także jeszcze jedną istotną kwestię, 
którą zawsze podkreśla pan minister Jackiewicz, 
którego przecież ja jestem tylko zastępcą. Otóż 
pan minister Jackiewicz mówi wyraźnie, że bie-
rze odpowiedzialność za nominacje w spółkach 
Skarbu Państwa, bo nie wyobraża sobie realizacji 
polityki rządu PiS przez ludzi, którzy nie wyznają 
poglądów zgodnych z linią rządzącej większości. 
No trudno zarządzać spółkami za pomocą opozy-
cji, trudno realizować program rządu z pomocą 
osób, które w sposób jawny stoją po przeciwnej 
stronie sceny politycznej. Pan minister Jackiewicz 
wielokrotnie to podkreślał i bierze odpowiedzial-
ność za nominacje. Tyle mogę w tej sprawie po-
wiedzieć. Oczywiście wydaje mi się, że to jest 
dość klarowne.

(Senator Władysław Komarnicki: Dziękuję za te 
szczere słowa, które pan powiedział, cytując swojego 
ministra. Teraz rozumiem…)

Przepraszam, to są słowa zaczerpnięte z wywia-
dów prasowych. Ja nie odkryłem tutaj Ameryki, Panie 
Senatorze.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: No, dobrze, 
Panie Ministrze. A czy te kryteria polityczne są wpi-
sane do jakiejkolwiek ustawy?)

Nie, nie są.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Przemysław Termiński. Proszę bardzo.
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(podsekretarz stanu F. Grzegorczyk) Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! W zakresie 
podmiotowym tej ustawy są między innymi także 
likwidatorzy. Proszę mi powiedzieć, dlaczego pań-
stwo żeście nie ujęli na przykład funkcji prokurenta. 
Czy celowo, czy przez przeoczenie? Jakie było ratio 
legis nieuwzględnienia tego?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Skarbu Państwa  
Filip Grzegorczyk:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! 
Likwidatorzy zostali uwzględnieni, bo i dzisiaj kwe-
stia wynagrodzeń likwidatorów jest regulowana. 
Chcieliśmy wprowadzić takie regulacje dotyczące 
wynagradzania likwidatorów, które będą motywują-
ce z punktu widzenia, powiedziałbym, sensownego 
w czasie kończenia procesów likwidacyjnych.

Proszę państwa, dzisiaj spotykamy się w minister-
stwie z sytuacją, w której likwidacja w gruncie rzeczy 
stanowi rewelacyjne źródło zarobkowania likwidatora 
przez lat kilkanaście. W związku z tym likwidator 
z założenia ma dostać relatywnie niewysokie wy-
nagrodzenie oraz premię za zakończenie likwidacji 
w terminie. Mówiąc krótko, likwidatorowi ma się 
opłacać nie prowadzenie likwidacji, a zakończenie 
likwidacji w jak najkrótszym czasie.

Tymczasem prokurent to jest pełnomocnik, to 
jest szczególny rodzaj pełnomocnictwa, pełnomoc-
nictwa handlowego. To nie jest przeoczenie, to po 
prostu nie jest członek organu. Nie dyskutowaliśmy 
o tym, przyznaję, nie było to poddawane dyskusji, 
ale w tej chwili, na szybko nie znajduję uzasadnienia, 
żeby regulować kwestie wynagrodzeń prokurentów. 
Ostatecznie prokurent działa na podstawie kontraktu 
ze spółką, czyli tak czy owak prokura jest udzielana 
przez zarząd. Panie Senatorze, jeśli pan pozwoli, to 
rozważymy to i jeśli faktycznie dojdziemy do przeko-
nania, że należałoby to robić, to po prostu wniesiemy 
projekt nowelizacji ustawy w tym zakresie.

Dzisiaj, tak jak mówię, jesteśmy otwarci na gło-
sy krytyki, ale też chcielibyśmy sprawdzić działanie 
ustawy w praktyce, a po jakimś czasie, jeżeli zajdzie 
taka potrzeba, po prostu ją korygować.

Tak jak mówię, kwestia, o której wspomina pan 
senator, jest nowa, dlatego dzisiaj wolałbym odesłać 
ją do analiz aniżeli decydować, czy zdaniem rządu 
byłoby to zasadne, czy nie. Nie mam też do tego man-
datu. Najpierw chcielibyśmy to przemyśleć.

pewne uchwały, albo się ich nie przeprowadzi. A jak 
się je przeprowadza, to jest kontrola.

Po drugie, pan mówi o rażąco innych wynagro-
dzeniach. Ale my mamy spółki zależne nie tylko 
w Kanadzie, gdzie wspomniane wynagrodzenia są 
wyższe, lecz także na Ukrainie, gdzie wynagrodzenia 
są znacząco niższe. A zatem, co do zasady, są widełki. 
A jeżeli faktycznie pojawia się wyraźny sygnał, wy-
raźny powód do odstąpienia od przepisów ustawy… 
No, po to mamy zawór bezpieczeństwa w art. 4. I to 
jest, podkreślam, zaletą ustawy, a nie jej wadą. Bo 
przecież doskonale pan senator wie, że wszystkiego 
uregulować się nie da. Życie jest zawsze bogatsze. 
Dlatego jest potrzebny wspomniany zawór. I to świad-
czy o racjonalności ustawodawcy. Tak że to tyle, jeśli 
chodzi o pierwsze pytanie.

A drugie pytanie, jeżeli pan senator zechciałby 
przypomnieć…

(Senator Przemysław Termiński: Ono dotyczyło 
tego, czy jeśli którykolwiek z podmiotów kontrolo-
wanych przez Skarb Państwa nabędzie…)

Aha, okej, już pamiętam. Dziękuję bardzo.
No, Panie Senatorze, ja powiem w ten sposób: jeże-

li Skarb Państwa obejmuje pakiet, który daje kontrolę, 
no to oczywiście spółka staje się spółką kontrolowaną 
przez Skarb Państwa. No, to też jest tak, że Skarb 
Państwa… My patrzymy na spółki w taki sposób 
historyczny, że zawsze była… i w związku z tym 
jest kontrolowana… W coraz mniejszym stopniu, 
ale jednak. A pan pyta o sytuację nową, relatywnie 
nową, czyli zwiększanie domeny Skarbu Państwa. 
No, odpowiedź brzmi tak: jeśli Skarb Państwa na-
bywa kontrolę, to niewątpliwie taka spółka zaczyna 
podpadać pod zakres podmiotowy ustawy. To fakt. 
Tylko nie patrzmy już wtedy na taką spółkę jako na 
spółkę tak znowu całkiem prywatną. Bo skoro jest 
kontrolowana przez Skarb Państwa, no to jaka ona 
jest prywatna?

(Senator Przemysław Termiński: Kontrolowana 
w 20%.)

Nie. Albo się kontroluje, albo nie.
(Senator Przemysław Termiński: W przypadku 

rozproszonego akcjonariatu 20% to czasem więcej 
niż 50%.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dobrze, Panowie, za chwilę podyskutujemy.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu 

Państwa Filip Grzegorczyk: No właśnie.)
No, oczywiście, że w przypadku rozproszonego 

akcjonariatu …
(Głos z sali: Pełna zgoda, tu nie ma sporów.)
Pan senator Jerzy Czerwiński, proszę bardzo.
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gdzie są limity, które wprawdzie są wyższe niż w sta-
rej ustawie kominowej, ale wentyle bezpieczeństwa są 
potencjalnie mniejsze. Kto o tym będzie decydował? 
Czy w tym zakresie macie państwo jakieś wytyczne, 
czy może jest jakaś ogólna wytyczna?

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Skarbu Państwa  
Filip Grzegorczyk:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze, 

moim zdaniem to, na co pan wskazał, to nie jest stan 
dualizmu prawnego, tzn. po wejściu w życie tej usta-
wy ustawa kominowa nie będzie już obejmowała spół-
ek handlowych zakresem podmiotowym, w związku 
z tym tu dualizmu nie będzie. Być może on się…

(Senator Przemysław Termiński: A dlaczego nie 
będzie?)

Bo spółki handlowe wypadają z zakresu podmio-
towego ustawy kominowej. Dualizm będzie gdzie 
indziej, ale nie podpowiem panu senatorowi gdzie.

Jeśli chodzi o wynagrodzenia, to oczywiście na-
szą intencją będzie wprowadzenie tej ustawy dużo 
szybciej, aniżeli to wynika z przepisów tej ustawy. 
Daliśmy termin dość odległy, żeby na pewno zdążyć, 
żeby opozycja nas nie atakowała, że nie realizujemy 
zapisów ustawy, ale będziemy to chcieli zrobić znacz-
nie wcześniej przed terminem ostatecznym, który 
wynika z ustawy. I to na pewno chcemy zrobić. Ale 
ja bardzo apeluję o jedną rzecz: zerwijmy z filozofią 
ustawy kominowej… Bo wszyscy… może nie wszy-
scy, ale duża część państwa podchodzi do tego, jak 
do ustawy kominowej, że skoro jest górny pułap, to 
wszyscy rozumieją to w ten sposób, że będzie wyzna-
czony górny pułap, a właśnie nikt tego nie obiecuje. 
My uważamy, że te pułapy będą różnicowane.

(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, jeśli pan lepiej wie niż ja, to okej, 

ma pan prawo do takich twierdzeń. Ale ja jestem 
w stanie faktycznie i pana zaprosić na dobry obiad, 
by udowodnić panu, że te wynagrodzenia nie będą 
maksymalne, choć oczywiście duże obiady w moim 
przypadku nie są wskazane, bo akurat z nimi walczę. 
To tyle w tym zakresie.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Głos z sali: W każdym razie na obiedzie będzie-

cie…)
Proszę o zadanie pytania pana senatora Adama 

Gawędę.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Do zadania pytania zgłaszał się pan senator 

Przemysław Termiński.
Proszę bardzo.

Senator Przemysław Termiński:
Obiecuję, że to już ostatnie pytanie, Panie 

Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu 

Państwa Filip Grzegorczyk: Nie wierzę.)
(Wesołość na sali)
Przepraszam, że tak na raty pana męczę, ale jest 

limit minuty.
Panie Ministrze, ja powiem tak: z podziwem słu-

cham tego, co pan mówi, i jeśli faktycznie uda się 
państwu to zrealizować, ograniczyć wynagrodzenia 
w spółkach zagranicznych i zlikwidować wynagro-
dzenia kaskadowe, to nie wiem, zapraszam na duży 
obiad, naprawdę. To będzie wielki państwa sukces. 
Nikomu wcześniej się to nie udało, menedżerowie 
zawsze znajdowali możliwość, aby to obejść.

Moje pytanie jest następujące, zadaję je w kontek-
ście pytania pana senatora Cichonia. Tą ustawą nie 
uchyla się dawnej ustawy kominowej. W związku 
z tym mamy dziś sytuację nijako dualizmu prawnego. 
Ja mam tu takie zestawienie, przygotowane przez 
moich pracowników, z którego np. wynika, że prezes 
firmy Energa w zeszłym roku zarobił 1,4 miliona, 
a według nowej ustawy mógłby zarobić 100 tysięcy 
więcej. Prezes grupy Lotos zarobił niecałe 1,5 mi-
liona, będzie mógł zarobić ponad 1,5 miliona. Tam 
jest różnica na poziomie 5%, zgodnie z tymi zapi-
sami, mówię o wartościach maksymalnych. Polska 
Grupa Energetyczna: wynagrodzenie prezesa wy-
niosło 1 milion 100 tysięcy, przynajmniej oficjalnie, 
tymczasem w tej chwili jest to 1 milion 540 tysięcy. 
Nie wiedzieć czemu, ale akurat prezesowi PGNiG 
zabiera się pieniądze. Jastrzębska Spółka Węglowa: 
prezes zgodnie z nowymi przepisami mógłby zarobić 
prawie 2 razy tyle, ile zarobił w 2014 r. Tu mam dane 
za 2014, bo za 2015 jeszcze nie wszystkie zostały 
opublikowane.

Do czego zmierzam? Panie Ministrze, proszę po-
wiedzieć, czy jeśli będziemy mieli 2 ustawy, z jednej 
strony tę, nazwijmy ją, dawną kominową, w odniesie-
niu do której pan powiedział, że wynagrodzenie było 
przyznawane arbitralnie, chociaż chwilę temu pan 
powiedział, że w tej nowej ustawie też jest taki mały 
wentylik bezpieczeństwa, że w razie czego też można 
arbitralnie… W każdym razie proszę powiedzieć, 
kto będzie decydował o tym, czy skorzystać ze sta-
rej ustawy kominowej, czyli arbitralnie sobie ustalić 
wynagrodzenie, czy też z nowej ustawy kominowej, 
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rów, że my chcemy płacić relatywnie niewiele za to, 
że się jest – a przecież 50% tego wynagrodzenia to jest 
premia. Państwo mówią „1,5 miliona” o tym maksie 
z maksów, ale przecież połowa to jest wysoce niepew-
na premia. Przecież połowa tego wynagrodzenia to 
są ściśle wyznaczone parametry, które ten zarząd ma 
osiągnąć. Proszę państwa, przecież gdyby taki system 
stosowano w spółkach górniczych, wtedy kiedy spół-
ki górnicze przeszły na kontrakty, to pewnie dzisiaj 
te spółki byłyby gdzie indziej; tylko że w tych syste-
mach płacono głównie za to, że się jest, a premia była 
jakimś tam – owszem, miłym – dodatkiem. Tam nikt 
nie płacił za efekty. A my chcemy postawić właśnie 
na efekty, czyli, powiem krótko, mówimy tak: pokaż, 
człowieku, najpierw, co zrobiłeś, a my ci zapłacimy 
nawet drugie tyle, ale najpierw pokaż. I taki głównie 
jest cel tej ustawy. Tak więc proszę nie pokazywać 
globalnego wynagrodzenia, proszę patrzeć na wy-
nagrodzenie zasadnicze, a to jest znacząco niższe. 
Przepraszam, że nie jestem w stanie, nie mogę podać 
dokładnych…

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Gawęda, proszę bardzo.

Senator Adam Gawęda:

Ja powiem krótko, w uzupełnieniu. Wiem, że pan 
minister nie może udzielić takich informacji, jednak 
porównanie procentowe czy też jakieś takie szacun-
ki wcześniejszej i obecnej wielkości wynagrodzeń 
pokazują rzeczywiście omawianą sytuację. I moje 
uzupełniające pytanie jest takie… W zasadzie mogę 
powiedzieć, że w latach poprzednich brak tego po-
wiązania spowodował, że olbrzymie wynagrodzenia 
nie szły w parze z efektami i mamy kilkumiliardowe 
straty w tych spółkach. Dzisiaj omawiana ustawa 
to reguluje. Panie Ministrze, proszę powiedzieć, jak 
procentowo właśnie w spółkach górniczych – jeśli pan 
ma taką wiedzę – będzie to wynagrodzenie obniżone. 
Podkreślam: procentowo, bo wiem, że kwotowo tego 
nie można powiedzieć. Ja oczywiście znam te kwoty, 
ale to pytanie zadaję po to, żeby też tutaj w Senacie 
powiedzieć o rzeczach konkretnych, mianowicie 
o tym, że właśnie ten patologiczny system spowodo-
wał olbrzymie straty. I gdyby omawiana dzisiaj usta-
wa wtedy funkcjonowała, to z pewnością pomogłaby 
przyspieszyć proces naprawczy i restrukturyzacyjny, 
głównie w spółkach wydobywczych, surowcowych.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

Senator Adam Gawęda:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Żeby krót-
ko zadać pytania, nawiążę do takich dwóch spraw. 
Chodzi o 2 największe spółki – wcześniej Kompanię 
Węglową, w tej chwili Polską Grupę Górniczą, ale 
mam tu na myśli Kompanię Węglową i Jastrzębską 
Spółkę Węglową – w latach 2013–2015, czyli w okre-
sie, kiedy był zapowiedziany proces restrukturyzacji, 
proces naprawczy tych dwóch dużych spółek, który, 
jak wiemy, nie był realizowany. Czy pan minister 
może powiedzieć, jak wtedy w tych dwóch spółkach 
kształtowały się wynagrodzenia głównych menedże-
rów, prezesów i jakie wtedy odprawy były przydzie-
lone czy też uznane dla tych prezesów, a jak w tej 
chwili kształtują się wynagrodzenia w tych dwóch 
spółkach? Dziękuję.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Skarbu Państwa  
Filip Grzegorczyk:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 

Senatorze! Problem z wynagrodzeniami w spółce, 
w Kompanii Węglowej… Tutaj jest pewien problem 
z informowaniem Wysokiej Izby na ten temat, po-
nieważ, po pierwsze, jest to spółka w gestii ministra 
energii, a po drugie, to nie jest spółka publiczna, 
więc nie mam komfortu, jeśli chodzi o obwieszcze-
nie takich informacji. Skądinąd to wiem, ale powie-
dzieć nie mogę. Powiem tak. Były to wynagrodzenia 
miesięczne idące niewątpliwie w dziesiątki tysięcy 
złotych, przy czym przekraczały… już mocno za-
haczały o drugą połówkę. Odprawy może nie były 
takiej wysokości, jak w przypadku Orlenu, ale to 
były bardzo godziwe odprawy, co najmniej na pozio-
mie ponadrocznego wynagrodzenia. Dzisiaj… Myślę 
że właściwym adresatem tego pytania jest minister 
energii. Mogę powiedzieć, że chyba dzisiaj władze 
Kompanii Węglowej pracują w oparciu o ustawę 
kominową, ale w kominie, czyli chyba dzisiaj zre-
zygnowano ze stosowania kontraktów, więc trudno 
jest mi odpowiedzieć na to pytanie. Ale przykład 
spółek węglowych to jest właśnie doskonały kolejny 
przykład potwierdzający zasadność wprowadzenia 
tych rozwiązań. Bo my zgodnie z tą ustawą chcemy 
płacić za efekty, a nie za to, że się piastuje funkcję 
i głównie uczestniczy, że tak powiem, w obchodach 
barbórkowych w 11 kopalniach. 

Proszę państwa, rzecz jest w tym, i proszę zwrócić 
na to uwagę, apeluję do wszystkich państwa senato-
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Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu 

Państwa Filip Grzegorczyk: Dziękuję serdecznie.)
Rozumiem, że to jest także deklaracja z pana stro-

ny?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu 

Państwa Filip Grzegorczyk: Tak, ale jestem tylko 
wiceministrem.)

Dziękuję bardzo.
Więcej pytań nie ma.
I teraz przechodzimy…
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane 
przez senatora Bogdana Borusewicza i senatora Jana 
Rulewskiego.

Otwieram dyskusję.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Po 16 latach – o wiele lat za późno – przystępujemy 

do prac nad nową ustawą, w skrócie mówię, komino-
wą, tylko że ona już się nie nazywa kominowa, tylko 
nazywa się kominowa plus. Czyli do tego, co było 
silną gilotyną dochodową, wynagrodzeniową 16 lat 
temu, PiS w osobach rządu, sprawozdawców i więk-
szości sejmowej dokłada jeszcze kolejne segmenty 
wynagrodzeń – tak dalece, że w wyniku tego limit 
wynagrodzeń podnosi się dwukrotnie.

W ustawie kominowej maksymalny limit wynosił 
6 przeciętnych plus ewentualnie 3 nagrody roczne 
i 1 z tytułu świadczeń dodatkowych, których dyrekto-
rzy nie mogli pobierać, tylko prezesi zarządów. PiS to 
podwaja. Jest to logiczna konsekwencja, następstwo 
procesu, w którym najpierw obsadziliśmy swoimi 
ludźmi wszystkie spółki, fundusze, agencje, aby teraz 
2 razy podnieść im wynagrodzenia. Nie kłamię. Były 
poseł Kraczkowski otrzymywał wynagrodzenie – 
myślę, że za ciężką pracę w Sejmie – 13 tysięcy zł. 
Dziś otrzyma 10 razy więcej. Jeszcze lepiej urządził 
się były poseł Mariusz Kamiński, który nie dostał się 
do parlamentu, czyli startując z pozycji zero, otrzymał 
w Polskim Holdingu Obronnym kilkadziesiąt tysięcy 
złotych i, myślę, odprawę – chociaż nie jestem w sta-
nie tego sprawdzić, bo jest to ukryte przed opinią 
publiczną, wbrew zasadzie jawności.

Powiedziałem: 16 lat i 16 lat za późno. Brałem 
udział w konsolidacji wielu projektów, które wy-
buchły w warunkach pożaru wynagrodzeniowego 
w 2000 r. Zatem chcę potwierdzić, że ustawa ko-
minowa na pewno nie była majstersztykiem, wręcz 
przeciwnie, była niedobrą ustawą systemową. Ale po 

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Skarbu Państwa  
Filip Grzegorczyk:

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Senatorze, 
ja myślę, że jeżeli bierzemy pod uwagę poziom wy-
nagrodzeń zastany i porównujemy z poziomem, który 
wynika z ustawy, to procentowo jest to, tak myślę, 
około 40 do 50% mniej. A luka, kwota brakująca, 
to właśnie może ewentualnie zostać zapłacona, jeśli 
będą efekty. Czyli na dzień dobry to jest, powiedział-
bym, mniej więcej 40%–50% mniej. Ale bardzo pro-
szę nie łapać mnie w tej kwestii za słowo, bo jednak 
tutaj ministrem właściwym jest minister energii, ja 
mówię tylko o pewnych szacunkach.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dobrze, dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu 

Państwa Filip Grzegorczyk: Dziękuję. To ja już…)
Panie Ministrze, moment, jeszcze ja mam jedno 

pytanie. I mam nadzieję, że to nie jest tylko pytanie 
retoryczne. Ono jest związane z pracowaniem we wła-
śnie tego typu spółkach Skarbu Państwa znaczących 
polityków ugrupowania rządzącego. Czy pan będzie 
w stanie w stosunku do takich polityków zastosować 
tę zasadę, o której pan przed chwilą mówił? Ja nie 
będę wymieniał personalnie…

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Skarbu Państwa  
Filip Grzegorczyk:
Mogę odwrócić pytanie? Chciałbym zapytać, któ-

ry minister – skarbu, energii, rozwoju – bo zakładam, 
że o to panu marszałkowi chodzi, będzie miał śmia-
łość i czelność opublikować na stronie podmiotowej 
BIP informację, dlaczego wyszedł poza ustawę i dał 
wyższą pensję. Moim zdaniem przejrzystość jest naj-
lepszą gwarancją przyzwoitości. Tak że myślę, że to 
jest kwestia właściwego instrumentarium oraz tak 
naprawdę dużej przyzwoitości, a nie zwalczania czy 
przeciwstawiania się. Ja też nie sądzę, żeby ktokol-
wiek, kto trafił do zarządów tych spółek, nie miał 
świadomości toczących się w zakresie wynagrodzeń 
prac.

I powiem, Panie Marszałku, w ten sposób. Nie ma 
w naszym kraju przymusu pracy. Tym bardziej nie ma 
w naszym kraju przymusu pracy w spółkach Skarbu 
Państwa. Albo się menedżerowie godzą z wynagro-
dzeniami, które są oferowane przez akcjonariusza 
większościowego, albo po prostu pracują w dyskom-
forcie, czyli nie godzą się po cichu, albo przestają 
być menedżerami. Nikt nikogo na siłę trzymał nie 
będzie. Naprawdę.
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(senator J. Rulewski) chowania. A pan senator Termiński wskazał jeszcze 
dalsze możliwości.

Wspomniana ustawa, oczywiście, jak powiedzia-
łem, podnosi obecny limit z 9 przeciętnych pensji do 
30. Oczywiście, pan ma rację, że to jest możliwość. 
Ale przed chwilą w pytaniach wykazaliśmy, że to nie 
jest możliwość, to już jest fakt. Że ci wszyscy nomi-
naci, którzy są niejako autorami tej ustawy, a przy-
najmniej obietnicy wyborczej, właśnie sobie podnieśli 
ponad miarę… Pan minister mówi, że minister skarbu 
ograniczył panu Jasińskiemu wynagrodzenie. Ja znam 
inną historię, ale nie będę posługiwał się anegdotami. 
Pan Jasiński na pewno był bardzo niezadowolony, że 
nie przekroczył wspomnianej kwoty 30 przeciętnych 
pensji, a miał otrzymać 50 przeciętnych pensji. Tak 
że praktyka nie pokrywa się z teorią.

Jeśli połączyć wspomniane 2 ustawy, to… Ja się 
przyznaję do błędu, a właściwie do zaniechania, do 
niemożliwości rozwiązania problemu. W obecnie 
omawianej i w kominowej ustawie jest jeden me-
todyczny błąd. Otóż kwestia roli rad nadzorczych, 
zarówno w ustawie kominowej, jak i w tej dzisiaj 
omawianej, nie jest rozwiązana. Rady nadzorcze, 
jako przedstawiciel państwa, jak wszyscy wiemy, 
nie tylko opanowane politycznie… Choć przecież 
polityk może być też bardzo uczciwy i reprezentować 
interes państwa. I m.in. panu Jasińskiemu taki polityk 
z rady nadzorczej powinien ograniczyć wynagrodze-
nie. Rada nadzorcza jest usytuowana i skonstruowa-
na tak, że są po prostu parogodzinne posiedzenia, 
z serwowanym bogatym obiadem, no i oczywiście ze 
wsparciem ze strony sił politycznych. Omawiana tu 
ustawa nie rozwiązuje problemu nadzoru właściciel-
skiego, tego nadzoru, który ma miejsce w spółkach 
publicznych. Ta ustawa, wbrew pańskim twierdze-
niom, rzeczywiście dyskryminuje przedsiębiorstwa 
państwowe, bo dekretuje wynagrodzenia na znacz-
nie niższym poziomie niż w konkurencyjnych spół-
kach prywatnych. Nie rozwiązaliśmy tego problemu 
w 2000 r., bo, jak powiadam, gasiliśmy pożar. Ale 
to nie jest usprawiedliwienie tego, żeby pan minister 
nadal tkwił na takiej pozycji, że gospodarka, za którą 
odpowiedzialne jest państwo, jest dyskryminowana 
– i to w znacznym stopniu – przede wszystkim przez 
przepływy fachowców. Dyskryminuje się ją nie tylko 
w sensie wynagrodzeń, ale możliwości pozyskiwania 
tych fachowców. 

Padało tu stwierdzenie, które proponujemy w po-
prawce, że to mają być fachowcy, a nie ludzie od spra-
wiedliwości społecznej. To mają być przynajmniej 
fachowcy. Ale to za mało, żeby to byli fachowcy. 
Fachowców Polska na szczęście już ma dziesiątki 
tysięcy. To muszą być ludzie najlepsi, bo żeby zarzą-
dzać takimi holdingami jak PGNiG, Orlen, trzeba być 
fachowcem wyższej klasy niż fachowcy w bankach. 
A ta ustawa tej możliwości nie stwarza. Mówi się 

16 latach pracy – niestety również moich kolegów – 
nieudolnych, długotrwałych mamy prawo, Wysoka 
Izbo Senacka, oczekiwać, że rząd PiS przedstawi 
nam dobre rozwiązanie. To dobre rozwiązanie ma 
uwzględniać różne interesy. Przede wszystkim mó-
wimy o gospodarce, nie mówimy o sprawiedliwości 
społecznej. Sprawiedliwość społeczną można roz-
strzygać na wiele sposobów, Panie Ministrze, przez 
system podatkowy, system wspierania. Ale z całą 
pewnością do przedsiębiorstwa nie można wchodzić 
ze sprawiedliwością społeczną. To jest jednostka bo-
jowa, która ma przynosić zysk i powodzenie polskiej 
gospodarce. A jeśli już, to są tam związki zawodowe 
i fundusz socjalny, który ma tę sprawiedliwość spo-
łeczną wyrównywać, względnie uzupełniać. Myli 
pan, Panie Ministrze, pojęcia. To tak, jakby żołnierze 
na froncie… jakby trzeba było uwzględniać też ich 
potrzeby matrymonialne.

16 lat temu ustawa, jak powiadam, powstała rze-
czywiście w warunkach pożaru. Rosły pensje, rad-
ni funkcjonowali – m.in. w Warszawie, pan senator 
Jackowski o tym zapewni – jednocześnie w 3 ra-
dach i otrzymywali jednocześnie 3 wynagrodzenia. 
Burmistrzowie, prezydenci miast… Należało tamten 
pożar zgasić. Udało się go zgasić, ale nie rozwiązano 
problemu, o czym świadczy to, że znowu przyszliśmy 
z tą kozą do płotu. I przyszliśmy ze złym rozwiąza-
niem.

Przechodzę, Panie Ministrze, do rozwiązania. 
Omawiana tu ustawa jest fatalna. Ona jest ustawą 
instrukcyjną, która ogólność wspomnianej nie naj-
lepszej ustawy kominowej sprowadza do szczegółów. 
Jeden przykład. Oto powiada pan w swojej czy rządu 
ustawie, że jeżeli firma, spółka będzie zatrudniała do 
10 osób, to wynagrodzenie nie może wynosić więcej 
niż 3 przeciętne w grupie przedsiębiorczej. A jeśli to 
będzie placówka naukowa, w której pracuje wybitny 
fachowiec i zatrudnia jeszcze większych od siebie 
fachowców, to w ramach wspomnianej ustawy trzeba 
będzie mu obniżyć wynagrodzenie. Bo nie może ono 
przekroczyć wartości 3 przeciętnych. A jeśli będzie 
nieuczciwy prezes, w którego firmie będzie 9,5 eta-
tu, ale żeby przejść do wyższej kategorii zatrudni 
on sobie dodatkowo pracownika, żeby osiągnąć pu-
łap 10 etatów i uzyskać wyższe świadczenie… To 
jest przykład na to, że omawiana ustawa jest nie-
zwykle biurokratyczna. Przypomina mi to wszystko 
opinie o milicjantach z okresu PRL – podobno trzeba 
było malować linie na samochodach, żeby trafili do 
klamki. I podobnie jest tutaj. Omawiana tu ustawa 
jest po to, żeby minister był zadowolony, ale jak to 
wszystko będzie działać w praktyce, do dzisiaj nie 
może odpowiedzieć. Zresztą ustawa zawiera wentyle, 
które dopuszczają jeszcze takie lub inne sytuacje i za-
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(senator J. Rulewski) wę. Takie sytuacje niewątpliwie bulwersowały opinię 
publiczną i były elementem budowania takiego prze-
świadczenia społecznego, że praca nie tylko w szero-
ko rozumianym sektorze publicznym, w charakterze 
urzędnika, parlamentarzysty czy jakiegoś eksperta, 
ale również w sektorze gospodarczym zależnym od 
Skarbu Państwa, jest jakąś prostą, łatwą i oczywistą 
drogą do nieuzasadnionego – podkreślam: nieuzasad-
nionego – wzbogacania się. I, niestety, to przekonanie 
do dnia dzisiejszego pokutuje, ale i skala tych zjawisk 
pokazuje, że to przeświadczenie, wzmacniane nie-
wątpliwie przez media, jak najbardziej ma pokrycie 
w jakichś faktach, nieprawidłowościach i patologiach. 

To oczywiście nie oznacza, że każdy z prezesów 
czy członków zarządów w spółkach z udziałem czy 
będących własnością Skarbu Państwa pobierał nie-
uzasadnione wynagrodzenie. Jest wiele spółek, które 
stosowały, Panie Ministrze, ustawę kominową i sta-
rały się nie wychodzić poza ramy tej ustawy. Wiemy 
też doskonale, że były również i takie sytuacje, że 
w dużych spółkach Skarbu Państwa, w których sto-
sowano ustawę kominową, była możliwość, nazwijmy 
to, dorobienia sobie i zasiadania w spółkach córkach, 
wnuczkach, prawnuczkach, względnie w spółkach, 
w których udziały miała spółka matka, ale człon-
kostwo w radach nadzorczych można było uzyskać 
nie według takich zasad, które są przewidziane dla 
spółek Skarbu Państwa, tylko… To były zupełnie inne 
środki, a gdyby zsumowało się łącznie przychody 
czy dochody osób pracujących w tym sektorze, to 
faktycznie można powiedzieć. że ustawa kominowa 
była dodatkiem do kawy w stosunku do realnych, 
faktycznych dochodów tych osób.

Takie sytuacje… Oczywiście mieliśmy do czynie-
nia… Pamiętam, jak ustawa kominowa była przyjmo-
wana. Ona już wówczas wzbudzała ogromne dyskusje 
co do samej zasady. Wyszło w praniu, okazało się, 
że te rozwiązania, które wówczas… To był bodajże 
2000 r., w każdym razie była to kadencja parlamentu 
1997–2001, i już wówczas wskazywano na to, że jest 
to nieskuteczne narzędzie do tego, aby ten sektor 
regulować.

Wysoka Izbo, znaleźliśmy się w takiej, powiedział-
bym, przedziwnej sytuacji, bo… Jak wspomniałem, 
dla opinii publicznej każda osoba, która w jakiś spo-
sób jest związana z sektorem publicznym, jest osobą 
o bardzo wysokich dochodach. Takie jest powszechne 
przekonanie opinii publicznej. Uposażenie podsekre-
tarza stanu wynosi, zdaje się, 9 tysięcy 600 zł brutto, 
co daje ponad 6 tysięcy zł na rękę, plus wysługa, plus 
inne składniki, które się należą. Urzędnicy, którzy 
takie mają dochody, odpowiadają za bardzo ważne 
sektory życia publicznego i często nadzorują insty-
tucje, gdzie… Dochody kierownictwa tych instytucji 
wielokrotnie przerastają dochody tych, którzy za nie 
odpowiadają.

tylko o zatrudnianiu osób, a ja uważam, że przecież 
takim PGNiG powinna zarządzać jakaś spółka, jakaś 
firma, zespół ludzi, powiązanych ze sobą pod różnymi 
względami, po to, żeby uzyskać najlepsze wyniki.

Szeroko znana praktyka już w 2000 r.: konkur-
sy lub zapytania ofertowe. Gdzież w tej ustawie to 
znajdujemy? Pan minister powiada, że pracujemy 
nad tym. Ta ustawa będzie 16 lat, zanim zatrudnicie 
firmy, które poszukają najlepszych fachowców i to 
nie tylko w Polsce, ale być może za granicą, bo jak 
ich w Polsce nie ma, to tak jak w piłce nożnej trzeba 
ich poszukać za granicą lub wysłać kogoś za granicę. 
Tego w tej ustawie nie ma.

A jeszcze te słynne firmy headhunterskie… Byłem 
świadkiem, jak w spółdzielni ogrodniczej we Francji 
dla 3 tysięcy spółdzielców wyszukano m.in. Polaka, 
którego sprawdzono od szkoły podstawowej aż do…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, niech pan rekapituluje, bo już się zbliża-
my do 10 minut.)

Proszę państwa, ta ustawa oczywiście jest też biu-
rokratyczna, bo mówi – niestety, od razu zastrzegam 
jeszcze 5 minut – o przeciętnej w przedsiębiorstwach 
przemysłowych. Jest to błąd – zresztą w ustawie ko-
minowej tego nie było – bo to powinno być odniesione 
do sytuacji płacowej w spółce, a nie do komunikatu 
GUS. Bo inaczej dochodzimy do sytuacji, w której 
prezes wybitnej spółki badawczej będzie miał wyna-
grodzenie w gruncie rzeczy dyktowane przez prezesa 
GUS, a nie przez sytuację w danym zakładzie pracy.

Dziękuję bardzo, ale jeszcze wystąpię.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I proszę o zabranie głosu pana senatora…
(Senator Stanisław Karczewski: Jackowskiego.)
…Jana Marię Jackowskiego.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja krótko się wypowiem na temat ustawy o zasa-

dach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących 
niektórymi spółkami.

Ta ustawa niewątpliwie była oczekiwana społecz-
nie, ponieważ opinia publiczna przez ostatnie lata 
była informowana o różnych sytuacjach skrajnych, 
o których w swoim wystąpieniu wspominał pan mi-
nister. Przede wszystkim znana była sprawa jednego 
z prezesów ważnej spółki, który na bardzo krótko był 
zatrudniony na tym stanowisku – był w gronie osób 
bliskich ówczesnemu premierowi Donaldowi Tuskowi 
– a następnie otrzymał gigantyczną, milionową odpra-
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(senator J.M. Jackowski) w tym zakresie. Stąd to, co zostało zawarte w tej 
ustawie.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek Sta-
nisław Karczewski)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, przepraszam, ale czas się kończy.)

Już konkluduję. Żeby uporządkować ten obszar, 
jak również te pozostałe obszary… Rząd podejmie 
próbę ich uporządkowania, choć zdaje sobie sprawę 
z tego, że z powodów społecznych i innych na pewno 
nie jest to łatwe wyzwanie. Ale to jest konieczne, 
jeżeli chcemy żyć w państwie, które jest państwem 
nowoczesnym i racjonalnym. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę teraz o zabranie głosu pana senatora 

Roberta Dowhana.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ja trochę się dziwię, że bardzo często dyskutujemy 

ostatnio na temat pieniędzy. Pieniądze są oczywiście 
tematem w Polsce bardzo ciekawym, szczególnie dla 
mediów. Interesujące są zwłaszcza zarobki. Może 
jest tak, bo dzisiaj pokutuje jeszcze… Nadal pojawia 
się ta zazdrość, kiedy sąsiad kupi lepszy samochód 
czy inne rzeczy. Może przyczyna jest taka, że na-
sze społeczeństwo nie dorosło do tego, że… 26 lat 
po transformacji są firmy, które przynoszą ogromne 
zyski i potrzebują dobrych menedżerów. Nie chcę tu 
porównywać rządów Platformy i obecnych rządów 
Prawa i Sprawiedliwości. Takie rzeczy nie dzieją się, 
jeżeli chodzi o sektor prywatny. Sektor prywatny 
rzadko się chwali zarobkami, ale chwali się wyni-
kami. Chciałbym, żeby to się przeniosło do nas, do 
spółek Skarbu Państwa. Dobrze jest mówić o tym, 
kto ile zarobił, ale my nie mówimy o tym, kto ile 
pracy wykonał, kto za co odpowiadał, kto przyniósł 
jakie zyski, ile firma zatrudnia ludzi czy też jak jej 
notowania na giełdzie mają się do tego, co było za 
poprzedników. To są ważne elementy, a my dysku-
tujemy o tym, komu ile zabrać, kto ile zarabia, kogo 
jaka ustawa obejmie, kominówka czy jakaś inna, czy 
ktoś, kto założy firmę, może pracować jako osoba 
fizyczna, czy też jako osoba prawna itd. No, przecież 
zarabianie pieniędzy to nie jest przestępstwo. Trzeba 
przyzwyczaić się do tego, że jedni zarabiają małe 
pieniądze, a inni – różne firmy, podmioty – zarabiają 
duże pieniądze. 

Zabrakło mi dzisiaj w tej debacie porównania… 
No, fajnie powiedzieć, że prezes PKO zarobił, nie 
wiem, 2 miliony zł. To jest ogromna kwota pieniędzy 

W poprzedniej kadencji pozwoliłem sobie skie-
rować 36 oświadczeń do kierowników i szefów 
tych instytucji publicznych, które są finansowane 
z budżetu Skarbu Państwa. Chodziło na przykład 
o Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Kancelarię 
Sejmu, Kancelarię Senatu, agencje rządowe, o tego 
typu instytucje. W 34… Chodziło o to, aby na pod-
stawie druku Rb-70, czyli sprawozdania składanego 
do Ministerstwa Finansów, przedstawiono średnią za-
robków całej instytucji, a oprócz tego, żeby przedsta-
wiono średnią zarobków kadry kierowniczej. I co się 
okazało po dokonaniu analizy tych materiałów, które 
spłynęły? Okazało się, że w niektórych agencjach, 
zwłaszcza w sektorze rolnictwa, średnia zarobków 
dyrektorów, wiceprezesów, osób zajmujących tam 
kierownicze stanowiska, wynosiła np. ponad 25 ty-
sięcy zł. Ponad 25 tysięcy zł – średnia kierownictwa. 
Jeżeli chodzi o Kancelarię Sejmu czy Kancelarię 
Senatu, to były to kwoty znacznie przewyższające 
uposażenie posła, senatora czy podsekretarza sta-
nu. Jeżeli chodzi o różne centralne instytucje pań-
stwowe, to ta średnia była bardzo zróżnicowana. Co 
to pokazało? Pokazało to, że osławione zamrożenie 
płac w sektorze publicznym, którego dokonano, już 
nie pamiętam, przed 8 czy 9 laty, w pewnej mierze 
okazało się fikcją. Teoretycznie te wynagrodzenia 
były zamrożone, ale faktycznie, poprzez różnego 
rodzaju dodatki, różne rozwiązania formalnopraw-
ne, dochody kadry kierowniczej rosły, podczas gdy 
dochody przeciętnych pracowników, tych, którzy nie 
sprawują funkcji kierowniczych, pozostawały bez 
zmian. Taką sytuację mieliśmy. Była to, powiedział-
bym, sytuacja skrajna. No proszę sobie wyobrazić, że 
dyrektor administracyjny, który odpowiada za spra-
wy administracyjne, uzyskuje miesięczne dochody 
półtorakrotnie wyższe od dochodów premiera rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej. Do takich patologii doszło 
w sferze płac w sektorze publicznym.

Ustawę, nad którą teraz procedujemy, odnoszącą 
się do tego najbardziej widowiskowego fragmentu tej 
problematyki, traktuję jako krok w bardzo dobrym 
kierunku. Mam nadzieję, że rząd będzie zmierzał 
ku temu, by uporządkować sytuację, jeżeli chodzi 
o wynagrodzenia w sektorze publicznym, tak aby je 
w jakiś oczywisty sposób zracjonalizować i powiązać 
ze stopniem odpowiedzialności za konkretny frag-
ment naszej rzeczywistości publicznej, którą dana 
osoba ponosi. Z tego punktu widzenia na ręce pana 
ministra… Wyrażam opinię, iż oczekujemy na dalsze 
rozwiązania w tym zakresie. Chodzi o to, żeby skoń-
czyć z pewnego rodzaju fikcją, jaką mamy obecnie 
– teoretycznie ta sfera jest regulowana, natomiast 
w praktyce urzędniczej, w praktyce funkcjonowa-
nia państwa dochodzi do niesamowitych rozjazdów 
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(senator R. Dowhan) wie. O tym przecież trzeba mówić. Nie należy ciągle 
wstydzić się pieniędzy czy tego, czym się otaczamy. 
Przecież to wszystko jest dla ludzi. Po to pracujemy, 
żeby wypracować zysk. Jak ktoś pracował przez całe 
życie na to, żeby się dobrze wykształcić, nabyć umie-
jętności, a dzisiaj zajmuje kierownicze stanowisko… 
Chwała takim ludziom.

Na koniec chcę powiedzieć o tej sprawiedliwości, 
bo… Nie chodzi o obronę, ale padły tu słowa pod 
adresem jednego z prezesów firmy państwowej, który 
niedawno pełnił inną funkcję. Mam na myśli prezesa 
Lotosu, pana Roberta Pietryszyna – naprawdę znam 
go z dobrej strony jako dobrego fachowca i dobre-
go człowieka, który zna się na robocie. Pokazał on 
też – bez tych naszych ustaw, bez tego debatowania, 
rzucania w kółko nazwiskami i nazwami firm, spółek 
Skarbu Państwa – że nawet jeśli komuś przysługuje 
odprawa w wysokości prawie 0,5 miliona zł, to można 
jej nie pobrać i uniknąć szumu medialnego. Tak, to się 
odbyło bez szumu medialnego, nie tak jak w innych 
przypadkach. Zauważono, że jak media się rozpisały, 
jak zrobił się szum, to nagle ktoś oddał odprawę. Tu 
było odwrotnie, bo pieniądze należały się z tytułu 
zakazu konkurencji, z umowy, która funkcjonuje we 
wszystkich przedsiębiorstwach, a ktoś powiedział: 
dziękuję, nie przyjmuję. A jeżeli ktoś uważa, że za 
dużo zarabia, to może przecież przekazać darowiznę 
na cele społeczne, na hospicja, na szpitale, na stowa-
rzyszenia. Może zrobić ze swoimi pieniędzmi, co 
chce. I to jest sprawiedliwość społeczna – kiedy ktoś, 
kto mało pracował, obejmuje stanowisko i chce po-
kazać, że jest dobrym menedżerem, że nie przyszedł 
tylko po to, żeby brać pieniądze i pakować do kie-
szeni, potrafi powiedzieć „dziękuję” i zrezygnować 
z kilkuset tysięcy. I o takich ludzi powinniśmy wal-
czyć, o takich ludzi powinniśmy dbać, a najlepszym 
przykładem jest nowy prezes Lotosu, pan Robert 
Pietryszyn. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Teraz proszę o zabranie głosu pana senatora 

Leszka Czarnobaja.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Parę słów na temat wynagrodzenia. No, wynagro-

dzenie, podobnie jak podatki, jest takim elementem, 
na który chcielibyśmy mieć jak największy wpływ, 
a na pewno chcielibyśmy móc jak najwięcej powie-
dzieć w sprawie czyjegoś wynagrodzenia. Osobiście 
uważam, że uregulowanie spraw dotyczących wy-
nagrodzenia nie tylko w spółkach Skarbu Państwa, 
ale również tam, gdzie Skarb Państwa ma jakikol-

i życzę każdemu, również sobie, żeby takie pieniądze 
zarobił. Jego odpowiednik, prezes PKO SA, zarobił 
prawie 9 milionów zł, ale o tym już nie mówimy. Nie 
mówimy na przykład o tym, że prezes TVN – wycią-
gnąłem te dane z portalu money.pl – który nie może 
się równać chociażby z prezesem Orlenu, z prezesem 
PGNiG – zarobił również ponad 8 milionów w ciągu 
ubiegłego roku. Tak zarabiają menedżerowie, któ-
rzy są wybierani w konkursach, którzy są wybierani 
przez rady nadzorcze. Rada nadzorcza jest powołana 
do tego, żeby wybrać zarząd, ona rozlicza zarząd, 
a radę nadzorczą powołuje właściciel. Jeżeli spółka 
Skarbu Państwa ma pakiet większościowy czy też ma 
udziały mniejszościowe, to jej przedstawiciel zasia-
da… I oni są od tego, żeby rozliczać. Dziwię się, że 
my dzisiaj dyskutujemy o… Próbujemy dostosować 
ustawy, bo ktoś coś zarobił, ktoś inny nie może zara-
biać. Dlaczego nie może? Dlaczego odbierać ludziom 
prawo do zarabiania? Kim chcemy obsadzać stanowi-
ska w takich ważnych firmach, które są notowane na 
giełdzie, są naszymi priorytetami, oczkami w głowie, 
firmach z udziałem spółek Skarbu Państwa? Dziwię 
się tej dyskusji i dziwię się temu, że po raz kolejny 
sięgamy po rzeczy, które… Tak naprawdę powinni-
śmy chronić te firmy i opiekować się nimi, a przez 
to, że dzisiaj debatujemy o zarobkach… Kto, jaki 
menedżer będzie chciał wiązać się z taką firmą, skoro 
jutro możemy przyjąć nową ustawę i znowu zabrać, 
nie wiem, tak jak ostatnio 70%, może 99%, a może 
w ogóle będzie dopłacał do tego?

Uważam, że ta debata, ta ustawa… Zdaniem 
wielu fachowców, ludzi biznesu obecnie naprawdę 
trudno jest obsadzać stanowiska w spółkach Skarbu 
Państwa, trudno jest znaleźć kogoś odpowiedzialne-
go, kogoś z wykształceniem, z doświadczeniem. Mało 
jest takich ludzi, którzy potrafią zadziałać… O tym 
powiem na końcu. Dziwi mnie to hasło, które tu się 
pojawia: sprawiedliwość społeczna. Jeśli chcecie 
mieć sprawiedliwość społeczną w gospodarce… Jak 
przyrównać firmę do tej sprawiedliwości społecznej? 
Spółki Skarbu Państwa, jeżeli mamy to przyrównać, 
też nie działają sprawiedliwie, bo wiele firm, ma-
łych podmiotów upadło dlatego, że nie były w stanie 
konkurować z tymi spółkami, nie były w stanie dać 
takich samych cen. Te nasze spółki, można powie-
dzieć, działały na niekorzyść innych firm, które się 
przy nich nie utrzymały. Czy to jest sprawiedliwe? 
Tak, jest to sprawiedliwe, bo dzisiaj wygrywa wolna 
gospodarka, wygrywają ceny, wygrywa dobre zarzą-
dzanie, wygrywa to, co jest elementem zdrowej ry-
walizacji gospodarczej. Nie będziemy tworzyć ustaw 
po to, żeby ktoś nie zarobił. Niech zarabia. Niech 
zarabiają ministrowie, jeżeli dobrze wykonują swoją 
pracę, niech w końcu zarabiają i posłowie, i senatoro-
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(senator L. Czarnobaj) warto się zastanowić, a mianowicie: czy odchodzący 
menedżer powinien mieć inną odprawę niż pozostali 
pracownicy, czy nie. Ja jestem zdania, że wysokość 
wynagrodzenia menedżera powinna być tu czynni-
kiem dominującym, a nie poboczne rzeczy, takie jak 
chociażby odprawa, zakaz konkurencji, za co płacimy, 
czy inne tego rodzaju rzeczy. Oczywiście pan mini-
ster ma rację co do wielu rzeczy, ale to jest element, 
który będzie pozwalał na różnego rodzaju odejścia 
od przepisów ustawy.

Co jeszcze jest ważne? Zapytaliśmy tutaj pana mi-
nistra, czy jeżeli dana spółka Skarbu Państwa zawrze 
umowę z inną firmą o zarządzanie… Pan minister po-
wiedział, że w tej ustawie nie reguluje się takich kwe-
stii, jeśli chodzi o wysokość wynagrodzenia. Czyli 
mniemam, że jeżeli spółka Skarbu Państwa zawrze 
z inną firmą umowę o zarządzanie, ustali kwestie 
dotyczące zarządzania, to wynagrodzenia w firmie 
zarządzającej mogą być dowolne. W związku z tym 
to także są pewne niebezpieczeństwa.

Również kwestia pracy w jednej firmie jako me-
nedżer, a w innych jako przedstawiciel w radzie nad-
zorczej lub w innych organach spółki. To powoduje 
możliwości uruchamiania… Oficjalnie na papierze 
mogą to być 2 miliony zł, do których często się od-
nosimy, a jednak rzeczywistość będzie inna.

Jeśli chodzi o przykłady, które pan minister poda-
wał, to – tak jak powiedziałem – są one co najmniej, 
delikatnie mówiąc, naganne. Ale ten projekt ustawy 
powoduje – bo pan minister mówił, że dotyczy to na 
pewno około 400 podmiotów, które kontroluje Skarb 
Państwa – rozszerzenie na inne podmioty, również 
podmioty gminne… Panie Ministrze, będzie tak, że 
nieuchronnie pojawi się presja dotycząca wzrostu 
wynagrodzeń menedżerów w innych firmach. Pan 
oczywiście podał skrajne, nagminne, złe, czasami 
patologiczne przykłady wynagrodzeń, jednak – 
pan minister nie oszacował, ja też nie potrafię tego 
oszacować – menedżerowie niektórych instytucji, 
mniejszych firm będą kładli nacisk na to, co dotyczy 
wysokości wynagrodzeń.

Dlatego, podsumowując, chciałbym powiedzieć, 
że dobrze, że rozpoczyna się dyskusja, dobrze, że 
rozpoczyna się proces. Ta ustawa niesie mnóstwo 
zagrożeń. I proszę mi nie mówić, że 2 miliony zł, 
a w pewnych przypadkach może to być jeszcze wię-
cej… Że to jest sprawiedliwość społeczna.

Jeszcze tylko odnośnie do współczynnika 
Giniego… Są dwa wzorce. Pierwszym wzorcem 
jest część krajów europejskich, w tym kraje skan-
dynawskie, gdzie ten współczynnik wynosi około 
30, poniżej 30, chyba w Irlandii wynosi 24,6. Ale 
są dwa takie kraje, w których wynosi on ponad 40. 
Chciałbym prosić, żebyśmy nie brali przykładu z tych 
krajów. Są to Rosja i Stany Zjednoczone. Tam różnica 
między najniższym czy średnim wynagrodzeniem, 

wiek udział, jest ruchem w dobrym kierunku, Panie 
Ministrze. I nasze pytania – zresztą już to powie-
działem – nie wynikają z tego, że wszyscy jak jeden 
mąż jesteśmy przeciwni temu kierunkowi porządko-
wania, bo to, co pan minister przeczytał, jeśli chodzi 
o wysokość wynagrodzeń… Jak one były ukrywane, 
to jest inna rzecz, ale kwestie dotyczące wysokości 
wynagrodzeń na pewno nie były transparentne i nie 
są rzeczą godną naśladowania, w związku z tym upo-
rządkowanie tych spraw jest dobrym ruchem.

Ale chciałbym przedstawić kilka uwag na temat 
tego, co państwo proponujecie, i powiedzieć kilka 
słów na temat wynagrodzeń, wielkości wynagrodzeń. 
No, ja oczywiście daleki byłbym od stwierdzenia, 
że takie wynagrodzenie, o którym tutaj mówił pan 
senator sprawozdawca, w wysokości 1,5 miliona czy 
2 milionów zł rocznie jest miarą konstytucyjnej spra-
wiedliwości społecznej. Prosiłbym, żebyście państwo 
nie używali takich określeń, bo wynagrodzenie może 
być jeszcze wyższe… Pan minister mówi: będziemy 
przyglądali się, będziemy sprawdzać, będziemy anali-
zować. Poprzednicy też zapewne mówili, że analizują 
– analizowali, jak analizowali – a jednak te wynagro-
dzenia, czasami patologiczne, o których mówił tutaj 
pan minister, były wypłacane. Dlatego trzeba pomy-
śleć, co jest ważnym wskaźnikiem. A dzisiaj jednym 
z takich mierzalnych wskaźników jest współczynnik 
dotyczący rozwarstwienia dochodowego – nie w od-
czuciach, a w liczbach. Współczynnik Giniego przez 
27 lat w Polsce spłaszcza się i dzisiaj on wynosi 30,7, 
dla Unii Europejskiej – 30,5. Generalnie im niższy 
jest ten współczynnik, tym mniejsze rozwarstwie-
nie płacowe. To rozwarstwienie płacowe jest bardzo 
istotne, bo gdy ono jest wielkie, wówczas są niepokoje 
społeczne, to jest coś, co świadczy o nierówności spo-
łecznej. I Polska ma dzisiaj dobry trend. Ja przypomnę 
tylko kolegom z Prawa i Sprawiedliwości, że w roku 
2006, za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, 
ten współczynnik wyglądał następująco: w Europie 
był on na poziomie 30,2, a w Polsce – 33,3, czyli to 
rozwarstwienie płacowe było większe niż obecnie. 
Dlatego też jeszcze raz chcę zaznaczyć, że to jest ruch 
w dobrym kierunku, ale obarczony wieloma błędami. 
No, szermowanie hasłem sprawiedliwości społecznej, 
mówienie, że 2 miliony zł to niesprawiedliwość spo-
łeczna… No, w mojej ocenie to jest raczej przesada.

I teraz kwestia furtek, które otwiera ta ustawa. 
Ja rozumiem tę determinację, o której pan mini-
ster mówi: rozpoczynamy pewien ruch… Okej. Ale 
chciałbym, żebyście państwo i pan, Panie Ministrze, 
zdawali sobie sprawę z tego, jakie furtki ta ustawa 
otwiera. To, co dotyczy spraw związanych z odpra-
wami… No, tutaj były pytania… Kwestia odpraw jest 
wielce dyskusyjna i tu jest taki element, nad którym 
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(senator L. Czarnobaj) spółki nie może mierzyć się z prezesem Orlenu, który 
w 2015 r. zarobił z odprawą 6,5 miliona zł. Dlatego 
ta ustawa ma ograniczyć tego rodzaju patologiczne 
sytuacje, zakłada bowiem ograniczenie zarobków do 
64 tysięcy brutto miesięcznie.

Czy jednak, tak jak było tutaj mówione, ta ustawa 
okiełzna bardzo często polityczny proceder miano-
wania do zarządów „swoich” ludzi, aby ich dobrze 
uposażyć? Na to pytanie trudno odpowiedzieć. Jedno 
jest pewne: czynimy krok w dobrym kierunku, aby 
zarobki w spółkach Skarbu Państwa były adekwat-
ne do umiejętności, do wypracowanego zysku oraz 
wspomnianej na wstępie przyzwoitości.

To prawda, że w ustawie ustala się, że ze względu 
na okoliczności mogą być inne progi wynagrodzenia. 
Ustawa wskazuje 6 przesłanek, kiedy to wynagro-
dzenie może być wyższe. Jedną z nich jest wzrost 
przychodów spółki, to jest oczywiste. W praktyce 
z całą pewnością może się zdarzyć odejście od du-
cha ustawy, życie jest bogatsze niż uchwalane pra-
wo. Ufam jednak, że przy obecnej jawności życia 
publicznego przyjdzie na wielu opamiętanie, staną 
się bardziej wrażliwi społecznie. Dopowiem: nie 
chodzi o sprawiedliwość społeczną, co tutaj było tak 
podnoszone, chodzi o wrażliwość społeczną. To jest 
znaczna różnica.

Dla jasności chciałbym przywołać kilka konkret-
nych zapisów ustawy. Obecna tzw. ustawa kominowa 
dotyczy tylko spółek, w których Skarb Państwa ma 
powyżej 50% udziałów. Wynagrodzenia członków 
zarządu mają być niższe od dotychczasowych średnio 
o 50% i będą uzależnione od wielkości spółki, licz-
by pracowników czy osiąganych przychodów. Czyli 
ta ustawa będzie już obejmować wszystkie spółki 
kontrolowane przez Skarb Państwa, nie tylko te, 
w których Skarb Państwa ma powyżej 50% udziału. 
Wynagrodzenie ma składać się z części stałej, wy-
nikającej z wykonywanych obowiązków, oraz rucho-
mej, czyli premii. W wyjątkowych okolicznościach 
zarządy będą mogły ustalić inną wysokość części 
stałej wynagrodzenia, jednak wówczas – mamy tutaj 
tę jawność – będzie należało opublikować uzasadnie-
nie tej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej, 
czyli jest zakładana w ustawie pewna przejrzystość, 
pewna publiczna jawność.

Sprawa nagród dla członków zarządów. W ustawie 
mamy zapis, że nie będą już uznaniowe. Jeżeli rada 
nadzorcza będzie chciała przyznać premię członkom 
zarządu, będzie musiała wskazać kryteria i cele in-
westycyjne, jakie muszą zostać osiągnięte, żeby przy-
znać nagrodę czy premię.

Ponadto mają być zlikwidowane różne przywileje 
władz spółek Skarbu Państwa, m.in. ubezpieczenia 
zdrowotne, ubezpieczenia mieszkań na koszt firmy, 
ograniczone ma być też używanie samochodów służ-
bowych do celów prywatnych.

bo nie wszędzie są najniższe czy średnie… Menedżer 
w Stanach Zjednoczonych ma 268 razy większe wy-
nagrodzenie. Myślę, że to nie jest kierunek dla Polski, 
kierunek europejski. Proponowałbym, żeby w ramach 
pojęcia sprawiedliwości społecznej zbliżać się do spo-
sobu, w jaki wynagrodzeniem menedżerów zarządza 
się w państwach skandynawskich. On jest mi bliższy 
i bardzo skutecznie likwiduje takie, delikatnie mó-
wiąc, niedociągnięcia, jak występujące w poprzednim 
systemie. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Czesława Ryszkę.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Tytuł ustawy o zasadach kształtowania wynagro-

dzeń osób kierujących niektórymi spółkami nazwał-
bym dodatkowo dokładniej: o zarobkach w spółkach 
Skarbu Państwa w granicach przyzwoitości. Słowo 
„przyzwoitość” jest tutaj bardzo ważne. Spółki, 
o których mowa, są wspólną własnością narodu, po-
wszechną własnością, dlatego ci, którzy nimi zarzą-
dzają, powinni dobrze zarabiać, ale nie tak, jakby 
byli ich właścicielami. Niestety w minionych latach, 
pomimo obowiązywania tzw. ustawy kominowej, 
dochodziło do ogromnych patologii, media pisały 
wręcz o złodziejstwie wołającym o pomstę do nieba. 
W wielu przypadkach brała górę pazerność czy, jak 
stwierdziłem wcześniej, złodziejstwo zgodne z pra-
wem, ponieważ według tzw. ustawy kominowej, która 
ograniczała zarobki prezesów do 18 tysięcy zł mie-
sięcznie, nierzadko zarabiali oni po kilka milionów 
złotych rocznie.

Chciałbym się odwołać do przykładu, chociaż 
przykłady w tym przypadku nie są aż tak ważne, bo 
chodzi o to, że ustawa zmierza w dobrym kierun-
ku. Zarobki prezesów spółek giełdowych z udziałem 
Skarbu Państwa były nieraz wyższe od zarobków 
prezesów, którzy pracowali w prywatnych spółkach, 
czyli tych, którzy tak naprawdę swoją pracą przyczy-
nili się do potęgi tych spółek. Tak że to jest właśnie 
pewna może nie patologia, tylko… To również należy 
dostrzec.

Przykładem wspomnianej patologii może być były 
prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, który zara-
biał około 1,5 miliona zł rocznie, gdy spółka miała 
miliardowe straty, a szeregowy górnik zarabiał ok. 
3 tysięcy zł miesięcznie. Ale oczywiście prezes tej 
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(senator  C. Ryszka) wszyscy wiemy, jakie są kryteria. Więc moim zda-
niem sprawa jest otwarta i rzeczywiście ja też wielkiej 
zmiany tutaj nie widzę.

Co mnie bardzo boli? Otóż mnie boli to, że ta 
ustawa dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, 
komunalnych osób prawnych, i tam są też zapisane 
wielokrotności podstawy wymiaru. Moim zdaniem 
tutaj pojawi się problem w zależności od tego, czy to 
będzie gmina, powiat, czy samorząd wojewódzki… 
W tych jednostek rzeczywiście może się pojawić 
problem związany z tym, że nawet te wielokrotno-
ści, które są zapisane, będą stosunkowo wysokie. 
Pewnie życie pokaże, jak to będzie wyglądało, ale 
moim zdaniem należy się liczyć z tym, że w niektó-
rych samorządach będzie to problem i będzie się to 
wiązało z podwyżkami wynagrodzenia. I na to trzeba 
tutaj szczególnie zwrócić uwagę. Ważne jest, tak, jak 
mówiliśmy, żeby tutaj o tym, kto kieruje i jak kieruje, 
decydowały kwalifikacje, żeby prawdziwe wynagro-
dzenie, jak była mowa, szło za efektami pracy – to 
jest istotne i ważne. Tutaj nie ma, jeżeli chodzi o kwa-
lifikacje, właściwie żadnych wymogów. W związku 
z tym można się liczyć z tym, że te stanowiska będą 
zajmowały osoby wybrane według różnego klucza, 
które jakby w równy sposób będą desygnowane do 
pełnienia tych funkcji. No i z tym oczywiście jest 
związana obawa i moim zdaniem ta ustawa niewiele 
zmienia, jeśli chodzi o stan, jaki jest dotychczas.

Mimo wszystko chciałbym zgłosić jedną popraw-
kę, o której wspominałem. Chodzi o to, żeby w art. 1 
pkt 3 skreślić część zdania, która brzmi: „które nie są 
jednocześnie podmiotami, o których mowa w pkt 4, 6 
i 7”, ponieważ tych pktów 4, 6 i 7 w ustawie już nie 
ma. Więc tak dla porządku, dla właściwej legislacji 
uważam, że należałoby to również uporządkować 
i dlatego niniejszą poprawkę składam. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Dziękuję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Rulewskiego. 5 minut…

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W poprzednim wystąpieniu wykazałem, że ta 

ustawa jest fatalna, a jeśli odnieść by to np. do liczb, 
to wygląda to tak, że ona zapisana jest na 19 stronach, 
podczas gdy tzw. kominówka, do której absolutnie 
nie chciałbym się… nie chciałbym, że tak powiem, 
chwały swojej wnosić, zawarta jest na 3 stronach, a do 
tego jeszcze zawiaduje dietami i wynagrodzeniami 
burmistrzów, prezydentów i radnych. Ale wracam 
do sprawy. Ja wiem, że głosami większości ta usta-
wa zostanie przyjęta i to prawdopodobnie nawet bez 

Ustawa ogranicza zakaz konkurencji dla człon-
ków zarządów po rozwiązaniu umowy o zarządzanie. 
Ograniczona ma również zostać wysokość odpraw 
dla członków zarządów spółek, do równowartości 
maksimum 3 części stałych miesięcznej płacy, pod 
warunkiem przepracowania minimum roku w danej 
spółce. Ustawa reguluje także kwestie dotyczące li-
kwidacji spółek i zasad wynagradzania likwidatorów. 
I te wszystkie nowe zasady wynagradzania władz 
spółek z udziałem Skarbu Państwa mają przynieść 
blisko 60 milionów zł oszczędności rocznie.

W dobrym kierunku idzie też regulacja wynagro-
dzeń członków rad nadzorczych, które obecnie są 
jednakowe dla wszystkich podmiotów, niezależnie 
od ich wielkości. Wprowadzona zostanie możliwość 
wynagrodzenia wyższego o 10%, które będzie przy-
sługiwać jedynie przewodniczącemu rady nadzorczej 
i członkom komitetu audytu.

Ustawa zakazuje prezesom spółek Skarbu Państwa 
czerpania dodatkowego wynagrodzenia z tytułu za-
siadania w radach nadzorczych spółek zależnych, 
czyli w spółkach córkach, wnuczkach. Sporo tych 
ograniczeń. Ale, tak jak już powiedziałem, jak to 
bywa w życiu, w różnych sytuacjach, przyjęcie samej 
ustawy niewiele zmieni, o ile nie nastąpi jakościowa 
zmiana przy obsadzaniu stanowisk, czyli mówiąc 
konkretnie, o ile nie będą wybierani menedżerowie 
z doświadczeniem, kompetencjami, profesjonaliści 
wrażliwi społecznie, świadomi, że nie są właścicie-
lami spółki, a jedynie dobrymi zarządcami postawio-
nymi nad majątkiem wspólnym. Dziękuję za uwagę.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Piotra Florka.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Pani Ministrze! Wysoka Izbo!
Ważne jest, żeby o wynagrodzeniach decydo-

wała konkurencja, wolny rynek, żeby rzeczywiście 
te wynagrodzenia były powiązane z osiągnięciami. 
Zarówno ustawa kominowa, jeśli chodzi o tę sześcio-
krotność, która była tam zapisana i brak limitu ogra-
niczającego, jak pan minister mówił, jak i ta ustawa, 
która wprowadza tę maksymalną piętnastokrotność, 
ale też to, co cytowałem, czyli że ust. 4 pkt 3 otwiera 
furtkę… Wprawdzie mój przedmówca mówił o BIP, 
o uzasadnieniu, że ono musi tam być – pan minister 
też o tym wspominał – ale przecież to nic wielkiego 
takie uzasadnienie przygotować i napisać. Tak że to 
nie jest wielki problem, tym bardziej że mniej więcej 
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(senator J. Rulewski) W IPN ograniczyliśmy konieczność wybierania spo-
śród kadry profesorskiej. I w tej ustawie też powiada-
my, że każdy może być członkiem zarządu PGNiG, co 
więcej, taka praktyka ma miejsce teraz i rzeczywiście 
miała miejsce wcześniej.

Żeby nie rzucić, nie zniszczyć naszej gospodarki, 
tych naszych wielkich przedsiębiorstw, które – jak tu 
powiedział senator Ryszka – są własnością społecz-
ną i musimy na nie chuchać jeszcze bardziej niż na 
własność prywatną, nie możemy ryzykować zatrud-
nianiem ludzi przypadkowych, z nominacji; patrz 
kazus Antoniego Mariusza Kamińskiego, który został 
zatrudniony i po 2 dniach zwolniony.

Czego ja tu w moich poprawkach nie mam? Otóż 
nie mam – i to polecam – rozwiązania problemu 
nadzoru. Tu chyba z senatorem Kogutem o tym roz-
mawialiśmy. Kto przyjmował prezesa Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej? Kto przyznał mu takie wysokie 
wynagrodzenie? Kto na bieżąco śledził beznadziejne 
wyniki? Rada nadzorcza, w której – z przykrością 
stwierdzam – z mocy paktu o przedsiębiorstwie było 
aż 2 związkowców. Ci sami, którzy krzyczą, że wy-
nagrodzenia są za małe, jednocześnie przyznali bez 
żadnych ograniczeń jedno z najwyższych wynagro-
dzeń i więcej tego nie sprawdzali. Dlatego w przy-
padku tej ustawy będę głosował przeciw do momentu, 
w którym nie zostanie właściwie rozwiązany problem 
nadzoru właściciela, tak jak ma to miejsce w spółkach 
prywatnych…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę koń-
czyć, czas już minął.)

Już kończę.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Przekroczył 

pan o ponad minutę.)
…czyli kiedy szanse zarówno spółek prywatnych, 

jak i państwowych będą zrównane, bo taki jest wy-
móg konstytucyjny. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Zbigniew Cichoń. 
Poprawki pan składa, Panie Senatorze?
(Senator Jan Rulewski: Tak, tak, już złożyłem.)
Tak? To dziękuję bardzo.
Proszę.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja chciałbym przypomnieć o pewnych sprawach 

podstawowych, które decydują o tym, że w ogóle tą 
materią, jaką jest wynagrodzenie osób zarządzających 
spółkami Skarbu Państwa, musimy się zajmować. 

No, proszę państwa, jest tak, że jak w przypadku 
każdej działalności gospodarczej, zawsze decydują-

poprawek. Niemniej mam obowiązek i również z ra-
cji pomocy okazywanej rządowi, w końcu naszemu 
rządowi, rządowi Rzeczypospolitej Polskiej, chcę 
zgłosić poprawki.

Przede wszystkim wynagrodzenie zarządzających 
powinno być adekwatne do tego, o czym mówią pod-
władni, pracownicy, czyli w określaniu wysokości 
wynagrodzenia powinno brać się pod uwagę wy-
nagrodzenia pracowników. Jest to taki mechanizm 
zwrotny: im wyższe wynagrodzenia pracowników, 
tym wyższe wynagrodzenia zarządu. Oczywiście jest 
to pewne uproszczenie, ale rzecz niezbędna chociażby 
z tego względu, że trudno np. w tym projekcie regulo-
wać wynagrodzenie tylko w połowie, tylko w oparciu 
o wielkość zatrudnienia i obroty. Kopalnia ma duże 
obroty, bo to jest dużo ton węgla, dużo ludzi zatrud-
nia. Ale co zrobić np. z holdingiem? Holding jest taką 
piramidą struktur. Zarządcy całego holdingu zawia-
dują 200 pracownikami, a jedna z firm, np. PGNiG, 
zatrudnia 4 tysiące pracowników. Z tego wynika, że 
podległa spółka będzie miała możliwości wyższe-
go wynagradzania zarządu. Co prawda jest tam taki 
przepis, który mówi o tym, że to się komasuje, ale 
nie do końca, nie do końca, w tej części zmiennej to 
się kompensuje. To jest jedno.

Poza tym, jak mówię, mamy firmy, pan minister 
nawet chyba o tym powiedział, takie jak PGNiG, mo-
nopolista, który zyski osiąga nie z racji prowadzenia 
takiej wspaniałej działalności i wspaniałego zarządza-
nia, i mamy małe spółeczki, które muszą się przebi-
jać na rynku krajowym, konkurować z prywatnymi, 
zagranicznymi rywalami, a prezes takiej spółeczki ze 
względu na niewielkie zatrudnienie – to tu do pani 
profesor Zając mówię – może dostać 3 przeciętne wy-
nagrodzenia, a jest to wspaniały profesor, menedżer. 
Tyle że z racji tego, że zatrudnia tylko 9 osób, będzie 
mało zarabiał. To jest jedna wada.

Odprawy. Nie przyjmuję pańskiej argumentacji, że 
pan widział… Nawet jeśli pan widział, a przyjmuję, 
bo panu ufam… Proszę pana, odprawy w umowach 
cywilnoprawnych są absurdem. W praktyce odprawy 
przysługują pracownikom zwalnianym w zwolnie-
niach grupowych, w wyniku rozwiązania układów 
zbiorowych, restrukturyzacji przedsiębiorstwa, a nie 
wtedy, kiedy strona z pełną świadomością przystę-
puje do objęcia zarządzania. Tymczasem dla niej 
przewiduje się jeszcze jakieś odprawy. Prawda? To 
jest pojęcie pracownicze, a nie wynikające z umów. 
W umowie można to zawrzeć, ale nie trzeba.

Dalej, kolejna sprawa, nie ukrywam, to kwe-
stia doświadczenia, która padła też w tej ustawie. 
Ograniczyliśmy fachowość w ustawie o pracowni-
kach cywilnych. Nie wnosiliśmy wymogu, Panie 
Marszałku – pan tu słucha, dziękuję panu bardzo. 
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(senator Z. Cichoń) cze, i z tym twierdzeniem, że rzekomo nie znajdzie 
się odpowiedniej liczby osób chętnych do sprawo-
wania zarządu, albowiem wymaga to rzekomo tak 
ogromnych kwalifikacji, takich talentów, a kon-
kurencja na rynku jest rzekomo tak ogromna, że 
ci zarządcy gdzie indziej sobie pójdą i będą lepiej 
wynagradzani, np. w firmach prywatnych, różnych 
spółkach prawa handlowego i innych podmiotach. 
Proszę państwa, jest to mit. Osobiście, proszę pań-
stwa, znam przypadki osób, które nigdy niczym się 
nie wykazały, ledwie ukończyły studia, a na skutek 
określonych szczęśliwych zbiegów okoliczności 
bądź też koneksji politycznych dostały funkcje, które 
praktycznie rzecz biorąc, sprawują niemalże doży-
wotnio. A jeżeli nawet poznano się na nich, zorien-
towano się, że są po prostu dyletantami, w związku 
z czym utraciły stanowisko… No, rok czy 2 lata 
były bez zatrudnienia, ale przecież zarobione milio-
nowe sumy wystarczają na to, żeby pozostawać bez 
pracy nawet kilka lat i czekać na następną okazję. 
A nuż się uda, a nuż znowu jakiś łup się zdobędzie. 
I bardzo często to się udaje. Uważam, że tego typu 
mity zasługują na rozprawienie się z nimi. Należy 
zarzucić tę argumentację.

Proszę państwa, dobrze się stało, że wpisaliśmy 
do tej ustawy możliwość fakultatywnego przyznania 
odprawy w razie rozwiązania umowy, albowiem rze-
czywiście… Senator Dobrzyński o to pytał. Sytuacja 
jest cokolwiek kuriozalna, skoro człowiek zarabia 
setki tysięcy czy miliony złotych, a przyznaje mu się 
jeszcze odprawę, która w systemach pracowniczych, 
w ramach kodeksu pracy przyznawana jest po to, 
żeby ta osoba w tym okresie mogła jakoś przeżyć. 
Straciła ona źródło zarobkowania, a znalezienie 
następnej pracy wymaga czasu. To nie ma zasto-
sowania w przypadku ludzi, którzy zarabiają tak 
ogromne kwoty. Stąd fakultatywność przyznawania 
tejże odprawy przewidziana w art. 7 zasługuje na 
uznanie.

Generalnie rzecz biorąc, oceniam tę ustawę po-
zytywnie jako pewien krok w celu uregulowania 
tych spraw. Chciałbym jeszcze przypomnieć, że 
w prywatnych przedsiębiorstwach bardzo często… 
Badania niemieckie wykazują, że właściciele reno-
mowanych firm, proszę państwa, często zarabia-
ją ledwie na utrzymanie tych firm, ale po to, by je 
utrzymać, żeby tradycję sięgającą nierzadko wieków 
kontynuować, zadawalają się tym. Oni dbają głów-
nie o to, żeby zapewnić zatrudnienie pracownikom 
i odpowiedni poziom produkcji swojej firmy. U nas 
natomiast w przypadku spółek Skarbu Państwa wy-
nagrodzenie często się traktuje jako pewnego rodza-
ju rozdawnictwo, a ci, którzy zarządzają, bynajmniej 
nie czują się jak właściciele zobowiązani dbać o ten 
majątek i o powierzonych im pracowników. Dziękuję 
bardzo.

cym kryterium oceny danej instytucji jest osiągany 
wynik finansowy. W prywatnej gospodarce tenże 
wynik finansowy decyduje o tym, po pierwsze, kogo 
dany właściciel zatrudnia, a po drugie, ile mu pła-
ci wynagrodzenia za jego pracę. Ale to powiązanie 
w sposób ścisły nigdy nie występuje tam, gdzie wła-
ścicielem jest Skarb Państwa czy gmina, albowiem 
tam odpowiedzialność bardzo się rozmywa i można 
sobie nie z własnej kieszeni – bo właściciel z własnej 
kieszeni płaci – płacić dowolne sumy pieniężne tytu-
łem wynagrodzenia i zatrudniać dowolnych dyletan-
tów na tych stanowiskach, no bo się nie płaci z własnej 
kieszeni. W firmie prywatnej nigdy się nie zdarzy, 
żeby ktoś nawet członka rodziny zatrudnił, jeżeli on 
do niczego nie jest przydatny i nie ma kompetencji, 
czy też płacił choćby nawet zdolnemu zarządcy hor-
rendalne wynagrodzenie, tak jak to się dzieje, czego 
byliśmy świadkami, w spółkach Skarbu Państwa, 
gdzie rzuca się milionowymi kwotami zarobków 
czy też odpraw za bardzo krótki okres pracy. Stąd 
uważam, że ta regulacja jest konieczna. Oczywiście 
można dyskutować, czy to regulować w ten sposób, 
czy w inny sposób, jakiego rodzaju kryteria przyj-
mować dla ustalenia wysokości wynagrodzenia: czy 
kryterium liczby osób zatrudnionych i obrotów, jakie 
osiąga dana spółka, tak jak to przyjęto… Wydaje mi 
się, że jest to kryterium dosyć rozsądne, albowiem 
niewątpliwie zarządzanie polega na zarządzaniu 
zarówno personelem, jak i pewnymi środkami fi-
nansowymi. Wydaje się, że jest to kryterium chyba 
najbardziej obiektywne. Aczkolwiek te przykłady, 
które podawał pan senator Rulewski, są pewnymi 
wyjątkami od tej zasady i być może w tych przy-
padkach innego rodzaju kryterium byłoby bardziej 
wskazane. No ale nie sposób w prawie ustalić czegoś, 
co w przypadku kwalifikacji prawnej by odpowiadało 
wszystkim przypadkom, jakie mogą się wydarzyć 
w życiu. Stąd tak duża rola pewnego rodzaju gene-
ralnych sformułowań i potem interpretacji ad casum 
– jak to zastosować w każdym jednym przypadku.

Wydaje mi się, że jest to pewien krok do przo-
du, pewien postęp, który trzeba zaakceptować. Stąd 
ta ustawa moim zdaniem zasługuje na przyjęcie. 
Uważam jednak, że jest to tylko pierwszy krok, któ-
ry powinien zmierzać do tego, żeby rzeczywiście 
wynagrodzenia osób, które zarządzają naszym ma-
jątkiem, bo to jest przecież majątek Skarbu Państwa, 
który należy do narodu, czy też majątek należący do 
wspólnot lokalnych, gdy chodzi o gminy, czyli mienie 
komunalne… No, chodzi o to, aby te pieniądze były 
w sposób rozsądny wydatkowane.

I proszę państwa, trzeba też rozprawić się z pew-
nym mitem, który bardzo często dotyczy ustalania 
wynagrodzeń dla osób pełniących funkcje zarząd-
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rabiali panowie w Lotosie. To jest chyba już naprawdę 
ogromne wykroczenie, ogromna niesprawiedliwość 
społeczna. Ja wiem, że tu też normuje się kwestie 
dotyczące rad. Normuje się kwestie dotyczące rad 
nadzorczych i bardzo dobrze, bo przecież do nas, 
wyborców, docierają głosy od naszych wyborców, 
którzy mówią: panowie, wchodzą do byle jakiej spółki 
energetycznej i mają po 15 tysięcy za radę, a w innych 
spółkach mają za radę najniższą… I dziękuję, Panie 
Ministrze, że to faktycznie normujecie. To wydaje mi 
się, Państwo Drodzy, jest naprawdę początek, bo dość 
było w Polsce niesprawiedliwości społecznej, jeśli 
chodzi o zarobki. Znowu takich geniuszów nie było, 
że tyle powinni zarabiać. Ja nie mówię już o innych, 
bo banki to przeważnie prywatne… Ale to też jest 
ogromny skandal, jak ktoś zarabia astronomiczne 
pieniądze.

Panie Ministrze, naprawdę gratuluję inicjaty-
wy, gratuluję odwagi w tych pierwszych krokach, 
na początku, bo trzeba będzie to wszystko powoli 
dalej normować. I sądzę, że to jest naprawdę pierw-
szy krok. Można wszystko krytykować, bo możemy 
wszystko powiedzieć, że wszystko jest be… Ale ja 
nie chcę politycznie atakować, Panowie, bo i pana 
Rulewskiego, i pana Florka, i wszystkich was da-
rzę szacunkiem jako ludzi, jako podmiot, a nie jako 
rzecz, naprawdę. Ale, Państwo Drodzy, co się działo 
przez 8 lat? Ja wiem, co się działo na kolei, nie mówię 
o innych firmach. Non stop były telefony, non stop, co 
te bankomaty robią… A jak chciano obejść kwestie 
zatrudnienia, jeśli chodzi o zwykłego, normalnego 
pracownika, który nie wiedział, jak wygląda szy-
na, to od razu robiono z niego kierownika kontraktu 
i 20 tysięcy od ręki dostawał, a on przyszedł i robił 2 
dni na kolei, gdzie kiedyś trzeba było przejść pewien 
szczebel. Nie mówię już o zarządach… Powiedziałem 
tylko o zarobkach w PKP, ale jak wzięlibyśmy jeszcze 
inne spółki, Państwo Drodzy, to… To gdzie budżet 
państwa ma zarobić? Kto przynosił dochód? Jak się 
oglądnie te spółki kolejowe, to się okazuje, że wszyst-
kie miały deficyt, a prezesi po stówie i po 120 tysięcy 
zarabiali. Gdzie, Kolego Senatorze Janie, ten dochód, 
gdzie ten przychód? Kiedyś były superdochodowe 
spółki, a teraz wysprzedawano je po to, żeby, nie 
wiem, inni na tym się bogacili.

Tak że, Panie Ministrze, żeby nie przeciągać… 
Faktycznie to jest pierwsza ustawa… Gratuluję, na-
prawdę gratuluję, nie wycofajcie się, idźcie do przo-
du, żeby jeszcze wiele rzeczy unormować, nie tylko 
związanych z wynagrodzeniami zarządu, ale jeszcze 
bardziej radykalnie, jeśli chodzi o rady nadzorcze… 
Ja naprawdę uważam, że tam też są pewne nieści-
słości i to, co tu było powiedziane… Ja lubię przed-
stawicieli związków zawodowych, bo wywodzę się 
z „Solidarności”, ale czasem trzeba też mieć trochę 
rozsądku, jeśli chodzi o zarobki związkowców w ra-

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Głos zabierze w tej chwili pan senator Stanisław 

Kogut.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Stanisław Kogut:
Panie Marszałku! Panowie Senatorowie! Panie 

Ministrze! Drodzy Goście!
Na wstępie trzeba podziękować panu ministro-

wi Grzegorczykowi i panu profesorowi, że podjęli 
się działań normujących wynagrodzenie. Drodzy 
Państwo, to dotyczy 4 ministerstw: minister-
stwa skarbu, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa 
Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwa 
Energii. To, co się działo w poprzednich latach, je-
śli chodzi o zarobki, to był naprawdę rozbój w biały 
dzień. Ja się całkowicie zgadzam z panem senatorem 
Rulewskim, że zarobek prezesów i członków zarzą-
dów powinien być uzależniony od wyników firmy, 
od wielkości firmy. Państwo Drodzy, żeby nikogo 
nie obrażać… Powiem, jak było na kolei. Kiedyś było 
5 członków zarządu i wszyscy mieli w sumie w za-
okrągleniu 50 tysięcy. Panowie, przez 8 lat chcia-
no obejść porozumienia płacowe i inne rzeczy. Pan 
minister Nowak zawarł kontrakty menedżerskie i te 
kontrakty menedżerskie wyglądały, Państwo Drodzy, 
tak, że prezes spółki brał nagród po 150 tysięcy na 
miesiąc, a pracownik był na najniższej pensji. Jakie 
to, Państwo Drodzy, było pracowanie na dobra spółki? 
I kolej ciągle miała deficyt. Żeby uzależnić do wyni-
ków… Ja zdecydowanie jestem za tym, żeby uzależnić 
zarobki prezesów i zarządów od wyników firmy.

(Głos z sali: Ale jak…)
Przepraszam, Kolego Senatorze, ale w ten sposób 

to powinno być robione. O to myśmy walczyli jako 
„Solidarność”. To pierwsza sprawa.

Druga sprawa, Państwo Drodzy. Podam przykład 
z wczoraj. Na posiedzeniu komisji infrastruktury była 
omawiana sprawa Poczty Polskiej. Panowie, był pan 
minister infrastruktury, pan Smoliński, który przed-
stawiał, składał… Panowie, tam prezesi zarabiali – on 
tego nie powiedział, ale ja szybko sobie wyliczyłem, 
więc mówię – po 130 tysięcy zł, a jeżeli chodzi o pra-
cowników, to mieli oni niecałe 2 tysiące zł brutto. 
Tutaj pan senator mówił na temat Ameryki i innych 
państw. Państwo Drodzy, w cywilizowanych krajach 
świata jest tak – i to w państwach wolnorynkowych, 
bo ja nie patrzę na państwa komunistyczne, tylko na 
wolnorynkowe – że różnica w zarobkach wynosi góra 
10%. Policzmy sobie teraz: ten dostał 120 tysięcy, 
130 tysięcy, a ten – 20…

Następna sprawa. Weźmy… Przecież wszyscy 
słyszeliście, ile zarabiali panowie w Orlenie, ile za-
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(senator S. Kogut) niem doskonale na to wskazał. To jest akcjonariusz pu-
bliczny, szczególny, to nie jest akcjonariusz prywatny, 
taki sam jak każdy inny. Oczywiście chcemy czerpać 
jak najlepsze wzorce z rynku, chcemy, ale tak naprawdę 
musimy mieć pełną świadomość, że my odpowiadamy 
przed ludźmi, bo to oni są skarbem państwa, a nie my, 
to jest ich majątek.

I teraz naprawdę kończąc… W związku z tym po-
lecam, mimo wszystko, art. 2 i art. 20 ustawy zasad-
niczej, bo tam są te idee, które nam także przyświe-
cały. Dlatego też, proszę państwa, to, co proponujemy, 
to jest akt prawny, który jest zgodny z wszelkimi 
normami korporacyjnymi, z zaleceniami Komisji 
Europejskiej, Komisji Nadzoru Finansowego, OECD. 
To jest akt prawny, który – wierzymy w to głęboko 
– wyeliminuje patologie, zarówno te polegające na 
stosowaniu najwyższych wynagrodzeń, jak i te po-
legające na po prostu nieuczciwym dorabianiu w 2 
czy 3 spółkach zależnych. Temu mówimy: dość. Ten 
akt eliminuje patologię. Ten akt prawny jest także, na 
co chcę bardzo zwrócić uwagę, oparty na uwarunko-
waniach rynkowych oraz kryteriach jak najbardziej 
obiektywnych. My zawsze możemy się kłócić o kry-
teria, ale proszę zwrócić uwagę, że kryteria, które my 
proponujemy, one w systemie prawa już są, one są 
wzięte, zaczerpnięte żywcem z ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej. To są obiektywne kryteria.

I wreszcie, proszę państwa, to, co chyba najistot-
niejsze, to kwestia jawności. My nie zamierzamy 
kształtować wynagrodzeń w zaciszach gabinetów, po 
cichutku, jak się prezes z ministrem umówi. Nie tędy 
droga. Każdy obywatel zobaczy ustawę i będzie mógł 
zobaczyć, od ilu do ilu w spółce kontrolowanej przez 
Skarb Państwa ten prezes zarobi. I bardzo dobrze. 
Przede wszystkim przejrzystość. Chcemy zatem pła-
cić racjonalnie, motywacyjnie i w sposób przejrzysty.

I ostatnie zdanie jest takie. Apelowali państwo o to, 
żeby to był pierwszy etap zmian. Oświadczam, to jest 
pierwszy etap zmian. Pan senator Rulewski ma rację, 
nadzór korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa przez 
bardzo długi okres leżał – ja litościwie nie wspomnę, że 
właśnie przez ostatnie 8 lat. My chcemy ten stan rzeczy 
zmienić. To jest pierwszy etap. Oświadczam państwu, 
że kończymy prace koncepcyjne i wkrótce pojawi się 
pakiet ustaw o racjonalizacji, który określiłbym mia-
nem racjonalizującego zarządzanie mieniem Skarbu 
Państwa. Tak jak obiecaliśmy tę ustawę, tak i przyjdzie 
następny pakiet. To jest pierwszy krok.

Bardzo serdecznie dziękuję i proszę o przyjęcie 
tej ustawy.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, bardzo proszę Komisję Gospodarki 

dach nadzorczych… trzeba mieć trochę rozsądku. 
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Dziękuję pań-
stwu.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Łukasz 

Mikołajczyk złożył swoje przemówienie w dyskusji 
do protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 
na piśmie złożyli pan senator Jan Rulewski i pan se-
nator Piotr Florek.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 

do wypowiedzi bądź wniosków legislacyjnych?
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Skarbu Państwa  
Filip Grzegorczyk:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Kilka słów na koniec. Bardzo dziękuję za wszyst-

kie uwagi, zarówno ciepłe głosy, jak i głosy krytycz-
ne. Nie ukrywam, że w szczególności dziękuję za 
głosy krytyczne, bo one powodują, że dyskusja staje 
się lepsza. Proszę państwa, myślę że na tej sali już 
doszliśmy do pełnego konsensusu, przynajmniej co 
do jednej kwestii, mianowicie co do tego, że dzisiaj 
obowiązująca ustawa kominowa jest aktem prawnym 
wysoce niedoskonałym, który rodzi daleko idące pa-
tologie. Rozumiem, że różnimy się co do tego, jak ten 
stan rzeczy naprawić.

Szanowni Państwo! Wysoka Izbo! Ja nie ukry-
wam, że pewnych kwestii do tej pory nie jestem w sta-
nie zrozumieć, bo z jednej strony atakują państwo 
to, że ustawa abstrahuje od konkurencji, od wolnego 
rynku, od osiągnięć finansowych, że jest zbiurokra-
tyzowana, a z drugiej strony kwestionują państwo 
wprowadzanie limitów wynagrodzeń, mówią pań-
stwo, że my wprowadzamy wyższe limity. To nie jest 
prawda, nawiasem mówiąc, ale ta krytyka w mojej 
subiektywnej ocenie, jest po prostu niespójna.

Państwo mówią też o solidarności społecznej. Ja 
chciałbym jednak powiedzieć, że my, mówiąc o tych 
najwyższych pułapach wynagrodzenia i w ogóle o sys-
temie wynagradzania w spółkach Skarbu Państwa, jed-
nak kierujemy się podstawową zasadą. Skarb Państwa 
jest akcjonariuszem i to nie jest akcjonariusz taki sam 
jak każdy inny. Tutaj pan senator Cichoń moim zda-

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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petencje, generalnie zmienia się tylko nadzór, jako 
osoby, ministra rolnictwa… Czyli, można powiedzieć, 
mamy tu do czynienia z powrotem do pierwotnego 
kształtu, takiego, jak to było kiedyś, przed zmianami, 
przed 2009 r. Jest również tak może dobitnie podkre-
ślone, że wcześniej bardziej wojewoda sprawował 
nadzór, a teraz będzie nadzorował sam pan minister. 
To tyle, jeżeli chodzi o posiedzenie komisji.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Jerzy Chróścikowski: I proszę o przyjęcie 

ustawy bez poprawek.)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
senatora sprawozdawcy.

Czy ktoś z panów…
(Głos z sali: Senator Florek.)
Patrzę, czy są panie… Dobrze, przepraszam. Czy 

ktoś z państwa chce zadać takie pytanie?
Pan senator Piotr Florek, bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku, dziękuję.
Panie Senatorze Sprawozdawco, ja pamiętam, 

jak nie tak dawno ośrodki doradztwa rolniczego, 
16 ośrodków wojewódzkich, przechodziły z urzę-
dów wojewódzkich pod zarząd województwa. To było 
niedawno. Chciałbym się dowiedzieć, czy państwo 
dyskutowaliście… Właściwie jaka jest przyczyna, 
dlaczego… Bo ja pamiętam uzasadnienie, dlaczego 
oddawaliśmy te ośrodki, sam brałem w tym czynny 
udział. Jaka jest przyczyna tego, żeby te ośrodki wo-
jewódzkie z powrotem… już nie z powrotem przeszły 
pod zarząd wojewody, tylko generalnie wróciły pod 
nadzór ministra rolnictwa:? Jakie jest uzasadnienie 
działania w takim kierunku?

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

Senator Jerzy Chróścikowski:
Oczywiście do szerokiego uzasadnienia pewnie 

pan minister wróci i za chwilę o tym powie, ale 
ja generalnie chciałbym przypomnieć, że Prawo 
i Sprawiedliwość było za tym, aby te ośrodki zo-
stały pod nadzorem ministra rolnictwa, aby nie były 
przekazywane. Dyskutowaliśmy wtedy na tej sali 
i mówiliśmy, że to jest błąd i nie należy tego czynić. 
Obawialiśmy się, że majątek, który był przekazywa-
ny, zostanie m.in. pomniejszony, że to jest zamach na 

Narodowej i Innowacyjności o ustosunkowanie się 
do przedstawionych wniosków i przygotowanie spra-
wozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o jed-
nostkach doradztwa rolniczego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 212, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 212 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pana senatora Jerzego 
Chróścikowskiego, o przedstawienie sprawozdania.

Senator Sprawozdawca 
Jerzy Chróścikowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt złożyć w imieniu Komisji Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi sprawozdanie z posiedzenia komisji, 
które odbyło się w dniu 28 czerwca, czyli w ustawo-
wym terminie, nie w trybie nagłym, jak tu niektó-
rzy dzisiaj mówili. Niektórzy twierdzili, że nie było 
czasu na zapoznanie się z materiałami z posiedzenia 
komisji, tak więc mówię, że sprawozdanie jest od 
28 czerwca do dnia dzisiejszego. W tym sprawozda-
niu komisja, po rozpatrzeniu na posiedzeniu, wnosi 
o to, aby przyjąć ustawę bez poprawek. Na posiedze-
niu była oczywiście krótka dyskusja, były omawiane 
wszystkie zasady, które zostają wprowadzone w no-
wej ustawie zmieniającej ustawę. Obecnie ta ustawa 
ma na celu przekazanie nadzoru nad wojewódzkimi 
ośrodkami doradztwa rolniczego z zarządów woje-
wódzkich do ministra właściwego do spraw rozwoju 
wsi. W obecnym stanie prawnym wojewódzkie ośrod-
ki doradztwa rolniczego są wojewódzkimi osobami 
prawnymi. Ustawa czyni z nich państwowe osoby 
prawne. W związku z tym dyrektorzy wojewódzkich 
ośrodków doradztwa rolniczego będą powoływani 
przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Jeśli chodzi o składy rad społecznych doradztwa 
rolniczego działających przy ośrodkach wojewódz-
kich, to były one dotychczas i będą oczywiście… 
Jednym z powoływanych członków będzie teraz 
przedstawiciel ministra właściwego do spraw roz-
woju wsi. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi 
powoła również członków rad społecznych doradztwa 
rolniczego działających przy ośrodkach wojewódz-
kich w terminie 60 dni od wejścia ustawy w życie. 
A ustawa wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia 
ogłoszenia.

Myślę, że to tyle. W ustawie jest powiedziane 
wprost… Nie zmienia ona wiele, jeżeli chodzi o kom-

(marszałek S. Karczewski)
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(senator J. Chróścikowski) Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Rafał Ambrozik.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, mam pytanie odnośnie do 

wyników kontroli NIK z 2014 r. NIK wskazała na 
duże dysproporcje w cenach usług poszczególnych 
ośrodków doradztwa rolniczego. Z czego wynikały te 
dysproporcje? Pytam, bo różnice sięgały kilku tysięcy 
złotych za tę samą usługę.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
A może skomasujemy pytania, Panie Senatorze. 

Dobrze?
Pan senator Arkadiusz Grabowski. Bardzo proszę.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie dotyczące samej materii ustawy. 

Generalnie wprowadzamy nadzór ministra rolnictwa 
nad wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego. 
Mam pytanie dotyczące osób zatrudnionych w obec-
nie funkcjonujących ośrodkach doradztwa rolniczego. 
Czy będą oni, oczywiście poza dyrektorami, którzy 
na mocy ustawy będą powoływani przez ministra 
właściwego do spraw rolnictwa… Co z pracowni-
kami? Czy oni zostaną, że tak powiem, przeniesieni 
z automatu zgodnie z kodeksem pracy? Czy też może 
powstanie zupełnie nowy twór? To jest pierwsze py-
tanie.

I drugie pytanie. Chciałbym wiedzieć, czy było 
to przedmiotem dyskusji na posiedzeniu komisji. 
W jakim terminie… Tutaj zmieniany jest art. 3 i jest 
mowa o tym, że minister właściwy do spraw rozwo-
ju nadaje w drodze zarządzenia statut jednostkom 
doradztwa rolniczego. Nie ma wskazanego terminu. 
Rozumiem, że ustawa wejdzie w życie, a chciałbym 
wiedzieć, jaki okres jest przewidziany na nadanie 
statutu. Czy te struktury zostaną przejęte? Jak to dalej 
będzie funkcjonować? Bo teraz jest 16 wojewódzkich 
ośrodków doradztwa rolniczego nienadzorowanych 
przez ministerstwo rolnictwa i ministerstwo rolnictwa 
niejako na mocy tej ustawy je przejmie. Jak to dalej 
będzie funkcjonować? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

majątek. A dzisiaj mogę powiedzieć, że to jest praw-
dziwy zamach, bo np. Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w tej chwili wystawił do sprzedaży ma-
jątek, wycenił go, zmienił lokalizację. Nie wiem, czy 
to już nie jest prawie na granicy prawa, gdy wiedząc, 
że za chwilę przekażemy to na mocy ustawy, oni 
pozbywają się majątku. To samo robi w tej chwili 
lubelski ośrodek z siedzibą w Końskowoli, przekazu-
je go marszałkowi, tak samo wyzbywa się majątku. 
Czyli po prostu zamach na majątek państwowy był 
robiony i jest robiony. Myśmy wręcz krzyczeli, że my 
jako rolnicy pozbawimy się majątku państwowego, 
który będą samorządy sobie… Bo zależało im na 
hotelach, zależało im na infrastrukturze, zależało 
na mieniu itd. Mówiliśmy, że to zły kierunek. To 
po pierwsze.

Po drugie, wtedy mówiliśmy, że podejmowane 
działania muszą być skoordynowane jedną wspól-
ną polityką rolną, której wymagania stawia dzisiaj 
Komisja Europejska, Unia Europejska, wspólną po-
lityką rolną, która jasno mówi, jakie zadania trze-
ba realizować. A myśmy mieli już w tej chwili 16 
różnych polityk regionalnych i można powiedzieć, 
że te sprawy, które wielokrotnie podnosiliśmy, wska-
zywały na to, że odeszło to od działania stricte na 
rzecz dobrego doradztwa, na rzecz coraz lepszego, 
fachowego doradztwa, łączenia – o czym zawsze w tej 
Izbie mówiłem i co będę powtarzał – nauki i prak-
tyki, jednego z drugim. Kolejna sprawa to wdraża-
nie. Nie ma konsolidacji między uczelniami, nie ma 
konsolidacji z instytutami podległymi ministrowi 
rolnictwa i innym działom, mógłbym tu wymieniać. 
W tych działaniach powinna być brana pod uwagę 
innowacyjność.

Uważam, że w tej chwili, kiedy rząd Prawa 
i Sprawiedliwości podjął taką decyzję, zgodnie z tym, 
co zapowiadał w kampanii wyborczej, a zapowiadał, 
że do tego doprowadzi, te wszystkie działania, które 
zostały obiecane, będą realizowane rzeczywiście na 
etapie prawdziwego doradztwa, a nie tylko doradztwa 
płatnego, jak to nazywamy. Bo było doradztwo pry-
watne, a i doradztwo przekazane samorządom były 
opłacane. Do tego wykonywane doradztwo moim 
zdaniem polegało tylko na tym, żeby pokazywać, 
to było takie doradztwo prowadzone po to, aby bez-
pośrednio pokazywać, jak wypełniać wnioski, jak 
realizować, a nie było to doradztwo technologiczne, 
prowadzące do tego, żeby poprawiać dochody rolni-
ków, dawać im większe szanse. To doradztwo stało się 
doradztwem stricte finansowym, a nie doradztwem, 
które daje szanse wdrażania wielu innych rozwiązań. 
Dlatego uważamy, że to doradztwo powinno lepiej 
funkcjonować przy ministrze rolnictwa, który jest 
odpowiedzialny za resort rolnictwa.
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pan powiedzieć, czy państwo dyskutowaliście o tych 
wymogach i o kwestii zastępców dyrektora, o tym, 
kto teraz będzie powoływał zastępców dyrektora… 
Bo poprzednio powoływał ich wojewoda na wniosek 
dyrektora. Czy coś się zmieniło i teraz minister będzie 
ich powoływał? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Jeszcze pan senator Arkadiusz Grabowski… Nie, 

przepraszam bardzo, Rafał Ambrozik. Sorry, prze-
praszam bardzo, źle spojrzałem.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, chciałbym jeszcze zapytać 

o kwestię tych różnic w cenach w kontekście wnio-
sków pokontrolnych NIK, który skierował do ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi wniosek o przeprowadzenie 
standaryzacji działalności wojewódzkich ośrodków. 
Czy opracowanie tych jednolitych sposobów działania 
zostało wprowadzone, czy zostały wprowadzone te 
jednolite sposoby działania, czy też jest tak, jak było 
do tej pory?

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

Senator Jerzy Chróścikowski:
Jeśli chodzi o wymogi i standaryzację, to myślę, 

że to pytanie szczegółowe do pana ministra, dlatego 
że my na posiedzeniu komisji nie dyskutowaliśmy na 
ten temat, więc trudno mi się odnosić do tego w tej 
chwili, a nie chcę przedstawiać swojego zdania, bo 
to nie byłaby adekwatna odpowiedź.

Jeśli chodzi o wymogi prawne, o które pan senator 
pytał, to wymogi są określone w ustawie, wszystko 
jest jasne, jest zapisane wprost i myślę, że tutaj nic no-
wego nie ma. No, jeśli tam jest zapisane, że powołuje 
minister, i potem jest przy ministrze, że i zastępców, 
to równorzędnie tego samego to dotyczy. W związku 
z tym dyrektor i zastępcy są podlegli bezpośrednio 
ministrowi. 

Jeśli chodzi o obniżenie, o co pan pytał, wymogów 
dotyczących kwalifikacji, to nie było o tym dyskusji 
na posiedzeniu komisji. Zapis jest jasny, czytelny, 
więc ja nie będę tego komentował, bo nie było o tym 
dyskusji na posiedzeniu komisji.

Majątek izby… Przepraszam, majątek, który jest… 
Czytam wprost ustawę, gdzie jest zapis, że przecho-
dzi z mieniem. Czyli tak jak wcześniej przechodził 

Senator Jerzy Chróścikowski:

No, jeśli chodzi o NIK, to myślę, że już tutaj… 
Ja w tej chwili nie mam przy sobie raportu i trudno 
mi się odnieść szczegółowo, ale w pamięci też mi 
tkwi, że ten problem był podnoszony. No, trudno 
mi się odnosić. O samym fakcie mówi raport NIK, 
więc trudno mi go komentować, na jakiej zasadzie 
i kto jak stosuje… Jak widać, 16 różnych polityk 
można było różnie stosować w różnych ośrodkach.

Jeśli chodzi o nadzór ministra rolnictwa… Jeśli 
chodzi o pracowników, to zgodnie z tym, co w ustawie 
czytam, działa kodeks pracy, czyli zgodnie z kodek-
sem pracy nie ma tu zmian, ośrodek z samorządowego 
zamienia się w państwowy, w związku z tym nie ma 
tutaj wielkich zmian i nie widzę żadnej takiej potrzeby.

Myślę, że pytanie o statut to pytanie do pana mi-
nistra. Myślę, że będzie on sprawny. Sądzę, że skoro 
mówi się o tym, że w przeciągu 60 dni ma się powo-
łać rady, to statut będzie musiał być przyjęty przed 
upływem 60 dni. Bo z tego wynika konsekwencja, 
że trzeba określić… To nie powinno trwać dłużej niż 
60 dni, tak to rozumiem, przynajmniej zgodnie z tym 
zapisem, w którym się określa okres 60 dni.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Wiesław Kilian.

Senator Wiesław Kilian:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pan senator sprawozdawca wspomniał tutaj o ma-

jątku. Moje pytanie też dotyczy majątku. W wielu 
przypadkach wojewódzkie ośrodki doradztwa rolni-
czego mają siedziby, których właścicielem wpisanym 
do ksiąg wieczystych jest samorząd województwa. 
Co w momencie przejęcia przez ministerstwo nad-
zoru nad powoływaniem dyrektorów tych ośrodków 
stanie się z tym majątkiem? Czy ten majątek zostanie 
przejęty od samorządu, czy też ministerstwo będzie 
płaciło czynsz za wynajęte powierzchnie? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator….
(Senator Jerzy Chróścikowski: Jeśli chodzi o…)
Momencik.
Pan senator Piotr Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Senatorze, co do powoływania na stanowi-

sko dyrektora jednostki doradztwa rolniczego… Bo 
rozumiem, że teraz pan minister będzie go powo-
ływał i że zostały zmienione wymogi. Gdyby mógł 
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(senator J. Chróścikowski) rozwijał tematu i porównywał każdego województwa, 
bo nie mam takiego doświadczenia.

Jednak mogę powiedzieć tak: są pewne działania 
w regionie, dzieje się gdzieś coś takiego, że ktoś ma 
jakiś pomysł. Realizuje branżowo swoją inwesty-
cję – i to nawet może być celowe, skoro branża jest 
wspierająca – jednak zapomina o innowacyjności, 
o współpracy, o nowych technologiach, o innych rze-
czach. Moim zdaniem to nie było współdziałanie, tyl-
ko działanie na takiej zasadzie, że doradca, który stał 
się doradcą samorządowym, często był doradcą poli-
tycznym, który doradzał, jak np. funkcjonować w or-
bicie władzy w sejmiku. Pamiętam debatę, podczas 
której mówiliśmy tutaj, w Senacie, że oto dostaniemy 
większe kompetencje, będą większe środki finansowe 
na politykę, która będzie realizowana. Z przykrością 
muszę stwierdzić, że przekazanie tego pierwszego 
etapu, które było… Potem miał być drugi etap, po-
legający na tym, że będą to nadzorować wprost już 
nie sejmiki, tylko zarządy, że będą środki finansowe, 
że damy większą możliwość dofinansowania. Skutek 
jest taki, że może minimalnie gdzieś się okazało, że 
dofinansowania… No, jest wręcz odwrotnie. Można 
powiedzieć, jak policzymy w tej chwili, jak zrobi-
my bilans, że chyba więcej majątku zostało przejęte 
niż rzeczywiście dofinansowano bezpośrednio przez 
samorządy. Wcześniej samorządy tłumaczyły się, 
że zgodnie z prawem nie mogą finansować. I płace 
w tych ośrodkach spadły.

Mierność kadr, która jest w tej chwili, tak bym po-
wiedział… Dla mnie kadra rzeczywiście jest bardzo 
słaba. Jest to kadra wieloletnia, która często pracuje 
na etacie tylko dlatego, że gdzie indziej nie ma już 
miejsc pracy, że już się przyzwyczaiła. Nie ma takiego 
działania, że zatrudnia się coraz więcej ekspertów, fa-
chowców, którzy by nam, rolnikom, doradzali. Muszę 
przyznać, że większość uciekła z ośrodków doradz-
twa rolniczego i prowadzi doradztwo prywatne, które 
nieraz jest bardziej efektywne, bo po prostu podejmu-
je się inne działania. W innych branżach też nie ma… 
A więc taka polityka, jaka była ostatnio, zaczyna być 
– mogę to powiedzieć w imieniu rolników – coraz 
mniej efektywna dla rolników. Działało to tylko, tak 
samo jak spółki prywatne, na takiej zasadzie: zrobisz 
projekt, dostaniesz pieniądze. Tyle i tyle pieniędzy 
wyrobicie, tyle macie. Nie zrobicie, to nie będzie. Jeśli 
dalej miałoby być takie działanie, to przepraszam, 
ale ja nie widzę takiego doradztwa. Pamiętam lata 
dziewięćdziesiąte, w których zmienialiśmy doradz-
two. Byłem też członkiem rady doradczej, zmieniali-
śmy doradztwo na zupełnie inne. Dzisiaj doradztwo 
nie odpowiada rzeczywistym potrzebom rolników. 
Trzeba to zmienić. 

Mam nadzieję, że minister w tej chwili podejmie 
takie wyzwanie, żeby wspólna polityka rolna była 
realizowana we wszystkich… Chodzi o to, żeby było 

z mieniem do samorządu, tak samo – tak to rozu-
miem, czytając literalnie ustawę – również z mie-
niem przechodzi teraz, to, co jest samorządowe, staje 
się mieniem państwowym. No, ja tak to rozumiem, 
czytając wprost ustawę, a o szczegóły proszę pytać 
pana ministra. To są prawnicy, którzy powinni to 
wyjaśnić, i myślę, że oni są już na tym etapie do-
skonałości, że wiedzą, co przejmują, co przekazują. 
Mnie tylko właśnie niepokoi to, co przed chwilą przy-
pomniałem, bo dostałem dosłownie 2 godziny temu 
esemesa, że jak to jest, że w tej chwili w lubelskim 
jest robiony zamach przez obecnego pana dyrektora, 
który przekazuje mienie do sejmiku. Nie wiem, ja-
kim to prawem… W esemesie jest napisane krótko: 
proszę podjąć działania, bo w tym momencie mienie 
jest przekazywane do sejmiku. Nie wiem, na czym 
to polega, nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, 
nie będę się tutaj szczycił, bo to jest domena samego 
ministra i pewnie marszałka.

Marszałek Stanisław Karczewski:
To już wszystkie pytania? Czy ktoś…
Pan senator Leszek Czarnobaj. Bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, mam pytanie do pana senatora 

sprawozdawcy.
Panie Senatorze, w swoim wystąpieniu powiedział 

pan, że 16 ośrodków doradztwa prowadziło 16 róż-
nych polityk rolnych. Czy mógłby mi pan powiedzieć, 
czym polityka rolna w pana województwie różniła się 
od polityki rolnej państwa? Odróżniam to, że polityka 
regionalna była odmienna od polityki rolnej państwa.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Chróścikowski:
W tym momencie jest to kwestia dyskusji. 

Rzeczywiście na posiedzeniu komisji nie poruszali-
śmy tego, nie porównywaliśmy co, gdzie, w jakim… 
Jednak opinie zebrane na konferencjach, które myśmy 
realizowali wcześniej – przypomnę, że organizowa-
łem 3 konferencje; 2 konferencje były realizowane 
wspólnie z komisjami sejmową i senacką w poprzed-
niej kadencji, ale w tej, 3 lutego, również robiliśmy 
konferencję – i wszystkie materiały pokonferencyjne 
pokazują wiele elementów, pokazują, jak to funkcjo-
nuje i jak to działa. Myśmy to wszystko wykazywali. 
W związku z tym, tak myślę, nie będę w tej chwili 
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(senator J. Chróścikowski) jeśli na tym ma się doradztwo dorobić, to ja przepra-
szam, ale muszę powiedzieć, że nie jest to właściwy 
kierunek doradztwa państwowego. I uważam, że nie 
tak powinno być. Moim zdaniem kwota powinna się 
podwoić relatywnie do tego, co było wcześniej. Takie 
jest moje zdanie, a ja już od wielu lat doradztwem 
się zajmuję i wiem, jakie były stawki wcześniejsze 
i jakie są dzisiaj.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie ustawy? Bardzo proszę, Panie Ministrze.
Witamy na posiedzeniu pana ministra Ryszarda 

Zarudzkiego.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ryszard Zarudzki:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Szanowna Wysoka Izbo! Wysoki Senacie!
Dziękuję za możliwość wystąpienia i podzielenia 

się kilkoma uwagami dotyczącymi zgłaszanych tutaj 
spraw, wyjaśniającymi też ten bardzo oczekiwany 
społecznie projekt. Dziękuję za to procedowanie 
i wniesienie… Myślę, że rząd bardzo popiera ten pro-
jekt i jest pełna jego akceptacja co do tych rozwiązań.

Nazywamy tę ustawę, tę nowelizację ustawy 
o doradztwie, małą nowelizacją, ale mimo takiej ko-
lejności spraw mogę powiedzieć w ten sposób: dla 
mnie i dla kierownictwa ministerstwa jest to zmiana 
społecznie oczekiwana. W kampanii wyborczej ogła-
szaliśmy – i to było akceptowane społecznie i oczeki-
wane społecznie – że ośrodki doradztwa, doradztwo 
rolnicze zostanie przeniesione, przekierowane, i że 
nastąpi nadzór ze strony ministra rolnictwa. Jest to 
więc społecznie oczekiwana zmiana.

Jeśli chodzi o poruszane tutaj sprawy, to chciał-
bym powiedzieć, że jest kilka takich istotnych kwe-
stii, do których można dać uzupełnienie.

Jeśli chodzi o finanse, to w tej chwili, na dzień obec-
ny… Zresztą na dzień obecny na doradztwo przeznacza 
się rocznie z budżetu państwa 157 milionów. I tutaj 
chciałbym zwrócić uwagę, że strony… Jednym z celów, 
które w tym obszarze zakładano i na które doradztwo 
liczyło, jest to, że przejście pod zarządzanie zarządów 
województw zmieni sytuację finansową. Sam pamię-
tam, jak w województwie pomorskim podstawowym 
stosowanym argumentem było to: jak przejdziecie pod 
zarządzanie marszałka, to będą inne pensje, będą inne 
finanse, będzie uruchomiony cały proces czy możli-

jak najwięcej wdrażania innowacji, a nie tylko wypeł-
niania wniosków. I z przykrością muszę stwierdzić, 
że obecnie doradcy – to też jest ich wada – piszą pro-
jekty tak, jak rolnik chce. Chce dostać projekt, to ma 
zrobiony projekt. Nieważne, jakie są wyniki ekono-
miczne, chodzi o to, aby zrealizować projekt z PROW. 
Potem efekty są takie, że rolnik zostaje bankrutem, 
bo doradca wyliczył mu tak, żeby on miał ten projekt 
zrealizowany. A rzeczywistość powinna być taka, 
że ten, kto robi projekt, powinien porządnie zrobić 
ten projekt, i albo będzie się miało prawo dostać te 
środki finansowe, albo się nie dostanie tych środ-
ków, tak żeby nie wprowadzić w błąd rolnika. I żeby 
nie było tak, że rolnik wziął pieniądze, a teraz musi 
zbankrutować, bo musi je oddawać. Tego nie można 
robić. Tu musi być też odpowiedzialność doradców, 
jak to jest w innych krajach, czyli musi być tak, że 
jest też egzekwowana odpowiedzialność doradcy za 
wypełnianie pewnych wniosków, przygotowanie pro-
jektów, ich realizację.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Jeszcze pan senator Marek Pęk ma pytanie do pana 

senatora.

Senator Marek Pęk:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ile środków z budżetu przeznacza 

się w skali kraju na doradztwo rolnicze? Czy to jest 
duża kwota, czy może mała kwota? Czy są szanse, 
żeby tę kwotę zwiększyć? Jak pan to ocenia?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Ta kwota jest znacznie za mała i podkreślam… 

Ja mogę powiedzieć, że pamiętam jeszcze czwartą 
kadencję Senatu i że wtedy krytykowałem, jakie małe 
środki są na doradztwo. I powiem szczerze, że one 
są coraz to mniejsze, coraz to mniejsze. Wcale nie 
ma tych środków tyle, żeby ich wystarczyło. Moim 
zdaniem kwota powinna być co najmniej dwukrotnie 
wyższa w porównaniu do kwot z lat wcześniejszych. 
Dzisiaj powinna ona być co najmniej dwukrotnie… 
I wtedy to mogłoby odpowiadać pewnym celom. 
Jeżeli się stawia to tak, że środki na doradztwo mają 
być ściągane w postaci dochodu za tworzenie projek-
tów i innych… Jeśli takie opłaty mają być zbierane, 
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(podsekretarz stanu R. Zarudzki) noszona… Chciałbym podkreślić, że ze względu na 
zachodzącą zmianę, jeśli chodzi o charakter praw-
ny wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, 
zachowują one ciągłość funkcjonowania, prawo do 
użytkowania wieczystego gruntów oraz majątek, wy-
korzystywany przez ośrodki od początku do realizacji 
zadań w zakresie doradztwa. Zadania z zakresu do-
radztwa rolniczego, dotychczas wykonywane przez 
wojewódzkie ośrodki doradztwa jako samorządowe 
wojewódzkie osoby prawne, nadal będą wykony-
wane przez te województwa, tyle że jako państwo-
we jednostki organizacyjne posiadające osobowość 
prawną. Grunty będące przedmiotem użytkowania 
wieczystego ośrodków – o to też było tutaj pytanie 
– stanowiące własność województwa nadal będą 
w użytkowaniu wieczystym wojewódzkich ośrodków 
doradztwa rolniczego jako podstawowych jednostek 
organizacyjnych posiadających osobowość prawną. 
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego będące 
samorządowymi osobami prawnymi stają się w dniu 
wejścia w życie ustawy wojewódzkimi ośrodkami 
będącymi państwowymi jednostkami organizacyj-
nymi posiadającymi osobowość prawną, zachowują 
swój majątek – to jest istotne – który od początku 
jednostki te wykorzystują w ramach zadań z zakresu 
doradztwa rolniczego.

Są dwie bardzo niepokojące informacje – z woje-
wództwa wielkopolskiego i lubelskiego. W minister-
stwie właśnie w tej chwili odbywa się narada w tej 
sprawie z prawnikami, ponieważ dziwne rzeczy za-
czynają się dziać, jeśli chodzi o sprawy majątkowe 
i działania niektórych ośrodków doradztwa rolnicze-
go. O stopniu degradacji finansowej jednostek dorad-
czych niech świadczy chociażby fakt, że w poprzed-
nim okresie programowania w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich zmniejszono kwotę 
środków przeznaczonych na umożliwienie korzysta-
nia z usług doradczych przez rolników i posiadaczy 
lasu z 350 milionów do 25 milionów, o 90%. To raz. 
Dwa. Na inne działanie, na szkolenie zawodowe 
zmniejszono kwotę o 30%.

Stopień degradacji finansowej, a zatem też spo-
łecznej akceptacji samych pracowników, osiągnął tu 
graniczną wielkość, a przecież sam jako były pracow-
nik ośrodka doradztwa dobrze pamiętam, że miała to 
być porządkująca zmiana, która wprowadzi tu dobre 
zasady, w tym zasady finasowania i funkcjonowania. 
Myślę, że tak się nie stało.

Stąd też w moim najgłębszym przekonaniu ta mała 
nowelizacja jest tylko początkiem do równocześnie 
procedowanej – bo już niebawem, we wrześniu ze 
strony resortu wyjdzie do konsultacji społecznej duża 
nowelizacja – nowelizacji, w której będą postawio-
ne zadania, będzie przedstawiona pewna reforma, 
jeśli chodzi o funkcjonowanie centrum doradztwa, 
samych jednostek. Trudno byłoby to robić bez tego 

wość podniesienia doradztwa z degradacji finansowej. 
Na dzień dzisiejszy odpadło 157 milionów. I tutaj takie 
pytanie… Bo 157 milionów pochodzi z budżetu pań-
stwa, to jest ten koszt budżetu, plus jest 2,8 miliona ze 
strony samorządów. W całym kraju tylko 2,8 miliona zł 
było na zadania celowe. To jest… Mówię to z pełną 
odpowiedzialnością: to są wszystkie środki, jakie sa-
morząd daje na te zadania celowe. Oczywiście jest 
możliwość uzyskania czegoś z regionalnych progra-
mów operacyjnych, ale to jest troszkę inna procedura. 
To jest jak gdyby jedna sprawa.

Jeśli chodzi o to, w jaki sposób… Jest 16 jednostek 
doradztwa rolniczego, potrzebne jest ujednolicenie 
zasad działania. I tu realizacja zadań ministerstwa… 
A można też odwrócić tę kwestię: po co było to prze-
nosić? Do pana senatora to kieruję. Po co wprowadzo-
no tę zmianę – to jest tylko taka sugestia – skoro nie 
poszły za tym żadne środki? Ja sam tego doświad-
czyłem, w rozmowach z doradcami, z którymi się 
spotykałem, zaczęła dominować polityka w regionach 
urzędów marszałkowskich, a nie realizacja zadań 
związanych z rolnictwem, wdrażanie zadań, które 
są do podjęcia. I myślę, że jeśli chodzi o działania 
naprawcze, to one mają to uporządkować. Może będą 
jakieś uzupełniające pytania, to wtedy przedstawię 
bardziej szczegółowe informacje.

Jeśli chodzi o NIK i ceny usług, do tej pory każdy 
ośrodek doradztwa… No m.in. to chcemy uporządko-
wać, żeby nie było to, że tak powiem, od Sasa do lasa, 
żeby nie było tak, że każdy sobie ustala… Chcemy 
uporządkować sprawę zgodnie za ściśle określonymi, 
dobrymi zasadami.

Jeśli chodzi o kwestię statutu, to nowy statut 
powstanie niezwłocznie. Wczoraj spotkałem się 
z wszystkimi dyrektorami aktualnie urzędującymi 
i podjęliśmy pewne przygotowania do tego: zostały 
zgłoszone propozycje działów merytorycznych i nie-
merytorycznych, i, znowu, pewnego uporządkowania, 
jeśli chodzi o strukturę. Bo nie każdy ośrodek będzie 
miał swoją dotychczasową strukturę, tylko struktura 
będzie w pewien sposób uporządkowana i ujednolico-
na, z uwzględnieniem oczywiście specyfiki każdego 
z województw. Tak wygląda sytuacja.

Dyrektorzy i wymagania konkursowe. Czy gdy-
byśmy zatrudnili 16 profesorów, to oznaczałoby to, że 
sytuacja ośrodków doradztwa się zmieni? Myślę, że 
nie do końca. Tutaj chodziło nie o zmianę kryteriów 
czy obniżenie wymagań, tylko o to, żeby ci, którzy 
mają dostateczne doświadczenie, wykształcenie wyż-
sze i cieszą się zaufaniem rolników, mogli być dyrek-
torami ośrodków. Więc to jest raczej porządkowanie 
niż narzucanie czy ograniczanie czegokolwiek.

I myślę, że jedną z podstawowych rzeczy, które 
są związane z majątkiem – ta kwestia była tu pod-
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(podsekretarz stanu R. Zarudzki) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ryszard Zarudzki:
Jeśli chodzi o stosunki pracy, to można powie-

dzieć, że cały skład osobowy z dniem wejścia w ży-
cie ustawy przechodzi z automatu pod zarządzanie 
ministerstwa, zarówno dyrektorzy, ich zastępcy, jak 
i pracownicy. Pracodawcą z automatu staje się mini-
ster, tak to gwarantuje ustawa, są pracownicy ośrod-
ków doradztwa, ich pracodawcą jest minister i trwa 
kadencja, która została wyznaczona, rozpoczęła się 
wcześniej, trwa kadencja dyrektorów i ich zastępców.

Tyle że po przejrzeniu, po przeglądzie stanu oso-
bowego w sensie zrealizowania zadań, kompetencyj-
ności minister ma możliwość odwołania, nie jest tak, 
że z automatu zostaną odwołani wszyscy dyrektorzy 
i zastępcy. Tutaj nie ma takiej procedury. Nie wyklu-
czam, że jeśli to są dobrzy fachowcy, jeśli dobrze wy-
pełniają zadania, to czy są takiej orientacji, czy innej 
orientacji, mogą te zadania nadal wypełniać. Jestem 
przekonany, że takie sytuacje będą. Jednocześnie 
będziemy szukać rozwiązań, tak jak już wcześniej 
powiedziano, prowadzących do tego, żeby zadania 
ministerstwa i resortu realizowały osoby, które się 
zgadzają z tymi założeniami i które są w stanie to 
pociągnąć. Więc przeprowadzimy tu taką procedu-
rę oceny dotychczasowej pracy. To tyle, jeśli chodzi 
o stosunki pracy.

Jeśli chodzi o drugą sprawę, stan majątkowy, stan 
prawny majątku, to powiem w ten sposób. Jeszcze 
przygotowując się do małej nowelizacji, przygoto-
wując się do wprowadzenia zmian, do tej planowanej 
dużej nowelizacji co do zakresu zadań, ścieżki kariery 
zawodowej, koncepcji funkcjonowania centrum do-
radztwa… Jeszcze raz powtórzę, za nami już 6 spo-
tkań zespołów roboczych. Ta praca jest właściwie 
na ukończeniu i już szykujemy się do konsultacji 
społecznych. Będzie to szeroko konsultowane. Do 
16 ośrodków doradztwa rozesłaliśmy pisma z pyta-
niem o stan prawny majątku. Otrzymaliśmy 16 od-
powiedzi, są one zarchiwizowane i przeanalizowane. 
Mało tego, także do wojewodów wysłaliśmy pisma 
z prośbą o potwierdzenie tych… Mamy zatem to dość 
dobrze rozpoznane. Tu mówimy o 2 przypadkach, 
w których… Nie chcę wywoływać niepotrzebnych 
emocji, bo nadal to badamy. Zespół prawników, który 
po tym drugim sygnale… Będąc tutaj na sali i czeka-
jąc na tę debatę, otrzymałem informację, że coś dzieje 
się z majątkiem, który jest przekazywany… Pytanie: 
na jakiej zasadzie, według jakiej formuły? Badamy 

pierwszego kroku, który to strukturalnie… Trudno 
byłoby, żeby tę reformę przeprowadzały, tak jak na 
dotychczasowych zasadach, samorządy.

Stąd ta zmiana jest wręcz niezbędna, jest koniecz-
na, nadaje temu odpowiedni bieg i daje też możliwość 
ustawienia ustawy budżetowej na takim poziomie, 
który będzie gwarantował dobre funkcjonowanie od 
nowego roku. Dlatego bardzo proszę o procedowanie 
tej ustawy i jej przyjęcie, co będzie wynikiem naszych 
prac. Z góry też za to bardzo dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Grzegorz Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Jako pierwszego mam zapisanego pana senatora 
Grabowskiego.

Bardzo proszę.

Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja ponowię to pytanie, które zadawałem panu prze-

wodniczącemu komisji. Pan przewodniczący mnie tu 
zapewnił, że jeśli chodzi o stosunki pracy pracowni-
ków obecnie funkcjonujących ośrodków doradztwa 
rolniczego, to będą one regulowane na zasadzie ko-
deksu pracy, zaś przepis, do którego się odwoływał 
pan przewodniczący, odnosi się do powołań na sta-
nowisko dyrektorów, to jest przepis zawarty w tym 
projekcie ustawy. W związku z tym mam też o to 
pytanie do pana ministra, chciałbym, żeby rozwiał 
moje wątpliwości.

I drugie pytanie, w związku z tym, co pan prze-
wodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi sy-
gnalizował, a pan minister powtórzył. Była mowa 
o 2 województwach, w których dochodzi do dziw-
nych sytuacji, jeśli chodzi o majątek ODR-ów. Czy 
ministerstwu rolnictwa znane są inne przypadki? 
Gdyby ewentualnie pan minister mógł rozwinąć ten 
wątek, bo to jest dość ciekawy wątek, to prosiłbym 
o wskazanie, jakie składniki majątku są przekazy-
wane. Rozumiem, że ośrodki doradztwa rolniczego, 
a właściwie osoby zarządzające nimi są świadome 
tego, że obecnie w Sejmie, a teraz w Senacie pro-
cedowana jest ta ustawa. Wydaje mi się, że są to 
działania celowe, jestem pewien, że są to działania 
celowe. Dziękuję.
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(podsekretarz stanu R. Zarudzki) porozumień, uzgodnień z sejmikiem i z polityką re-
gionalną, która tam ma miejsce. Szukanie wspól-
nych… Proszę mi powiedzieć, jak to było do tej pory. 
W jaki sposób to było ustalane? Wracam do przykładu 
mojego ukochanego województwa pomorskiego. Jeśli 
zatwierdzenie było 27 listopada… Podam 1 prosty 
przykład tego, jak to było do tej pory prowadzone. 
27 listopada 2014 r. było zatwierdzenie – mogę po-
mylić lata, bo już trochę czasu minęło – regionalnego 
programu operacyjnego, strategii regionalnej, doku-
mentów strategicznych. A więc w tym samym dniu… 
Polityka spójności jest wdrażana poprzez regionalny 
program operacyjny. Ta wspólność polegała na tym, 
że w tym samym dniu były konsultacje Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Beneficjenci z obsza-
rów wiejskich siedzieli i konsultowali to w ośrod-
ku doradztwa, a w Gdyni w dużej sali konferowali 
mieszkańcy miast. To o jakiej wspólnej polityce my 
mówimy? Myśmy to wtedy zgłaszali, myśmy pytali, 
dlaczego nie ma tej jednolitości. I to jest moja odpo-
wiedź. Resort robi w tej chwili… Jest bardzo dobra, 
doskonała współpraca z Ministerstwem Rozwoju, 
szukamy możliwości, aby nie tylko te brakujące 
środki w ramach programu wspólnej polityki rolnej 
uzupełniać… obszary wiejskie z polityki spójności… 
Ja powiem: jednolity system dla różnorodności. No, 
nie chcę tego tematu rozwijać. Budujemy to według 
pewnych określonych zasad, taką infrastrukturę 
współpracy, ale też nadzoru i instrumentów realizacji 
poszczególnych zadań, ale chcę to mocno podkre-
ślić, bo będziemy naprawdę… I proszę też wszystkie 
siły polityczne o wsparcie. Będziemy szukać w wo-
jewództwach porozumień, żeby ośrodki… A cóż za 
problem wspólnie ustalić program działania? A cóż 
za problem wpisać zadania, zaproponować zadania 
i je określić, z jednej strony, z drugiej, i je realizo-
wać? Mam nadzieję, że samorządom wcześniej nie 
chodziło tylko o władzę, tylko o to, żeby posiadać 
władzę, posiadać zaplecze i sztab ludzi do kreowania 
pewnej polityki, nie powiem: regionalnej, ale w złym 
tego słowa znaczeniu, niezwiązanej z różnorodnością 
w kreowaniu polityki rolnej i rozwoju obszarów wiej-
skich. I to tyle chciałbym odpowiedzieć. Dużo rzeczy 
będzie się w tej sprawie działo, ta infrastruktura jest 
jeszcze związana…

Jeśli chodzi o procedowanie tej ustawy, ona w spo-
sób bezpośredni umożliwia – tego nie dodałem wcze-
śniej – umożliwia nam pozyskanie 28 milionów zł 
z cyfryzacji, z programu „Polska Cyfrowa”. To też jest 
jeden bardzo konkretny… Skoro była tak daleko idąca 
degradacja finansowa… Jedną kwotę przypomnę… 
Bo z wszystkich miejsc zabierano doradztwu… 
Naprawdę mogę to wykazać w sposób bezpośredni 
i liczbowo, mówiąc chociaż o Programie Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Staramy się o taką platformę 
edukacyjną, ale warunkiem, żeby można było pozy-

to i będziemy natychmiast reagować. Te 2 przypad-
ki, czyli Wielkopolska i lubelskie… Wczoraj była 
poruszona sprawa lubelskiego. Musimy to wszystko 
sprawdzić, więc teraz nie odpowiem.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę pana senator Libickiego o pytanie.

Senator Jan Filip Libicki:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Mam 2 py-

tania. Pan minister w zasadzie zadał pytanie reto-
ryczne, dlaczego w pewnym momencie te ośrodki 
doradztwa były przekazywane samorządom. Otóż 
mnie się wydaje, choć mogą być różne tego przy-
czyny… Ja nie jestem członkiem komisji rolnictwa, 
ale wydaje mi się, że podstawowy problem polega na 
tym, że w tych 16 województwach po prostu inaczej 
wygląda rolnictwo. Prawda? Inaczej wygląda rolnic-
two wielkopolskie, inaczej wygląda lubelskie, inaczej 
wygląda rolnictwo w innych częściach Polski. Chodzi 
o to, żeby to był mechanizm bardziej elastyczny. Nie 
wiem, czy pan minister się z tym zgadza. Prosiłbym 
o opinię.

Kwestia druga jest następująca. Wydaje mi się, że 
państwo idziecie pewnym schematem – myśmy ten 
schemat przerabiali przy okazji ustaw medialnych 
– zgodnie z którym najpierw jest mała nowelizacja, 
a potem duża nowelizacja. Otóż ta mała nowelizacja 
służyła po prostu, nazwijmy to w ten sposób, zała-
twieniu spraw personalnych. Dopiero potem następo-
wała duża nowelizacja, która odnosiła się do meritum. 
Czy tutaj mamy do czynienia z podobnym zjawi-
skiem? Czy ta mała nowelizacja dotyczy tak naprawdę 
kwestii personalnych? Pan minister w jakiejś mierze 
dotknął tego tematu, mówiąc o tym, że określoną po-
litykę muszą robić określeni ludzie. Chciałbym prosić 
o potwierdzenie, czy dobrze myślę. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ryszard Zarudzki:
Ja powiem tak. Budujemy jednolity system róż-

norodności. Nikt nie mówi, że nie ma regionalizacji 
polityki rolnej w Polsce. No, byłbym ostatnim, któ-
ry… Co więcej, nikt nie mówi, że nie ma potrzeby 
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(podsekretarz stanu R. Zarudzki) i odwołania… Konkursy, kiedy samorządy przejęły 
ośrodki doradztwa, to były… W tej chwili, można 
powiedzieć, tylko to przedłużyliśmy i nie zmieniamy 
tej formuły.

(Senator Wiesław Kilian: Czyli w dalszym cią-
gu…)

Mówimy o wcześniejszej sytuacji. Sam startowa-
łem w takim konkursie i wiem, ile te konkursy były 
warte. Tak naprawdę startowałem… Mógłbym opo-
wiedzieć całą historię tworzenia konkursów. I wiemy, 
że to się wypaliło. Naprawdę książkę mógłbym napi-
sać o tym, jaką wielką fikcją i jakim traumatycznym 
doświadczeniem dla mnie to było, właśnie w tym 
czasie, o którym mówimy. To jest jedno. A od kiedy 
są w zarządzie samorządów, nie ma żadnych konkur-
sów. Żaden z obecnie funkcjonujących dyrektorów nie 
został powołany z konkursu. To jest drugie. A jeśli 
chodzi o ten zapis, to z prawnikami uzgodniliśmy, że 
on nie wyklucza tego i te konkursy mogą być teraz 
przeprowadzane. Nawet przy takim zapisie. Prawnicy 
mówią, że jeśli jest to uzasadnione, to są przepisy 
prawne, które umożliwiają uruchomienie takiego 
konkursu. A więc tyle moich wyjaśnień, jeśli chodzi 
o art. 5 i art. 6, o które pan pytał.

Nie wiem, czy na wszystkie pytania odpowiedzia-
łem.

(Senator Wiesław Kilian: Tak. Ja tylko dodam, że 
ostatnio na Dolnym Śląsku dyrektor został powołany 
w drodze konkursu.)

To sobie samorząd sam określił.
(Głos z sali: Tak.)
Tak samo jak teraz. Tu nic się nie zmienia. Jeśli 

minister tak uzna, to w danym województwie otwo-
rzy… Mówię to z całą odpowiedzialnością. To było 
podnoszone i w Senacie, i w Sejmie. Nie wyklucza 
to uruchomienia konkursu. Powiem, że w którymś 
momencie prac nad ustawą myśmy to też procedowali 
i będziemy to stosować.

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

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chciałbym zapytać o doradztwo 

prywatne. CBA wykryło 11 firm doradczych, które 
fałszowały dokumenty i wyłudziły dotacje na kwotę 
ponad 600 milionów zł. Chciałbym zapytać, czy te 
sprawy znalazły swój finał w sądzie. I czy udało się 
odzyskać te środki?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki: Tej drugiej części 
nie dosłyszałem…)

skać środki, to ośrodki doradztwa są pod nadzorem 
ministra… Wypadamy wówczas z kryterium for-
malnego. Na jesieni… Dzisiaj w komisji do spraw 
Unii jest procedowana ustawa o agrofagach, ubiegamy 
się na jesieni o 58 milionów. Dalej: uruchamiamy 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
działania dotyczące… I nie będziemy zabierać do-
radztwu tych naprawdę milionów złotych, tak jak 
było w poprzednim okresie. Jak gdyby wyciśnięto je 
z ośrodków doradztwa, z tych ludzi, i stworzono tę 
sytuację dość dużej degradacji.

Nie ukrywam, że znam ośrodki doradztwa, które 
sobie poradziły mimo wszystko. Są przykłady, to 
są takie pojedyncze jaskółki, perełki, które mimo 
wszystko z różnych powodów zafunkcjonowały. Ale 
gdzie zafunkcjonowały? Tam, gdzie rolnictwo jest 
silne jak gdyby na starcie, w takich kluczowych wo-
jewództwach rolniczych. Mamy więc dużo do zrobie-
nia i ja jestem przekonany, że to jest krok w dobrym 
kierunku.

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

Senator Wiesław Kilian:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, czy może pan rozwinąć zapis, 

jaki jest w art. 6 i w art. 6a pkt 7? Art. 6: „Organem 
jednostki doradztwa rolniczego jest dyrektor powo-
ływany i odwoływany przez ministra właściwego do 
spraw rozwoju wsi”, a pkt 7: „posiada wykształcenie 
i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości 
jednostki doradztwa rolniczego”. Do tej pory dyrek-
tor był powoływany na podstawie rozporządzenia 
z 2004 r., w drodze konkursu, i kandydat musiał 
spełniać określone wymagania: posiadać co najmniej 
5-letni staż pracy i co najmniej przez 2 lata zajmować 
stanowisko kierownicze. Zdaniem pana ministra któ-
ry sposób wyłaniania tego dyrektora był lepszy? Co 
do obecnych dyrektorów, co się z nimi stanie, pan już 
wcześniej odpowiedział. Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ryszard Zarudzki:
Panie Senatorze, dziękuję za to pytanie. Chciałbym 

jeszcze raz powiedzieć… Bo powoływał się pan na 
ustawę… Jeśli chodzi o konkursy w samorządach, 
to były, można powiedzieć, na zasadzie powołania 
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(senator R. Ambrozik) wprowadzeniu tych zmian, nad którymi dziś debatu-
jemy? Co będzie takim najbardziej widocznym ele-
mentem tych zmian? Chodzi mi głównie o korzyści.

I trzecie pytanie, które dotyczy tego, czy tak scen-
tralizowana struktura ośrodków nie będzie stała na 
przeszkodzie polityce związanej z regionalizacją pol-
skiego rolnictwa, ze strukturą polskiego rolnictwa, 
która jest bardzo różna na terenie naszego kraju. Czy 
państwo macie jakąś koncepcję tego, w jaki sposób 
wspierać te, że tak powiem, regionalizmy? Moim zda-
niem tych różnic występujących w regionach w naj-
bliższych latach nie da się wyeliminować i dzięki 
temu ujednolicić polskiej struktury rolnej. A zatem 
te ośrodki powinny tym działaniom ministerstwa 
sprzyjać. Dziękuję bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ryszard Zarudzki:
Bardzo dziękuję w szczególności za to ostatnie 

pytanie, jak wspierać regionalizmy. Ja podam to 
na konkretnym przykładzie. Wczoraj pracowaliśmy 
nad… Przygotowujemy się do tego, żeby ujednolicić 
strukturę organizacyjną nowych ośrodków, stworzyć 
struktury merytoryczne i niemerytoryczne. Będą 
departamenty czy działy merytoryczne i niemery-
toryczne. Analizujemy, jakie one mają być, czego 
mają dotyczyć. Bo w tej chwili to jest od Sasa do 
lasa, w różny sposób każde województwo do tego 
podchodzi. Tu jest tak, tam jest tak… Grupy, które 
pracują na rzecz doradztwa, w różny sposób… To 
wszystko jest różnie. Mamy departamenty, ale ich 
zadania, rozłożenie akcentów – tutaj jest wielkoto-
warowa gospodarka rolna, tu są małe gospodarstwa 
rolne, tam jest agroturystyka, a tam klasyczna pro-
dukcja rolnicza… To będziemy zmieniać, regiona-
lizować. Osoby, które zajmują się rolnictwem, które 
się tym interesują, wiedzą, że polskie rolnictwo jest 
zróżnicowane. To jest, nie wiem, jak od 0 do 100. 
Polskie rolnictwo to jest 600–800 tysięcy małych 
gospodarstw, to jest struktura agrarna, to są obszary 
pozaborowe, ziemie odzyskane. Jakość gleb i ja-
kość usług rolniczych, rozwój obszarów wiejskich, 
infrastruktura… To wszystko trzeba różnicować. 
Przecież nie można wstawić rakiety kosmicznej tam, 
gdzie jeździ się ciągnikami starego typu. Te pręd-
kości regionalne trzeba zdefiniować, zdiagnozować 
i dobierać do nich… Na tym ma polegać jednolitość 
zarządzania. My zarządzamy różnymi rolnictwa-
mi, różnymi potrzebami, ale robimy to w sposób 
jednorodny, jednolity. Myślę, że to jest ten klucz. 
Czy centralizacja nie zdezorganizuje… Myślę, że 
przekonujące jest to, co… Tylko że musimy to zro-
bić. Prawda?

Czy udało się? Czy te sprawy znalazły swój finał 
w sądzie? Chodzi o wyłudzenie tych środków przez 
prywatne firmy doradcze wskutek zafałszowanych 
dokumentów? I czy udało się odzyskać te środki?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki: Ale mówimy o do-
radztwie dla grup owoców i warzyw czy w ogóle?)

Z informacji, które przedstawił NIK, wynika, że 
CBA wykryło 9 prywatnych firm doradczych, które 
fałszowały dokumenty i wyłudziły środki. Czy udało 
się je odzyskać? I czy te sprawy znalazły swój finał 
w sądzie.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ryszard Zarudzki:
To ja odpowiem tak: nie wiem, nie znam tej spra-

wy, powiem szczerze.
Ale jest inna sprawa dotycząca centrum doradz-

twa. Przy pracach nad tym rozmawiamy, jak zmie-
niać doradztwo. Zapraszamy też wielu przedstawi-
cieli prywatnego doradztwa i rozmawiamy z nimi. 
Jakie tu mamy zabezpieczenia? Centrum Doradztwa 
Rolniczego będzie certyfikowało, będzie wydawało 
certyfikaty.

A jeśli chodzi o tę konkretną sprawę, to proszę 
o więcej szczegółów. Wówczas odpowiednio się do 
tego odniosę, już w tej konkretnej sprawie, jak się 
dowiem. Nie znam sprawy.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Ale to nie jest tematem naszego posiedzenia.
Proszę pana senatora Słonia o pytanie.

Senator Krzysztof Słoń:
Dziękuję Panie Marszałku.
Panie Ministrze, jak pan ocenia dotychczasową 

współpracę ośrodków doradztwa rolniczego z wyż-
szymi uczelniami rolniczymi? I czy na tym polu moż-
na coś zmienić? Ja uważam, że trzeba coś zmienić. 
I czy ośrodki działające w takiej strukturze, jaką 
państwo proponujecie w tej chwili po tych zmianach 
w ustawie, będą mogły nawiązać ściślejszą współpra-
cę z uczelniami, ku pożytkowi polskiego rolnictwa? 
Chodzi m.in. o to, żeby postawić na innowacyjność 
i na obopólny rozwój, zarówno form doradztwa, jak 
i badań naukowych przeprowadzanych na uczelniach 
rolniczych. To jest jedno pytanie.

Drugie pytanie dotyczy… Co pana zdaniem będzie 
najważniejszym elementem, jaki zaistnieje dzień po 
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(podsekretarz stanu R. Zarudzki) stanie pieniądze, będzie z agencją ogłaszać konkursy 
dla danego województwa i te nasze naukowe wdroże-
nia… Ale chcemy zobaczyć rzeczywistą jakość i to, 
czy nie trzeba będzie dopraszać ekspertów nie tylko 
z instytutów branżowych, z uczelni. W każdym razie 
robimy tę identyfikację. To w jakiejś formule działo 
się do tej pory, ale teraz chcemy nadać temu bardzo 
konkretną jakość i pozyskać na to środki. Nie chcemy 
zabierać pieniędzy doradztwu, ale chcemy je przeka-
zywać na rzecz doradztwa, żeby były świadczenia 
dla rolników.

I kształcenie ustawiczne. Mamy środki 
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na kształ-
cenie ustawiczne dla rolników prowadzone w ramach 
ośrodków doradztwa rolniczego. Tak? Jeśli chodzi 
o uczelnie, jednostki doradztwa rolniczego, transfer 
wiedzy, to pracujemy nad tą infrastrukturą współ-
pracy i nad wdrożeniem. I tu jednym z kroków jest 
właśnie ta sytuacja, która zaistniała do tej pory.

(Senator Krzysztof Słoń: I jeszcze, Panie 
Marszałku… kwestia najbardziej pozytywnego ele-
mentu tych zmian dzień po wejściu w życie…)

No, dzień po… Ja powiem inaczej. Dzień po… Ja 
mam tu taką listę tego, co my mamy do zrobienia: 
regulaminy organizacyjne 16 ośrodków, nowe, wypra-
cowane statuty organizacyjne dla tych ośrodków, 16 
regulaminów rad społecznych, cenniki, zatwierdzenie 
rocznych programów działalności, ich opracowanie 
już na następny rok, w tej chwili rozpoczynamy już 
prace nad finansami z tym związanymi, czyli nad 
ustawą finansową, później zatwierdzenie rocznego… 
Plan finansowy, cenniki – to już tutaj…

Przede wszystkim myślę, że dzień po to w pierw-
szej kolejności będzie rozpoczęcie poszukiwania 
dobrych rozwiązań organizacyjnych, ale też akcep-
tacji rolników co do tych zmian. Ale ciężka… Tu 
nie można odpowiedzieć jednym zdaniem. Będzie 
praca organizacyjna, a pierwsze jak gdyby efekty 
powinny nastąpić, jak myślę, w pewnym przedziale 
czasowym, bo to wszystko tutaj musi być pewnym 
procesem. Nie da się jedną ustawą… To było dobre 
pytanie, dobry… Chciałbym powiedzieć tak: nie da 
się jedną ustawą… Nie da się powiedzieć: dzisiaj 
nie mamy nic, a jutro jest wybuch bomby atomowej. 
Bomba może nas tylko zniszczyć – tak? A więc 
potrzebne jest otworzenie procesu, który umoż-
liwi budowanie zaufania i pracę organizacyjną. 
Najprościej można by powiedzieć tak: jeden dzień 
po to nic się nie stanie, tu potrzebny jest proces 
i wytrwała praca i do tego jesteśmy przygotowani, 
po to to budujemy.

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

Uczelnie a jednostki doradztwa. Jak przyszedłem 
do resortu, to zacząłem szukać, gdzie w tym resorcie 
jest nauka. Pukałem i pytałem: może tu jest nauka? 
Nie, nie ma. I tak chodziłem od departamentu do 
departamentu. W 8 departamentach jest nauka… Nie 
było jednego departamentu nadzorującego te spra-
wy. Mamy 10 instytutów, mamy ponad 40 uczelni 
rolniczych. Środowisko do nas przychodzi, ludzie 
do nas przychodzą i po prostu z nami rozmawiają, 
w rozsądny ludzki sposób. Na 10 instytutów mamy 6 
PIB-ów, czyli tych instytutów bardziej szlachetnych. 
A więc zaplecze jest. Pyta pan, co trzeba zrobić… 
Przymierzamy się, budujemy transfer… Będzie 
nowy departament, będą ludzie, będą konkretne 
zadania. Chodzi o uporządkowanie tego nadzoru, 
żeby on nie był w 8 miejscach, tylko w jednym miej-
scu tak, żeby można było nad tym zapanować. To 
będzie od 1 października, musimy zmienić statut 
itp. Już nad tym pracujemy. To będzie departament 
nauki i doradztwa, a w nim jednostka od transferu 
wiedzy i innowacji.

Co robimy na rzecz innowacji? Wszyscy na ten te-
mat… Przez pierwsze 2, 3 miesiące, jak przyszedłem 
do ministerstwa, to wszyscy byli w jakimś takim… 
Mówili o tej innowacji, ale nie wiadomo było, jak to 
ugryźć, jak do tego podejść. Z powodu pewnej inercji 
funkcjonalnej, jaka wcześniej była – mówię to z pełną 
odpowiedzialnością – nie było… Może to był nowy 
okres, może to nie było jeszcze wykształcone…

Strategia SIR przy ośrodkach doradztwa. Te 
SIR-y to są takie miejsca, etaty, w przypadku 
których mamy środki z PROW na uruchomienie 
komórek do spraw innowacji. A z drugiej strony 
ostatnio w IUNG zrobiliśmy… To jest najlepszy 
przykład tego, jak konkretnie chcemy pracować, bo 
to rozwiązanie będzie powielane. Mówimy tu o uję-
ciu: uczelnie a jednostki doradztwa. Otóż zrobili-
śmy dwudniowe szkolenie w Puławach, w IUNG 
w Puławach, na które przyjechało 32 doradców 
z całego kraju, reprezentatywna grupa, i przyszli 
też naukowcy z IUNG. Poprosiliśmy, żeby opra-
cowano kwestię: jaką ofertę macie po stronie na-
uki, tak konkretnie co to jest, jakie obszary i… 
A z drugiej strony byli doradcy, którzy określali, 
jakie mają oczekiwania względem tych obszarów 
i jak możemy to zrobić. Stworzyliśmy więc taką 
pierwszą mapę – ale będziemy to rozwiązanie po-
wielać – która ma pokazać, co dany instytut ma do 
zaoferowania i czego potrzebuje doradztwo. Będzie 
z tego sporządzona… I będziemy to tak powielać 
we wszystkich innych instytutach.

Powiem inaczej. W programie rozwoju mamy dwa 
działania, transfer wiedzy i innowacji, w związku 
z którymi będziemy mieć pieniądze. Doradztwo do-
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zajmuje, ma 300 zł więcej, to ja czegoś nie rozumiem. 
Sam znam takie przypadki, że… Moi koledzy, moi 
przyjaciele, którzy pracują… Oni z różnych powodów 
zostali…. i różnymi sposobami te środki finansowe 
próbują, że tak powiem, dopracowywać: po 2 tysiące 
500, 2 tysiące 600. A widzą – u mnie w województwie 
pomorskim – że zatrudniane są osoby, które na starcie 
zarabiają po 3 tysiące. Coś tutaj nie pasuje, tak? Coś 
tutaj nie funkcjonuje. Myślę, że zawsze są… Może 
to są tylko odosobnione przypadki, ale jeśli jest ich 
więcej, to znaczy, że ten system nie funkcjonuje, że 
coś jest tu nie tak.

Oczywiście, że jest dużo bardzo dobrej kadry, 
sam się z nią spotykam. Należy się duży szacunek 
dla tej kadry za to, co mimo tak trudnej sytuacji po-
trafią robić dla rolników… Ale na dojazdy nie ma, na 
kilometrówki…

(Senator Mieczysław Augustyn: Tu już pan sena-
tor…)

Zgadzam z oceną pana senatora, bo ona dotyczy 
diagnozy, która wymusza zmiany. Nawet jeśli dotyczy 
to tylko pewnej części… Przecież musimy odnosić się 
do pewnej masy krytycznej. Ale jak w każdej popu-
lacji to wszystko jest… Dlaczego tylu ludzi odeszło? 
Dlaczego tylu dobrych zmian, które mogły być wpro-
wadzone, gdyby to było… W ich wyniku mielibyśmy, 
jestem przekonany, troszkę, lepszą sytuację…

(Senator Jan Rulewski: A wojewoda ma pienią-
dze.)

Proszę?
(Senator Mieczysław Augustyn: Budżet.)
I teraz tak: mówimy o budżecie i o tym, ile trzeba 

na budżet. Jeszcze raz tyle. Zresztą pamiętajmy, że 
157… Ośrodki wypracowywały to same i jeszcze szu-
kały różnych projektów, więc w różnych wojewódz-
twach to ich inwencja spowodowała… Ten budżet ca-
łościowy był wyższy o jeszcze raz tyle. A potrzeba… 
Ja się z tym zgadzam. Sami poprosiliśmy ośrodki 
doradztwa o to, żeby nam napisały…

(Senator Mieczysław Augustyn: To ile dacie?)
Prace trwają, Panie Senatorze. Można zobaczyć 

propozycje. Dzwonią do mnie księgowi z ośrod-
ków doradztwa i mówią: jesteśmy w szoku, Panie 
Ministrze, jesteśmy w szoku. Mogę podać, gdzie 
księgowy… I mamy informację: nie spotkał… On 
pracuje w ośrodku, ale nie spotkał… Widzą propo-
zycje, jakie padły ze strony ministerstwa, w jakim 
wymiarze prosimy o zwiększenie budżetu. W czerw-
cu była pierwsza przymiarka. Wprowadziliśmy próg 
3-letni: 60 milionów, 70 milionów, 80 milionów na 
3 lata, żeby można było postawić taką ścieżkę. Ale 
to jest tylko pierwsza przymiarka. Teraz trwa dys-
kusja, co jest możliwe, a co nie, i w połowie sierpnia 
będzie jak gdyby kolejne podejście do tego. Powiem 
tak: będę zadowolony, szczęśliwy, jak będzie połowa 
i będziemy wzrastać… Połowa.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Ministrze, ja akurat wielokrotnie miałem 
kontakt z kadrą ośrodków szkolenia rolniczego, do-
radztwa rolniczego, i z rolnikami, którzy korzystają 
z ich usług, i z tych spotkań wynikało, że na ogół 
ocena tych ośrodków jest pozytywna. A więc pro-
siłbym, żeby pan się odniósł do tego, co mówił pan 
senator sprawozdawca, tak bardzo negatywnie oce-
niając tę kadrę. Czy rzeczywiście są przesłanki, żeby, 
po pierwsze, mówić, że ta kadra jest w ogóle fatalna, 
po drugie, podzielić zdanie pana ministra, że pozy-
tywne są jedynie wyjątki, a generalnie jest fatalnie. 
Prosiłbym, żeby pan minister odniósł się do tego.

Nie będę mówił o innych kwestiach, bo ustosunku-
ję się do nich w czasie dyskusji, ale chciałbym zadać 
następujące pytanie. Jedną z przyczyn słabego według 
pana ministra funkcjonowania ośrodków było nie-
przeznaczanie wszystkich środków, które były kiero-
wane przez budżet na zadanie zlecone… przesuwanie 
tych środków. Proszę mi w takim razie powiedzieć, 
o ile więcej rocznie ministerstwo chce przeznaczyć 
na doradztwo i konkretnie na co.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki: Dobrze.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ryszard Zarudzki:
Czekałem na takie pytanie. To jest oczywiste, że 

nie cała kadra jest… tak jak w każdej społeczności. 
Ale my poddajemy diagnozie pewną rzeczywistość, 
która niejako warunkuje te zmiany. To nie znaczy, że 
to dotyczy całej populacji. Zgadzam się z taką oceną, 
którą przedstawił pan senator, że przecież jest w na-
turalny sposób … Panie Senatorze, jak pan sądzi, czy 
jeśli ktoś zarabia 1 tysiąc 800 zł, 2 tysiące brutto, a ma 
wykształcenie i pięć, sześć lat funkcjonuje… Czy 
on zostanie w tej firmie, czy pójdzie gdzieś i sobie 
poszuka… Bo co daje ośrodek doradztwa? Darmową 
edukację, darmowe doświadczenie… Edukację w ta-
kim sensie, że jeździ się na szkolenia, że przyjeżdżają 
specjaliści. A wtedy firmy podkupują co lepsze… 
Przecież to jest naturalne. I zdarzają sytuacje tak ab-
surdalne, że… Ja się w pełni zgadzam z tą diagnozą, 
tylko że ona dotyczy pewnej populacji doradców, 
która została uwarunkowana przez sytuację, z któ-
rą trudno dyskutować. Jeśli doświadczony doradca 
zatrudnia stażystę, a stażysta zarabia o 300 zł mniej 
niż… Skoro ten doświadczony doradca, który się nim 
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nów euro. Ja mówię o euro, ja się nie przejęzyczam, 
mówiąc, że mniej o 316 milionów zł. I za to pytanie 
dziękuję, bo jest zasadne. My chcemy zrobić system, 
Panie Senatorze, który, po pierwsze, zamykałby… 
Zresztą idziemy w kierunku innego procedowania 
rozporządzeń do PROW. Na całe szczęście było to 
możliwe w ramach tego… Chodzi o usługi doradcze, 
możliwość szkolenia samych doradców, jak i szkole-
nie ustawiczne rolników, i indywidualne wspieranie 
samych doradców. Jeśli zaś chodzi… I tutaj proce-
dujemy rozporządzenia, one będą w I kwartale uru-
chomione, właśnie w ramach całego pakietu zmian 
funkcjonowania doradztwa oraz wspierania agencji 
restrukturyzacji, która będzie miała nowe zadanie, 
mianowicie pomoc techniczną, która do tej pory 
była zaprojektowana, powiedziałbym, w niepraw-
dopodobnie niekorzystny sposób. I też mam na to 
ekspertyzy i analizy.

Mamy więcej pieniędzy… I też dziękuję za to 
pytanie. Na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
poprzednia koalicja wynegocjowała 8,5 miliarda 
euro, ze środkami krajowymi jest 13,5 miliarda. 
Zamknąłem teraz program na lata 2007–2013, który 
był rozpoczynany przez Prawo i Sprawiedliwość, 
i to było 17,2 miliarda euro. Tak więc jest znacznie 
mniej środków finansowych i teraz nie ma możli-
wości dołączenia, jest tylko możliwość efektywne-
go wykorzystania, a na pewno nie zabierania tego 
doradztwu, które i tak już tych środków było po-
zbawione wcześniej. I tych strat oraz zaszłości nie 
jesteśmy w stanie nadrobić.

Przepraszam najmocniej, ale po prostu to doradz-
two i ta praca z moimi doradcami… Jak z nimi roz-
mawiam, oni mówią… Dzwonią do mnie i pytają: 
jak dzisiaj Senat przyjmie, to będzie znaczyło, że 
kiedy ta zmiana nastąpi? Dzwonią, pytają: czy to zna-
czy, że od 1 sierpnia? I ja ich muszę studzić, mówić: 
uspokójcie się, pracujmy razem, bo… Taka absolut-
na, dobra współpraca… Wczoraj byłem na bardzo 
dobrym spotkaniu – bardzo dobrym, to podkreślają 
obecni dyrektorzy – ośrodków doradztwa rolniczego. 
Nie patrzymy, kto jest, tylko pracujemy nad tym, 
żeby to wszystko na bieżąco funkcjonowało. Proszę 
zapytać dyrektora Macha, na pewno potwierdzi, że 
w tej chwili jest bardzo dobra współpraca dotycząca 
szukania lepszych rozwiązań. I o to też proszę. Bo 
wszyscy mamy jeden cel, a mianowicie szukanie naj-
lepszych rozwiązań i wspieranie naszego rolnictwa. 
Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Czarnobaja.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jackowski, proszę o pytanie.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie, czy ta projektowana zmiana, 

Panie Ministrze, w pana ocenie doprowadzi do sytu-
acji, że będzie możliwość realnego wzrostu środków 
unijnych na ten sektor, jakim jest doradztwo rolnicze. 
Czy przyporządkowanie strukturom Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi ośrodków doradztwa rol-
niczego spowoduje możliwość zwiększenia środków 
unijnych na ten ważny sektor doradztwa, czyli de 
facto na polskie rolnictwo? Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ryszard Zarudzki:
Od samego… Jeszcze raz, bo nie zrozumiałem 

pytania.
(Głos z sali: Wzrośnie…)
Nie zrozumiałem pytania.
(Głos z sali: To może w przerwie…)
Ale bardzo uprzejmie proszę, ja bardzo szanuję 

pana senatora i…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo proszę.)
(Senator Jan Maria Jackowski: Pytanie jest na-

stępujące: czy zmiana zasad nadzoru nad ośrodkami 
doradztwa rolniczego będzie miała jakiś wpływ na 
poziom możliwości pozyskiwania środków unijnych 
na tę działalność? Dziękuję.)

Panie Senatorze, tu trzeba rozróżnić 2 sprawy. 
Ja chcę wrócić do słów pana senatora, który tutaj 
próbuje dyskontować, co chcemy powiedzieć, bo 
pan poruszył bardzo ważną sprawę. Przypomnę: 
w poprzednim okresie… Panie Senatorze, chciał-
bym powiedzieć bardzo stanowczo, że korzysta-
nie z usług doradczych to było 350 milionów euro 
z PROW w 2007 r. 316 milionów doradztwu zabrano. 
Powtarzam: 316 milionów. Ja po prostu nie mogę 
tego zrozumieć. Zrobiłem tabelkę, mamy podsumo-
wanie, ja panu naprawdę prześlę do biura analizę, 
bo mówimy o finansowaniu, które doprowadziło do 
takiej sytuacji, jaka jest. O 90% zmniejszone… To 
z mojego departamentu robiliśmy podsumowanie, 
teraz komitet monitorujący 2007–2013… I ja mówię: 
zróbcie mi, ile było na początku 2007 r. i ile jest 
w 2015 r., i jakie były transfery. I ja patrzę, że po 
prostu ograbiono doradztwo z funduszy unijnych. 
No po prostu z tym się nie dyskutuje. Mało tego, 
30%… Czyli na szkolenia było mniej o 11 milio-



64
22. posiedzenie Senatu w dniu 6 lipca 2016 r.

Ustawa o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

go, co dotyczy tego wszystkiego, co robicie, żeby 
rolnikowi było lepiej, aby było taniej… nie wiem, 
pewnie jeszcze inne cele można sobie tam postawić. 
Słyszałem o mieniu, o różnych politykach rolnych. 
A państwo po prostu kochacie centralizm i uważacie, 
że poprzez przywileje, dawanie dotacji, mianowania 
i itp. lepiej się zarządza. Oczywiście, tak. W dykta-
turach… Cesarz Bokassa tak robił. Jak kochał ludzi 
kultury, to dawał więcej na kulturę, a jak nie kochał 
rolników, to dawał im mniej. To jest system, który 
państwo mimochodem… No, nie posądzam pana mi-
nistra o to, żeby tak świadomie szedł w tym kierunku.

Panie Ministrze, ja poczytałem sobie, jak to jest 
w innych krajach. Bo przecież ja wiem tylko o tym, 
co robi się w Polsce, z informacji, które uzyska-
łem od senatorów będących członkami komisji, od 
pana ministra. I myślę sobie: może to i dobry ruch. 
Poczytałem, jak to jest w innych krajach. I, żeby tu 
państwa nie zanudzić, powiem krótko: są kraje, ta-
kie jak Niemcy, Dania czy Francja, gdzie tego ro-
dzaju działania prowadzone są – tak jak właśnie we 
Francji – przez związki i organizacje samorządowe. 
Nie robi tego państwo. Państwo odpowiada za stra-
tegię rolną, czyli to wszystko, co dotyczy dużych 
przedsięwzięć strategicznych. Przecież ta mała, wo-
jewódzka polityka rolna jest, Panie Senatorze, inna na 
Podkarpaciu, a inna na Pomorzu. I proszę… Myślę, 
że pan to wie najlepiej. I w związku z tym Polska 
powinna odpowiadać za to, co dotyczy dużej strategii. 
Ale już kwestie indywidualne powinny być rozwią-
zywane właśnie tam, na miejscu. W wielu krajach, 
o których tutaj czytałem, organizacje samorządowe 
zajmują się realizacją zadań polityki państwa plus tym 
wszystkim, co wynika ze specyfiki danego regionu. 
Oczywiście, buduje się prywatny system wspiera-
nia doradztwa rolniczego w Niemczech, w Danii, 
Finlandii czy Szwajcarii. W Niemczech powstały 
autonomiczne koła doradztwa rolniczego tworzone 
przez samych rolników. Tak że ten system jest różno-
rodny. Ale znalazłem również dwa takie kraje, które 
mają podobny system, i myślę, Panie Ministrze, że 
to jest dobry przykład. Mianowicie między innymi 
Włosi i Grecy mają system całkowicie podporządko-
wany państwu. I to minister, że tak powiem, swoją 
mądrością decyduje, co w danym regionie się dzieje.

(Senator Waldemar Bonkowski: I bardzo dobrze.)
Ja na razie relacjonuję, Senatorze Waldemarze 

Bonkowski z Pomorza…
W związku z tym…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Przepraszam, 

ale nie udzieliłem panu głosu.)
…chciałbym powiedzieć, że jeżeli chodzi o wspo-

mniany centralny system, ten włosko-grecki, to przez 
Biuro Analiz Sejmowych w Polsce zostały opraco-
wane jego wady. System podporządkowuje decyzje 

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 
Jakoś tak mi umknęło… Ja mówię: skądś pana mini-
stra znam. Dopiero teraz skojarzyłem, że pan minister 
jest z Pomorza.

(Wesołość na sali)
I muszę z wielką radością powiedzieć, że podoba 

mi się pana zaangażowanie w to, co pan mówi, co 
pan chce czynić. Muszę powiedzieć również to, co 
powiedział kiedyś mój kolega: dobry bajer jest połową 
sukcesu. I muszę powiedzieć, że ma pan to dobrze 
opanowane.

Teraz przejdę do tego, co jest przedmiotem, a wła-
ściwie do tego wszystkiego, co dotyczy projektu oma-
wianej ustawy.

Panie Ministrze, Szanowni Państwo, na pytanie 
jednego z senatorów… Od tego rozpocznę: co pierw-
szego dnia? Oczywiście statuty, regulaminy, cennik, 
plany, wybory nowych członków rad społecznych 
i oczywiście wybory nowych dyrektorów. Bo zapew-
ne trzeba będzie tego dokonać. Jeżeli nie w pierw-
szym dniu, to w którymś tam kolejnym. Może na 
Pomorzu nie – pan minister kiwał głową, że nie – ale 
generalnie, jak znam życie… Obym się mylił w zakre-
sie tego, po co Prawo i Sprawiedliwość wprowadza 
tego rodzaju ustawy. Między innymi są to ustawy ka-
drowe. Daj Boże, żeby na Pomorzu, Panie Dyrektorze, 
pozostał ten, który jest, który jest dobry dyrektorem. 
I zapewne o tych, którzy są dyrektorami ośrodków, 
również mogę powiedzieć, że znam ich z tej dobrej 
strony. I zobaczymy, co będzie dalej.

Teraz jeżeli chodzi o kwestię samego kie-
runku… Kierunek jest znany. Państwo z Prawa 
i Sprawiedliwości dążycie do centralizacji państwa. 
I to jest kolejny element… Wszystko, co będzie robio-
ne przez administrację rządową, jest lepsze od tego, 
co robi administracja samorządowa. Odpowiedź… 
Pytałem tutaj, w czasie pytań zadawanych panu se-
natorowi Chróścikowskiemu, jako wybitnemu fa-
chowcowi w dziedzinie, o której tu mowa, czym się 
różni polityka regionalna w 16 regionach od polityki 
państwa. Otrzymałem taką odpowiedź, jaką otrzy-
małem. No, z odpowiedziami nie będę dyskutował. 
W każdym razie nie dowiedziałem się, na czym po-
lega różnica między polityką regionalną w regionie 
pana senatora a polityką rolną. Otrzymałem infor-
mację, że zdarzają się zapewne jakieś nieścisłości, 
że z mieniem coś jest nie tak.

Szanowni Państwo, trzeba sobie zadać pytanie, 
gdzie w tym wszystkim, co wy mówicie, są rolnik 
i problemy polskiej wsi. Ja wprawdzie kończyłem aka-
demię rolniczą w Poznaniu, ale wydział technologii 
drewna. W związku z tym z rolnikami spotykałem 
się podczas różnego rodzaju uroczystości na mojej 
kochanej uczelni. Ale jakoś nie usłyszałem nicze-
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(senator L. Czarnobaj) był dostęp do tej wiedzy, był dostęp do poradnictwa. 
I widać tego rezultaty. Głód tej wiedzy był i jest tak 
duży, że nawet prywatne ośrodki doradzające rol-
nikom miały się z czego utrzymywać. Trzeba w to 
inwestować, zgoda, trzeba iść dalej, bo polskie rolnic-
two nie może się zatrzymać w rozwoju. To wciąż jest 
taka gałąź, która wymaga nowoczesności. A żeby to 
osiągnąć niekoniecznie… Może błędem jest sądzić, 
że tylko zmiana przyporządkowania cokolwiek da. 
Zastanówmy się, dlaczego tu i ówdzie zdarza się tak, 
że poziom usług nie jest właściwy, a ich dostępność 
niewystarczająca. Bywa tak, że poziom kadry nie 
jest taki, o jakim mówił pan minister, bo jest za mało 
pieniędzy. Nie potrzeba tu wielkiej filozofii i zmian 
organizacyjnych: wystarczyłoby dać wystarczające 
środki, a jeżeli trzeba, to odpowiednio je oznaczyć, 
by nie mogły być przekazywane na żaden inny cel.

Ani regulaminy organizacyjne, ani statuty nie zmie-
nią sytuacji, Panie Ministrze. To są rzeczy wewnątrz-
organizacyjne, a tym, czego potrzeba i co w strukturze 
samorządu dałoby ten sam efekt, są odpowiednie stan-
dardy dotyczące tych usług. Obowiązkiem rządu wobec 
wszystkich usług zleconych jest… One nigdy się dobrze 
nie udadzą, jeśli nie będzie jasno, dobrze oznaczonych 
standardów. Bo dopiero jak są standardy, są pieniądze, 
to można myśleć o odpowiednim nadzorze. To jest ten 
styk, o który należało zadbać. Wojewoda ze swoimi 
służbami nie powinien trudnić się pracą merytorycz-
ną, zawsze powinny to robić samorządy – one chyba 
zrobią to lepiej, bo są bliżej ludzi. Rolnictwo jest zróż-
nicowane, potrzeby są zróżnicowane, urawniłowka tu 
się nie sprawdzi, a wojewoda, mając w ręku standardy 
i wiedząc, jakiego rzędu idą na to pieniądze, powinien 
w imieniu ministra kontrolować samorządy, czy dobrze 
wykonują zlecone im zadania. To jest optymalna struk-
tura. To, co państwo proponujecie, jest raczej wyrazem 
ogólnego przekonania, że ręczne centralne sterowanie 
jest lepsze od zdecentralizowanego zarządzania. Otóż 
ja reprezentuję pogląd absolutnie przeciwny.

I jeszcze jedna rzecz. Bardzo dobrze, że elementem 
pracy ośrodków będą szkolenia rolników, ale trzeba też, 
a może nawet przede wszystkim, zadbać o ilość i jakość 
szkoleń dla samych instruktorów, żeby oni mogli podno-
sić swoją wiedzę, doskonalić się i być mądrzejszymi od 
tych, do których się wybierają. Panie Ministrze, można 
by to zrobić taniej, można by to zrobić sensownie, usu-
wając wszystkie mankamenty, które państwo tu słusznie 
punktujecie. Trzeba pamiętać, że byliśmy na początku 
drogi: to zadanie zostało przekazane niedawno i po-
winno zostać udoskonalone tak, jak się to robi w dobrze 
zorganizowanym państwie. Centralizacja pcha nas w ten 
kanał, o którym mówił senator Czarnobaj, i najpraw-
dopodobniej będziemy świadkami tych wszystkich 
mankamentów, które widać i we Włoszech, i w Grecji, 
a których można byłoby uniknąć i osiągnąć ten rezultat, 
jaki ministerstwo słusznie chce osiągnąć.

doradcze politycznym decyzjom rządu. Oczywiście 
tam, we Włoszech. U nas nie, u nas będzie inaczej. 
Nadmierna biurokracja i powolna reakcja na to, co 
dzieje się w rolnictwie. Usługi kosztowne dla podatni-
ków – one są o wiele droższe niż doradztwo w innych 
krajach, gdzie poziom rolnictwa jest zapewne o wiele 
wyższy niż we Włoszech i Grecji. I system w tych 
krajach jest kompletnie nieelastyczny.

Dlatego chciałbym powiedzieć tak: to, że państwo, 
jako politycy Prawa i Sprawiedliwości, nie kochacie 
samorządów i chcecie wszystko scentralizować, chce-
cie, aby to w Warszawie decydowano o tym, w jaki 
sposób zarządza się poszczególnymi elementami ży-
cia społecznego…

I chcę przedstawić jeszcze dwie uwagi. Samorząd, 
Panie Ministrze, to też jest Polska. To też jest system 
prawny w Polsce.

I jeszcze na temat dotacji, Panie Ministrze. Ja się 
cieszę, że pan minister będzie zabiegał o większą dota-
cję dla doradztwa rolniczego. Bo zapewne jest takowa 
potrzeba. I im więcej doradztwa, tym zapewne rolnicy 
lepiej korzystają… Tylko odnośnie do przekazywania 
przez samorządy: jeżeli którykolwiek samorząd prze-
znaczył dotację na cokolwiek innego niż to, na co ją 
dostał, to złamał prawo. Nie można w Polsce przekazy-
wać dotacji na inny cel niż ten, na który się ją dostało 
z budżetu państwa. To tak gwoli wyjaśnienia.

Tak że dziękuję za uwagę i prosiłbym państwa 
o większą wyrozumiałość i zrozumienie dla polskich 
samorządów, które tak samo jak polski rząd dbają 
o lepszą usługę, o lepszą jakość życia, a w niektórych 
wypadkach są, że tak powiem, bliżej tych usług, bliżej 
obywatela i szybciej reagują, taniej to wszystko reali-
zują. I również to, co dotyczy doradztwa… Chodzi 
o to, żeby doradztwo było również realizowane, tak 
jak w wielu krajach, tych postępowych, przez organi-
zacje rolników, samorządy rolnicze, a nie tylko przez 
państwo. Dziękuję bardzo.

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

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Podmiotem naszych rozważań są tak naprawdę 

nie ośrodki doradztwa rolniczego, lecz sami rolnicy. 
Jeśli mówimy o sukcesie polskiego rolnictwa w Unii 
Europejskiej, jeśli mówimy o nowoczesnej produkcji 
rolnej, to mówimy, że polskie rolnictwo jest w coraz 
większym stopniu oparte na nowych technologiach 
i na wiedzy. Warto w tym momencie wyrazić szacu-
nek wobec rolników. Ale trzeba też powiedzieć, że 
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Otóż minister nadaje statut, nadaje regulamin, 
powołuje członków rady, wszystko robi minister. To 
wszystko jest w gestii ministra. Nawet pytałem – a po-
tem to doczytałem – o dyrektorów i zastępców dyrek-
torów. I okazuje się, że nawet zastępców dyrektorów 
powołuje – nie tak jak kiedyś wojewoda powoływał 
na wniosek dyrektora – minister. No więc idziemy 
w kompletną centralizację. Za wszystko odpowiada 
minister, wszystko najlepiej wie minister, wszędzie 
w całym kraju będziemy robić to samo, z góry na dół 
będziemy mieć rozpisane, co ma być w danym woje-
wództwie. Gdzie ta samorządność? No, uważam, że to 
jest kolejna fatalna ustawa kadrowa, która prowadzi 
tylko i wyłącznie do wymiany. Następuje obniżenie 
wymaganego wykształcenia, teraz chyba już licencjat 
wystarczy, żeby być dyrektorem, a trzeba było mieć 
studia magisterskie. No, obniżamy w tej chwili wy-
mogi, które są. Pewnie chodzi o to, żeby dopasować je 
do osób, bo akurat nie wszyscy te poprzednie wymogi 
by spełnili, więc będzie większe grono do wyboru.

Tak więc to jest po prostu nic więcej, jak tylko… 
Sama ta zmiana ustawy dotyczy tylko i wyłącznie 
etapu, który na pewno… Pan minister na początku 
powiedział, że jest ona bardzo oczekiwana itd., ale 
nie jeżeli chodzi o to, czego ta ustawa naprawdę do-
tyczy. Bo nie sądzę, że oczekiwane są tylko wymiany, 
wymiany kadry. Każda zmiana, każda nowelizacja 
sprowadza się teraz do wymiany kadry. No i to jest 
kolejna nowelizacja, która prowadzi do wymiany ka-
dry i niczego więcej. Ja tutaj nic merytorycznego nie 
widzę. Ja mogę dyskutować merytorycznie na temat 
zmian, ale tu nam tylko się mówi: wymienimy kadry, 
a potem zobaczymy, będziemy dyskutować dalej. To 
musi być robione razem, nie może to być rozdzielone, 
bo to nigdy nie przynosi efektów. Dziękuję.

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

Jackowskiego.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Bardzo ciekawa dyskusja się wywiązała w związ-

ku z tym punktem naszego porządku, a mianowicie 
w trakcie rozpatrywania ustawy o zmianie ustawy 
o jednostkach doradztwa rolniczego. 

Wysoka Izbo, tutaj mieliśmy do czynienia z ta-
kim sporem, który w pewnym sensie miał charakter 
merytoryczny, ale w pewnym sensie również nie-
merytoryczny. Otóż ja przypominam, że ośrodki 
doradztwa rolniczego do roku, bodajże, 2009 – do 
czasu, kiedy koalicja PO-PSL przeforsowała ustawę, 
która to zmieniała – podlegały generalnie administra-

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Florek, proszę o zabranie głosu.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Pan minister powiedział, że jest to bardzo 

oczekiwany projekt, że w kampanii państwo obie-
caliście… To się wielokrotnie powtarza w wielu 
ustawach, które tutaj podejmowaliśmy – wspomnę 
ustawę o ziemi, która chyba już jest nowelizowana 
albo zaraz będzie. No, ja tylko mogę się odnieść 
do tego, co było wcześniej, i tego, co jest teraz, bo 
miałem okazję przekazywać ODR-y do samorządu 
województwa. Też, mogę powiedzieć, był to pro-
jekt bardzo oczekiwany. Jakie zmiany nastąpiły? 
Pewnie jest różnie w różnych województwach i tu-
taj możemy dyskutować. Ja mogę tylko powiedzieć 
o swoim województwie, gdzie na pewno ta zmiana 
była bardzo dobra, bardzo korzystna. Pewnie teraz 
jest jakiś problem z majątkiem, bo pan minister 
tutaj wspominał, wymieniał województwo wiel-
kopolskie. Ja nie za bardzo mogę powiedzieć, o co 
chodzi, dlatego że ten punkt został dzisiaj do po-
rządku obrad wprowadzony, więc nie było czasu 
na to – a nie był zapowiedziany wcześniej – żeby 
się przygotować do niego i zrobić pełne rozeznanie, 
czego dotyczy ta sprawa majątku. Ale w tej chwili 
należy się spodziewać, że na pewno samorządy wo-
jewództw oczywiście będą walczyć z panem mini-
strem. Bo przecież to zadanie nie tak dawno zostało 
przekazane i te nagłe zmiany… No, żadna nagła 
zmiana, jeżeli nie mamy pewnego doświadczenia, 
pewnego czasu na obserwację, jeżeli zmieniamy 
coś z roku na rok, oczywiście nie jest adekwatna, 
bo nie wiadomo, czy przyniesie jakieś korzyści, 
czy nie przyniesie żadnych korzyści. 

Dyskutujemy dzisiaj o tej zmianie ustawy, ale 
ja nie chcę merytorycznie wchodzić w te kwestie, 
chociaż mógłbym wiele uzasadniać. Na przykład 
dlaczego należało przenieść to akurat do marszał-
ka? Dlatego, że jest departament rolnictwa, który się 
zajmuje takimi sprawami w określony sposób itd. Jak 
wygląda sprawa środków unijnych np. w moim woje-
wództwie? Jak wygląda dofinansowanie tych wystaw, 
na których pan minister pewnie był? Jak marszałek 
dba o majątek? Kilka milionów było chyba w po-
przednich budżetach, w tym roku, o ile pamiętam, ma 
1 milion w budżecie zapisany. Mógłbym dużo mówić, 
jeżeli chodzi o środki finansowe, o to, co marszałek 
robi. Ale ta zmiana ustawy dotyczy tylko jednej rze-
czy. To jest po prostu zwykła sprawa kadrowa. To jest 
konkretnie wymiana wszystkich dyrektorów i za tym 
oczywiście idzie dalsza wymiana.
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(senator J.M. Jackowski) rolnicze, które pozostało pod nadzorem Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ma stabilniejszą sytuację, 
niż szkolnictwo rolnicze, które było czy jest we wła-
daniu samorządu terytorialnego. A więc widzimy, że 
w dyskusji o tym, czy coś ma podlegać rządowi, czy 
samorządowi, należy uwzględnić zasadę pomocni-
czości: to, co jest właściwe dla struktury, która jest 
w stanie udźwignąć odpowiedzialność i zarządzanie 
danym obszarem, zostawić w tym obszarze, nie cen-
tralizować nadmiernie, ale też nie decentralizować 
nadmiernie. To jest dość podobny spór do tego, jaki 
toczy się między zwolennikami totalnej prywatnej 
własności i zwolennikami państwowej własności. Są 
obszary, w których państwo lepiej sobie daje radę 
wbrew takiemu, powiedziałbym, populizmowi libe-
ralnemu, że tylko wszystko, co prywatne… Podmioty 
prywatne z natury rzeczy kierują się przede wszyst-
kim zyskiem krótkoterminowym bądź średniotermi-
nowym, państwo natomiast jest w stanie prowadzić 
bardziej długofalową politykę, która z kolei kieruje się 
innymi prawidłowościami i zaspokaja inne potrzeby 
społeczne czy publiczne.

Dlatego chciałbym zwrócić uwagę na to, że ta usta-
wa również była oczekiwana w środowiskach, tak 
przynajmniej wynika z rozmów, które prowadziłem 
z przedstawicielami ośrodków doradztwa rolniczego. 
W tej branży jest potrzebna przede wszystkim sta-
bilizacja, określona realizacja polityki. W tym przy-
padku mówię o polityce państwa wobec rolnictwa 
i dostosowania ośrodków doradztwa rolniczego tak, 
aby mogły one jak najlepiej – podkreślam: „jak naj-
lepiej” – prowadzić działalność na rzecz doradzania, 
na rzecz wspierania rozwoju i racjonalizowania ob-
szaru rolniczego. W związku z tym bardzo się cieszę, 
że ta ustawa jest wdrażana. Ona była oczekiwana. 
I to, co pan minister zapowiedział… Czekamy na 
dużą ustawę, która już szczegółowo określi struktu-
ry, zadania, pragmatykę funkcjonowania ośrodków 
doradztwa rolniczego. Czekamy na tę ustawę, bo jest 
ona niezwykle potrzebna, ponieważ przed państwem 
polskim stoją olbrzymie wyzwania, nie tylko w ra-
mach wspólnej polityki rolnej, nad którą teraz, po 
Brexicie, zacznie się dyskusja. Prędzej czy później, 
jak się wyjaśni ostatecznie kwestia statusu Wielkiej 
Brytanii, dojdzie do tej dyskusji. Przypomnijmy, że 
Wielka Brytania jest drugim albo trzecim płatnikiem 
unijnym i zawsze podnosiła kwestię wspólnej polityki 
rolnej jako pewną kwestię sporną.

Wreszcie mamy… Co prawda w tej chwili jest to 
zamrożone, jednak w końcu jakiś finał – w tę albo 
w drugą stronę – znajdą ustalenia dotyczące TTIP, 
czyli traktatu o wzajemnych inwestycjach między 
Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. TTIP sta-
nowi ogromne wyzwanie i zagrożenie dla rolnictwa 
europejskiego, nie tylko polskiego, ponieważ produk-
ty rolnicze w Unii Europejskiej muszą spełniać inne 

cji rządowej. Struktura była taka, że merytoryczny 
nadzór sprawował wojewoda właściwy dla terenów 
województwa, na terenie którego dany ośrodek się 
znajdował. A w roku 2009 doszło do zmiany i ośrod-
ki doradztwa rolniczego przeszły pod samorządy. 
Można powiedzieć, że mamy wiele instrumentów 
i przesłanek, które wskazują, że nie był to najlepszy 
okres dla ośrodków doradztwa rolniczego z kilku 
powodów – abstrahuję tu już od wątku politycznego 
i bezpośredniego przełożenia polityki w sejmikach na 
obsadę personalną, na ruchy kadrowe. Ale chodzi mi 
też o pewnego rodzaju filozofię gospodarowania ma-
jątkiem, w który były wyposażone ośrodki doradztwa 
rolniczego. Myślę, że ustalenia kontroli Najwyższej 
Izby Kontroli w tym kontekście pokazały cały szereg 
nieprawidłowości, z jakimi mieliśmy do czynienia.

Pan minister wspomniał w debacie – i to jest cen-
ny wątek – że ośrodki doradztwa rolniczego zostały 
poniekąd pozbawione możliwości korzystania z fun-
duszy unijnych, ponieważ w ramach PROW zabra-
no ponad 300 milionów, jeśli dobrze zrozumiałem, 
przeznaczonych wcześniej na zadania doradztwa 
rolniczego. Wspomniał pan też, że mieliśmy – czy 
można było mieć – 16 różnych polityk rolnych, bo 
w zasadzie każdy sejmik czy każdy samorządowy 
zarząd województwa mógł prowadzić swoją politykę, 
urzeczywistniać swoje koncepcje i te polityki mogły 
być różne. One mogły być inne na Mazowszu, inne 
w Kujawsko-Pomorskiem, inne u kolegi Czarnobaja 
na Pomorzu, a jeszcze inne w Małopolsce itd.

W związku z tym wydaje się, że zasada powrotu 
do administracji rządowej – w tym wypadku nawet 
bardziej uzasadniona merytorycznie, ponieważ bę-
dzie to podlegało ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi, 
a więc osobie, która konstytucyjnie odpowiada za ten 
dział życia publicznego w Polsce… Wydaje się, że jest 
to uzasadnione, ale są i inne przykłady.

Wysoka Izbo, ja bardzo dobrze pamiętam dysku-
sję, która się toczyła przy okazji reformy samorządo-
wej z 1998 r. Ona weszła w życie 1 stycznia 1999 r. 
w czasie, gdy powstały województwa samorządowe. 
I wtedy były takie przepychanki: czy sanepid ma 
podlegać samorządom, czy administracji rządowej 
– i tak samo, jeżeli chodzi o inne służby – dyskusje 
o tym, jak to ma wyglądać. I życie pokazało, że cho-
ciażby jeżeli chodzi np. o szkolnictwo artystyczne, 
które pozostało w gestii ministra kultury – wtedy to 
był jeszcze resort kultury i sztuki, a obecnie mamy 
ministra kultury i dziedzictwa narodowego – że to 
szkolnictwo, gorzej czy lepiej, ale miało ustabilizo-
waną sytuację, a z tymi sektorami szkolnictwa, które 
trafiły do samorządu, bywało różnie. Ja nie chcę ge-
neralizować i mówić, że ze wszystkim było źle w sa-
morządzie, ale zwróćmy uwagę na to, że szkolnictwo 
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(senator J.M. Jackowski) my jesteśmy naprawdę w niektórych dziedzinach li-
derami Europy. Przyjeżdżają, podglądają i uczą się 
od nas, mamy już lepsze technologie, lepiej potrafimy 
to robić niż w tamtych starych krajach. Bo jesteśmy 
bardzo pracowici. Tylko niestety wspólna polityka 
rolna dalej nam nie daje szansy, żebyśmy byli w pełni 
konkurencyjni, i tego musimy pilnować, to musimy 
robić i wygrywać tam, gdzie jest rzeczywiście różnica 
płatności. Chcę zwrócić uwagę na to, że tam, gdzie 
jest mniej płatności w ramach Unii Europejskiej, je-
steśmy konkurencyjni. Dlatego, że potrafimy to le-
piej robić. A tam gdzie są płatności, tam jesteśmy na 
stracie. Bo nie możemy tej konkurencji wyrównać.

I jeśli chodzi o te wszystkie innowacyjności, któ-
re wprowadzamy w rolnictwie, te nowe technologie 
– wygrywamy, czy to w sadownictwie, czy w dro-
biarstwie, czy w wielu innych dziedzinach, mógł-
bym tu wymieniać, gdzie wygrywamy, powiedzmy, 
w Europie, jesteśmy jednymi z najlepszych, w nie-
których dziedzinach nawet na świecie. Ale do tego 
potrzebne jest prawdziwe doradztwo. A dzisiaj to 
instytuty naukowe – mogę to powiedzieć na przykła-
dzie sadownictwa – przejęły doradztwo, bo ośrodki 
doradztwa rolniczego nie mają ani kadr, ani zasobów. 
Ludzie, którzy bardzo współpracują ze sobą, wolą 
zasięgać opinii bezpośrednio z instytutów, żeby tam 
korzystać z fachowego doradztwa, bo z ODR-ami 
ciężko się domówić. A powinno to być zgrane, nauka 
powinna współpracować bezpośrednio… I ja liczę, że 
w tej chwili to nastąpi. Na ostatniej konferencji, która 
odbyła się 3 lutego, był taki dobry materiał przedsta-
wiony przez pana doktora Zbigniewa Brodzińskiego 
z Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich, z Katedry 
Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 
„Współpraca środowisk naukowych z praktyką rolni-
czą – doświadczenia i przyszłość”. Świetny materiał, 
polecam do przeczytania, bo pokazuje, jakie są za-
niedbania, jakie są wady, dlaczego tak jest, dlaczego 
tak… Co można zrobić, jak można zrobić… Pan mi-
nister to ma, bo też brał udział w konferencji, wie, 
jakie elementy pokazują naukowcy, co trzeba zrobić, 
jak doradztwo…

A więc myślę, że ten kierunek, o którym mówi-
my… Doradcy wielokrotnie prosili… A nawet po-
wiem, co było na tej konferencji; doradcy mówili: 
kiedy wy to zrobicie? Pan minister obiecał: tak, pro-
szę państwa, dostaniecie to w II kwartale. 28 czerw-
ca nasza komisja to opracowywała, czyli de facto 
w II kwartale Sejm to przyjął, zgodnie z tym, co pan 
minister obiecywał i zgodnie z oczekiwaniami wy-
rażonymi na tej konferencji. Myślę, że to jest wypeł-
nienie, Panie Ministrze, tego zobowiązania, które 
pan złożył, gdy pan powiedział: będzie pan to miał 
na pewno w II kwartale. No, oczekiwali oczywiście, 
że już od 1 lipca będą decyzje, ale jeszcze pewnie 

standardy, a inne standardy muszą spełniać produkty 
w Stanach Zjednoczonych. Po prostu grozi nam zalew 
taniej, masowej żywności ze Stanów Zjednoczonych, 
powstającej przy użyciu różnych biotechnik, które 
niekoniecznie muszą być zdrowe dla konsumentów.

Tak że w tym kontekście trzeba również patrzeć 
na to, że państwo powinno mieć ośrodek, który by na 
bieżąco reagował na to, co się dzieje w ramach Unii 
Europejskiej, na to, co się dzieje na rynkach europej-
skich, i który by doradzał producentom i rolnikom 
tak, aby prowadzili oni swoją działalność właściwie 
i racjonalnie. Dziękuję bardzo.

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

Chróścikowskiego.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na wstępie chciałbym się odnieść do wypowiedzi 

moich adwersarzy, którzy zwracali uwagę na to, że 
tak negatywnie potraktowałem pracowników ośrodka 
doradztwa rolniczego. Ja tylko pokazałem, jaki jest 
jego stan. Pan minister potwierdził moją konkluzję. 
Od wielu lat bardzo blisko współpracuję z tymi ludź-
mi na wielu konferencjach, na wielu spotkaniach. 
Doceniam ich pracę i fachowość. Tylko że system, 
który wprowadziły samorządy, doprowadził do tego, 
że wielu najlepszych fachowców, naprawdę fachow-
ców, odeszło, m.in. także przez tzw. zmiany politycz-
ne, które nastąpiły. Ci ludzie często byli wyrzucani 
w roku 2007 i później. Niektórzy musieli odejść ze 
względów czysto ekonomicznych. Boleję nad tym, że 
tych ludzi teraz tam nie ma, tak świetnych fachow-
ców, którzy się kształcili. Dobrze, że oni dzisiaj są, 
że prowadzą doradztwo prywatne, że uzupełniają, 
w niektórych momentach nawet lepiej… Na ostatniej 
konferencji miałem nawet zarzut od pana ministra, 
że pokazywano przeciwstawienie doradztwa publicz-
nego i prywatnego. Nawet mi pan minister zarzu-
cał, że ja za bardzo pokazuję prywatne doradztwo. 
Pokazywałem na tej konferencji, że jest miejsce i dla 
takiego doradztwa, i dla takiego doradztwa, że musi 
być konkurencja. I to jest cenna rzecz: konkurencja. 
Bo nikt dzisiaj na tej sali nie powie, że nam konku-
rencja zdechła, ale konkurencja zdrowa, szanująca się 
nawzajem, a nie wyniszczająca się.

Mówimy o nowoczesnym rolnictwie. No, pro-
szę państwa, przecież tylu zmian, ile my zrobiliśmy 
w rolnictwie, to nam dzisiaj zazdroszczą Francuzi, 
Niemcy, Duńczycy… Wszyscy nam zazdroszczą, że 
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(senator J. Chróścikowski) jest najsilniejszą centralą związkową – o ile tam 
jest izba rolnicza, która nie jest obowiązkową izbą 
rolniczą tak jak w Polsce, ale jest izbą gospodarczą, 
bym powiedział, w której dobrowolnie rolnicy się 
zrzeszają, o ile obie te organizacje się przeszywają 
i współpracują… Tam doradztwo jest przekazane 
silnym organizacjom. W Polsce moim zdaniem jesz-
cze trzeba dużo lat pracy, żebyśmy się dopracowali 
silnych organizacji związkowych, które będą fede-
racjami i które będą działały razem z izbami. Wtedy 
może będzie czas na to, że pan minister powie: pro-
szę bardzo, weźcie to w końcu na siebie i realizujcie 
lepiej, jeżeli potraficie. W systemie francuskim tak 
jest. Ale musi być czas, żeby lepiej rozbudować to 
działanie i funkcjonowanie i żeby w przyszłości było 
tak, jak jest zapisane w ustawie, że izby rolnicze 
mogą też prowadzić doradztwo. One prowadzą je 
we własnym zakresie, ale nie do końca są w stanie 
to robić tak, jak może to wykonać samorząd czy 
nadzorujący to, jak obecnie przewiduje propozycja, 
minister rolnictwa.

Oczywiście można by tu wiele rzeczy wspo-
minać i mówić jeszcze, co by należało zrobić. Ja 
naprawdę odsyłam do materiałów, bo wiele konfe-
rencji organizowałem. Wiele mam uznania dla ka-
dry, która pracowała w tych ośrodkach doradztwa 
i jeszcze pracuje, ale mam nadzieję, że przyjdzie 
czas na nowych ludzi. I to, co się pokazuje… To, 
że ktoś skończył studia rolnicze, nie znaczy, że 
tylko on jest dobrym fachowcem, żeby doradzać, 
bo trzeba nam różnych fachowców w doradztwie. 
Jeśli ktoś skończył informatykę, jest dobry i potrafi 
w tych dziedzinach pracować, to dzisiaj potrzeba 
nam również doradców informatyków. Jeżeli ktoś 
jest dobrym inżynierem – i chodzi tu o różne dzie-
dziny – to niekoniecznie musiał skończyć akademię 
rolniczą, a może być świetnym doradcą. Dzisiaj 
doradcy w zakresie chemii… Popatrzcie przecież, 
że są środki ochrony roślin. Dzisiaj są wysoko wy-
specjalizowane dziedziny, gdzie trzeba wysokich 
kwalifikacji, i niekoniecznie, jak to mówią, tylko 
samego wykształcenia rolniczego. Naukowcy też 
zwracają na to uwagę. W zakresie wielu dziedzin, 
marketingu, różnych innych, dzisiaj jest potrzeba, 
żeby byli doradcy fachowcy. Ale muszą oni być, 
Panie Ministrze, godziwie opłacani. Bo nauczyciel, 
który jest marnie opłacany, często tylko z koniecz-
ności pracuje, a nie zawsze jest dobry, bo lepsi 
uciekają, nie chcą być nauczycielami. Tak samo jest 
z doradcami. Jeśli będą dobrze wynagradzani…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Czas minął.)
…i będą w stosunku do nich wymagania, to my 

jako rolnicy będziemy wdzięczni za to, że mamy 
świetnych fachowców, że możemy korzystać z ich 
wiedzy, i będziemy jeszcze lepiej konkurować na 
rynkach europejskim i światowym. Dziękuję.

miesiąc opóźnienia będzie… No, ale to i tak lepiej, 
niż by było, gdyby pan tego nie wykonał.

Jeśli chodzi o samorządy… Proszę państwa, ja 
z samorządami mam bardzo wiele do czynienia, by-
łem dwie kadencje w samorządzie terytorialnym, jako 
przewodniczący rady gminy, radny sejmiku i członek 
zarządu. Wiem doskonale, jak samorządy funkcjo-
nują. Czuję się samorządowcem. Ale wierzcie mi, 
że niektóre rzeczy trzeba… Szczególnie to, co jest 
wspólną polityką rolną, wymaga rzeczywiście współ-
działania resortów w tej dziedzinie. Przynajmniej na 
tym etapie.

Ja pamiętam, jak za rządów SLD zabierano kom-
petencje ministrowi rolnictwa, zabrano mu agencję 
nieruchomości i natychmiast oddano ją ministrowi 
przekształceń – bodajże tak wtedy się nazywało to 
ministerstwo – żeby natychmiast sprywatyzować, 
sprzedać tę ziemię, oddać, nie dać w zarządzanie… 
Powiedzieliśmy: oddamy to ministrowi rolnictwa, 
żeby lepsze było zarządzanie, gospodarka ziemią. 
Zrobiliśmy to wtedy. Zlikwidowano nadzór mini-
stra rolnictwa nad KRUS, przekazano to do innego 
resortu, bo mówiono, że to się scentralizuje, KRUS 
się połączy i go nie będzie. Powiedzieliśmy wtedy 
w 2005 r.: przywrócimy nadzór ministra rolnictwa, 
bo sprawa KRUS jest istotnym elementem, waż-
nym, nowoczesnym, bo tak mają Francuzi, tak mają 
inni i nie trzeba tego niszczyć. Przywróciliśmy to, 
do dzisiaj to funkcjonuje i dzisiaj większość z nas, 
rolników jest wdzięcznych, że to wtedy, jeszcze 
w 2005 r. i 2006 r., zrobiliśmy. Dzisiaj mówimy to 
samo. Liczę na to, Panie Ministrze, bo dajemy panu 
wysoki kredyt zaufania, że to, co pan robi, będzie 
realizowane i będzie tak, jak oczekują tego rolnicy, 
ośrodki naukowe, instytuty, że pan z tym zrobi po-
rządek, tak jak należy.

Pytanie następne: a dlaczego nie samorządy rolni-
cze? Ano, proszę państwa, trzeba najpierw się wziąć 
za samorząd rolniczy, zmienić ustawę o samorządzie 
rolniczym i doprowadzić do tego, żeby samorząd 
funkcjonował. Bo dzisiaj jest fatalna ustawa i fatalne 
funkcjonowanie izb rolniczych. Przecież tam, w tej 
ustawie zapisane jest, że samorządy rolnicze mogą 
przejąć zadania izb rolniczych. A dlaczego samo-
rządy nie biorą tego, skoro mogły wziąć do tej pory, 
i skoro nawet od urzędów marszałkowskich mogły 
przejmować niektóre działania? Przecież w ustawie 
jest to zapisane. No niestety, samorządy, izby rolni-
cze jeszcze się nie sprawdziły w taki sposób, jakiego 
byśmy oczekiwali. Gdyby wziąć przykład francuski 
– bo tu było powiedziane, że samorządy francuskie 
to robią – to proszę zobaczyć, jak we Francji wy-
gląda system ich funkcjonowania i to porównać. 
Bo o ile tam są silne centrale związkowe – FNSEA 
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tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego były podję-
te także w poprzedniej kadencji, ale niestety zostały 
objęte zasadą dyskontynuacji. W dniu 13 stycznia na-
sze komisje zadecydowały o tym, żeby wspomnianą 
inicjatywę podjąć, a następnie odbyły się 2 posiedze-
nia, w dniu 6 kwietnia i 10 maja 2016 r.

Najpierw trochę o zakwestionowanym przepisie. 
Zakwestionowany przepis, który wraz z wejściem 
w życie wyroku trybunału utracił moc, pozwalał, 
przez odesłanie do art. 114 ust. 1 ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
na wznowienie postępowania przed organem rento-
wym i wzruszenie prawomocnej decyzji przyznającej 
prawo do emerytury bądź renty. Z treści art. 114 ust. 1 
wynika bowiem, że prawo do świadczeń lub ich wy-
sokość ulega ponownemu ustaleniu na wniosek osoby 
zainteresowanej albo z urzędu, jeżeli po uprawomoc-
nieniu się decyzji zostaną przedłożone nowe dowody 
lub zostaną ujawnione nowe okoliczności istniejące 
przed wydaniem tej decyzji i mające wpływ na samo 
prawo do świadczeń bądź ich wysokość.

Mając na względzie standardy demokratyczne-
go państwa prawa wynikające z art. 2 konstytucji, 
trybunał zwrócił szczególną uwagę na fakt, że uchy-
lony przepis dopuszczał możliwość nieograniczonej 
rekwalifikacji dowodów, które stanowiły podstawę 
wydania pierwszej decyzji potwierdzającej nabycie 
prawa. Oznacza to, że prawomocna decyzja mogła 
być weryfikowana z urzędu na niekorzyść świad-
czeniobiorcy w każdym czasie, nawet wtedy, kiedy 
wadliwość decyzji wynikała z błędu organu rentowe-
go. Ponadto, orzekając o niezgodności tego przepisu 
z art. 67 ust. 1 konstytucji, trybunał jednoznacznie 
wskazał, że ponowne ustalenie prawa do świadczeń 
musi być uzasadnione wyjątkowymi okolicznościami, 
tak aby została zachowana pewna równowaga pomię-
dzy uzasadnionym interesem jednostki a interesem 
publicznym.

Chciałbym tu podkreślić, że w uzasadnieniu tego 
wyroku nie zakwestionowano zasadności uprawnie-
nia organu rentowego do weryfikacji decyzji bezza-
sadnie ustalającej prawo do świadczenia lub błędnie 
ustalającej jego wysokość. Wskazano w nim jednak 
takie standardy konstytucyjne, które kierunkowo po-
służyły do opracowania przedkładanego tutaj przeze 
mnie Wysokiej Izbie projektu. Trybunał podkreślił 
bowiem, że niezbędne jest ustanowienie odpowiedniej 
granicy, poza którą wzruszanie decyzji byłoby nie-
dopuszczalne, aby trwałość decyzji organów władzy 
publicznej nie była pozorna. Trybunał nie uczynił 
przy tym rozróżnienia w zakresie przyczyn przema-
wiających za zmianą lub uchyleniem decyzji organu 
rentowego, a jedynie podkreślił, że konieczne jest 
wyważenie interesów jednostki i interesu publicz-
nego i ta konieczność zobowiązuje ustawodawcę do 
określenia czytelnych przesłanek wzruszenia decyzji, 

Wicemarszałek Grzegorz Czelej::

Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Nie ma wniosków o charakterze legislacyjnym, 

nie ma również przemówień złożonych do protokołu.
Informuję, że głosowanie w sprawie…
(Głos z sali: Zamknięcie…)
Proszę?
(Głos z sali: Zamknięcie dyskusji.)
Przepraszam.
Zamykam dyskusję.
Dziękuję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Szanowni Państwo Senatorowie, zgodnie z za-
powiedzią do rozpatrzenia punktu piątego porząd-
ku obrad, to jest ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych 
ustaw, przystąpimy jutro, po drugim czytaniu pro-
jektu uchwały w 100. rocznicę powstania Związku 
Ziemian.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szóste-
go porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy 
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecz-
nych oraz niektórych innych ustaw.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez Komisję Ustawodawczą i zawarty jest w druku 
nr 72. Sprawozdanie komisji znajduje się w druku 
nr 72 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, senatora Jana Filipa Libickiego, o przedsta-
wienie wspólnego sprawozdania komisji o projekcie 
ustawy.

Senator Sprawozdawca 
Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie połączo-

nych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej o projekcie dotyczą-
cym ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ten projekt, który przedstawiamy, jest pro-
jektem wynikającym z orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny dnia 
28 lutego 2012 r. stwierdził, że art. 114 ust. 1 ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych jest niezgodny z zasadą zaufania oby-
wateli do państwa i stanowionego przez nie prawa 
wynikającą z art. 2 oraz art. 67 ust. 1 konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. Prace nad zrealizowaniem 
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(senator sprawozdawca J.F. Libicki) dawanych przez właściwe dla nich organy emerytal-
no-rentowe. Krótko mówiąc, według wypracowanej 
propozycji odesłanie do k.p.a., jakie miało znaleźć 
się między innymi w treści zmienianego art. 114 
ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych, będzie analogicznie jak 
w ustawach mundurowych zastąpione wyliczeniem 
przesłanek wzruszania decyzji. I to jest między in-
nymi takie ujednolicenie, o które na posiedzeniu na-
szych komisji apelował szczególnie pan przewodni-
czący, profesor Seweryński. 

Na szczególną uwagę zasługują też wyraźnie 
wskazane terminy wzruszenia decyzji, w tym 3-letni 
termin ograniczający możliwość uchylenia lub zmia-
ny decyzji z powodu błędu po stronie samego organu. 
Istotne jest poza tym utrzymanie wadliwej decyzji 
w obrocie w sytuacji, gdy jej uchylenie lub zmiana 
miałyby wiązać się z istotnym pogorszeniem sytuacji 
osobistej lub materialnej osoby zainteresowanej ze 
względu na jej wiek, stan zdrowia i różne szczególne 
okoliczności. Ja się jeszcze do tego odwołam, bo też 
była uwaga ministerstwa pracy, która się pojawiła po 
posiedzeniu naszej komisji, które pozwalam sobie 
referować. To zresztą rozwiązanie, o którym jeszcze 
powiem, będzie dotyczyć wszystkich decyzji, a więc 
regulacje będą w tym zakresie jednolite zarówno dla 
sektora powszechnego, jak i dla tego zabezpieczenia, 
które przysługuje żołnierzom i funkcjonariuszom 
służb. Omawiany problem został w związku z tym 
rozstrzygnięty inaczej, niż to proponowano przed 
zebraniem się tego naszego wspólnego zespołu ro-
boczego. Tam przewidywano obligatoryjne uchyle-
nie decyzji w razie istnienia odpowiedniej podstawy 
oraz przekazanie sprawy do rozpatrzenia w trybie 
szczególnym, w ramach którego świadczenia mogą, 
ale nie muszą, zostać przyznane w drodze wyjątku. 
W tym sensie regulacje właściwe tzw. mundurówkom 
zostały zbliżone do tych, które ma stosować Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych.

Odnośnie do spraw zakończonych prawomocnymi 
orzeczeniami sądu w ustawie o emeryturach i ren-
tach z FUS nadal utrzymana jest zasada, zgodnie 
z którą organ rentowy wydaje decyzję korygującą 
stan ustalony na mocy rozstrzygnięcia sądu pod 
warunkiem, że nowa decyzja będzie korzystna dla 
zainteresowanego. Wystąpienie podstaw do zmiany 
orzeczenia sądu w sposób niekorzystny dla zainte-
resowanego ma stanowić przesłankę do wystąpienia 
przez organ rentowy z wnioskiem o wznowienie po-
stępowania. W art. 1… W dodawanym ust. 1f osobny 
punkt jest także poświęcony problematyce kapitału 
początkowego, jako że ta instytucja jest przedmio-
tem regulacji art. 175 ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku 
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, któ-
ra ma zostać znowelizowana –art. 2, proponuje się 

które uniemożliwią arbitralne i niczym nieograniczo-
ne działanie władzy publicznej.

I chcę powiedzieć, że na pierwszym posiedzeniu 
w dniu 6 kwietnia napłynęło bardzo dużo uwag od 
zainteresowanych instytucji. To były uwagi przede 
wszystkim ministerstwa pracy, ale także Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, Sądu Najwyższego, 
Ministerstwa Sprawiedliwości. W związku z tym, 
i za to chciałbym bardzo podziękować, wszystkie te 
instytucje wraz z przedstawicielami naszego Biura 
Legislacyjnego powołały grupę roboczą, która ten 
projekt w istotny sposób przeformułowała. Chodziło 
tutaj przede wszystkim o ujednolicenie terminologii, 
ponieważ to dotyczyło jakby różnych grup rentowych, 
zarówno rolników, jak i tych, którzy są w powszech-
nym systemie ubezpieczenia, oraz tych, którzy należą 
do grup mundurowych. I ten nowy, przeredagowany 
projekt został przedstawiony na posiedzeniu Komisji 
Ustawodawczej i komisji rodziny w dniu 10 maja.

W tym projekcie proponujemy, by znowelizowa-
ne przepisy nie odsyłały, tak jak to było pierwotnie, 
w tym pierwszym projekcie, który został przez nas 
przygotowany, do postanowień kodeksu postępowa-
nia administracyjnego, lecz autonomicznie na gruncie 
każdej ze zmienianych ustaw wskazywały zarówno 
przesłanki zmiany lub uchylenia decyzji, jak i termin 
oraz organy właściwe w tym zakresie.

I tak przedstawiana przeze mnie nowelizacja 
obejmuje następujące artykuły: art. 114 ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych; art. 44 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu 
społecznym rolników; art. 32 ustawy o zaopatrze-
niu emerytalnym żołnierzy zawodowych i art. 33 
ustawy – generalnie tak to ujmę – o zaopatrzeniu 
funkcjonariuszy. W związku z tym konsekwentnie tej 
ustawie po pracach zespołu roboczego został nadany 
nowy tytuł; jako wiodący akt normatywny wybrano 
w tym przypadku ustawę o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a więc tę usta-
wę, do której odnosił się Trybunał Konstytucyjny. To 
była rzecz szczególnie podnoszona przez przedstawi-
cieli ministerstwa pracy, obecnych także dzisiaj na 
naszym posiedzeniu.

Przyjęta metoda regulacji zakłada, że w noweli-
zowanych przepisach są i będą jednoznacznie spre-
cyzowane przesłanki uchylenia albo zmiany decyzji. 
Są to przyczyny wzorowane na tych, które wymienia 
art. 145 kodeksu postępowania administracyjnego, 
niemniej jednak proponowane brzmienie art. 114 
ustawy o emeryturach i rentach z FUS, art. 32 usta-
wy o zabezpieczeniu emerytalnym żołnierzy zawo-
dowych oraz ich rodzin, jak również art. 33 ustawy 
o zabezpieczeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz 
ich rodzin uwzględnia także specyfikę decyzji wy-
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(senator sprawozdawca J.F. Libicki) Senator Antoni Szymański:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym zadać 
pytanie następujące: realizujemy mianowicie w ten 
sposób orzeczenie z 2012 r., czyli robimy to 4 lata póź-
niej, poprzednia kadencja nie zdołała tego uczynić; 
czy wobec tego zgadza się pan, że obecna kadencja, 
która trwa jeszcze bardzo krótko, charakteryzuje się 
tym, że realizujemy społecznie bardzo ważne orze-
czenia Trybunału Konstytucyjnego z wielką pilnością 
i uwagą?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Filip Libicki:

Panie Senatorze, ja mogę powiedzieć tak: to nie 
jest element sprawozdania z obrad naszej komisji. 
Mogę powiedzieć też w ten sposób… Nie będąc 
w zeszłej kadencji w Komisji Ustawodawczej, mogę 
powiedzieć, że Komisja Ustawodawcza, o ile wiem, 
podjęła wówczas ponad 200 inicjatyw – no akurat tak 
się ułożyło, że ta inicjatywa nie znalazła się pośród 
tych 200; dobrze, że znajduje się teraz. Ale proszę to 
traktować jako opinię moją, senatora, parlamentarzy-
sty, a nie jako sprawozdawcy komisji.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Nie ma, jak widzę, więcej pytań.
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Jan Filip Libicki: Dziękuję.)
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos w spra-

wie przedstawionego projektu ustawy?
Witam serdecznie pana ministra Marcina 

Zielenieckiego.
Witam, Panie Ministrze. Zapraszam.
(Senator Jan Filip Libicki: Ja panu ministrowi 

ustawię wysokość mównicy, podniosę…)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej 

przedstawił swoje stanowisko do pierwotnej wersji 
projektu ustawy o zmianie ustawy jeszcze wówczas 
o systemie ubezpieczeń społecznych pismem z 12 
lutego 2016 r. Chcę powiedzieć, że większość naszych 
uwag została uwzględniona w nowej już wersji pro-
jektu ustawy.

wprowadzenie odesłania do ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, al-
bowiem pozwoli to na jednolite stosowanie przepisów 
obu tych ustaw. Zarazem posłużenie się określeniem 
„przepisy emerytalne” będzie czytelne zarówno dla 
wydających decyzje, jak i beneficjentów tychże decy-
zji, ponieważ w ustawie o ubezpieczeniu społecznym 
rolników znaczenie wspomnianego wyrażenia zostało 
już zdefiniowane.

Podsumowując, proponowane zapisy w sposób 
jasny i klarowny kształtują zasady wzruszania decyzji 
emerytalno-rentowych, czynią to w sposób spójny, 
a przy tym respektują odrębność zagadnienia wzru-
szania decyzji przyznających prawo do świadczeń 
z tytułu emerytury lub renty. Wydaje się, że pre-
zentowana propozycja wychodzi również naprzeciw 
temu, co znalazło wyraz w wypowiedzi Trybunału 
Konstytucyjnego.

Chcę również powiedzieć, że już po naszym 
posiedzeniu komisji ze strony ministerstwa pracy 
pojawiły się uwagi doprecyzowujące, pojawiły się 
uwagi, powiedziałbym, takie czysto techniczne ze 
strony Ministerstwa Sprawiedliwości i ze strony Sądu 
Najwyższego. Jeśli chodzi o uwagi ministerstwa pra-
cy, dotyczyły one doprecyzowania tego, kiedy można 
taką decyzję zmienić i w jakim zakresie ona może 
wpływać na sytuację osoby, która temu podlega. Była 
jedna uwaga Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczą-
ca, że tak powiem, zastosowania takiej terminolo-
gii, która ujednolici przepisy, jeżeli chodzi zarówno 
o ubezpieczenie rolników, jak i system powszechny. 
Jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy, to były to uwagi czy-
sto legislacyjne. Ja je tutaj mam i w kolejnym trybie, 
zabierając głos w dyskusji, pozwolę je sobie uwzględ-
nić. Mówię to po to, żeby państwo z ministerstwa 
pracy wiedzieli, że ta uwaga, która pojawiła się po 
posiedzeniu naszej komisji, kiedy zdecydowaliśmy, 
że ustawa ma być procedowana już na posiedzeniu 
plenarnym, zostanie przeze mnie zgłoszona jako moja 
poprawka, jeśli państwo pozwolicie. To tyle z mojej 
strony. Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję za bardzo szczegółowe przedsta-

wienie sprawozdania komisji.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do upoważnionego przedstawiciela wniosko-
dawców. Przypominam, że wnioskodawcy upoważ-
nili do ich reprezentowania również pana senatora 
Libickiego.

Kto z państwa senatorów pragnie zadać pytanie?
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
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(podsekretarz stanu M. Zieleniecki) się w sytuacji, gdy decyzja ma zostać zmieniona na 
niekorzyść świadczeniobiorcy, a jej wadliwość wy-
nika z błędu tego organu.

O jednej sprawie chcę jeszcze wspomnieć, a mia-
nowicie o propozycji nadania nowego brzmienia 
przepisowi art. 114 ust. 1g ustawy. Pan senator spra-
wozdawca przedstawiał istotę nowelizacji. My w na-
szym pisemnym stanowisku, w naszej pisemnej opinii 
z dnia 8 czerwca 2016 r. podajemy bardzo szczegóło-
we uzasadnienie potrzeby przeformułowania przepisu 
art. 114 ust. 1g, zarówno podając kierunek orzecz-
nictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
widoczny w tych orzeczeniach, które odnosiły się do 
kwestii weryfikacji prawomocnych decyzji organów 
rentowych, jak też odwołując się do orzecznictwa 
naszego Sądu Najwyższego. W wielu orzeczeniach 
pojawia się określenie „nadmierne obciążenie”. My 
w odniesieniu do pierwotnej wersji proponowaliśmy, 
aby organ rentowy miał obowiązek odstąpić od uchy-
lenia lub zmiany decyzji wówczas, kiedy wiązałoby 
to się z istotnym pogorszeniem sytuacji osoby zain-
teresowanej ze względu na jej sytuację osobistą lub 
materialną, wiek, stan zdrowia i inne okoliczności. 
Po analizie orzecznictwa uznajemy, że lepszym okre-
śleniem byłoby tutaj właśnie „nadmierne obciążenie 
dla osoby zainteresowanej ze względu na jej sytu-
ację osobistą, materialną, wiek, stan zdrowia lub inne 
szczególne okoliczności”. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu.
Ktoś z państwa chce zadać takie pytanie? Nie wi-

dzę zgłoszeń.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pan senatora Libickiego.

Senator Jan Filip Libicki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja krótko, ponieważ mówiłem o tej sprawie już 

pod koniec swojego wystąpienia jako sprawozdawca.
Najpierw chcę powiedzieć, że to uszczegółowienie, 

o którym mówił pan minister, czyli zmiana sformuło-
wania mówiącego o istotnym pogorszeniu na sformu-
łowanie „nadmierne obciążenie”… Ja to przejmuję. 
W związku z tym mam 2 poprawki… przepraszam, 
3 poprawki, które tego dotyczą, to są poprawki nr 1, 
5 i 8. Poprawka nr 1 o tym mówi, a poprawka nr 5 
i poprawka nr 8 są konsekwencją zmiany tego okre-
ślenia. Tak więc pozwalam sobie zgodnie z sugestią 
ministerstwa taką poprawkę zgłosić.

Pozostałe poprawki… W sumie poprawek jest 8. 
Mówiłem o poprawkach nr 1, 5 i 8. Dalej. Poprawka 

Przede wszystkim pozytywnie oceniamy rezy-
gnację przez komisję z propozycji znowelizowania 
art. 83a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 
Tutaj warto zauważyć, że orzeczenie Trybunału 
Konstytucyjnego z 2012 r. dotyczyło w istocie rzeczy 
oceny konstytucyjności art. 114 ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
I można powiedzieć, że rozwiązanie, jakie jest w usta-
wie o systemie ubezpieczeń społecznych, ma charak-
ter bardziej uniwersalny, dotyczy również świadczeń 
krótkoterminowych. Tak że zwracaliśmy uwagę na to, 
iż te akcenty powinny być inaczej rozłożone i że tak 
naprawdę nowelizacji w pierwszej kolejności wymaga 
art. 114 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych.

Jeżeli chodzi o konsekwencję innego rozłożenia 
akcentów, to konsekwencją taką jest nadanie nowego 
tytułu, nowej nazwy projektowi ustawy. Komisja pro-
ponuje, aby był to projekt ustawy o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Z tych 
względów, o których przed chwilą wspominałem, tę 
propozycję również oceniamy pozytywnie.

Pozytywnie oceniamy także zmianę jak gdyby 
sposobu uregulowania istotnej kwestii, która jest 
przedmiotem regulacji projektu. Mianowicie chodzi 
o to – i to jest, można powiedzieć, korzystna propozy-
cja, pozytywna propozycja – aby w miejsce odesłania 
do art. 145 kodeksu postępowania administracyjnego, 
który reguluje przesłanki wznowienia postępowania 
administracyjnego w nadzwyczajnych przypadkach, 
po prostu wprowadzić do ustawy o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych enumera-
tywne wyliczanie przesłanek uchylenia albo zmiany 
prawomocnych decyzji rentowych.

Konkludując: w ocenie resortu rodziny, pracy 
i polityki społecznej senacki projekt w wersji dołą-
czonej do sprawozdania zawartego w druku nr 72 S, 
projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubez-
pieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, 
zmierza do wykonania wskazań zawartych w wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2012 r. 
w zakresie realizacji postulatów wynikających z art. 2 
konstytucji, a w szczególności zasady zaufania oby-
wateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. 
Zaproponowane w projekcie rozwiązania ograniczą 
możliwość ingerencji organu rentowego w ustalone 
prawomocną decyzją uprawnienia strony, pozosta-
wiając jednocześnie temu organowi prawo do oceny 
prawidłowości ustaleń zawartych w tych decyzjach, 
a także ewentualne ponowne rozpoznanie prawomoc-
nie rozstrzygniętej sprawy. Najdalej idące ogranicze-
nia w zakresie możliwości weryfikowania z urzędu 
prawomocnych decyzji organu rentowego przewiduje 
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Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

(senator J.F. Libicki) Przypominam, że ten projekt został wniesiony 
przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji i zawarty jest w druku nr 122, a sprawozda-
nie komisji – w druku nr 122 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, pana senatora Zbigniewa Cichonia, o przed-
stawienie wspólnego sprawozdania komisji o projek-
cie ustawy.

Zapraszam, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Proponowana zmiana jest wynikiem rozpatrze-

nia petycji, które napłynęły od osób, które chcia-
ły skorzystać z dobrodziejstw wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z 13 listopada 2012 r. Dotyczył 
on stwierdzenia niezgodności z konstytucją prze-
pisu, który zawieszał prawo do pobierania emery-
tury osobom, które nie zrezygnowały z pracy. Tam 
chodziło nie o wszystkich, tylko o tych, którzy to 
prawo do emerytury już wcześniej nabyli, równo-
cześnie pracując, przed wejściem w życie ustawy, 
która wprowadziła tę modyfikację, takowy zakaz. 
Chodziło o osoby, które już były w takiej sytuacji, 
że łączyły emeryturę z pracą, i one musiały do 
1 października 2012 r. zadecydować, czy wybierają 
jedno, czy drugie, czyli pracę i zawieszenie emery-
tury, czy też emeryturę i rezygnują z pracy. Otóż 
osoby te z jednej strony stwierdziły, że poniosły 
szkody na skutek tego, że nie wypłacano im tej 
emerytury, a z drugiej strony, że mają prawo do 
wznowienia postępowania na podstawie art. 190 
ust. 4 konstytucji oraz stosownych przepisów ko-
deksu postępowania cywilnego. I zwracały uwagę 
na to, że wznowienie postępowania cywilnego łą-
czy się z koniecznością uiszczania opłat sądowych. 
W związku z tym była taka kwestia, że w ogóle 
chciały wprowadzenia regulacji, która by sprawę 
tak załatwiała, żeby nie było konieczne prowadze-
nie postępowania. W tej sytuacji komisja stanęła 
przed problemem: co zrobić?

Doszliśmy do wniosku, że uregulowanie tego 
w ustawie w sytuacji, kiedy nie są to takie same 
okoliczności w przypadku być może setek czy nawet 
tysięcy osób, każda okoliczność jest inna, może być 
trudne, że należałoby nie tyle uregulować sprawę 
ustawowo – bo się tego globalnie nie da, w każdym 
razie moim zdaniem byłoby to zadaniem bardzo 
trudnym, jeśli wręcz nie niemożliwym, a do tego 
się przychylam – ile umożliwić tym osobom docho-
dzenie roszczeń, zwłaszcza że są precedensy, ludzie 
wygrywali w sądzie, dochodząc roszczeń odszkodo-
wawczych, umożliwić im to, ułatwić im to poprzez 

nr 2 – to jest propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości 
– mówi o tym, że w art. 2, w art. 44 ust. 2 ustawy 
otrzymuje brzmienie: „Prawo do świadczeń emerytal-
no-rentowych, o których mowa w art. 18 pkt 1–6 lub 
ich wysokości ustala się ponownie na wniosek osoby 
zainteresowanej lub z urzędu na zasadach określo-
nych w przepisach emerytalnych”. Chodzi po prostu 
o to, aby maksymalnie do siebie zbliżyć te przepisy, 
które dotyczą ubezpieczenia rolników i systemu po-
wszechnego.

I wreszcie poprawki nr 3, 4, 6 i 7 to są po-
prawki czysto legislacyjne, zgodnie z sugestiami, 
jakie nadesłał Sąd Najwyższy. Ja po konsultacji 
z naszym Biurem Legislacyjnym je przejąłem, 
a tutaj na ręce pana marszałka pozwalam sobie te 
poprawki przekazać. Bardzo serdecznie dziękuję. 
Myślę, że będziemy z przedstawicielami mini-
sterstwa się spotykać, mam nadzieję, na dalszych 
etapach prac legislacyjnych nad dostosowaniem 
tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo 
dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Nie ma wniosków… Aha, informuję, że wnioski 

o charakterze legislacyjnym złożył na piśmie pan 
senator Libicki.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 

do wniosków? Nie.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Senator Marek Pęk: Panie Marszałku, ja bardzo 

proszę o wyznaczenie komisjom takiego terminu, 
aby głosowanie mogło się odbyć jeszcze na tym po-
siedzeniu.)

Dziękuję bardzo.
W związku z tym, że zostały złożone wnioski 

o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje projekt 
ustawy do Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji.

Pan senator zgłosił wniosek o wyznaczenie ko-
misjom terminu przygotowania dodatkowego spra-
wozdania w celu przeprowadzenia trzeciego czytania 
projektu ustawy jeszcze na tym posiedzeniu Senatu.

Jeżeli nie usłyszę głosów sprzeciwu, uznam, że 
Senat przyjął przedstawiony wniosek. Nie widzę 
sprzeciwu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siódme-
go porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy 
o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych.
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(senator sprawozdawca Z. Cichoń) Senator Sprawozdawca 
Marek Pęk:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 

Ustawodawczej o projekcie ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks cywilny, druk nr 152.

Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 23 czerwca. 
Komisja rozpatrzyła w pierwszym czytaniu przedsta-
wiony przez wnioskodawców projekt ustawy, wpro-
wadziła do niego poprawkę i wnosi o przyjęcie przez 
Senat jednolitego załączonego projektu ustawy oraz 
projektu uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu 
tego projektu ustawy.

Szanowni Państwo, dwa słowa na temat celu pro-
jektowanej ustawy. Projekt ustawy stanowi reali-
zację postulatu zawartego w petycji obywatelskiej 
P IX-02/15 skierowanej do marszałka Senatu w dniu 
24 września 2015 r. Autorzy petycji zwrócili się 
o zmianę art. 6471 ustawy – Kodeks cywilny w ten 
sposób, aby przepis ten jednoznacznie przesądzał, 
iż do zawarcia umowy o roboty budowlane między 
wykonawcą a podwykonawcą niezbędna jest zgoda 
inwestora wyrażona w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.

Zdaniem wnoszących petycję art. 6471 k.c. im-
plikuje nadmiernie szeroką odpowiedzialność inwe-
stora – ponosi on wspólnie z wykonawcą solidarną 
odpowiedzialność za zobowiązanie należne podwy-
konawcy na podstawie dalszej umowy o roboty bu-
dowlane bez względu na to, czy wiedział o istotnych 
postanowieniach takiej umowy, czy też jego wiedza 
ograniczała się tylko do informacji o obecności pod-
wykonawcy na budowie. Autorzy petycji podkreślili, 
że problem solidarnej odpowiedzialności inwesto-
ra i wykonawcy za roszczenia wynikające z dalszej 
umowy o roboty budowlane w sposób szczególny 
dotyczy spółdzielni mieszkaniowych. Na podstawie 
art. 18 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych spółdzielnie są obowiązane rozliczyć koszty 
budowy – zwrócić nabywcom lokali nadwyżkę wpłat 
nad kosztami inwestycji – w terminie 6 miesięcy od 
dnia oddania budynku do użytkowania. Stawia to 
spółdzielnię mieszkaniową w niekorzystnym poło-
żeniu, ponieważ wierzytelność podwykonawcy pod-
lega 3-letniemu terminowi przedawnienia, zgodnie 
z art. 118 kodeksu cywilnego. W praktyce oznacza 
to, iż podwykonawca może wystąpić przeciwko spół-
dzielni z zaległym roszczeniem, na którego pokrycie 
ta ostatnia nie posiada już faktycznie środków.

Reasumując, chcę powiedzieć, że projekt ustawy 
zmierza do takiej zmiany art. 6471 § 5 kodeksu cy-
wilnego, aby przepis ten jednoznacznie przesądzał, 
iż inwestor ponosi z wykonawcą solidarną odpowie-
dzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty bu-
dowlane wykonane przez podwykonawcę, pod warun-

zwolnienie ich od uiszczania opłat sądowych, które 
normalnie przy każdego rodzaju sprawie występują, 
a wynoszą one 5% wartości dochodzonego rosz-
czenia.

Stąd propozycja, żeby wprowadzić do katalogu 
zwolnień w art. 96 ustawy o kosztach sądowych 
również ten przypadek. Rozszerzyliśmy to także 
na wszystkie inne przypadki, kiedy osoby docho-
dzą roszczeń od Skarbu Państwa, które są skutkiem 
szkód wynikłych z działania albo z zaniechania or-
ganów państwowych, czyli to, co jest wymienio-
ne w art. 4171 kodeksu cywilnego. I tak to zostało 
przyjęte.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do upoważnionego przedstawiciela wniosko-
dawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania również pana senatora Zbigniewa 
Cichonia.

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

Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos w spra-
wie przedstawionego projektu ustawy?

Witam serdecznie pana ministra Łukasza Piebiaka.
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obecne-
go na posiedzeniu przedstawiciela rządu związane 
z omawianym punktem porządku obrad.

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

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

się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

tania projektu ustawy. To trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone 
wraz z innymi głosowaniami.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego 
porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy 
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji i zawarty jest w druku nr 152, a sprawozda-
nie komisji w druku nr 152 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
pana senator Marka Pęka, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji o projekcie ustawy.
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(senator sprawozdawca M. Pęk) komisji. Proszę o przyjęcie projektu ustawy zgodnie 
z sugestią komisji. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

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 Roberta Mamątowa.

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

Jest z nami pan minister Łukasz Piebiak.
Witam, Panie Ministrze.
Czy pan minister chciałby, jako przedstawiciel rzą-

du, zabrać głos w sprawie przedstawionego projektu?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Tak, bardzo chęt-
nie.)

Bardzo proszę, Panie Ministrze, zapraszam.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W imieniu rządu chciałbym przedstawić pozytyw-

ne stanowisko odnośnie do inicjatywy, którą przed 
chwilą przedstawił pan senator sprawozdawca.

Powiem krótko. Oczywiście, tak jak pan senator 
Mamątow wspominał, może nie jest to kompleksowe 
rozwiązanie problemu…

(Senator Robert Mamątow: Senator Pęk.)
Pan senator Pęk, przepraszam. Pan senator 

Mamątow był wiodącym na posiedzeniu podkomisji, 
dlatego… Jak pan senator Pęk słusznie powiedział 
to nie jest kompleksowe rozwiązanie tych wszyst-
kich sporów, które toczą się w procesie budowla-
nym. Ale wydaje się, że jest to rozwiązanie warte 
poparcia. Z tego względu, że rzeczywiście czyni 
sytuację w procesie budowlanym jaśniejszą, przez 
to, że wprowadzamy formę pisemną i jasny skutek 
w postaci braku odpowiedzialności solidarnej inwe-
stora. Te przepisy, które weszły w życie w 2003 r., 
troszeczkę… Jak wspominał pan senator Pęk, one 
wychodziły naprzeciw oczekiwaniom związanym 
z tym, że podwykonawcy nie mogli doczekać się 
zapłaty. I wydaje się, że te przepisy w orzecznictwie 
sądów powszechnych i Sądu Najwyższego zaczęły 
być interpretowane w sposób dalece niejednolity. 
Tak naprawdę jesteśmy w tym momencie w takim 

kiem wyrażenia przez inwestora pisemnej zgody na 
zawarcie dalszej umowy o roboty budowlane między 
wykonawcą a podwykonawcą.

Na tle tego przepisu pojawiają się w prakty-
ce różne problemy interpretacyjne i procesowe. 
Różna jest praktyka orzecznicza sądów. Możliwy 
jest wariant, w którym pokrzywdzony jest zarówno 
inwestor, jak i podwykonawca. Myślę, że ta pety-
cja jest rozpoczęciem procesu zmierzającego do 
tego, by znaleźć tutaj jakiś złoty środek. Można 
sobie wyobrazić, że rzeczywiście istnieje faktycz-
na zmowa pomiędzy generalnym inwestorem i ge-
neralnym wykonawcą, którzy uzgadniają ze sobą 
upadłość, w związku z czym cały ten łańcuszek 
podwykonawców i podpodwykonawców nie ma 
od kogo dochodzić swoich roszczeń. Idea noweli-
zacji w 2003 r. kodeksu cywilnego była taka, aby 
ta odpowiedzialność solidarna inwestora była jak 
najszersza. No niestety, czasami praktyka była taka, 
że inwestor w postępowaniu sądowym twierdził, 
że na oczy nie widział żadnego podwykonawcy 
na budowie, było przeprowadzane swego rodzaju 
dochodzenie, czy podwykonawca faktycznie brał 
udział w inwestycji, no i zapadały wyroki nieko-
rzystne dla podwykonawców. Wydaje się, że jeżeli 
podwykonawca uzyska taką pisemną zgodę, to sta-
bilniejsza będzie jego sytuacja, bowiem inwestor 
nie będzie mógł wtedy się tłumaczyć, że nie wyra-
ził zgody, nie będzie całego dochodzenia na temat 
tak zwanej zgody dorozumianej.

Ta petycja była dość szeroko konsultowana, za-
równo jeśli chodzi o konsultacje rządowe, jak i… Na 
posiedzeniu komisji był obecny pan minister, który 
jest obecny również na dzisiejszym posiedzeniu ple-
narnym. Były opinie środowiska budowlanego, in-
westorów, były opinie Krajowej Rady Sądownictwa, 
ministra infrastruktury i budownictwa, a także 
Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Generalnie 
wydaje mi się, że opinie są pozytywne, chociaż oczy-
wiście są też pewne zastrzeżenia. Ale te zastrzeżenia 
podsumowałbym tak, że zwraca się w nich uwagę na 
potrzebę bardziej kompleksowej regulacji. Ale wydaje 
mi się, że co do meritum opinie były zgodne. Myślę, 
że to tyle. Tak jak mówię, komisja…

Aha, jeszcze zapomniałem o jednym. Komisja 
zarekomendowała przyjęcie projektu ustawy z jedną 
poprawką. Pierwotnie wnioskodawcy wnosili, ażeby 
wspomniany przepis był skonstruowany pod rygorem 
nieważności. Zwrócono tutaj jednak uwagę na pewną 
niekonsekwencję, niespójność legislacyjną. Brak zgo-
dy inwestora nie może wpływać na nieważność całego 
procesu inwestycyjnego, całej umowy. Konkluzja była 
więc taka, że zastosujemy tutaj rygor braku odpowie-
dzialności solidarnej inwestora. Taka była konkluzja 
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(podsekretarz stanu Ł. Piebiak) nawcy, często powiązani kapitałowo i osobowo 
z tym, który upadł, zgłaszają się do inwestora, do 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
do innych inwestorów publicznych. W tym mo-
mencie zaplanowana kwota, za którą ktoś zobo-
wiązał się wykonać dane zamówienie publiczne, 
np. budowę autostrady, okazuje się kwotą całko-
wicie fikcyjną, bo roszczenia podwykonawców 
opiewają na dwa razy czy trzy razy tyle. W ten 
sposób tak naprawdę też dochodzi do drenowania 
kieszeni podatnika. To również zostanie ukrócone, 
jeżeli nowelizacja wejdzie w życie. 

Ta nowelizacja może nie jest kompleksowa, ale 
wydaje się, że właściwie wyważa relacje pomiędzy 
podwykonawcą, wykonawcą, generalnym wykonaw-
cą i wreszcie inwestorem, czyli tymi wszystkimi pod-
miotami, które uczestniczą w procesie budowlanym. 
Dlatego też proszę państwa senatorów o poparcie 
nowelizacji. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obecne-
go na posiedzeniu przedstawiciela rządu związane 
z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa pragnie zadać pytanie?
Bardzo proszę, Panie Senatorze. Pan senator 

Łyczak.

Senator Józef Łyczak:

Pani Marszałek! Panie Ministrze!
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Ministrze, za-

praszam.)
Mogę?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Tak.)
W związku z tym, że pan minister bardzo często 

używał sformułowania, że ta nowelizacja jest kro-
kiem we właściwym kierunku, pan sprawozdawca 
miał nadzieję albo wydawało mu się. A moje pyta-
nie jest bardzo proste: czy ta nowelizacja, której tu 
dziś dokonujemy, sprawi, że zdecydowanie zostanie 
przerwany ten złodziejski proceder, jaki miał miej-
sce do tej pory – tak jak tu pan minister wymieniał 
– w budownictwie, przy autostradach? Czy sprawi, 
że podwykonawcy będą się czuli bezpiecznie? Moje 
pytanie zmierza w tym kierunku… Czy pan mini-
ster może dać mi jednoznaczną odpowiedź? Bo w tej 
chwili odpowiedzi wywołały, przynajmniej u mnie, 
taki mętlik… A chciałbym, żeby informacja poszła, 
bo pójdzie, w świat. Czy podwykonawcy mogą się po 
tej nowelizacji czuć bezpiecznie? Dziękuję.

punkcie, że właściwie nie wiadomo, jak w takim pro-
cesie zachowa się sąd – sąd pierwszej instancji, sąd 
drugiej instancji, Sąd Najwyższy… Orzecznictwo 
jest całkowicie rozchwiane. To pokazuje, że obecna 
sytuacja nie może być dalej tolerowana, trzeba coś 
zrobić. To, co proponuję, co zostało przed chwilą 
przedstawione, jest krokiem we właściwym kierun-
ku, jest krokiem postulowanym przez wiele podmio-
tów uczestniczących w procesie budowlanym, jest 
krokiem, który – jak myślę – wyeliminuje znaczną 
część sporów dzięki temu, że będzie prosty doku-
ment w postaci pisemnej zgody. On albo będzie, albo 
go nie będzie. Unikniemy tych wszystkich żmud-
nych ustaleń, których wyniku nie sposób odgad-
nąć, bo orzecznictwo – tak jak wspomniałem – jest 
bardzo niejednolite.

Potwierdzam też – tak jak powiedział pan senator 
sprawozdawca – że toczą się bardziej kompleksowe 
prace związane z regulacją odpowiedzialności cy-
wilnoprawnej w procesie budowlanym, czyli z ko-
rektą art. 6471 kodeksu cywilnego. Współpracujemy 
ściśle z Ministerstwem Rozwoju, ale nie wiadomo, 
kiedy prace się zakończą, nie wiadomo, jaki bę-
dzie ich efekt. Być może, jeżeli będzie to w miarę 
sprawne, w pewnym momencie te projekty zostaną 
scalone i powstanie kompleksowa regulacja. Jestem 
przekonany – jeżeli tamte prace nie zakończą się 
w jakimś rozsądnym terminie dobrym, satysfakcjo-
nującym projektem – że ten projekt jest projektem, 
który warto poprzeć, który ustabilizuje sytuację, 
który wreszcie wyeliminuje sytuacje opisane w pe-
tycji, czyli sytuacje, kiedy inwestor jest zmuszony 
płacić dwa razy za to samo. Jeśli jest to wynikiem 
jakiegoś błędu po stronie inwestora, a może nawet 
pomyłki sądowej, to jeszcze można to jakoś zro-
zumieć, takie rzeczy się zdarzają. Ale są sytuacje, 
w których dochodzi właśnie do jakichś zmów. Być 
może od strony karnej powinny być one ścigane, są 
ścigane, kiedy jest to możliwe, ale czasem trudno 
to wykryć, a w efekcie pokrzywdzony jest czasem 
podwykonawca, czasem inwestor. 

Znane jest mi z orzecznictwa sądowego co-
raz częściej pojawiające się zjawisko polegające 
na tym, że często zmowa następuje też na etapie 
generalny wykonawca i podwykonawcy. Jest to 
dość nowe zjawisko, ale niestety coraz bardziej 
powszechne. Dochodzi do sytuacji, w których 
mamy do czynienia z inwestorem publicznym, ze 
środkami publicznymi – z budową autostrad, z bu-
dową różnych obiektów użyteczności publicznej 
– i z zaplanowaną wcześniej upadłością general-
nego wykonawcy, który, działając także w zgodzie 
z nieuczciwymi podwykonawcami, w taki sposób 
preparuje stan faktyczny, że potem ci podwyko-
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nie chcą im płacić, wiążą się z tym, że to są tacy wy-
konawcy, którzy za całe swoje zaplecze mają jedno 
biurko i telefon komórkowy, a czasami jeszcze mniej, 
bo laptop? I tacy wykonawcy – niesprawdzeni co 
do dysponowania własnym sprzętem, własną bazą, 
własnymi środkami na wykonanie inwestycji – są po 
prostu wybierani w przetargach. A potem zaczyna 
się to kręcić – raz się uda, raz się nie uda. To jest 
pierwsze pytanie.

Drugie pytanie, bardziej konkretne. Otóż w tym 
dodawanym, a właściwie zmienianym przepisie § 5 
zabezpieczamy interesy inwestora, ale także pod-
wykonawcy. Bo jeśli będzie miał zgodę inwestora 
na piśmie, w stosunku do wykonawcy… Czyli to np. 
takie przypadki, o jakich przed chwilą mówiłem. Ale 
tylko na pierwszym poziomie. Bo nie zabezpieczamy 
interesów podwykonawcy na drugim poziomie w sto-
sunku do np. podwykonawcy na pierwszym poziomie, 
który jest dla niego zleceniodawcą w tym wypad-
ku. Czy nie uważa pan, że jeśli to ma być w miarę 
kompleksowe, to także interesy podwykonawców na 
niższych poziomach powinny być zabezpieczone?

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:

Odnośnie do pierwszego pytania pana senatora 
to oczywiście znamy z praktyki kazus wykonawcy 
z jednym biurkiem, który tak naprawdę nie ma ni-
czego poza tym, że wygrał przetarg, więc teraz musi 
wykonać roboty wynikające z umowy, jaka została 
zawarta w wyniku tego przetargu. Z perspektywy 
podmiotów publicznych państwa czy innych jedno-
stek publicznych, które są zobowiązane stosować pra-
wo zamówień publicznych… Skoro ten wykonawca 
z jednym biurkiem spełnił kryteria, które były prze-
widziane w specyfikacji istotnych warunków zamó-
wienia, to podmiot publiczny nie ma wyjścia i zawiera 
z nim kontrakt.

Dalej jest problem dotyczący tego, kto z pod-
wykonawców, którzy faktycznie będą wykonywać 
roboty, będzie podpisywał kontrakty z takim wy-
konawcą z jednym biurkiem, który nie ma nicze-
go innego, nie ma majątku, z którego można by 
wszcząć egzekucję. Powiem tak: to jest kwestia 
ryzyka gospodarczego i potencjalni kontrahenci 
powinni zastanowić się nad tym, czy z takim pod-
miotem należy zawrzeć kontrakt. Problemu pewnej 
niefrasobliwości, bo tak to trzeba ująć, w doborze 
kontrahentów przez przedsiębiorców nie da się… 

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:
Pani Marszałek! Panie Senatorze! Czy podwyko-

nawcy będą się mogli czuć bezpiecznie? Myślę, że 
będą się mogli czuć bardziej bezpiecznie niż w dniu 
dzisiejszym, o ile spełnią warunek, który wyraźnie 
teraz w ustawie jest wskazany, to znaczy uzyskają 
pisemną zgodę inwestora. To jest tak naprawdę dość 
oczywiste, że jeżeli chce się sięgać bezpośrednio do 
majątku podmiotu, który nie jest stroną umowy cy-
wilnoprawnej – a o takiej sytuacji mówimy, bo sięga-
my do majątku inwestora, którego z podwykonawcą 
żaden stosunek umowny nie łączy – to trzeba mieć 
coś, trzeba mieć jakiś dowód, najlepiej namacalny, 
dość oczywisty. Forma pisemna dokumentu jest ta-
kim dowodem, że była zgoda, że inwestor godził się 
na to, że w razie, gdy kontrahent podwykonawcy, czyli 
ten generalny wykonawca, nie zapłaci, to będę mógł 
pójść do inwestora i inwestor będzie, skoro się zgodził 
na to na piśmie, obowiązany świadczyć. Oczywiście 
ja nie powiem panu senatorowi czy Wysokiej Izbie, 
że w 100% może się czuć zabezpieczony. Rzecz ja-
sna, jeżeli inwestorem, który takiej zgody na piśmie 
udzielił, będzie Skarb Państwa, będzie jednostka 
samorządu terytorialnego, to zakładamy, że są to 
podmioty zawsze wypłacalne, a więc problemu nie 
będzie. Ale może się też zdarzyć tak, że inwestor to 
jakiś podmiot prawa prywatnego, który jest czy bę-
dzie niewypłacalny, a więc ja nie mogę powiedzieć 
z pełną odpowiedzialnością, że dzięki takiemu za-
biegowi legislacyjnemu wszystkie problemy rynku 
budowlanego zostaną zlikwidowane. No nie. Może 
być tak, że generalny wykonawca zbankrutuje i in-
westor zbankrutuje, wtedy podwykonawca nie będzie 
usatysfakcjonowany, a na pewno nie w 100%. Ale nie 
wiem, czy jesteśmy w stanie metodami legislacyjny-
mi takiej sytuacji zaradzić.

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

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Pytanie pierw-

sze: czy nie uważa pan, że te – nazwałbym to – pro-
blemy, szczególnie podwykonawców, czyli słabszej 
strony – to są zazwyczaj nasze firmy wykonujące 
konkretne prace – z wykonawcami, którzy często 
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(podsekretarz stanu Ł. Piebiak) Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Jerzy Czerwiński: Przepraszam, jeśli 

można, Pani Marszałek…)
Proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Przyznam, Panie Ministrze, że ta odpowiedź mnie 

trochę bardziej zaniepokoiła niż to, że pan… Pan w pew-
nym sensie zasugerował, że podwykonawcy powinni 
sprawdzać status i stan ekonomiczny głównego wyko-
nawcy, reprezentowanego przez tegoż właśnie człowieka 
za biurkiem, nazwijmy to. Czy nie uważa pan, że za to 
przede wszystkim odpowiedzialny jest inwestor?

(Senator Robert Mamątow: A co, nie powinni?)
Jeśli to jest inwestor publiczny, a były takie przy-

padki w poprzedniej kadencji… On w szczególności 
jest odpowiedzialny za to, żeby nie dochodziło do 
sytuacji paradoksalnych, kiedy to po największym 
boomie inwestycyjnym, np. jeśli chodzi o budowę 
autostrad, padają firmy budowlane. Za to była odpo-
wiedzialna – ja nie pana za to obarczam – poprzednia 
koalicja, za tego typu inwestycje. Nie uważa pan, że 
to głównie na inwestorze, szczególnie publicznym, 
powinien ciążyć obowiązek sprawdzenia wykonawcy, 
sprawdzenia np. jego parku maszynowego?

(Senator Robert Mamątow: To jest kwestia prze-
targu.)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:
Jeżeli pan senator mnie pyta o moje osobiste zda-

nie, które dzisiaj ma w sumie niewielkie znaczenie… 
No, mogę się z tym zgodzić. Tylko że wtedy dyskuto-
wać powinniśmy o zmianie prawa zamówień publicz-
nych, a nie kodeksu cywilnego. Ja staram się poruszać 
w obszarze nowelizacji, o której dzisiaj rozmawiamy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nie widzę…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Tam pan senator 
się zgłasza… Przepraszam.)

Bardzo proszę.
Pan senator Grodzki, bardzo proszę.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja trochę w nawiązaniu do wypowiedzi pana se-

natora Czerwińskiego. Niewątpliwie kierunek tych 

Obawiam się, że stosując metody prawa cywilnego, 
nie jesteśmy w stanie załatwić tego problemu, bo 
to jest problem dotyczący pewnej dojrzałości ryn-
kowej i ostrożności na tym rynku – nie wszyscy są 
uczciwi, nie wszyscy są wypłacalni, nie wszyscy 
chcą dobrze.

Jeżeli chodzi o drugie pytanie, czyli o kwestię 
tego łańcuszka, to oczywiście łańcuszek jest pro-
blemem. Art. 6471 w wersji dzisiaj obowiązującej 
i w wersji projektowanej dotyczy tylko pierwszej 
relacji, a dalszych podwykonawców – mówimy tu 
przecież o konkretnym projekcie – nie dotyczy. Jest 
to kwestia pewnego wyboru. Pierwszego wyboru 
dokonaliście państwo jako Wysoka Izba: projekt 
nie dotyczy wszystkich podmiotów – przynajmniej 
w takim kształcie jest on dzisiaj procedowany – 
ileś tam pięter w głąb, tylko jednego podmiotu. 
Nie jestem specjalistą od procesu legislacyjnego 
i nie wiem, czy teraz moglibyśmy to zmienić czy 
nie. Wracam do meritum: czy to jest właściwe 
czy nie? Rzeczywiście jest to problem i pracuje-
my z ministerstwem rozwoju nad kompleksową 
regulacją procesu budowlanego w kodeksie cywil-
nym. Poważnie się nad tym zastanawiamy i często 
spieramy się o to, jak to uregulować, jak głęboko 
w dół iść z tym łańcuszkiem podwykonawców, bo 
zawsze jest to odstępstwo od normalnych reguł 
prawa cywilnego – dochodzimy roszczeń od bezpo-
średniego kontrahenta. Skomplikowana może być 
sytuacja, w której proces budowlany będzie wie-
lopiętrowy: będzie inwestor, generalny wykonaw-
ca, potem jakiś wykonawca większego fragmentu 
robót, potem jeszcze pod nim podwykonawcy, a na 
końcu dostawcy towarów, usługodawcy itd., czyli 
ten przykładowy pan Zenek, który robi elektry-
kę czy ktokolwiek. Jak w ramach potencjalnego 
narzędzia legislacyjnego zapanować nad dużym 
procesem budowalnym, skoro tak naprawdę duży 
inwestor może być w przyszłości pozywany przez 
2 tysiące panów Zenków? Przepraszam, że mówię 
tak wprost, ale to takie obrazowe porównanie i, 
jak myślę, dla unaocznienia tematu powinno ono 
zostać poddane państwu senatorom pod rozwagę.

Nie jest to proste. Zastanawiamy się nad tym, 
czy powinniśmy iść dalej, a jeżeli tak, to jak dale-
ko, żebyśmy nie doprowadzili do absurdów, które 
spowodują, że proces budowlany będzie właściwie 
niewykonalny albo będzie obarczony gigantycznym 
ryzykiem. Pamiętajmy – może się powtarzam – że 
jednym z większych inwestorów na rynku budow-
lanym jest państwo, więc państwo musi jakoś ten 
proces budowlany organizować. Uregulowania muszą 
być możliwe do stosowania, może odpowiem w ten 
sposób. Dziękuję.
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(senator T. Grodzki) kilkukrotnie powiedziane. Zgodnie z obecnie obo-
wiązującym brzmieniem art. 6471 §5, który dotyczy 
umowy o roboty budowlane, „zawierający umowę 
z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodze-
nia za roboty budowlane wykonane przez podwy-
konawcę”. Powyższy przepis obowiązuje od kwiet-
nia 2003 r. i rodzi w praktyce liczne spory, o czym 
świadczy bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego. 
Dla przykładu i uzasadnienia konieczności dokonania 
zmian wystarczy wskazać kilka ostatnich orzeczeń 
wraz z tezami.

Wyrok Sądu Najwyższego z 18 czerwca 2015 r., 
sygnatura III CSK 370/14, dotyczący solidarnej od-
powiedzialności inwestora wobec podwykonawcy 
za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane. 
Wyrażenie zgody przez inwestora na zawarcie przez 
wykonawcę umowy z podwykonawcą w myśl tezy 
z wyroku art. 6471 §5 kodeksu cywilnego nie wiąże 
ponoszenia przez inwestora solidarnej z wykonawcą 
odpowiedzialności wobec podwykonawcy z uprzed-
nim przedstawieniem inwestorowi przez wykonawcę 
umowy z podwykonawcą, ale wiąże tę odpowiedzial-
ność z faktem wykonania robót budowlanych przez 
podwykonawcę. Przy czynnej zgodzie nie ma pod-
staw do uzależnienia jej wyrażenia od przedstawienia 
inwestorowi umowy oraz od tego, aby ta zgoda mu-
siała być wyrażona uprzednio, tj. przed wykonaniem 
tej umowy przez podwykonawcę.

Istotnym celem art. 6471 §2 kodeksu cywilnego 
jest to, aby istotne postanowienia umowy wykonawcy 
z podwykonawcą były znane inwestorowi albo z któ-
rymi miał możliwość zapoznania się, a nie to, jakie 
było źródło i sposób pozyskania przez inwestora tej 
wiedzy. Nie ma znaczenia okoliczność, kto przedsta-
wił umowę z dokumentacją inwestorowi, wykonawca 
czy inny podmiot, ponieważ wystarczy nawet wiedza 
inwestora o ich treści wynikająca z innych źródeł, 
np. wiedza o podwykonawcy w zakresie wykonywa-
nych przez niego robót, a z okoliczności zachowania 
się inwestora wynika jego akceptacja dla wykonania 
określonych robót przez podwykonawcę.

Kolejny wyrok Sądu Najwyższego, wyrok z dnia 
20 sierpnia 2015 r., sygnatura II CSK 551/14, dotyczy 
kryteriów oceny skuteczności zgody inwestora na 
zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budow-
lane z podwykonawcą. W myśl tezy wyroku ocena 
skuteczności zgody inwestora na zawarcie przez wy-
konawcę umowy o roboty budowlane z podwykonaw-
cą wymaga w pierwszej kolejności ustalenia rodzaju 
zgody inwestora, a w drugiej kolejności dokonania 
analizy, czy postępowanie podmiotów zaangażowa-
nych w realizację umowy poprzedzające udzielenie tej 
zgody było prawidłowe, a w konsekwencji, czy zgoda 
inwestora wywarła skutek określony w art. 6471 §5 
kodeksu cywilnego.

zmian jest dobry, mówię to z własnego doświadczenia 
jako budowniczy szpitala. Te 5 lat inwestycji koszto-
wało mnie więcej zdrowia niż trzydzieści parę lat chi-
rurgii. Świat budowlany kieruje się zupełnie innymi 
zasadami niż normalni ludzie, tak bym powiedział. 
Mam wrażenie… Czy nie byłoby właściwe, gdyby 
tę zmianę – tak jak mówię, niewątpliwie korzystną 
– od razu spróbować połączyć z nowelizacją ustawy 
o zamówieniach publicznych? W mojej prywatnej 
opinii ustawa o zamówieniach publicznych, zwłasz-
cza w obecnym brzmieniu, jest jednym z elemen-
tów hamujących rozwój gospodarki. Ten dyktat ceny 
i dumpingu, który doprowadza do wielokrotnych 
bankructw, zejść z budowy… To nie jest, że tak po-
wiem, przypadek jednostkowy, ale systemowy. Mam 
pytanie do pana ministra, czy takie prace, nazwijmy 
to, połączone są prowadzone.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:
Pani Marszałek! Panie Senatorze! Wysoka Izbo! 

Nie wiem, szczerze powiedziawszy, czy są prowadzo-
ne, bo to nie jest nasz dział administracji rządowej. 
Mógłbym wiedzieć o tym z zasłyszenia albo w związ-
ku z tym, że dostaliśmy coś w ramach procesu konsul-
tacyjnego. Nie kojarzę, żebyśmy coś takiego dostali. 
Podejrzewam, że jeżeli są prowadzone, to są jeszcze 
na takim etapie, który… Nie wyszło to na zewnątrz, 
choćby w ramach administracji rządowej.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Dziękuję.)
Czy jeszcze są pytania? Nie widzę zgłoszeń. 

Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy głos zabiera pan senator Arkadiusz 

Grabowski.
Proszę bardzo.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że procedowany 

projekt nowelizacji art. 6471 §5 kodeksu cywilnego 
jest krokiem w dobrą stronę, co zostało na tej sali 
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(senator A. Grabowski) rozumiany. Podstawa prawna dochodzonego rosz-
czenia a okoliczności faktyczne przytoczone przez 
stronę. W myśl tezy z wyroku skuteczność wyrażonej 
w sposób dorozumiany w art. 60 kodeksu zgody inwe-
stora na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty 
budowlane z podwykonawcą jest uzależniona od za-
pewnienia mu możliwości zapoznania się z postano-
wieniami tej umowy, które wyznaczają zakres jego 
odpowiedzialności przewidzianej właśnie w art. 6471 
§5 kodeksu cywilnego. Podstawę prawną oceny żądań 
podwykonawcy kierowanych przeciwko inwestorowi 
wyznaczają przytoczone przez powoda okoliczności 
faktyczne. Jeżeli powód wskazał podstawę prawną 
roszczenia, sąd, przewidując możliwość orzeczenia 
na innej podstawie, powinien uprzedzić o tym strony.

Trafne są liczne wypowiedzi, że przepis ten 
w dotychczasowym brzmieniu nadmiernie uprzy-
wilejowywał podwykonawców kosztem inwestorów. 
Przesłanką ich solidarnej odpowiedzialności za za-
płatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy jest 
bowiem samo zawarcie umowy z podwykonawcą 
i wykonanie przez niego robót, przy czym do zawarcia 
umowy na mocy § 2 omawianego przepisu jest wy-
magana zgoda inwestora, jednakże może to być zgoda 
milcząca, dorozumiana. W praktyce inwestor często 
nie miał faktycznej wiedzy o treści umowy z podwy-
konawcą, co prowadzić mogło do sytuacji, w której 
najpierw spełniał świadczenie wobec wykonawcy, 
płacił np. za roboty budowlane, a następnie wystę-
powali do niego z roszczeniami inni podwykonawcy.

Projektowana zmiana ma na celu wyeliminowanie 
wskazanych niepożądanych sytuacji poprzez uzależ-
nienie solidarnej odpowiedzialności za wynagrodze-
nie podwykonawcy od uprzedniego wyrażenia przez 
podmiot odpowiedzialny zgody na zawarcie umowy 
podwykonawczej w formie pisemnej, co wyeliminuje 
sytuacje, w których podmiot odpowiedzialny nie miał 
pełnej wiedzy o treści umowy podwykonawczej, oraz 
wyeliminuje liczne spory sądowe, w toku których 
kwestionowany jest fakt wyrażenia zgody na roboty 
podwykonawcze.

Nadmienię też, że w myśl pierwotnie złożone-
go projektu art. 6471 § 5 miał następującą treść: 
„Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor 
i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wyko-
nane przez podwykonawcę. Inwestor ponosi solidar-
ną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za 
roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę, 
jeżeli wyraził zgodę, o której mowa w § 2, w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności”.

W poprawce zaproponowanej przez senacką 
Komisję Ustawodawczą w druku nr 152 S ta treść zo-
stała zmieniona. Po słowach „§ 2” i po stwierdzeniu, 
że zgoda może być wyrażona w formie pisemnej… 
tzn. powinna być wyrażona w formie pisemnej, są 

Kolejny wyrok Sądu Najwyższego, wyrok z dnia 
27 maja 2015 r., sygnatura II CSK 483/14, dotyczy 
braku egzemplarza umowy generalnego wykonawcy 
z podwykonawcą i odpowiedzialności inwestora, od-
mowy przedstawienia dokumentu, przez który strona 
może przegrać sprawę, skutków prawnych i formy 
zgody inwestora na zawarcie umowy o roboty budow-
lane między wykonawcą a podwykonawcą. W myśl 
tezy z wyroku w oparciu o aktualne przepisy sta-
nowisko, że nikt nie może być zobowiązany do do-
wodzenia przeciwko sobie, nie tylko jest niezgodne 
z zasadą prawdy materialnej, wysłowionej w art. 3 
kodeksu postępowania cywilnego, ale pomija obowią-
zek procesowy stron, wynikający z art. 248 kodeksu 
postępowania cywilnego. Zgodnie z tym przepisem 
każdy zobowiązany jest przedstawić na zarządzenie 
sądu dokument znajdujący się w jego posiadaniu i sta-
nowiący dowód istotny dla rozstrzygnięcia sprawy, 
chyba że ten dokument zawiera informacje niejawne. 
Strona nie może ponadto odmówić przedstawienia 
dokumentu, jeżeli szkoda, na którą byłaby przez to 
narażona, polega na przegraniu sprawy.

Następstwem zgody inwestora na zawarcie umowy 
między wykonawcą a podwykonawcą jest powstanie 
po jego stronie ustawowej solidarnej odpowiedzialno-
ści za cudzy, tj. wykonawcy, dług. Istotą tej solidarno-
ści jest zobowiązanie inwestora do spełnienia świad-
czenia i ponoszenie przez niego odpowiedzialności za 
spełnienie świadczenia przez wykonawcę. Inwestor 
nie jest współdłużnikiem w wykonaniu zobowiąza-
nia. Stąd znaczące różnice w sytuacji prawnej inwe-
stora i wykonawcy, w szczególności ich obowiązki, 
czyli powinne zachowania, nie muszą być identyczne, 
a stosunki wewnętrzne wynikające z umowy inwestor 
– wykonawca oraz postanowienia wykraczające poza 
świadczenie ciążące na wykonawcy na podstawie 
umowy wykonawca – podwykonawca pozbawio-
ne są znaczenia prawnego dla podmiotu i zakresu 
odpowiedzialności inwestora. Zakres przedmioto-
wy odpowiedzialności inwestora ograniczony jest 
w art. 6471 §5 kodeksu do wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy od wykonawcy.

Forma pisemna pod rygorem nieważności zastrze-
żona jest tylko dla umowy zawieranej przez wyko-
nawcę z podwykonawcą, a do zgody inwestora, wyko-
nawcy lub podwykonawcy, wymaganej przez art. 6471 
§2 i 3 kodeksu cywilnego, nie stosuje się art. 63 §2 
kodeksu cywilnego i może być ona wyrażona przez 
każde zachowanie, które ujawnia ją w myśl art. 60 
kodeksu cywilnego w sposób dostateczny.

I uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 
2016 r., sygnatura III CZP 108/15, dotycząca wyra-
żenia zgody na zawarcie przez wykonawcę umowy 
o roboty budowlane z podwykonawcą w sposób do-
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(senator A. Grabowski) a więc dla celów dowodowych. Proszę zauważyć, że 
kodeks cywilny dla celów dowodowych nakazuje, 
w razie przekroczenia określonej kwoty, dokonanie 
czynności prawnej w formie pisemnej, ale to, że ta-
kiego dowodu pisemnego nie będzie, nie powoduje 
niemożności dowodzenia. I tu jest, proszę państwa, 
sytuacja taka, że przytoczone – bardzo słusznie, dzię-
kuję za to – przez senatora Grabowskiego orzecznic-
two Sądu Najwyższego, uchwała Sądu Najwyższego 
sprawę wyjaśnia. Przecież dotychczasowa ustawa i to 
orzecznictwo, które niejako uzupełniło tę ustawę, 
doprowadziły właściwie do jasnej sytuacji: powinna 
być umowa pisemna. Przecież ta poprzednia ustawa 
nie eliminowała, nie wskazywała…

(Senator Robert Mamątow: Nie zobowiązywała…)
Ale to jest kwestia interesu – jeszcze raz to mówię 

– i celu dowodzenia, właśnie dowodzenia, w sytuacji 
gdy mamy wyłączenie odpowiedzialności solidarnej, 
i to z różnych przyczyn. No, przykładowo generalny 
wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą i ten 
podwykonawca czy ktoś usytuowany jeszcze niżej 
nawet nie miał świadomości… Albo wykonawca 
przedstawiał się na przykład jako inwestor i sporzą-
dził umowę, a podwykonawca ją wykonał…

(Senator Robert Mamątow: Tu nie abstrakcja… 
Można gdybać…)

No nie, są sytuacje… Oczywiście, że tak. Już 
nie mówię tu o sytuacji, że osoba nieuprawniona to 
podpisze. I wtedy koniec, nie ma odpowiedzialno-
ści. A ta osoba, która włożyła swoje pieniądze, swoją 
pracę, materiały, pozostaje, że tak powiem, na lodzie. 
Inwestor zaś ma możliwości sprawdzania… Co do 
tego uchwała Sądu Najwyższego jest jasna, jest pre-
cyzyjna. Uważam, że ona w zupełności wystarcza. 
A to rozwiązanie niewątpliwie pogarsza, bo pozba-
wia, jeszcze raz podkreślam… Bo są różne sytuacje. 
Umowa pisemna została utracona i nie ma możliwo-
ści… Wszyscy wiedzą, że on wykonał, a inwestor uni-
ka odpowiedzialności. Proszę państwa, taką sytuację 
tworzymy za pomocą tej ustawy. Dlatego uważam, że 
ta ustawa, w świetle właśnie przytoczonego orzecz-
nictwa i uchwały Sądu Najwyższego, jest absolutnie 
zbędna. Niezasadnie wzmacnia pozycję inwestora, 
a osłabia pozycję podwykonawcy – godząc w jego 
często bardzo słuszny interes – który zostanie po pro-
stu bez słusznego wynagrodzenia. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Jerzy Czerwiński. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Pierwsza uwaga. Państwo powinno chronić przede 

wszystkim najsłabszych. Kto jest najsłabszy w pro-

słowa „pod rygorem braku odpowiedzialności soli-
darnej inwestora”. 

Biorąc pod uwagę przedstawione uwagi, projekt 
nowelizacji należy ocenić pozytywnie. Przy tym traf-
na jest poprawka Komisji Ustawodawczej dotycząca 
rygoru braku zgody w formie pisemnej, czyli rygoru 
braku odpowiedzialności solidarnej, w przeciwień-
stwie do pierwotnie proponowanego w projekcie rygoru 
nieważności, gdyż rygor nieważności powstawałby 
w sprzeczności z treścią §2 omawianego przepisu, któ-
ry nie jest nowelizowany, a który przewiduje wyraźne 
wyrażenie zgody w sposób dorozumiany. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos zabiera pan senator Piotr Zientarski.
(Senator Robert Mamątow: Piotrek, krótko.)

Senator Piotr Zientarski:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Podczas posiedzenia komisji podałem w wątpli-

wość pierwotną wersję rygoru ad solemnitatem – czy 
chodzi o rygor nieważności – i dobrze, że moja uwaga 
została uwzględniona i że nastąpiła zmiana. Myślę, 
że na tym etapie jest ona już bezdyskusyjna.

Ale, proszę państwa, moje wątpliwości pozostają, 
dotyczą one w ogóle celowości tego przedłożenia.

Było tu pytanie pana senatora Łyczaka… Panie 
Senatorze, problem bezpieczeństwa podwykonawców 
został rozwiązany w 2003 r. A ta ustawa – były w tej 
sprawie słuszne, bardzo słuszne pytania pana senatora 
Czerwińskiego – niewątpliwie osłabia podwykonaw-
cę, szczególnie tego w drugim i niższym rzędzie. Bo 
są przecież generalni wykonawcy i kolejni podwyko-
nawcy. Ustawa wzmacnia też pozycję najmocniejszej 
strony tego procesu, czyli inwestora. I to nie ulega 
wątpliwości. No, przecież również pan minister to 
przyznał, bo to jest obiektywne, to jest stwierdzenie 
obiektywne, niepodlegające dyskusji. Wzmacnia się 
pozycję inwestora, osłabia się pozycję… Bo nie ma 
tak, że wzmacnia się…

(Senator Robert Mamątow: Nieprawda.)
…czy że nie wzmacnia się niczyim kosztem.
(Senator Robert Mamątow: To tak.)
Abstrakcyjnie się to nie wzmacnia, wzmacnia 

się pewnym kosztem. Dlaczego? Ponieważ, proszę 
szanownych państwa senatorów, powstaje taka sy-
tuacja, że w niektórych przypadkach pozbawiamy 
możliwości dowodzenia, ograniczamy postępowanie 
dowodowe. Ja już mówiłem o tym na posiedzeniu 
komisji. To jest problem formy czynności prawnej, 
które są wykonywane pod rygorem nieważności, 
ad solemnitatem, czy pod rygorem ad probationem, 
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(senator J. Czerwiński) stępowały. Nie tylko umowy pomiędzy wykonawcą 
a podwykonawcą, pisemne umowy, będą wymagały 
zgody inwestora, jeśli ma za to odpowiadać, ale każda 
umowa podwykonawcy z następnym podwykonawcą, 
na następnym szczeblu będzie takowej zgody pisem-
nej inwestora wymagała. To znaczy, że jeśli inwestor 
czegoś nie podpisał, nie ma tego na piśmie, to za to nie 
odpowiada. Ale to paradoksalnie chroni także pod-
wykonawcę, każdego niżej. Dlaczego? Bo taki pod-
wykonawca – oczywiście jeśli przeczyta ten artykuł 
– będzie miał świadomość tego, że jeśli będzie chciał 
dochodzić roszczeń od każdego następnego na górze, 
nad nim, w procesie inwestycyjnym, to, po pierw-
sze, musi mieć umowę pisemną, a po drugie, musi 
mieć na tej umowie zgodę inwestora, i wtedy może 
od niego dochodzić środków. Tak jak powiedziałem, 
to oczywiście skomplikuje proces inwestycyjny, bo 
na dużych budowach tych podwykonawców i tych 
szczebli może być wiele, ale lepiej go skomplikować 
w tym momencie, kiedy są zawierane umowy, żeby 
wszystko było jasne… Bo jednak umowa pisemna to 
jest umowa pisemna, rzadko się zdarza, żeby podwy-
konawca niefrasobliwie ją, Senatorze Zientarski, gubił 
na budowie… No, do takich rzeczy to już trzeba być 
wyjątkowym, naprawdę… Może lepiej się nie brać 
za proces inwestycyjny…

(Głos z sali: Dokumenty mogą spłonąć.)
Więc jeśli się ma umowę pisemną potwierdzoną 

przez inwestora, można od niego żądać zapłaty, każdy 
z podwykonawców na każdym szczeblu inwestycyj-
nym. W ten sposób chronimy wszystkich, nawet tych 
najsłabszych, na najniższym poziomie, ale także, tak 
jak powiedziałem, chronimy inwestora, bo on też 
będzie odpowiadał tylko za to, co podpisał.

Mało tego, jest jeszcze jeden skutek: taki, że in-
westor, szczególnie publiczny, będzie miał pełną 
świadomość tego, jak ta inwestycja jest realizowana, 
przede wszystkim będzie wiedział, kto w procesie 
inwestycyjnym uczestniczy, i nie będzie to dorozu-
miane, tylko jasne, wystarczy zestaw papierów – prze-
praszam za wyrażenie – i będzie wiedział, kto za 
co odpowiada i co kto wykonuje, bo to podpisywał. 
Rozumiem, że jeśli ktoś podpisuje, to zażyczy sobie 
kopii takiej umowy do celów dowodowych.

Dlatego też składam na ręce pani marszałek tę 
poprawkę.

Inną jeszcze kwestią jest to, co pojawia się przy 
rozliczeniach, co niestety ma swoje podłoże w tym, 
o czym wcześniej mówił pan minister – w zmowach. 
Ale nie są to zmowy wykonawcy z podwykonawca-
mi, są to niestety zmowy wykonawcy z inwestorem. 
Dochodzi do tego, że inwestor płaci wykonawcy za 
całość wykonanych robót, wszystko niby jest w po-
rządku, tylko że jak podwykonawca się zaczyna do-
wiadywać, czy dostanie pieniądze, jakie pieniądze 
i za co pieniądze, to się okazuje, że np. następuje 

cesie inwestycyjnym? No, na ogół ten, kto jest na 
samym dole, czyli ostatni – tak go nazwijmy – pod-
wykonawca, który faktycznie wykonuje pewną pracę. 
On zazwyczaj dysponuje jednym samochodem, jedną 
ciężarówką lub kilkoma. Mówię o takich inwestycjach 
jak np. budowa autostrady. On niestety na ogół ponosi 
odpowiedzialność i straty za: po pierwsze, zły stan 
prawny, a po drugie, za złą wolę tych, którzy są nad 
nim w procesie inwestycyjnym. Otóż gdyby była do-
bra wola, nie byłoby żadnych problemów, ale niestety 
jest ta zła wola. Czasami przejawia się to zdarzeniami 
po prostu na granicy przestępstwa.

Co z tą poprawką, którą proponujemy? Ona rze-
czywiście chroni interes inwestora, bo mówi, że in-
westor ponosi solidarną odpowiedzialność tylko za to, 
co podpisał. Czyli niweluje działanie drugiego zdania 
w § 2 wspomnianego art. 6471 kodeksu cywilnego, 
który wprowadza dorozumianą zgodę na roboty czy 
też na wejście podwykonawcy do procesu inwesty-
cyjnego. Nasza poprawka w takiej formie, w jakiej 
jeszcze jest w tej chwili, mówi tak: jeśli coś nie jest 
na piśmie, to po prostu – mówię o inwestorze – in-
westor za to nie odpowiada, jeśli inwestor czegoś nie 
sygnował, nie podpisał. No i dobrze. 

Ale proszę zauważyć, Panie Ministrze… Wyraźnie 
czytam naszą poprawkę: „inwestor ponosi solidarną 
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za robo-
ty budowlane wykonane przez podwykonawcę, jeżeli 
wyraził zgodę, o której mowa w § 2”. Ale § 2 mówi 
tylko o stosunkach pomiędzy inwestorem, wykonaw-
cą albo głównym wykonawcą, jak się go nazywa, 
a podwykonawcą. Nie mówi niczego o stosunkach 
pomiędzy podwykonawcą a następnym podwyko-
nawcą. Czyli nie ochroni inwestora wtedy, gdy będą 
niejasności pomiędzy podwykonawcami na niższych 
szczeblach, przed dorozumieniem wyrażenia zgo-
dy z § 2. Czyli tego typu stosunki zostają w starym 
układzie. Nie ma w tym przypadku zmiany, nasza 
poprawka tego nie zmienia. 

Z tej przyczyny, skoro chcemy chronić inwestora 
publicznego – rozumiem pana ministra – proponuję, 
i taką poprawkę złożę za chwilę na ręce pani marsza-
łek, aby właśnie w tym zdaniu dodać po prostu „i § 
3”. Jak brzmi § 3, który już jest w tej chwili? Mowa 
oczywiście o art. 6471, bo do niego się odnosimy, 
kodeksu cywilnego. § 3: „Do zawarcia przez pod-
wykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest 
wymagana zgoda inwestora i wykonawcy. Przepis § 
2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio”. Co to ozna-
cza? Że w tym wypadku co prawda komplikujemy 
proces inwestycyjny, ale na etapie papierowym. Na 
szczęście upraszczamy go na etapie ewentualnego 
dowodzenia przed sądem, być może nawet zmniej-
szamy liczbę procesów sądowych, jeśli takie by wy-
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(senator J. Czerwiński) z supermarketów, ale wykonawca generalny splaj-
tował i mu nie zapłacił. Ten podwykonawca zwrócił 
się do inwestora, a inwestor powiedział: panie, ja nie 
wiedziałem, że pan w ogóle wykonuje tam jakiekol-
wiek prace, ja pana nie znam i ja panu nie zapłacę. 
Podwykonawca zainwestował swój materiał, swoją 
pracę… Odbyły się już dwa procesy i oba przegrał. 
Widzicie państwo, gdyby on, odwołując się do sądu 
cywilnego, pokazał, że miał zawartą umowę z inwe-
storem, to inwestor nie miałby prawa się z niczego 
wycofać. Taki jest cel tej całej ustawy. Bardzo pań-
stwa proszę… Zgadzam się z tym, co powiedział pan 
senator Czerwiński: to jest bardzo dobre posunięcie. 
Nie wiem, jak to wygląda ze strony ministerstwa, 
ale jestem za tym, żeby zabezpieczyć nawet tego 
najmniejszego podwykonawcę, żeby on nie został 
oszukany. Jeśli jest to możliwe, to ja oczywiście poprę 
taką poprawkę. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Jeszcze głos zabierze pan senator Piotr Zientarski.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Piotr Zientarski:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Szanowni 

Senatorowie!
Pan przedstawiciel wnioskodawców, pan sena-

tor chyba nie do końca przeanalizował istotę tego… 
Jeszcze raz podkreślam, że w pełni zgadzam się z pa-
nem senatorem Czerwińskim i o tym mówiłem: mamy 
tu do czynienia z nierównością stron. Dotychczasowe 
orzecznictwo, które jest jednolite, nie jest sprzeczne… 
Uchwała Sądu Najwyższego wyraźnie mówi o formie 
pisemnej. Forma pisemna nie była nigdy wyłączona, 
a tu powstaje taka sytuacja, że pozbawiamy dowo-
dzenia innego niż umowa z inwestorem w formie 
pisemnej, której z różnych powodów może nie być 
lub która może być utracona. Takie sytuacje się zda-
rzają i to dosyć często. Słyszeliśmy niedawno o tym, 
że na budowie znaleziono w teczce pieniądze, które 
miały być wypłacone. Przecież może się spalić biuro, 
może zostać zalane itd. Przecież utracenie dokumentu 
zdarza się bardzo często, szczególnie w warunkach 
budowlanych, w warunkach, w jakich działa podwy-
konawca, który często nie ma nawet przysłowiowego 
biurka, tylko w jakiejś budzie jego pracownicy się 
przebierają i pracują, wykonują pracę będącą właści-
wie istotą tej umowy. I dlatego uważam, że absolutnie 
nie możemy osłabiać i tak najsłabszej pozycji w tym 
procesie inwestycyjnym, jaką ma ten podwykonawca, 
który bardzo często jest na samym dole.

Składam wniosek o odrzucenie tej ustawy, bo uwa-
żam, że orzecznictwo, tak, jak powiedziałem, Sądu 
Najwyższego jest jednoznaczne, jednolite i stosowane 

zmiana obmiaru… Miałem taki przykład niedawno 
z rozmowy w swoim biurze senatorskim – podwyko-
nawca dostał określoną kwotę, tylko że się okazało, 
że wykonał jakoby 50 m trawnika, strzelam, a nie 
100 m trawnika, choć w rzeczywistości było to 100 m. 
I pytanie, co wtedy, co z kwestią dowodzenia i jak 
ten podwykonawca ma odzyskać swoje pieniądze, bo 
naprawdę włożył ich więcej i więcej pracy.

Panie Ministrze, tym rzeczywiście należałoby się 
zająć w tej noweli, o której pan mówił, w tej więk-
szej nowelizacji. Ja mam nadzieję, że będziemy w to 
włączeni od początku, po to, żeby takich procesów 
uniknąć. Bo to się niestety zdarza nagminnie, pod-
wykonawcy są oszukiwani z racji tego, że są słabsi. 
To niestety nie jest wolny rynek, i podwykonawca nie 
będzie sprawdzał, czy ten, z którym umowę podpi-
suje, ma tylko biurko, czy ma cały park maszynowy, 
z prostej przyczyny: bo on jest elementem słabszym 
i on musi tę umowę podpisać. My jako państwo po-
winniśmy w tym przypadku wyposażyć go przynaj-
mniej w możliwość obrony zarówno przed – chodzi 
tu o kwestię umowy na piśmie i zgody inwestora – 
jak i po, czyli w zakresie dowodzenia faktów, które 
powinny być zapisane w umowie, a czasami nie są 
i są przyjmowane w sposób, że tak powiem, dorozu-
miany. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
O zabranie głosu proszę senatora Roberta 

Mamątowa.

Senator Robert Mamątow:
Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Musimy wrócić do tego, jaki cel przyświecał pro-

jektowi tej ustawy. Dużo słów wypowiedział na ten 
temat pan senator Zientarski, ale tu nie chodzi o… 
Proszę państwa, wyobraźmy sobie taką sytuację: ja-
kaś instytucja ogłasza przetarg i w specyfice przetargu 
pisze, że generalny wykonawca nie może zatrudniać 
podwykonawców. Generalny wykonawca nie mówi 
swoim podwykonawcom o tym, że takiej zgody nie 
ma, i ich zatrudnia, a wtedy taki podwykonawca za-
wsze będzie przegrany. Dzisiaj wprowadzamy zasadę 
zgodnie z którą generalny wykonawca na piśmie… 
Jeśli w specyfice przetargowej ma napisane, że można 
zatrudnić podwykonawców, to wtedy inwestor musi 
taką umowę z podwykonawcami zawrzeć i w sądzie 
każdy podwykonawca ma się czym bronić, ma jak 
wykazać to, że on był wykonawcą.

W tym roku miałem do czynienia z taką sytuacją, 
że podwykonawca zrobił całą elektrykę w jednym 
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(senator P. Zientarski) Przede wszystkim, jak zdaje się wynikać z wy-
powiedzi pana senatora Zientarskiego, pan senator 
twierdzi, że inwestor jest zawsze tą stroną mocną, 
silną, której interesów nie należy brać pod uwagę. 
Przypominam szanownym państwu senatorom, że 
ta sprawa stanęła tutaj na skutek petycji złożonej 
przez spółdzielnię mieszkaniową, która nie ma żad-
nych swoich środków – to są środki włożone przez 
ludzi, którzy chcieli gdzieś mieszkać – i która została 
zmuszona do podwójnej zapłaty. Więc to nie jest tak, 
że inwestor to jest zawsze wielka korporacja polska 
czy zagraniczna albo Skarb Państwa, albo ktoś inny 
równie wielki, majętny i umiejętnie poruszający się 
w obrocie gospodarczym, czytaj: wielki przedsiębior-
ca albo wyspecjalizowana instytucja państwowa. To 
często jest właśnie spółdzielnia mieszkaniowa. I to nie 
jest tak, że ten projekt jest projektem stanowiącym 
ukłon w stronę inwestorów. To jest projekt, który, jak 
się wydaje, w sposób rozsądny wyważa te interesy. 
To nie jest tak, że on jest antyinwestorski albo anty-
podwykonawczy. 

Wbrew temu, co twierdzi pan senator Zientarski, 
mówiąc, że mamy jednolite, jasne, klarowne sta-
nowisko Sądu Najwyższego, mamy absolutnie nie-
jasne, nieklarowne, rozbieżne orzecznictwo Sądu 
Najwyższego. Choć obydwaj jesteśmy wykwalifiko-
wanymi prawnikami, widocznie inaczej tę sprawę 
oceniamy. To jest system, który dalej nie może być 
tolerowany. A więc to jest, zdaje się, rozsądna propo-
zycja i dla inwestora, i dla podwykonawców. Tworzy 
jasną, czytelną sytuację, jeśli chodzi o układ intere-
sów w procesie budowlanym. I nie jest tak, jak tu się 
twierdzi – w szczególności pan senator Zientarski 
tak twierdzi – że ta nowelizacja kogoś czegoś po-
zbawia. Ona nikogo niczego nie pozbawia, bo żeby 
można było mówić o pozbawieniu, ta nowelizacja 
musiałaby zadziałać wstecz. A prawo przecież nie 
działa wstecz. No, ci którzy zawarli umowy w pro-
cesie budowlanym… No właśnie, ale to nie mówmy 
o pozbawianiu, bo nikogo niczego nie pozbawiamy. 
Wprowadzamy nowy stan prawny, w którym będzie 
jasność: chcesz mieć odpowiedzialność solidarną? 
Zadbaj o dokument. Będziemy wiedzieli, kto i za co 
odpowiada, i do jakiej wysokości.

I ostatnia rzecz, à propos zgłoszonej poprawki. Ja 
na chwilę obecną w imieniu rządu nie mogę poprzeć 
poprawki pana senatora Czerwińskiego. Nie dlatego, 
że ona jest, nie wiem, zła co do założeń, ale dlatego, 
że ja się obawiam jednej sytuacji, i chciałbym, żeby 
to wybrzmiało teraz, no na posiedzeniu komisji też 
pewnie będziemy o tym rozmawiać. Jeżeli wprowa-
dzimy taki przepis, że na każdym etapie procesu bu-
dowlanego można będzie uzyskać pisemną zgodę, to 
ja nie wiem… No, to jest moje pierwsze wrażenie, bo 
usłyszałem brzmienie tej poprawki jakieś 15 minut 
temu, ale obawiałbym się… Nie chciałbym, żebyśmy 

przez sądy. Jeśli ktoś chce się pozbawić tego przez 
niechlujstwo i stwarza sobie od samego początku pro-
blem dowodowy, to już jest jego sprawa. Ale uwa-
żam, że prawda jest jednoznaczna: nie ma sprzeczno-
ści w orzecznictwie, uchwała jest jasna. Dlatego też 
zmiana tego stanu prawnego absolutnie nie jest celowa.

(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję, Panie 
Senatorze. Wniosek musi być złożony na piśmie.)

I jednocześnie… Wniosek musi być złożony na 
piśmie. Już za chwilę ten wniosek złożę. Jednocześnie 
proszę panią marszałek o skierowanie projektu usta-
wy do komisji celem umożliwienia głosowania na 
tym posiedzeniu.

Składam wniosek na ręce pani marszałek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Jeszcze raz głos pragnie zabrać pan senator 

Mamątow.

Senator Robert Mamątow:
Ja składam wniosek przeciwny: o przyjęcie usta-

wy bez poprawek.

Wicemarszałek Maria Koc:
To proszę złożyć, Panie Senatorze, wniosek na 

piśmie.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Andrzej 

Kamiński złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

(Rozmowy na sali)
Jeszcze czekam na wnioski. Pan senator Piotr 

Zientarski już złożył, pan senator Mamątow za chwilę 
złoży.

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 
na piśmie złożyli: senator Jerzy Czerwiński, senator 
Piotr Zientarski, senator Robert Mamątow.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków?
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Powiem bardzo krótko z uwagi na porę, szanując 

czas państwa senatorów, ale kilka rzeczy chyba wy-
maga wyklarowania.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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(podsekretarz stanu Ł. Piebiak) Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez grupę senatorów i zawarty jest w druku nr 196, 
a sprawozdanie w druku nr 196 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami 
za Granicą, panią senator Janinę Sagatowską, o przed-
stawienie wspólnego sprawozdania komisji o projek-
cie uchwały.

Bardzo proszę, Pani Przewodnicząca.

Senator Sprawozdawca 
Janina Sagatowska:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Marszałek Senatu w dniu 9 czerwca 2016 r. 

skierował do Komisji Spraw Emigracji i Łączności 
z Polakami za Granicą oraz Komisji Ustawodawczej 
projekt uchwały w sprawie utworzenia Polonijnej 
Rady Konsultacyjnej w celu rozpatrzenia go w pierw-
szym czytaniu.

Obie komisje zebrały się w dniu wczorajszym, 
rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przedłożony przez 
wnioskodawców projekt uchwały i wnoszą o przyję-
cie tej uchwały bez poprawek.

Wysoka Izbo, Senat opiekuje się Polakami 
i Polonią na świecie od czasów przedwojennych. Do 
wielkiej tradycji, chlubnej tradycji należy ta troska 
o Polaków rozsianych po świecie – a jest nas w tej 
chwili, jak się ocenia, ok. 20 milionów – o to, aby oni 
tam, gdzie są, mogli świadczyć o wielkim narodzie 
polskim, o Polakach i aby żyli w przeświadczeniu, 
że macierz o nich nie zapomina, nie zapomina o ich 
podstawowych wartościach, takich jak wiara, język, 
tradycja, kultura, sztuka. To wielkie dziedzictwo, jak 
Ojciec Święty mówił, któremu na imię Polska.

Jak wiemy wszyscy tu, w Wysokiej Izbie, i nie 
tylko, chwalebnie się stało, że Senat znowu uzyskał 
wspaniałe narzędzie, jakim są środki finansowe, 
aby to dziedzictwo wspierać w tej kadencji. Ale 
aby dobrze i sprawiedliwie sprawować tę opiekę, 
czyli odpowiadać na potrzeby, o których mówiłam, 
potrzeby Polaków i Polonii, to przede wszystkim 
trzeba słuchać i usłyszeć, trzeba słuchać Polaków 
i Polonii i ich usłyszeć, bo czasem się słucha, ale 
nie zawsze się słyszy. Trzeba usłyszeć, co ich boli, 
w jakim kierunku najbardziej potrzebują wsparcia. 
Temu oczywiście służą konsultacje przeprowadzane 
przez komisję, poszczególnych senatorów, bo do-
skonale wiemy, jak bardzo bliskie Wysokiej Izbie, 
wszystkim senatorom są sprawy Polski i Polonii, nie 
tylko senatorom pracującym w komisji, której mam 
zaszczyt przewodniczyć.

Taką olbrzymią troskę wykazuje nasz marsza-
łek Stanisław Karczewski i dlatego zwraca się do 
Wysokiej Izby poprzez wnioskodawców z projektem 
tej uchwały.

doprowadzili przypadkiem do takiej sytuacji, że jeżeli 
na każdym etapie procesu budowlanego każdy, od in-
westora w dół, czyli generalny wykonawca, podwyko-
nawcy, dalsi podwykonawcy, a czasem jest to jeszcze 
bardziej rozbudowana siatka… No, jak każdy będzie 
miał uprawnienie do żądania zapłaty od inwestora, to 
ja nie wiem, czy to nie może zostać zinterpretowane 
w taki sposób – i czy orzecznictwo, gdybyśmy taki 
przepis wprowadzili, nie pójdzie w tym kierunku – że 
przepis jest jasny, bezdyskusyjny i w związku z tym 
inwestor odpowiada na żądania wykonawców na każ-
dym etapie, czyli ci z jednego etapu mogą żądać, ci 
z drugiego, ci z trzeciego i ci z czwartego… Żebyśmy 
nie doprowadzili do takiej sytuacji… Ja na razie wi-
dzę tu zagrożenie. Może ono jest wyolbrzymione, 
musiałbym się zastanowić, porozmawiać z pracow-
nikami i na to przyjdzie czas. Ale boję się, że może 
dojść do uchwalenia regulacji, która spowoduje, że 
inwestor – nieważne, czy bogaty, czy biedny – będzie 
trzy czy cztery razy płacił za to samo i nie będzie miał 
możliwości obrony. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
W związku z tym, że zostały złożone wnioski 

o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje projekt 
ustawy do Komisji Ustawodawczej.

Senator Piotr Zientarski zgłosił wniosek o wyzna-
czenie komisjom terminu przygotowania dodatkowe-
go sprawozdania w celu przeprowadzenia trzeciego 
czytania projektu ustawy jeszcze na tym posiedzeniu 
Senatu.

Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam że Senat 
przyjął przedstawiony wniosek. Nie ma sprzeciwu. 
Wniosek został przyjęty.

Bardzo państwu dziękuję i ogłaszam przerwę do 
godziny 19.25.

(Przerwa w obradach od godziny 19 minut 03  
do godziny 19 minut 23)

Wicemarszałek Maria Koc:
Przedłużam przerwę do godziny 19.35.
(Przerwa w obradach od godziny 19 minut 23  

do godziny 19 minut 35)

Wicemarszałek Maria Koc:
Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-

wiątego porządku obrad: drugie czytanie projek-
tu uchwały w sprawie utworzenia Polonijnej Rady 
Konsultacyjnej.
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(senator sprawozdawca J. Sagatowska) mach przyszłych rozwiązań, gdy będziemy mówić 
o zmianach w konstytucji. Dobrze, że już teraz to 
w Senacie w komisjach brzmi. I mówiąc dzisiaj o tym 
Wysokiej Izbie, pragnę podkreślić, że o tym się mówi.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy naprawdę jak 
zawsze… Jeszcze raz mocno podkreślę to, że to dowo-
dzi wielkiego znaczenia Polaków i Polonii w tej Izbie. 
Dziękując za dyskusję na posiedzeniu komisji, pragnę 
teraz Wysoką Izbę prosić o przyjęcie tej uchwały bez 
poprawek, bo takie było głosowanie. Obie komisje 
jednogłośnie wnosiły do Wysokiej Izby o przyjęcie 
uchwały bez poprawek. Oczywiście padały propozy-
cje rozszerzenia różnych zakresów. No, była mowa 
o regulaminie, który ewentualnie powołana rada 
opracuje, żeby… Bo te postanowienia są ogólne, ale 
jak każde takie ciało opiniodawcze może ona sobie 
stworzyć swój regulamin, na mocy którego będzie 
zwoływać zebrania, określać, w jakiej formie będzie 
konsultować itd. Ale to już jest sprawa, jak sądzę, 
członków rady konsultacyjnej i pana marszałka.

My jako Wysoka Izba mamy ten honor wspie-
rać marszałka w tych zadaniach, które on wykonuje 
jako marszałek na rzecz Polaków i Polonii. Dziękuję 
Wysokiej Izbie. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
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 wicemarszałek Senatu Marię 
Koc.

Pozwolę sobie udzielić głosu.
Na początku chciałabym bardzo serdecznie po-

dziękować pani przewodniczącej za przedstawienie 
projektu uchwały wraz z obszernym uzasadnieniem. 
Pragnę również podziękować członkom obu połączo-
nych komisji, które wczoraj na posiedzeniu przyjęły 
projekt tej uchwały bez poprawek. Wczoraj nie było 
okazji, ponieważ dyskutowaliśmy pod presją czasu, 
a po jednym posiedzeniu było zaraz następne.

Szanowni Państwo, wczoraj na posiedzeniu obu 
komisji odbyła się ożywiona dyskusja, którą ja ode-
brałam jako wyraz troski państwa senatorów o to, czy 
Polonijna Rada Konsultacyjna działająca w oparciu 
o tak ogólny dokument, jakim jest ta uchwała, będzie 
mogła dobrze funkcjonować i wypełniać swoją rolę. 
To, że jest to taki ogólny dokument, proszę państwa, 
jest zamierzone. My w Prezydium Senatu nie pro-
wadziliśmy bardzo szczegółowej dyskusji, tak więc 
wczoraj, kiedy padały szczegółowe pytania, trudno 
było mi się do nich odnieść, ponieważ nie chciałam 
przekazywać własnych opinii co do tych kwestii, 

Polonijna Rada Konsultacyjna to takie ciało, to 
taki quasi-organ doradczy, opiniotwórczy w sprawach 
istotnych dla Polonii i Polaków za granicą, w spra-
wach aktów normatywnych dotyczących Polonii 
i Polaków, takich jak chociażby Karta Polaka, ustawa 
o repatriacji, ustawa o cudzoziemcach, a także kie-
runków działań Senatu i jego organu w sprawach do-
tyczących Polonii i Polaków za granicą. Wiadomo, że 
my też będziemy o tych konsultacjach wiedzieć dzięki 
dostępnym środkom, internetowi. Ale, co jest najważ-
niejsze, tak jak zapisane jest w projekcie uchwały, 
marszałek wynikami takich konsultacji będzie się 
dzielił z Wysoką Izbą, z Prezydium Senatu i oczy-
wiście z właściwymi komisjami, głównie z Komisją 
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, 
ale i z innymi komisjami, jeżeli to będzie ich doty-
czyło, np. komisją kultury, ustawodawczą, wieloma 
komisjami, w których przez szlachetne ręce senatorów 
takie sprawy będą przechodzić.

Marszałek i wnioskodawcy proponują, aby ta rada 
konsultacyjna liczyła nie więcej niż 15 członków. 
Wiadomo, że im szersze gremium, tym często trud-
niej dojść do porozumienia.

Marszałek planuje, proponuje, aby posiedze-
nia były zwoływane raz w roku, przynajmniej raz 
w roku, bo mogą być jakieś potrzeby. Jeżeli będą 
prace ustawodawcze w jakichś ważnych sprawach, 
to oczywiście niewykluczone, że posiedzenia będą 
częściej. Ale to nie znaczy, że takie konsultacje nie 
mogą być robione częściej, bo one mogą się odbywać 
także w trybie obiegowym, na piśmie, przez internet, 
za pomocą różnych mediów będzie można z tych kon-
sultacji korzystać. Członkostwo w takiej radzie jest 
honorowe.

Zresztą Polacy… Pragnę tu mocno podkreślić, że 
Polacy mieszkający za granicą, Polacy na Wschodzie, 
tam żyjący jak w swoich ojczyznach, czekają na tę 
radę konsultacyjną, upominają się o nią, bo mówią: 
nic o nas bez nas. I Senat tej kadencji bardzo chce na 
to wołanie Polaków odpowiedzieć. A to jest kolejny 
krok do tego, żeby – jeszcze raz to podkreślam – słu-
chać i słyszeć oraz odpowiednio przyjmować strate-
gię polonijną, budować ten dialog polsko-polonijny, 
którego nie ma.

Pragnę podziękować obu komisjom, wszystkim 
senatorom, bo jestem sprawozdawcą obu komisji, za 
to, że tak jak zawsze – a to dowodzi żywości za-
interesowania senatorów – dyskusja nad, wydawa-
łoby się, oczywistym projektem, choć on taki jest, 
dyskusja obu komisji była bardzo owocna, bardzo 
merytoryczna. Senatorowie przy okazji tej uchwały 
nawet zgłaszali pewne wnioski de lege ferenda, np. 
żeby ewentualnie pomyśleć o umocowaniu Senatu 
w konstytucji jako opiekuna Polonii i Polaków, w ra-
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(wicemarszałek M. Koc) właśnie tę opiniotwórczą rolę bardzo dobrze. I dlatego 
Polacy naprawdę trochę czuli się odrzuceni tym, że 
jej nie było, że po prostu marszałek jej nie powołał. 
To jest tylko kontynuowanie. O, to jest takie kolejne 
kontynuowanie dobrej tradycji Senatu. To, na co ja 
tak zwracałam uwagę – Senat, można powiedzieć, 
przez wieki wypracował sobie taką wspaniałą trady-
cję. My tu wszyscy wiemy, bo tworzymy prawo, że 
Senat opieki polonijnej jako takiej nie ma nigdzie za-
pisanej w konstytucji czy w innych ustawach. To jest 
właśnie wypracowane mocą tradycji i wewnętrznych 
naszych przepisów w postaci regulaminu, bo mamy 
komisje, i uchwał Prezydium Senatu – tak jak i ta 
uchwała. Senat sobie to wypracował właśnie takim 
uporczywym i szlachetnym trwaniem przy tradycji, 
przy Polonii i przy Polakach. Polacy wiedzą, że mają 
największego opiekuna… Senat to taki organ, do któ-
rego mogą zwracać się naprawdę ze wszystkim. I my 
powinniśmy być bardzo dumni z tego – pozwolę sobie 
tak to nazwać – dziedzictwa Senatu, z tej tradycji. 
I powinniśmy jak najlepiej wypełniać… Ta dzisiejsza 
uchwała powołująca radę jest jeszcze bardziej… To 
jest prawo – uchwała będzie ogłoszona w „Monitorze 
Polskim”. To wszystko idzie w świat, to są właśnie 
sygnały wysyłane przez Senat do Polaków żyjących… 
Oni żyją w naszych sercach. My jesteśmy przedsta-
wicielami narodu i musimy wypełniać tę misję. Żyją 
w naszych sercach, a póki oni żyją, to i Polska żyje, 
i my.(Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Przewodnicząca.
Czy ktoś z państwa pragnie zadać pytanie pani 

przewodniczącej?
Nie widzę zgłoszeń, dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Piotra Zientarskiego.

Senator Piotr Zientarski:
Pani Marszałek! Pani Przewodnicząca! Szanowni 

Państwo Senatorowie!
Z wielką satysfakcją przyjmuję powrót tej ważnej 

instytucji, jaką jest Polonijna Rada Konsultacyjna przy 
marszałku Senatu. Nie jest to bowiem tylko forum dys-
kusyjne, ale jest to także – nie bójmy się tego powiedzieć 
– ważny, światowy symbol opieki Senatu nad Polonią. 
W moim przekonaniu ta rola Senatu jest realizowana 
konsekwentnie od początku, od kiedy jestem w Senacie 
od 2005 r. Oczywiście została ona przywrócona w od-
rodzonym Senacie przez marszałka Stelmachowskiego. 
W 1919 r. Polonia zwróciła się do Senatu na kongresie 
Polonii o objęcie nad nią patronatu. Funkcja opiekuna 
rzeczywiście nie znalazła się, a powinna… Praca pod 

które państwo poruszaliście. Prezydium uznało, że 
ten dokument, właśnie w takiej swojej ogólności, 
będzie bardzo dobrze spełniał swoją rolę, a co do 
szczegółowych treści, to ich autorami powinni być 
członkowie rady powołani przez pana marszałka, re-
prezentujący największe środowiska polonijne i sto-
warzyszenia, ugrupowania Polaków mieszkających za 
granicą. Państwo, którzy będą zasiadali w tej radzie, 
a rada przecież obraduje pod przewodnictwem pana 
marszałka, będą doskonale wiedzieli, jakie tematy 
są dla nich ważne, jakie tematy mają być poruszane, 
ale również jaki ma być tryb pracy Polonijnej Rady 
Konsultacyjnej.

Tak jak powiedziała pani przewodnicząca, jest 
to ciało doradcze przy marszałku. Opinie wyrażane 
przez Polonijną Radę Konsultacyjną nie są wiążące. 
To jest głos doradczy. Ale jest to, proszę państwa, też 
forum dyskusji, wymiany poglądów, doświadczeń, 
wyrażania opinii, jak też wypracowywania pewnych 
rekomendacji, które dla nas, senatorów, dla Senatu 
mogą być taką wskazówką co do działania i sprawo-
wania pieczy na rzecz Polonii i Polaków za granicą.

Tak więc, proszę państwa, ja również w imieniu 
wnioskodawców proszę Wysoki Senat o przyjęcie 
projektu tej uchwały bez poprawek. Bardzo dziękuję.

I teraz proszę o zadawanie pytań.
Pani Senator, bardzo proszę.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja oczywiście wspieram tę uchwałę i na pewno 

za nią zagłosuję. Mam tylko pytanie do pani spra-
wozdawczyni dotyczące ewentualnych różnic, jakie 
występują w proponowanej uchwale i w uchwale ist-
niejącej w minionych kadencjach co do umocowania 
tej rady konsultacyjnej. Ja nie jestem w tych komi-
sjach. Może tylko takie przypomnienie, że do czasu, 
kiedy Senat zawiadywał pieniędzmi i mogliśmy się 
wypowiadać, to taka rada konsultacyjna była. A więc 
czy jest jakaś zasadnicza różnica, czy jej nie ma? 
Dziękuję.

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

Senator Janina Sagatowska:
Dziękuję.
Pani Marszałek! Pani Senator! Chcę powiedzieć, 

że nie ma różnic. Jest tak, jak było, dlatego że ta rada 
konsultacyjna w minionych kadencjach też spełniała 
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Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

(senator P. Zientarski) Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jede-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez grupę senatorów i zawarty jest w druku nr 220, 
a sprawozdanie – w druku nr 220 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw 
Senatorskich, pana senatora Piotra Zientarskiego, 
o przedstawienie wspólnego sprawozdania komisji 
o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Zientarski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
To także niekontrowersyjna uchwała. Uchwała, 

która została przyjęta przez obie komisje, najkrócej 
mówiąc, rozszerza możliwość ogłoszenia roku rokiem 
osoby lub wydarzenia… Chodzi o to, aby było nie 
więcej niż 5 uchwał w sprawie ustanowienia danego 
roku rokiem osoby albo wydarzenia. I to jest istota 
omawianego przedłożenia. Przypominam również, 
że projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku ro-
kiem osoby albo wydarzenia może być wniesiony do 
30 września poprzedniego roku. Do projektu dołącza 
się planowany ramowy program obchodów. Komisja 
Ustawodawcza przedstawia senatorom sprawozdanie 
o projekcie do dnia 31 października, ale w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach marszałek Senatu może, 
po zasięgnięciu opinii prezydium, wydłużyć termin, 
o którym przed chwilą była mowa.

Proszę państwa, jest jasne, że ogłaszanie roku nie 
może być równorzędne… nie może być tak częste 
jak ogłaszanie po prostu pewnej okolicznościowej 
uchwały, związanej np. z rocznicą. Senat odgrywa 
tutaj przecież bardzo ważną rolę, edukacyjną i patrio-
tyczną. Bo przecież to też jest nasza rola, przypomi-
nać o wielkich wydarzeniach i o wielkich Polakach. 
Dbamy w każdym momencie o symetrię uprawnień 
Sejmu i Senatu. Skoro w Sejmie takich uchwał może 
być pięć, to powstało pytanie: dlaczego nie może być 
symetrycznie również w Senacie? Biorąc pod uwa-
gę fakt, że w poprzednich kadencjach były proble-
my z eliminacją pewnych propozycji, gdy mieliśmy 
więcej niż 3 propozycje ogłoszenia roku, i to roku, 
w przypadku którego obchody były przez cały rok… 
Bo zdarzają się takie sytuacje. Chodzi więc o to, żeby 
nie samoograniczać się własnym regulaminem, gdy 
rzeczywiście istnieje potrzeba co do uchwał.

Dlatego też to przedłożenie, Panie Marszałku – 
które, jak już wspomniałem, nie jest kontrowersyjne 
– spotkało się z akceptacją obu komisji. Dziękuję 
bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Grzegorz Czelej)

tytułem „Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji 
Senatu RP” spotkała się z pozytywnym odbiorem kon-
stytucjonalistów, którzy uznali ją za bardzo istotną. Jest 
to akurat tekst mojego autorstwa, więc… Ta rola Senatu 
powinna być zakotwiczona w konstytucji. Tak było 
w projekcie, ale w wyniku dyskusji… W moim prze-
konaniu dyskusja ta była zbyt teoretyczna. Wykazywano 
w niej, że naruszony został trójpodział władzy, ponie-
waż Senat niejako zajmowałby się elementem władzy 
wykonawczej, jeśli chodzi o środki… Senat przyznaje 
środki, ale sam osobiście nie realizuje… Senat realizuje 
zadania za pośrednictwem Wspólnoty Polskiej i innych 
podmiotów, a w konstytucji znajdują się wyjątki, które 
łamią zasadę trójpodziału władzy – chociażby możli-
wość łączenia funkcji posła i ministra czy sekretarza 
stanu. W konstytucji nie ma bardzo sztywnego trójpo-
działu władzy, są od niego wyjątki.

W latach 2005–2007 przygotowaliśmy… Mówię 
o komisji, o Komisji Spraw Emigracji i Łączności 
z Polakami za Granicą, która zawsze była płaszczyzną 
ponadpartyjną, płaszczyzną pełnej zgody senatorów, 
którzy rzeczywiście bez względu na przynależność 
partyjną dbali o Polonię. I rzeczywiście w 2006 czy 
2007 r., w każdym razie w tamtej kadencji, przygoto-
waliśmy ustawę o opiece Senatu nad Polonią. To była 
ważna ustawa, bo ona nie tylko, że była podstawą 
ustawową dla opieki, lecz także dawała możliwość 
składania wniosków do Senatu przez organizacje 
polonijne – z opinią konsula – a nie tylko przez or-
ganizacje polskie. Pani przewodnicząca wspomniała 
tutaj o dyskusji, która nas czeka. Myślę, że również 
dyskusja na temat ustawy o opiece nad Polonią powin-
na wrócić do komisji. Dlatego też cieszę się, że Senat 
w dalszym ciągu w pełni będzie realizował tę ważną 
funkcję, z którą się zawsze utożsamiał. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Czy jeszcze ktoś z państwa pragnie zabrać głos 

w dyskusji? Nie.
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.

Przechodzimy do następnego punktu.
Szanowni Państwo Senatorowie, zgodnie z za-

powiedzią, do rozpatrywania punktu dziesiątego 
porządku obrad – to jest drugie czytanie projektu 
uchwały w 100. rocznicę powstania Związku Ziemian 
– przystąpimy jutro.
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Wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenia senatora Waldemara Bonkowskiego

nego o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej zgody na pociągnięcie senatora Waldemara 
Bonkowskiego do odpowiedzialności za wykrocze-
nia. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Krzysztof Słoń: Dziękuję, Panie 

Marszałku.)
Zgodnie z art. 26 ust. 2 Regulaminu Senatu Senat 

rozpatruje sprawozdanie Komisji Regulaminowej, 
Etyki i Spraw Senatorskich bez przeprowadzenia 
dyskusji. Senator, którego dotyczy wniosek, może 
złożyć wyjaśnienia, a senatorom przysługuje prawo 
zadawania pytań w tej sprawie.

Czy pan senator Waldemar Bonkowski chciałby 
złożyć wyjaśnienia?

(Senator Waldemar Bonkowski: Chyba nie, bo nie 
ma do kogo kierować…).

(Senator Piotr Zientarski: Wszystko jasne.)
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać py-

tanie w tej sprawie? Nie widzę zgłoszeń.
Głosowanie w tej sprawie zostanie przeprowadzo-

ne pod koniec posiedzenia Senatu.
Proszę o chwilę przerwy technicznej.
(Rozmowy na sali)
(Senator Piotr Zientarski: To już ostatni 

punkt…)
Tak, tak, ja chcę go procedować, tylko pana mini-

stra nie ma. Bardzo proszę o ściągnięcie…
(Senator Mieczysław Augustyn: I to już koniec…)
Tak, chcę przystąpić do punktu trzynastego po-

rządku obrad…
Zaraz, zaraz, ale jest potrzebny również senator Pęk.
(Głos z sali: Przed momentem był.)
(Głos z sali: Ja pójdę po niego.)
(Rozmowy na sali)
Tak, tak, dlatego nie ogłaszam przerwy, to tylko 

krótka przerwa techniczna. Ostatnie punkty proce-
dowaliśmy na tyle szybko, że…

(Głos z sali: Jest już pan senator.)
Dobrze.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-

nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych in-
nych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 202, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 202 A.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy.
Czy ktoś z państwa chce zadać takie pytanie? Nie 

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

się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

tania projektu uchwały. To trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone 
razem z innymi głosowaniami.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwuna-
stego porządku obrad: wyrażenie zgody na pociągnię-
cie do odpowiedzialności za wykroczenia senatora 
Waldemara Bonkowskiego.

Informuję, że marszałek Senatu skierował wnio-
sek komendanta głównego Policji złożony za po-
średnictwem prokuratora generalnego do Komisji 
Regulaminowej i Spraw Senatorskich. Komisja 
rozpatrzyła wniosek i przygotowała sprawozda-
nie w tej sprawie. Sprawozdanie to zawarte jest 
w druku nr 207.

Proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, 
Etyki Spraw Senatorskich, senatora Krzysztofa 
Słonia, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Słoń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Niniejszym przedstawiam sprawozdanie Komisji 

Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich 
w sprawie złożonego za pośrednictwem prokura-
tora generalnego wniosku komendanta głównego 
Policji o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej zgody na pociągnięcie senatora Waldemara 
Bonkowskiego do odpowiedzialności za wykro-
czenia.

Marszałek Senatu w dniu 26 kwietnia 2016 r. 
skierował wniosek do komisji. Po rozpatrzeniu tego 
wniosku na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2016 r., 
na podstawie art. 7c ust. 5, w związku z art. 10b 
ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i se-
natora oraz art. 26 ust. 1 w związku z art. 27 ust. 1 
Regulaminu Senatu, komisja po wysłuchaniu pana 
senatora Waldemara Bonkowskiego oraz po za-
poznaniu się z wnioskiem komendanta głównego 
Policji wraz z uzasadnieniem tego wniosku, jak rów-
nież po przeprowadzeniu w tym punkcie dyskusji, 
przedkłada propozycję odrzucenia wniosku komen-
danta głównego Policji złożonego w dniu 20 kwiet-
nia 2016 r. za pośrednictwem prokuratora general-
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Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

(wicemarszałek G. Czelej) rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listo-
pada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Ponadto przedmiotowa ustawa wprowadza zmianę 
w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postę-
powania cywilnego, eliminującą możliwość wprowa-
dzenia egzekucji z rachunku bankowego świadczeń, 
o których mowa w art. 833 §6 i §7.

Niezależnie od wspomnianych zmian ustawa 
wprowadza zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 
1997 r. – Prawo bankowe, które pozwalają bankom 
na prowadzenie rachunków rodzinnych. Rachunki 
te będą mogły być prowadzone wyłącznie dla osób 
fizycznych, którym przyznano niepodlegające egze-
kucji świadczenia, dodatki, zasiłki oraz inne kwoty, 
o których mowa w art. 833 §6 i §7 ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego, z wyjątkiem świadczeń 
alimentacyjnych. 

Ustawa przewiduje, że otwarcie i prowadzenie 
rachunku rodzinnego oraz wypłaty z tego rachunku 
w banku, w którym rachunek będzie prowadzony, 
będą wolne od opłat i prowizji.

Na rachunek rodzinny mogą być wpłacane wy-
łącznie środki pieniężne pochodzące ze świadczeń 
niepodlegających egzekucji. Wpłaty na rachunek ro-
dzinny mogą być dokonywane wyłącznie z rachun-
ków bankowych jednostek wpłacających świadczenia 
niepodlegające egzekucji.

Ponadto wprowadzony został przepis, w myśl 
którego środki pieniężne znajdujące się na rachun-
kach oszczędnościowych, na rachunkach oszczęd-
nościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach ter-
minowych lokat oszczędnościowych pochodzące ze 
świadczeń, dodatków i zasiłków są wolne od zajęcia 
na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu 
wykonawczego. Należy dodać, że analogiczna regula-
cja dotycząca zwolnienia spod egzekucji z rachunku 
członka kasy należności pochodzących z określonych 
świadczeń została wprowadzona w ustawie z dnia 5 
listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędno-
ściowo-kredytowych.

Reasumuję. Nowelizacja ma na celu przecięcie 
ponad wszelką wątpliwość wszelkich sporów, które 
pojawiają się w doktrynie i w orzecznictwie sądo-
wym, że świadczenie tego typu, co zwane potocznie 
500+, nie może wpływać na wysokość świadczeń 
alimentacyjnych. To jest bardzo ważne przesądzenie, 
bowiem cała filozofia świadczenia 500+ polegała na 
tym, że ono ma być nagrodą dla rodziny za posiadanie 
dzieci i ma mieć pozytywny asumpt dla funkcjonowa-
nia rodziny wielodzietnej. Byłoby jakimś absurdem, 
jakimś paradoksem, gdyby z tego tytułu, że ktoś jest 
beneficjentem takiego programu pomocowego, jak 
500+, taki ktoś był równocześnie ograniczany czy 
karany w jakiś sposób w innym zakresie świadczeń; 
a już początkowa praktyka funkcjonowania programu 
500+ pokazała, że w kwestiach postępowania egzeku-

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej oraz 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
pana senatora Marka Pęka, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Marek Pęk:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Już startuję…
(Rozmowy na sali)
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu dwóch komi-

sji, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
oraz Komisji Ustawodawczej, sprawozdanie o uchwa-
lonej przez Sejm w dniu 10 czerwca 2016 r. ustawie 
o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
oraz niektórych innych ustaw.

Szanowni Państwo, procedowana ustawa 
jest inicjatywą ustawodawczą pana prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Jak wy-
nika z uzasadnienia projektu przedmiotowej usta-
wy, w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci nie przesądzono 
w sposób wyraźny o relacji pomiędzy świadczeniem 
wychowawczym a obowiązkiem alimentacyjnym, 
co może w praktyce budzić wątpliwości, czy tego 
rodzaju wsparcie finansowe należy uwzględniać 
przy ustalaniu zakresu obowiązku alimentacyjnego. 
Jednocześnie przy tej okazji zasadne jest także ure-
gulowanie kwestii wpływu na zakres obowiązku ali-
mentacyjnego innych niż świadczenie wychowawcze 
i dodatek w wysokości świadczenia wychowawcze-
go świadczeń przeznaczonych na pokrycie kosztów 
utrzymania dzieci, przysługujących rodzicom lub 
opiekunom dzieci, osobom prowadzącym rodzinne 
domy dziecka oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Są, można powiedzieć, trzy podstawowe aspekty 
tej ustawy.

Przede wszystkim nowelizacja przepisów kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego ma na celu jednoznaczne 
wskazanie, iż na zakres świadczeń alimentacyjnych 
nie wpływają: po pierwsze, świadczenia z pomocy 
społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym 
mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomo-
cy osobom uprawnionym do alimentów, podlegające 
zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji; po 
drugie, świadczenia, wydatki i inne środki finan-
sowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy 
zastępczej, o których mowa w przepisach o wspie-
raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; po trze-
cie, świadczenie wychowawcze, o którym mowa 
w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci; i po czwarte, świadczenia 
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(senator sprawozdawca M. Pęk) już jest konieczna nowelizacja, czy nie lepiej było-
by z tą nowelizacją poczekać. Odpowiedź była taka, 
że jest to sprawa zdiagnozowana i na tyle pilna, że 
trzeba ją szybko uregulować tak, żeby wątpliwości 
interpretacyjne orzecznictwa i praktyki organów 
egzekucyjnych wyeliminować. Senator Borowski 
chciał precyzyjnych informacji, czy rzeczywiście 
będzie tak, że środki na koncie rodzinnym nie będą 
podlegały egzekucji, czy jeśli rodzina utworzy konto 
rodzinne, to zgromadzone tam środki może potem 
wziąć do ręki, wpłacać czy wypłacać, czy tylko dana 
instytucja będzie kierowała tam środki. No, to zostało 
precyzyjnie wyjaśnione. Tak jak mówiłem wcześniej, 
to jest konto tylko do tych wpłat, tylko instytucje 
upoważnione do wypłacania tych świadczeń mogą 
na te konta pieniądze kierować. To jest jednoznacz-
nie w przepisach przesądzone. Ponadto senatorowie 
pytali, czy rzeczywiście jest tak, że to konto rodzinne 
jest bezpłatne, że jego funkcjonowanie nie będzie 
generować żadnych kosztów. I tu odpowiedź jest 
również jednoznaczna. Zresztą Związek Banków 
Polskich popiera tę nowelizację, jego stanowisko jest 
jednoznaczne. Pan senator Piotr Zientarski wysunął 
pogląd, że może ta cała nowelizacja jest zabiegiem 
niepotrzebnym w tym sensie, że może wystarczyłoby 
dołożenie należytej staranności przez komorników 
na etapie egzekucji, skoro są to organy wyspecjali-
zowane i mają konkretne instrumenty oraz wiedzę, 
żeby rozeznać się w sytuacji dłużników i wyodręb-
nić te środki rzeczywiście pochodzące z tych źródeł, 
które nie mogą być przedmiotem egzekucji. Tutaj 
również odpowiedź była taka, że praktyka jest jednak 
troszkę inna, że często wysuwa się pewne zarzuty 
w stosunku do komorników, że działają pospiesznie, 
troszeczkę, powiedziałbym, po linii najmniejszego 
oporu, a nawet jeżeli działają lege artis, to tak, jak 
mówiłem wcześniej, jest to takie działanie dłuższe, 
bardziej skomplikowane, bardziej złożone, więc to się 
wszystko rozciąga w czasie. A tu chodzi o to, żeby te 
pieniądze trafiły do ludzi szybko, sprawnie, w całości, 
bez żadnych potrąceń, ograniczeń.

Właściwie dyskusja nie była jakaś szczególnie zło-
żona. Pani senator Lidia Staroń też tutaj podnosiła, 
że w zasadzie te zmiany mają charakter techniczny, 
doprecyzowujący, ta nowelizacja nie wpływa na cha-
rakter świadczenia 500+, na te podstawy, założenia 
ustawowe. Po prostu chodzi nam o to, ażebyśmy do-
prowadzili do takiej sytuacji, żeby ten nasz flagowy 
program 500+, program Prawa i Sprawiedliwości 
funkcjonował jak najlepiej, bez zarzutu, bez żadnych 
wątpliwości docierał w całości do tych osób, do któ-
rych jest adresowany.

W trakcie posiedzenia komisji Biuro Legislacyjne 
złożyło co prawda 3 propozycje poprawek, ale raczej 
takich o charakterze technicznym, legislacyjnym, 
dotyczącym szczegółowych kwestii odesłań praw-

cyjnego pojawiają się pewne problemy. Szczególnie 
dotyczyło to egzekucji z rachunków bankowych, bo-
wiem specyfika egzekucji z rachunku bankowego 
polega na tym, że środki, które na rachunku banko-
wym się pojawiają, tracą swoją tożsamość. Komornik 
tak naprawdę do końca nie wie, co jest składnikiem 
takiego rachunku, tylko zajmuje poszczególne kwo-
ty. W związku z tym, żeby przeciąć jakiekolwiek 
wątpliwości… Bo oczywiście to nie jest tak, że je-
żeli komornik wyegzekwowałby kwoty pochodzące 
z rachunku 500+, to już później nie można ich z po-
wrotem odzyskać – ale jest to dość skomplikowana 
procedura, to wymaga konkretnego postępowania 
dowodowego, inicjatywy stron, inicjatywy banku, 
udzielania różnych informacji, a to wszystko kompli-
kuje sytuację, przedłuża ją w czasie, co za tym idzie, 
pogarsza sytuację takiej rodziny, która ma problemy 
egzekucyjne. W związku z tym, żeby nie było żad-
nych wątpliwości, pan prezydent… To znaczy nie pan 
prezydent, tylko… To jest nowelizacja wynikająca 
z prac sejmowych. Sejm dodatkowo wprowadził taką 
zmianę, by mogły powstawać te rachunki rodzinne. Te 
rachunki rodzinne będą specjalnie przeznaczone do 
celów wypłat z tytułu 500+ i innych wymienianych 
wcześniej przeze mnie świadczeń. Tylko podmioty 
uprawnione do dokonywania tych wypłat będą mogły 
na te rachunki wpłacać – na te rachunki nie będzie 
mógł wpłacać żaden inny podmiot. Beneficjenci nie 
będą mogli na te rachunki wpłacać pieniędzy z tytułu 
programów… A więc nie ma tu żadnego ryzyka, że 
ktoś będzie uciekał z majątkiem, wyprowadzał tam 
środki. To są rachunki przeznaczone właśnie do tego, 
żeby były na nich przechowywane te środki.

Na posiedzeniu komisji pana prezydenta repre-
zentował pan minister Andrzej Dera, a ministra spra-
wiedliwości – pan minister Patryk Jaki. Oprócz nich 
obecni byli przedstawiciele legislatorów pana prezy-
denta, legislatorów Ministerstwa Sprawiedliwości, 
byli także przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, dyrektor Departamentu 
Polityki Rodzinnej w ministerstwie, Olgierd 
Podgórski, oraz główny specjalista do spraw legisla-
cji Aleksandra Brodzka-Jędrzejczak. Byli również 
przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, przedstawiciele 
Związku Banków Polskich i oczywiście legislator 
Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu. Można więc 
powiedzieć, że posiedzenie połączonych komisji od-
bywało się w szerokim gremium konsultacyjnym 
i opiniodawczym.

Jeśli chodzi o przebieg obrad, to senatorowie byli 
zgodni co do celowości proponowanej nowelizacji. 
Pojawiały się jednak pewne wątpliwości. I tak np. 
pan senator Antoni Szymański pytał, czy na tym dość 
wczesnym etapie funkcjonowania programu 500+ 
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(senator sprawozdawca M. Pęk) sprawdzić, na ile jest to zgodne z zasadą, by 500 zł na 
każde dziecko było jednak wypłacane, i na ile świad-
czenia zagraniczne są w stanie pokryć potrzeby dzie-
ci. Wtedy też korespondencja regionalnych ośrodków 
polityki społecznej odbywa się w różnych językach. 
I o tym musimy pamiętać. A wojewodowie niestety 
nie mają w swoich budżetach pieniędzy na wykonanie 
tego zadania zleconego przez samorząd województwa 
i oni mówią o tym publicznie. Ja z kolei byłem wice-
przewodniczącym sejmiku i wiem, że marszałkowie 
już dzisiaj mówią, że pójdą do sądu z tymi sprawami. 
Czy państwo w tej kwestii zauważyliście problemy 
i czy chcecie to naprawić?

I ostatnie moje pytanie. Odnosi się ono do przeka-
zywania świadczeń 500+ na rachunki bankowe. Pan 
senator sprawozdawca mówił o tym. Zapis w pro-
ponowanej ustawie mówi, że komornik nie może 
zabrać świadczenia, gdy trafia ono na tzw. rachunek 
rodzinny – i co do tego jesteśmy zgodni – jednak 
nie precyzuje, Panie Senatorze, że jest wymaga-
ne założenie takiego rachunku dla rodzin. A więc 
w dalszym ciągu rodziny mogą dostawać świadcze-
nie 500+ na rachunek osobisty, a tym sposobem te 
środki finansowe mogą, Panie Senatorze, być zajęte 
przez komornika. Czy jest szansa, że przepisy zo-
staną bardziej doprecyzowane?

Proszę pamiętać, że zawsze głosowałem za 500+.
(Senator Marek Pęk: Mogę odpowiedzieć.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Marek Pęk:
Panie Senatorze, co do pana pierwszych dwóch 

pytań, to uchylę się tutaj od odpowiedzi, dlatego że 
to są sprawy wykraczające poza zakres obrad ko-
misji i w ogóle zakres przedłożenia prezydenckiego. 
Ja jestem tylko skromnym sprawozdawcą komisji. 
Takie problemy, jakie pan tu podnosi, nadają się 
do jakiejś szerokiej debaty, na przykład podsumo-
wującej funkcjonowanie programu 500+ po jakimś 
okresie.

A co do pytania o rachunek bankowy, to tu jest 
taka sytuacja, że to nie jest tak, że taki rachunek 
jest obligatoryjny dla wszystkich beneficjentów 
programu 500+. To jest pewna propozycja dla tych 
rodzin, które oprócz tego, że są beneficjentami 
programu 500+, borykają się z jakimiś sytuacja-
mi bytowymi, które powodują, że ich majątek jest 
przedmiotem postępowania egzekucyjnego. A więc 
taki rachunek to jest uprawnienie, a nie obowiązek. 
Ale niezależnie od tego, czy ktoś ma takie konto 
rodzinne, czy nie… My tutaj, w tej ustawie, pre-
cyzyjnie przesądzamy, że te środki nie mogą być 

nych. Pan senator Stanisław Kogut wniósł o przyjęcie 
ustawy bez poprawek. Ten wniosek został, bodajże 
jednomyślnie, przegłosowany, przyjęty przez komisję. 
Na tym komisja zakończyła swoje obrady.

W związku z tym w imieniu połączonych komisji 
również rekomenduję Wysokiej Izbie przyjęcie tej 
nowelizacji ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję za bardzo szczegółową relację, 

bardziej szczegółową niż sprawozdanie z posiedzenia 
komisji.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Jako pierwszy zgłosił się pan senator Komarnicki.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Senatorze Sprawozdawco! Na 

wstępie oczywiście chciałbym podziękować za to, że 
prezydencki projekt naprawia błąd czy też niedopa-
trzenie rządowego projektu i tym samym świadczenia 
wypłacane z rządowego programu 500+ nie będą sta-
nowić powodu, dla którego sąd rodzinny będzie mógł 
obniżyć wysokość alimentów. I to jest…

(Senator Waldemar Bonkowski: …Nikt nie płaci.)
…niewątpliwie plus tej ustawy.
Mam 3 pytania. Panie Senatorze, czy dysponu-

jecie państwo danymi, jak program 500+ wpływa 
na szarą strefę? Doskonale wiemy, że w wielu przy-
padkach rodzice proszą o zaniżanie swoich pensji, 
żeby obniżyć swoje zarobki tak, żeby zmieścić się 
w średniej, która pozwoli na wypłacenie im środków 
w ramach programu 500+. Wiemy także, że mamy 
niechętnie podejmują zatrudnienie, bo wiedzą, że 
1 tysiąc zł, jeśli jest trójka dzieci, a jeśli jest trójka 
dzieci i odpowiednia średnia, to 1 tysiąc 500 zł zastąpi 
ich dochody. Czy państwo monitorujecie tego rodzaju 
działania? I czy jest jakiś wydział, który prowadzi 
takie statystyki, czy powstaje program naprawczy, 
który powstrzymałby ten proceder? Bo on ma swoje 
miejsce i wiemy o tym.

Drugie pytanie dotyczy problemu wypłacanych 
z samorządów środków na obsługę zadania 500+. 
Otóż regionalne ośrodki polityki społecznej, które 
interweniują, angażują się bardzo mocno wtedy, kiedy 
rodzina ma mieszane miejsce zamieszkania, tzn. gdy 
jeden z rodziców jest z dziećmi w Polsce, drugi rodzic 
jest gdzieś poza granicami Polski, ale pobierają tego 
rodzaju świadczenia w dwóch krajach. Trzeba wtedy 
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(senator M. Pęk) Senator Marek Pęk:

Panie Senatorze, o ile wiem, nie rozmawialiśmy 
na temat stanowiska Krajowej Rady Sądownictwa na 
tym posiedzeniu komisji. Mam tu dość szczegółowe 
notatki ze stenogramów, z obrad komisji i nie widzę 
takiego punktu.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Nie widzę więcej chętnych do zadania pytań.
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez pre-

zydenta. Do prezentowania stanowiska prezydenta 
w toku prac parlamentarnych został upoważniony 
sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, pan mi-
nister Andrzej Dera.

Witam serdecznie, Panie Ministrze.
Czy pan minister pragnie zabrać głos…
(Rozmowy na sali)
Czy mogę prosić o ciszę? Dziękuję bardzo.
Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 

rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko pana 
prezydenta?

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 
Andrzej Dera: Tak.)

Zapraszam.

Sekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP  
Andrzej Dera:
Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Po przedstawieniu przez pana senatora tak do-

kładnego sprawozdania ja powiem tylko kilka zdań 
ogólnych, tak żeby uprzedzić pewne pytania.

Ten projekt tak naprawdę wynikał z troski pana 
prezydenta, aby pieniądze z programu 500+ trafiały 
bezpośrednio do rodzin, żeby po drodze nie doszło 
do takiej sytuacji, jaka już miała miejsce, bo były już 
takie 2 wydarzenia, mianowicie 1 wyrok sądowy i 1 
egzekucja dokonana przez komornika. Otóż matka 
sześciorga dzieci została, co prawda tymczasowo, 
ale pozbawiona tych środków, bo komornik wszczął 
egzekucję, a z kolei w innym przypadku w orzeczeniu 
sądowym sędzia orzekł, że program 500+ wpływa na 
wysokość alimentów i obniżył wysokość alimentów 
należnych na dziecko. Stąd projekt, który doprecy-
zowuje i uszczelnia ten system.

Po pierwsze, wprowadzono zmiany w kodeksie 
rodzinnym i opiekuńczym i wskazano wprost, że 
to świadczenie nie wpływa na wysokość alimen-
tów. To raz na zawsze rozstrzygnie spór, który był 
w doktrynie, bo część uważała, że wpływa, część 
uważała, że nie wpływa, i stąd były te orzecze-

przedmiotem postępowania egzekucyjnego. A ra-
chunek bankowy ma już je jakby całkowicie zablo-
kować, uniemożliwić takie postępowanie. I wtedy 
sytuacja jest całkowicie jasna. A więc jedyne, co 
ja tutaj mogę, to mogę zaapelować, żeby rodziny, 
które mają jakieś problemy natury egzekucyjnej, 
zakładały takie rachunki rodzinne, bo wtedy sy-
tuacja jest najprostsza, najłatwiejsza, najbardziej 
precyzyjnie rozwiązana.

(Senator Władysław Komarnicki: Bardzo dzięku-
ję. Panie Marszałku, czy na pierwsze pytanie mogę 
dostać odpowiedź na piśmie?)

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Nie, nie.)
(Głos z sali: Nie od senatora.)
(Senator Piotr Zientarski: To od ministra…)
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Ale zaraz, zaraz, sekundę. Czy pan senator nie 

odpowiedział na pierwsze pytanie?
(Senator Marek Pęk: No nie. Uchyliłem się od 

odpowiedzi, bo kwestia przekraczała zakres prac ko-
misji, przedłożenia.)

(Senator Alicja Zając: Sprawa nie była przedmio-
tem obrad komisji…)

(Rozmowy na sali)
Rozumiem. Przyjmuję to jako wyjaśnienie.
Senatorowie nie przekazują odpowiedzi na piśmie.
(Senator Jan Rulewski: Ale mogą.)
Mogą również w kuluarach, Panie Senatorze. 

I proszę pana o zadanie pytania.
(Senator Władysław Komarnicki: I to już mnie 

zadowoli, Panie Marszałku. Dziękuję bardzo.)

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję. Dziękuję, Panie Marszałku. Podwójnie 

dziękuję, bo mimo pewnej ironii udziela mi pan głosu.
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Nie, z uśmie-

chem, nie z ironią to robię.) (Wesołość na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Nie, nie, nie. 

Mówię to z całą powagą.)
Tak, ale ja się… No, naruszałem porządek, bo się 

wtrącałem.
Panie Senatorze Sprawozdawco, jeśli będzie pan 

miał problemy z odpowiedzią na to pytanie, to prze-
kieruję je do ministra prezydenckiego – przepraszam 
za to określenie – pana Dery. Czy podczas obrad 
komisji było brane pod uwagę, czy było rozpatry-
wane stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa? Jak 
komisja ustosunkowała się do opinii tego ważnego 
konstytucyjnego organu?
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(sekretarz stanu A. Dera) Senator Jan Rulewski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, wprawdzie pan powiedział, że 

uprzedza pan pytanie, ale akurat mojego pytania pan 
nie uprzedził, zatem pytam jeszcze raz: czy w pracach 
– mówię już o pracach parlamentarnych – urząd pana 
prezydenta brał pod uwagę stanowisko Krajowej Rady 
Sądownictwa i jak się do tej opinii ustosunkowuje?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Andrzej Dera:
Już mówię.
Panie Senatorze, najpierw był projekt pana prezy-

denta, potem była opinia Krajowej Rady Sądownictwa, 
i zasada jest taka, że opinia jest częścią dokumenta-
cji, która idzie razem z projektem ustawy, i to albo 
posłowie, albo senatorowie podnoszą sprawy, które 
są… My jako wnioskodawcy nie odnosimy się bezpo-
średnio do opinii. Ja mogę powiedzieć w ten sposób: 
nowelizacja, która była… Bo były poprawki przyjęte 
w Sejmie, one dotyczyły właśnie kont rodzinnych, 
i była szeroka dyskusja. Myślę, że te rozwiązania są 
bardzo przyjazne, są zaakceptowane i przez środowi-
ska bankowe, i przez środowiska polityczne, bo nikt 
nie zgłaszał uwag, że jest to coś złego, niedobrego, 
i to się de facto stało. Krajowa Rada Sądownictwa 
wyraziła swoją opinię, i to nie jest opinia negatywna, 
tylko taka opinia, powiedziałbym…

(Głos z sali: Obojętna…)
…nawet nie obojętna, ale ona jest taka… Raz, że 

jest niewiążąca, a dwa… O, jest polemiczna. Szukałem 
słowa: to jest taka polemiczna opinia. Nikt do tej 
pory, w długim przecież procesie tworzenia prawa, 
tej konkretnej ustawy, ani w Sejmie, ani w Senacie, 
żaden z senatorów nie podnosił argumentacji, która 
jest w opinii Krajowej Rady Sądownictwa.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa ma jeszcze pytanie do pana 

ministra?
Pan senator Komarnicki. Bardzo proszę.

Senator Władysław Komarnicki:
Ja po prostu chciałbym powtórzyć, Panie 

Ministrze, to pytanie, które zadałem, oczywiście 
niefortunnie, senatorowi sprawozdawcy. Czy dyspo-

nia. One nie wynikały z błędów w ustawie, tylko 
z interpretacji tej ustawy. Ażeby nie było proble-
mów interpretacyjnych, proponujemy zapis, który 
wyraźnie wyszczególnia świadczenia, które nie 
wpływają na wysokość świadczeń alimentacyj-
nych, zobowiązań alimentacyjnych. To rozwiązuje 
wszelkie problemy. Od tego momentu, od momentu, 
gdy ta poprawka znajdzie się w kodeksie, żaden 
sędzia nie będzie miał możliwości twierdzenia, że 
to świadczenie wpływa na wysokość alimentów. 
Tak samo w przypadku egzekucji komorniczej, 
to już naprawdę zabezpieczenie zabezpieczeń, jak 
ja to mówię, i egzekucja komornicza nie będzie 
możliwa.

Myślę, że bardzo fajnym rozwiązaniem wypra-
cowanym w Sejmie są propozycje z art. 4 i z art. 3 
tej ustawy, czyli te rodzinne konta. To jest taka 
sytuacja, w której uprawniony do świadczenia 
może je odebrać w gotówce, ale w sytuacji – i to 
jest bardzo wygodne dla osób, które posiadają te 
konta – kiedy utworzy… Zaznaczam, że jest to 
dobrowolne, tu nie ma przymusu. Z jednej strony 
świadczeniobiorca musi chcieć, z drugiej bank musi 
wyrazić wolę, że jest zainteresowany, ale przedsta-
wiciele banków już mówili, że są zainteresowani 
tymi kontami rodzinnymi z tego względu, że to im 
usprawnia kwestię tych roszczeń egzekucyjnych. 
Chodzi o to, co jest tu zapisane, że jest to konto 
bezpłatne i w żaden sposób nie podlega egzekucji, 
a wpłaty na to konto mogą być dokonywane tylko 
przez instytucje, które są wymienione w art. 135. 
Dobrze mówię? Tak, w art. 135 §3. A są tu wymie-
nione instytucje wypłacające świadczenia, które są 
zwolnione z egzekucji.

Tak że tutaj nie ma żadnych furtek, żadnych 
możliwości. Jest to szczelny system, bezpieczny i ta 
intencja zdaniem pana prezydenta jest ujęta w tych 
propozycjach. Te propozycje uszczelniają, ułatwiają 
i powodują, że wszystkie środki z pieniędzy podat-
ników trafiają bezpośrednio do tych osób, które są 
uprawnione do otrzymania świadczenia wychowaw-
czego. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela prezydenta, pana ministra Andrzeja 
Dery, związane z omawianym punktem porządku 
obrad.

Kto z państwa senatorów pragnie zadać takie py-
tanie?

Pierwszy był pan senator Rulewski. Bardzo proszę.
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(senator W. Komarnicki) nią, uszczelnią, to ministerstwo rodziny wyjdzie 
z takimi propozycjami.

(Senator Władysław Komarnicki: Bardzo serdecz-
nie dziękuję za odpowiedź.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa ma jeszcze pytania do pana…
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Senator 

Bonkowski.)
Pan senator Bonkowski. Bardzo proszę.

Senator Waldemar Bonkowski:
To może nie jest pytanie do pana ministra, ale chcę 

przy okazji zasygnalizować pewien fakt, bo tak jak 
pan minister powiedział, to jest monitorowane i chcę 
zasygnalizować pewien przypadek. Kilka dni temu 
zgłosiła się do mnie do biura pani, która samotnie wy-
chowuje swoje dziecko. Ona złożyła wniosek na 500+, 
bo nie przekracza tych wszystkich limitów, i dosta-
ła odmowę, bo w systemie e-podatki sprawdzili, że 
w 2014 r. sprzedała hektar ziemi, za ten hektar ziemi 
kupiła mieszkanie, zostało jej jeszcze 4 tysiące i ma 
parę miesięcy, żeby te 4 tysiące zainwestować, tak 
żeby nie zapłacić podatku. Czyli to nie ma żadnego 
związku z jej bieżącym dochodem…

(Senator Stanisław Kogut: Waldek, dochód.)
…a odmówiono jej wypłacenia 500+.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Andrzej Dera:
No, tu system podatkowy jest bezwzględny, bo 

liczony jest…
(Senator Waldemar Bonkowski: Ale dostarczyła 

zaświadczenie, że to jest z podatku… Urząd skarbowy 
dał zaświadczenie, że z podatku jest…)

Ale tu jest liczony dochód.
(Senator Waldemar Bonkowski: Zakupiła miesz-

kanie i jeszcze został remont, który…)
Ale jak mówię, tu jest liczony dochód.
Szanowni Państwo, był ten wielki spór o kwestie 

dochodowe. Bo generalnie idea tego programu była 
taka, żeby począwszy od drugiego dziecka, w przy-
padku drugiego, trzeciego, czwartego, nie było kon-
troli dochodowej, żeby każde kolejne dziecko w ro-
dzinie, które się urodzi, drugie, trzecie, czwarte, piąte 
itd., otrzymywało te środki. W przypadku pierwszego 
dziecka zrobiono ten próg dochodowy, aby w tych 
rodzinach, w których dochód jest najmniejszy, środki 
były również na pierwsze dziecko.

No, niektórzy mnie też pytają, dlaczego to jest 
2014 r. Na to, dlaczego to jest 2014 r., jest prosta od-

nujecie państwo danymi, jak program 500+ wpływa 
na szarą strefę? Doskonale wiemy, że w wielu przy-
padkach rodzice proszą o zaniżanie pensji, żeby ob-
niżyć swoje zarobki tak, by zmieścić się w średniej, 
która pozwala na wypłacenie środków z programu 
500+. Wiemy także, że mamy niechętnie podejmu-
ją zatrudnienie, bo wiedzą, że 1 tysiąc zł – a jeśli 
jest trójka dzieci i odpowiednia średnia, to 1 tysiąc 
500 zł – zupełnie zastąpi ich dochody. Mnie chodzi 
o to, Panie Ministrze, czy państwo monitorujecie 
tego rodzaju działanie. Czy jest jakiś wydział, który 
prowadzi takie statystyki? Czy powstaje program 
naprawczy, który powstrzymywałby ten proceder? 
Bo on ma miejsce.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Andrzej Dera:
Szanowny Panie Senatorze, ja postaram się bardzo 

precyzyjnie odpowiedzieć. Ta ustawa nie obejmu-
je tego problemu, o którym pan senator mówi, ale 
oczywiście ten problem istnieje, bo to, co pan senator 
mówi…

(Senator Władysław Komarnicki: Ja jestem przed-
siębiorcą, dlatego to mówię.)

Takie zjawiska mają miejsce. Ja też nie uciekam 
od pytania, tylko mówię, że takie zjawiska mają miej-
sce… Mogę powiedzieć w ten sposób, bo jestem po 
rozmowach z ministerstwem rodziny, które prowadzi 
projekt 500+… Pan prezydent uszczelnia… Proszę 
zwrócić uwagę, to, co tutaj robimy, nie dotyczy bez-
pośrednio programu 500+, to jest zmiana ustawy – 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy, prawa bankowego, 
ustawy o SKOK. Te instytucje są zupełnie obok tego 
programu.

To, co pan mówi, rzeczywiście dotyka bezpo-
średnio programu 500+. I mogę powiedzieć to, co 
przekazał mi pan minister Marczuk, że program 
500+ jest monitorowany przez ministerstwo i, tak 
jak on powiedział, po pewnym okresie funkcjo-
nowania – myślę, że to będzie jesienią tego roku 
– będzie czas na przeprowadzenie analiz i rozpa-
trzenie tych problemów, które pan zgłasza, tego, 
że są sytuacje, że są jakieś próby. Ministerstwo 
wyraźnie powiedziało, że odniesie się do tych pro-
blemów, które rzeczywiście występują. Pan mini-
ster powiedział, że to nie jest program, który nie 
będzie podlegał modyfikacjom. Jeżeli będą jakieś 
rozwiązania, które to wszystko ułatwią, uspraw-
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(sekretarz stanu A. Dera) Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Andrzej Dera:
Odpowiem bardzo krótko. To, że nie powinno to 

wpływać na zobowiązania alimentacyjne, wynika 
chociażby z Konwencji o prawach dziecka, w której 
wyraźnie zostało wyartykułowane, że jeżeli jest po-
moc państwa…

(Senator Piotr Zientarski: Na obniżenie nie po-
winna wpływać.)

Nie, nie, w ogóle na zobowiązania alimentacyjne, 
bo to jest istotne. To nie jest kwestia podwyższania 
czy obniżania, tylko tego, czy w ogóle wpływa na 
zasadę, czy nie wpływa.

(Senator Piotr Zientarski: To może trzeba spraw-
dzić.)

Ale Konwencja o prawach dziecka… Agendy ONZ 
wyraźnie powiedziały, że jeżeli państwo wspiera, a ma 
do tego prawo, wiele państw wspiera procesy wycho-
wawcze, to środki publiczne nie powinny zwalniać 
rodziców od obowiązków alimentacyjnych, bo mieli-
byśmy wtedy sytuację paradoksalną: nikt by nie płacił, 
bo państwo załatwia nam obowiązek alimentacyjny. 
Nie o to tutaj chodzi. Krótko mówiąc: jeżeli coś idzie 
ze środków publicznych, to nie powinno wpływać na 
zobowiązania alimentacyjne z tego względu, że obo-
wiązkiem każdego rodzica jest utrzymanie dziecka. 
I to, że państwo daje dodatkowe… Państwo wspiera 
rodziców, pomaga im, ale nie może ich zastąpić.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Zając, proszę o pytania.

Senator Alicja Zając:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, nie wybrzmiał tu jeden zasadni-

czy problem: otóż nie dotyczy to wszystkich rodziców, 
którym należy się 500+. Dotyczy to tylko tej grupy, 
która ma zajęcia komornicze czy, że tak powiem, jest 
w obowiązku alimentacyjnym. Czy mógłby nam pan 
powiedzieć, jaki jest procent tych osób? Nie jest to 
pewnie jakaś ogromna liczba.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Andrzej Dera:
Szanowni Państwo, większość rodzin w Polsce 

mających dwójkę, trójkę, czwórkę dzieci nie ma po-

powiedź. Bo proszę zwrócić uwagę na to, że właśnie 
ze względów dochodowych musi być liczony cały rok, 
to, ile w danym roku ktoś dostał i uzyskał średnio. 
Bo np. są pracownicy sezonowi, którzy w sezonie 
otrzymują wynagrodzenie, a potem go nie otrzymują, 
a jest liczona średnia z całego roku. Poza tym proszę 
zwrócić uwagę na to, że tu chodziło o bufor w liczeniu 
całego roku. A często – program wchodził w życie 
1 kwietnia – dochody z poprzedniego roku nie były 
policzone, bo chociażby pity składane są do końca 
kwietnia, więc byłby problem, jak to rozliczyć, a jest 
liczony, tak jak słusznie pan senator zauważył, cały 
rok. No i niestety, jak ktoś miał ziemię, sprzedał ją, 
to miał dochód.

(Senator Waldemar Bonkowski: Ale kupiła dom…)
Nie, nie, to nie ma znaczenia, na co ktoś wydaje 

pieniądze. Tu jest uwzględniana kwestia dochodowa: 
miał dochód i w związku z tym nie mieści się w tym 
progu dochodowym dotyczącym pierwszego dziecka. 
No, tak to jest liczone. Krótko: dochód ze sprzedaży 
ziemi jest dochodem.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Zientarski. Proszę o pytanie.

Senator Piotr Zientarski:

Ja króciutko, bo nie będę składał żadnych wnio-
sków ani przemawiał. Chciałbym tylko delikatnie 
przypomnieć panu ministrowi, że pewne wątpliwo-
ści, które były w Krajowej Radzie Sądownictwa, 
zgłaszałem podczas posiedzenia komisji. Bo 
w przypadku tych kont bankowych jest jakby do-
datkowe zabezpieczenie w zakresie wyłączenia 
egzekucyjnego. Uważam, że komornicy powinni 
odpowiadać…

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 
Andrzej Dera: No, tu się zgodziłem z panem sena-
torem.)

…ale jeśli banki chętnie… No to nie ma problemu.
Inną kwestią, która też pojawiła się w Krajowej 

Radzie Sądownictwa, jest właśnie powiedzenie, że 
tak, ma wpływ, ale nie ma wpływu na usprawiedli-
wione potrzeby uprawnionego dziecka, bo taka jest 
przesłanka alimentacyjna. I dyskusja była taka, że 
właściwie można powiedzieć, że wpływa, no bo wie-
my, że wpływa, ale mówimy, że nie wpływa, no ale 
wpływa. No i tak to jest…

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 
Andrzej Dera: No tak, jeżeli mogę, Panie Senatorze…)

…w tej sprawie. Ten problem chciałem zauważyć.
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(sekretarz stanu A. Dera) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję.
(Senator Waldemar Bonkowski: Ale kolejny rok 

jej odpada.)
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 

Andrzej Dera: Ale dopiero w momencie, kiedy bę-
dzie następny cykl… Po trzech latach musi na nowo 
wniosek pisać.)

Pan senator Czerwiński, proszę o pytanie.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Ministrze, co do pytania senatora 
Bonkowskiego… Czy w przypadku pierwotnego 
wniosku nie zadziałało zgłoszenie, że sytuacja ma-
terialna tej pani się zmieniła? Tam przecież jest moż-
liwość wskazania, że zmienił się stan majątkowy. Czy 
to nie załatwia sprawy?

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 
Andrzej Dera: Nie, bo tam jest… Podstawą był dochód 
2014 r. liczony jako całość. Tak jest zapisane w usta-
wie. Jeżeli w 2014 r. sprzedała mieszkanie i uzyskała 
dochód, to z zeznania podatkowego wynika, że po 
prostu zostało to zaliczone jako…)

Przepraszam, ale czy nie mogłaby złożyć wniosku 
teraz, powołując się na zmianę sytuacji w roku 2015?

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 
Andrzej Dera: Nie, bo nie ma takiej ustawowej moż-
liwości.)

(Senator Waldemar Bonkowski: Ale podawano, że 
teraz można składać wnioski…)

Jeszcze raz, przepraszam, w przypadku zmiany 
stanu majątkowego… To działa tak jak urodzenie 
następnego dziecka. To jest po prostu zmiana, można 
powiedzieć, warunków składania wniosku. I według 
mnie – ale, tak jak mówię, to jest do interpretacji – 
w tego rodzaju przypadkach można składać nowy 
wniosek. Nie jest się zobligowanym tym terminem 
rocznym, że trzeba składać od 1 sierpnia do ostat-
niego dnia września. I tutaj…

(Senator Alicja Zając: Ale program wystartował 
w tym roku i dotyczył 2014 r.)

(Senator Stanisław Kogut: 2014 r., a nie…)
(Senator Alicja Zając: Dopiero przy następnym…)
Ja rozumiem…

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Andrzej Dera:

Ja już mówię, tutaj jest decyzja…
(Senator Jerzy Czerwiński: Ale przecież jeśli ko-

muś się urodzi dziecko teraz, to co, taka osoba musi 
czekać 3 lata czy rok…)

stępowań egzekucyjnych, ale jest grupa osób, które 
z różnych względów – mają kredyty, mają jakieś trud-
ności w funkcjonowaniu, mają jakieś zadłużenie… 
To mieści się w granicach kilku procent, to nie jest 
jakaś skala masowa, ale, Szanowni Państwo, to są 
trudne przypadki. Przypomnę tu matkę sześciorga 
dzieci, która wiedząc, że ma zajęte konto, zgłosiła 
się do programu 500+ i był problem, bo niestety jest 
tak, że jak pieniądze wpływają na zajęte konto, to 
komornik nie odczytuje źródła, nie wie tak naprawdę, 
skąd one są. I po to stworzono konta rodzinne, żeby 
zabezpieczyć te pieniądze – niech egzekwują z innych 
dochodów, ale nie z tych, które są ustawowo zwolnio-
ne od egzekucji. To jest pomoc dla tych, którzy mają 
trudności ze spłatą innych zobowiązań, mają jakieś 
postępowania egzekucyjne. Dotyczy to tylko pewnej 
liczby rodzin, nie jest to znaczna liczba, to jest kilka 
procent, ale jak się policzy kilka procent z kilku mi-
lionów, to w liczbach bezwzględnych… Dotyczy to 
znacznej grupy osób.

(Senator Alicja Zając: To duża pomoc.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Czy pan senator Zientarski chce jeszcze zadać 
pytania? Nie.

Proszę o zadanie pytania pana senatora 
Bonkowskiego.

Senator Waldemar Bonkowski:

Ja tylko krótko, bo ta pani przyjdzie do mnie 
w poniedziałek do biura. Czy mam jej teraz podpo-
wiedzieć, że ma składać nowy wniosek? Jest lipiec, 
więc czy teraz ma przynieść zaświadczenie za 2015 r?

(Senator Alicja Zając: 2017 r.)
(Senator Jan Rulewski: Duda pomoc.)

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Andrzej Dera:
Następny termin składania wniosków jest okre-

ślony ustawowo. Nie jest tak, że zasiłki są przyzna-
wane do końca życia dziecka, tylko jest to zasiłek 
czasowy określony w ustawie. Bodajże w 2017 r. jest 
następna transza. I, jak pamiętam, co 3 lata trzeba 
będzie składać te wnioski. Wtedy będzie to za rok 
poprzedzający i już nie będzie problemu mieszkania, 
bo to jest dochód jednorazowy spieniężony. Gdyby 
złożyła pieniądze na lokacie bankowej i miała z tego 
tytułu jakieś dochody, to też by musiała liczyć, że to 
jest dochód; odsetki to też jest dochód.
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(sekretarz stanu A. Dera) od zajęć. Jeżeli chodzi o komornika, to ręce precz od 
tego rodzaju świadczeń. Nie dla zakazu dla sądu ro-
dzinnego, zgodnie z którym to zakazem on nie miałby 
prawa zajmować się dochodami wynikającymi ze 
świadczenia wychowawczego.

Podam przykład. On jest wielokrotny, może być 
wielokrotny. Pan minister podał tylko dwa, ale ten 
przykład może być wielokrotny. Przypomnijmy: 
ustawa o świadczeniach wychowawczych obejmuje 
dzieci do lat 18. Miałem inne zdanie, ale zostało ono 
odrzucone. Oto w rodzinie, która posiada co najmniej 
dwoje dzieci, w majętnej rodzinie, w ramach pomocy 
państwa, o której tu mowa, państwo udziela 500 zł 
na drugie dziecko w sposób automatyczny, nie ba-
dając, nie interesując się jego dochodami. Ale tak 
się składa, że jeden z rodzicieli w tej rodzinie jest 
zobowiązany alimentacyjnie wobec dziecka, które 
żyje w innej rodzinie, ale ma lat 19. To dziecko chodzi 
do szkoły, rodzina nie jest majętna, może nawet jest 
biedna, i nie ma uprawnienia do 500+, bo rząd tak 
zadecydował. Nie ma uprawnienia. Jest biedna rodzi-
na, dziecko chce się uczyć, państwo wsparło bogatą 
rodzinę, a mocą omawianej tu ustawy powiada: radź 
sobie sam w tej biednej rodzinie. I tu jest niezgoda. 
Tu jest niezgoda.

(Senator Alicja Zając: Dlaczego?)
Wprawdzie padają argumenty… Tu pan minister 

przywołał, że świadczenia… pomoc państwa na rzecz 
rodziny nie powinna być objęta oceną sądu, bo mó-
wimy o kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, tylko ja 
zwracam uwagę, że to jest pomoc, ale o charakterze 
automatycznym. Jest to inna pomoc niż pomoc, która 
jest zawarta zresztą w kodeksie rodzinnym i w in-
nych, i w ustawie o 500+, która ma charakter kryte-
rialny, ma wspomagać rodzinę wtedy, kiedy brakuje 
jej dochodu czy też środków na utrzymanie dzieci. 
I wszędzie tam w przypadku świadczeń rodzinnych 
wprowadzamy kryterium dochodowe, bardzo niskie, 
które zresztą nieustannie musimy rewindykować. Ale 
tu mamy odwrotną sytuację. Tutaj rząd PiS – i słusz-
nie, ja jestem nawet prawie za – powiada: niezależnie 
od tego, jaką masz sytuację rodzinną, my ci dajemy, 
kasa wypłaci 500+, ale nie wypłaci temu dziecku, 
które ma więcej niż 18 lat.

(Senator Alicja Zając: Jest dorosły, pełnoletni.)
(Senator Piotr Zientarski: Ale chodzi do szkoły, 

do liceum.)
Chodzi do szkoły. Powiem więcej, zobowiązania-

mi alimentacyjnymi wynikającymi z kodeksu rodzin-
nego nakłada się obowiązek na tego rodziciela z tej 
majętnej rodziny, żeby łożyć alimenty, zasądzone lub 
ustanowione w drodze ugody, do czasu uzyskania…

(Senator Piotr Zientarski: Do studiów…)
Nawet więcej, do osiągnięcia zdolności do sa-

modzielnego życia. No, niewątpliwie chodzenie do 
liceum w wieku 19 lat jest drogą do usamodzielnie-

Nie, wtedy jest nowo uprawniona osoba do otrzy-
mania… Wtedy się składa wniosek na kolejne… 
W trakcie się składa normalne wnioski.

(Senator Waldemar Bonkowski: …jak dochód…)
(Senator Alicja Zając: Jak urodzi dziecko, to by 

dostała.)
A w momencie, kiedy ma… To znaczy kiedy licz-

ba dzieci się nie zmieniła, to… Bo tutaj jest decyzja 
administracyjna, w której się określa, że prawo przy-
sługuje…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Proszę o ciszę.)
…bądź nie przysługuje. I jeżeli jest decyzja o tym, 

że nie przysługuje, bo w 2014 r. dochód przekraczał… 
to nie wystarczy powiedzieć: no, to poczekam chwi-
lę, to już nie będzie tego roku. Bo w ustawie jest 
wyraźnie powiedziane, że następny wniosek można 
składać po 3 latach. Jak urodzi się dziecko, to jest ko-
lejna osoba uprawniona do otrzymania tego zasiłku… 
świadczenia, nie zasiłku tylko świadczenia.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
To jest inny stan prawny.
(Głos z sali: Tak.)
Czy mają państwo jeszcze pytania do pana mi-

nistra? Nie.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 

Andrzej Dera: Dziękuję.)
Szanowni Państwo, teraz powinienem zadać pyta-

nie, czy mają państwo pytanie do przedstawiciela rzą-
du. Pan minister Jaki jest na głosowaniach w Sejmie. 
Jeżeli pytań nie będzie, to przejdę dalej.

(Głos z sali: Nie ma pytań.)
Nie ma pytań. Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Rulewskiego. 
Zapraszam, Panie Senatorze.
(Senator Alicja Zając: Senator dostaje 500+, czy 

nie?)
(Senator Grażyna Sztark: On ma tysiąc.)

Senator Jan Rulewski:
Odpowiem na to pytanie, ale już na korytarzu.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Powiedział pan, że niemalże jednogłośnie, przy 

zgodnej opinii wielu instytucji ta ustawa przeszła, 
na razie w Sejmie, też w komisjach senackich. Atoli 
pojawia się osoba, która nie w pełni się zgadza, która 
nie wpisuje się w ten głos jednomyślności, czyli ja.

Zacznę może następująco: tak dla ustawy, dla 
brzmienia ustawy, w którym tworzy się konta wolne 
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(senator J. Rulewski) Proszę o zabranie głosu pana senatora Szymańskiego.
Zapraszam, Panie Senatorze.

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Myślę, że przyjęcie tej nowelizacji jest przesądzo-

ne – to wynika z dyskusji na tej sali, to wynika z dys-
kusji połączonych komisji i ich propozycji. Sądzę, że 
tak będzie niezależnie od wniosku pana Rulewskiego. 
To również wynika z tego, co uczynił Sejm. Jesteśmy 
Izbą, która przy takiej okazji powinna zastanowić się 
nad problematyką całościowego wsparcia rodziny. 
Myślę, że to jest okazja do kilku refleksji, którymi 
chciałbym się z państwem podzielić.

Po pierwsze, dokonujemy nowelizacji wielkie-
go projektu, który dopiero zaczął funkcjonować. 
Kilkaset tysięcy osób jeszcze nie złożyło wniosków 
o wsparcie 500+. Jesteśmy zupełnie na początku 
drogi, a już dokonujemy wbrew pozorom bardzo 
poważnej, bardzo głębokiej nowelizacji. Chciałbym 
zwrócić uwagę, że jesienią… Na to zresztą zwracał 
uwagę również pan minister Dera przed chwileczką, 
mówiąc o swoich rozmowach z ministrem rodziny 
wskazujących na to, że jesienią tego roku zostanie 
dokonana bardzo głęboka analiza skutków tej ustawy. 
Wówczas będzie gotowość do tego, żeby w różnych 
aspektach tę ustawę nowelizować. Mówię o tym, gdyż 
nawet w kontekście pytania, które zadał pan senator 
Bonkowski, pojawiły się głosy i w kuluarach, i tutaj… 
No, jeśli to jest problem nierozwiązany, to trzeba jak 
najszybciej ustawę nowelizować. Otóż ten potężny 
program, który kosztuje bardzo dużo – on w wielu 
miejscach rzeczywiście może wymagać nowelizacji, 
może wymagać wprowadzenia nowych pomysłów… 
Chciałbym jednak przestrzec przed taką, powiedział-
bym, biegunką legislacyjną i przed tym, żeby taki 
program co chwilę nowelizować. Uważam, że zasadne 
jest przeprowadzenie poważnej debaty, po analizach 
przygotowanych przez rząd, jesienią roku bieżącego 
i tam, gdzie będzie trzeba, doprowadzenie do wpro-
wadzenia koniecznych zmian. 

Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że każda 
nowelizacja powoduje pewną destabilizację, desta-
bilizację w przypadku tysięcy urzędników, którzy 
muszą to wykonywać. Informacja musi dotrzeć do 
ludzi, a są z tym związane również pewne koszty. 
Tak że przestrzegałbym przed… No, jest taka chęć 
pojawiająca się w rozmaitych środowiskach, w róż-
nych izbach, w różnych miejscach, żeby w różnych 
fragmentach nowelizować ten rzeczywiście potrzebny 
i, jak widzimy, sprawdzający się, program. Program 
ten, ze względu na swój wymiar, rodzi takie pokusy. 
To jest pierwsza moja prośba: po tej nowelizacji po-
wtrzymajmy się od kolejnych i zróbmy to globalnie 
jesienią roku bieżącego, znając bardzo poważne anali-

nia, bo trudno przyjąć, że taki człowiek powinien 
przerwać naukę i pójść jako goniec do pracy, nie 
mówiąc o tym, że sąd by się oparł takiemu stanowi-
sku… No i w tym się mieszczą też studia, prawda? 
Mało tego, świadczenia rodzinne są wypłacane do 
ukończenia 21 lat, a w przypadku dzieci niepełno-
sprawnych mogą być wypłacane nawet do końca 
życia. Tak że mamy do czynienia z inicjatywą pana 
prezydenta w części, która mówi: nie wszystkie 
dzieci w Polsce mogą… muszą być równe, nie 
wszędzie musi być sprawiedliwość, najważniejsze, 
żeby było 500+. I tu często padało to określenie 
„500+”. Moje widzenie… Ja dostrzegam wszystkie 
dzieci – i te dzieci, które są drugie, trzecie, czwarte, 
a także te dzieci, które są niepełnosprawne. Ale 
też nie można zamykać jakby ust sądu, jeśli chodzi 
o sytuację dzieci, które z tej opieki, po pierwsze, 
nie korzystają, po drugie, mocą tej ustawy będą 
uszczuplone w zakresie świadczeń alimentacyjnych 
majętnego rodziciela. W związku z tym składam 
poprawkę, która z indeksu świadczeń wyłącza wła-
śnie świadczenie wychowawcze. Pozostawiam tę 
sprawę do oceny sądu. Niech sąd… Ja nie mówię, 
że sąd nie ma uwzględniać lub ma uwzględniać, 
ale pozwólmy mu oceniać to tak, jak to obecnie 
określa kodeks rodzinny. I to jest istota poprawki. 
Reasumując: jestem na tak, jestem za większością 
przepisów tej ustawy, np. za kontami, za kodyfika-
cją świadczeń rodzinnych, które do tej pory w tym 
kodeksie nie były ujęte, ale z wyłączeniem 500+ 
rozumianego jako automatyczne wsparcie.

Jeszcze pytanie dodatkowe, którego nie zdążyłem 
zadać, ale może pan minister, który ma jeszcze szansę 
wypowiedzieć się… Państwo udziela pomocy… I to 
też chyba była, o ile dobrze pamiętam, inicjatywa PiS, 
zresztą wspierana przez Platformę, nawet poszerzana, 
później jeszcze bardziej poszerzana… Chodzi o ro-
dzinną ulgę podatkową. Jest to ewidentne wsparcie 
państwa. Dlaczego ono nie jest tu ujęte? Dlaczego 
w wyniku działań tej ulgi komornik, brzydko mówiąc 
i skrótowo mówiąc, może ją inkasować? Przecież to 
jest świadczenie na rzecz dziecka. A to świadczenie 
wychowawcze nie jest na rzecz dziecka. To jest świad-
czenie… To jest ustawa o pomocy rodzinie, a tamta 
ulga to jest dla pracującego czy mającego dochody 
przyznawana w związku z posiadaniem dziecka i na 
rzecz dziecka. A zatem niekonsekwencja… Dziękuję 
bardzo Wysokiej Izbie. Przepraszam za zamieszanie, 
ale wszystkie dzieci muszą być w naszym kraju trak-
towane równo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
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(senator A. Szymański) On odkłada te pieniądze na specjalnie przygotowane 
konto. Banki tak chętnie otwierają konta za darmo. 
Pozostawiam już bez komentarza, dlaczego te banki 
tak chętnie to robią. Ale chyba w tej Izbie wszyscy 
mamy jasność, jaki interes mają w tym banki – wy-
kształcenie klienta na długie lata oraz obracanie wiel-
kimi sumami pieniędzy. Zwróćmy jednak uwagę, że 
jeżeli zakładamy to konto, o którym mówimy, że jest 
tak szczęśliwe, to to rozwiązanie oprócz pozytywów 
ma również mankamenty. Mankamentem jest to, że 
np. ojciec, który odkłada na to konto rozmaite świad-
czenia, w tym 500+ na dzieci z drugiego związku albo 
z trzeciego związku, albo być może z czwartego… 
Matka dzieci z pierwszego małżeństwa nie będzie 
mogła tego ściągnąć przy pomocy komornika. To 
jest jeden z efektów. Ale zwróćmy uwagę, że jeżeli 
założy to konto i być może ma zabezpieczone swoje 
główne środki finansowe, jakie posiada… Bo jej do-
chody z zarobków to może być kilkadziesiąt procent, 
może 20% albo 30%. I może stworzyć się następują-
ca sytuacja. Otóż matka bądź ojciec, bo tu sytuacja 
może być różna, może uzyskiwać rozmaite kredyty 
z rozmaitych stron. Wiemy, że firm, które udzielą kre-
dytu od ręki, na dowód, jest bardzo wiele. Wówczas 
może się okazać, że ta firma nie będzie mogła znikąd 
uzyskać tych pieniędzy, bo z małego albo żadnego 
dochodu ojca bądź matki – nie, a z konta oznaczonego 
jako konto rodzinne – również nie. Co to oznacza? 
Że ktoś może brać w rozmaitych miejscach kredyty, 
które nie będą kredytami spłacanymi. Oczywiście 
kredytodawcy po pewnym czasie się zorientują, że 
jest problem, który został stworzony, i że można w ten 
sposób kumulować kredyty. A więc stworzą odpo-
wiednie regulacje prawne, swoje regulacje, które będą 
utrudniały dostęp do kredytu. I w ten sposób możemy 
utrudnić rodzinom o skromnych dochodach, które 
będą korzystały z tych kont rodzinnych, korzystanie 
z kredytów, ze względu na obawy, czy będzie możliwe 
ich ściągnięcie.

Proszę państwa, kończę. Chciałem tylko pokazać 
kilka rozmaitych efektów, ale nie składam żadnych 
wniosków w tej sprawie. Kończę pod takim hasłem: 
państwo na pewno powinno wspierać rodzinę. Myślę, 
że w tej Izbie przekonaliśmy się o tym dobitnie. W tej 
chwili co do programu „500+” z różnych stron jest 
bardzo szerokie poparcie i co do innych rozwiązań 
również. Niemal na każdym posiedzeniu przyjmujemy 
jakieś rozwiązania rodzinne. Dzisiaj przyjmowaliśmy 
i myślę, że po jutrzejszych poprawkach przyjmiemy 
rozwiązania odnośnie do osób niepełnosprawnych. 
Rozwiązania co do zasiłku pielęgnacyjnego przyję-
liśmy 2 tygodnie temu. Tak że tych rozwiązań jest 
wiele. Tutaj wiele nas nie różni. Ale powinniśmy być 
państwem wspierającym, nie powinniśmy być pań-
stwem nadopiekuńczym, które wskazuje rodzinom, 
na co mają wydawać pieniądze, a na co nie wydawać, 

zy w tej sprawie. Zwrócę uwagę na to, że w tej sprawie 
pan minister powoływał się na 2 przypadki sądowe. 
Orzeczeń sądowych mamy setki tysięcy, a myśmy 
się powoływali na 2 przypadki, rozmawiając o nich 
tylko w kontekście tego, jak została potraktowana 
osoba uprawniona do alimentów. Obniżono alimenty 
osobie, która jest zobowiązana… Ale my nie wiemy, 
czy tej osobie zobowiązanej obniżono alimenty ze 
względu na to, że ma np. ileś dzieci z drugiego albo 
z trzeciego małżeństwa i należy zabezpieczyć te dzie-
ci, w związku z czym obniżono alimenty na dzieci 
z pierwszego małżeństwa. A może straciła najniższą 
rentę, te 650 zł? Mówię o tym, bo potrzebna jest po-
ważna analiza – nie na podstawie kilku przypadków, 
ale na podstawie wielu przypadków. To po pierwsze.

Po drugie, chciałbym dołączyć do tej myśli 
Janka… pana senatora Rulewskiego, mimo iż nie 
podzielam jego wniosku. Faktycznie warto sobie 
zdać sprawę z tego, że sąd, który nie będzie brał pod 
uwagę różnych elementów wsparcia społecznego ze 
strony państwa, czyli 500+ oraz innych świadczeń, 
uzyska bardzo zaburzony obraz sytuacji materialnej 
rodziny. Zwróćmy uwagę, że może to być typowa 
sytuacja rodziny o skromnych dochodach: matka 
zarabia niedużą kwotę – 1 tysiąc, 1 tysiąc 200 zł – 
a świadczenia na 3 dzieci przewyższają jej dochody 
dwu- albo dwuipółkrotnie. Mamy bowiem świado-
mość 500+ i innych świadczeń. A więc to może być 
znacznie więcej. Jej dochód to może być 30%, 40%. 
Wobec tego to bardzo zaburza wiedzę sądu i utrudnia 
indywidualne potraktowanie. Stąd powstaje pytanie: 
czy to można było uregulować inaczej? Stawiam to 
pytanie jako pytanie otwarte, nie kwestionując tego, 
co zrobiono.

Uwaga trzecia. Prosiłbym, żebyśmy ją rozważyli 
przy tej ustawie. To jest kwestia rozmaitych zadłużeń, 
które powstają w rodzinach. Te zadłużenia są różnego 
typu. Ja mam takie wrażenie z tej dyskusji i dyskusji, 
która była prowadzona w komisjach, jak gdyby dzia-
łalność komornika stawała się powoli działalnością 
przestępczą, jak gdyby to, że on chce odzyskać środki, 
do których ktoś jest uprawniony, np. drugi członek 
rodziny… Być może matka właśnie wnosi do komor-
nika, żeby ściągnął od ojca dzieci alimenty. I ma taki 
obowiązek. A więc nie traktujmy rozmaitych służb, 
które ściągają sądownie ustalone długi jako podej-
rzanych, bo wówczas traktujemy państwo i te służby 
w sposób kompletnie niezrozumiały, nieprawidłowy 
i na pewno niewłaściwy.

Zwrócę uwagę… Myślę, że przykłady są tutaj bar-
dzo zasadne. Może być taka sytuacja, że powstał dług 
właśnie w wyniku niepłacenia alimentów np. przez 
ojca. Otóż komornik… Ale ojciec ma kolejny zwią-
zek, drugi albo trzeci, i z tego związku są inne dzieci. 



102
22. posiedzenie Senatu w dniu 6 lipca 2016 r.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

(senator A. Szymański) jeden sąd na rzecz jednych będzie orzekał, a na rzecz 
drugich – nie? I to będzie orzeczenie sądu. No i co 
wówczas? W przypadku jednych to będzie wpływało, 
a w przypadku drugich – nie będzie. No to już była-
by klasyczna nierówność, i to spowodowana właśnie 
takim stanem prawnym, jaki jest dzisiaj.

I chcę wyraźnie powiedzieć, że my dzisiaj, wpi-
sując właśnie w art. 135 § 3 kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego, że świadczenia wychowawcze nie 
wpływają na zakres świadczeń alimentacyjnych, za-
pewnimy, że we wszystkich przypadkach te pieniądze 
z budżetu państwa – tak je trzeba sklasyfikować – nie 
będą wpływały na obowiązek alimentacyjny rodzi-
ców. Sąd każdorazowo bada kwestie dotyczące utrzy-
mania dziecka przez jedno z rodziców, z pierwszego, 
drugiego czy trzeciego związku, i sąd każdorazowo 
określa sytuację materialną tych dzieci i tych rodzin, 
i zobowiązuje osobę do utrzymania w określonej 
kwocie, mając na względzie konkretny przypadek 
konkretnego człowieka i jego konkretne dochody. 
I to się robi za każdym razem indywidualnie. A idea 
tego przedłożenia pana prezydenta jest taka, żeby 
nie dopuścić do sytuacji, że te środki publiczne będą 
powodowały, że będziemy mieli ogromną liczbę po-
zwów o obniżenie alimentów, bo pieniądze z 500+ 
wpłyną na sytuację zobowiązanych do alimentacji 
i tak naprawdę zadowoleni z tego programu będą ci, 
którzy powinni łożyć na własne dzieci. Tymczasem 
oni powiedzą: „nie muszę już płacić – na przykład 
– 700 zł, ponieważ matka dostaje na dziecko 500 zł, 
więc zażądam teraz obniżenia alimentów do 300 czy 
400 zł”. No i oczywiście wszyscy zobowiązani będą 
z tego zadowoleni. 

A przecież tu chodzi o to – i proszę zwrócić na to 
uwagę, bo o tym mówi Konwencja o prawach dziec-
ka – że obowiązki… Jeżeli państwo łoży pieniądze, 
wspiera – a przypomnę, że celem tej ustawy, i to jest 
wyraźnie zapisane w art. 4, jest częściowe pokry-
cie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, 
w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb 
życiowych – to pieniądze, które idą z budżetu na 
wsparcie tych rodzin, podnoszą w głównej mierze 
poziom życia dzieci. Bez tego przedłożenia mieli-
byśmy taką sytuację: obniżanie zobowiązań, gdy to 
państwo daje pieniądze. Czy dzieci dostałyby wtedy 
więcej pieniędzy? No nie, bo będą otrzymywać mniej 
od swojego rodzica, a więc sytuacja się nie polepszy, 
tylko będzie taka jak do tej pory. A właśnie poprzez 
program 500+ podnosi się poziom życia w polskich 
rodzinach – i to jest istota tego przedłożenia. Dlatego 
ja bym bardzo prosił, aby nie uwzględniać tego wnio-
sku, bo on tak naprawdę wprowadzi chaos i ten chaos 
będzie podtrzymywany, będą nierówne orzeczenia 
sądowe i de facto idea… Ja rozumiem, o czym pan 
senator mówił, rozumiem tę ideę, żeby dzieci były 
równe, ale wykreślając ten zapis, de facto doprowa-

kiedy można windykować od nich długi. No, te długi 
mogą być zaciągnięte na zakup mieszkania. Czasami 
ludzie są zadłużeni i nie spłacają, a czasami właśnie 
500+ daje im szansę na spłacanie, bo bez tego nie 
mieliby z czego spłacać. Jak spłacą mieszkanie, będą 
mieć spokój, nie będą mieć tego problemu i w końcu 
będą mogli żyć spokojnie. Tak że to nie jest jakiś 
dramat. Niech rodziny o tym decydują. A my idziemy 
w kierunku nadopiekuńczego państwa, a nie wspie-
rającego rodzinę, i to jest kierunek, przed którym 
chciałbym przestrzec. Jeżeli chcemy, żeby rodziny 
były silne, muszą o swoją pozycję, o swoją sytuację 
walczyć, a nie być zagłaskiwane. Dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Kamiński zło-

żył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

złożył na piśmie pan senator Rulewski.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel prezydenta, pan minister Dera, 

chce ustosunkować się do przedstawionych wnio-
sków?

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 
Andrzej Dera: Muszę się odnieść do wniosku sena-
tora Rulewskiego.)

Bardzo proszę.
(Rozmowy na sali)

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Andrzej Dera:

Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie 
Senatorowie! Chyba nie działa mikrofon…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Teraz działa.)
Już działa, tak?
Ja się odniosę tylko do wniosku pana senatora 

Rulewskiego. Tak naprawdę wykreślenie świadczenia 
wychowawczego, jak proponuje pan senator w swo-
im wniosku, no, doprowadzi do tego, co ma miejsce 
już w tej chwili w polskim sądownictwie: zdaniem 
jednych sądów ma to wpływ, więc jedni dostają, 
a zdaniem innych sądów nie ma to wpływu, bo jest 
różnica w doktrynie. W zależności od tego, jak sę-
dzia spojrzy na to, tak orzeka. I teraz my mówimy… 
Sam pan powiedział, że wszystkie dzieci są równe. 
No to jak będzie z realizacją zasady równości, jeżeli 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. Komunikaty

(sekretarz stanu A. Dera) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Senator Stanisław Kogut: Jeszcze senator 

Rulewski!)
(Senator Jan Rulewski: W trybie sprostowania.)
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę. Proszę o ciszę!
Oddaję głos panu senatorowi Rulewskiemu.

Senator Jan Rulewski:
Tak, dziękuję.
Jedno zdanie. Ja jestem za tym, Panie Ministrze, 

żeby nie dokonywano egzekucji na tym świadczeniu, 
ale i za tym, że jeśli sprawa trafi do sądu, to żeby sąd 
miał możliwość wzięcia pod uwagę tego świadczenia. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Rozumiem, że nie wycofuje pan senator swojej 

poprawki.
(Senator Jan Rulewski: Nie.)
Dziękuję.
Ponieważ został zgłoszony wniosek o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Ustawodawczą oraz 
Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
o ustosunkowanie się do przedstawionego wniosku 
i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Proszę o odczytanie komunikatów.

Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk:
Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej, 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej w celu rozpatrzenia wniosków zgło-
szonych na posiedzeniu Senatu do projektu ustawy 
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecz-
nych oraz niektórych innych ustaw odbędzie się 
w dniu jutrzejszym, 7 lipca, o godzinie 8.15 w sali 
nr 176.

Następnie po zakończeniu tego posiedzenia 
w tej samej sali odbędzie się posiedzenie Komisji 
Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej poświęcone rozpatrzeniu 
wniosków zgłoszonych na posiedzeniu Senatu do 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opie-
kuńczy oraz niektórych innych ustaw.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności w sprawie rozpatrzenia wniosków 

dzimy do tego, że będzie totalny chaos i żadnej rów-
ności w tym nie znajdziemy.

A co do tego, co mówił pan senator Szymański, 
to powiem, że oczywiście ta wspomniana analiza 
będzie przeprowadzona, jednak nie do końca zgo-
dzę się co do tych skutków, które tutaj… Bo pan 
senator mówił o tych egzekucjach, o tym, że… No 
chwileczkę, ale idea polega na tym… Tak naprawdę 
to rodzice, kiedy dostają te pieniądze, decydują, 
na co je wydawać. Jeżeli chcą mieć spokój, a mają 
jakieś zadłużenie, to będą sobie spłacać to zadłu-
żenie, właśnie po to, żeby mieć spokój, bo dla nich 
spokój jest ważniejszy. Ale generalnie idea polega 
na tym, żeby pomóc w wychowaniu dzieci, żeby 
miały one na te rzeczy, na które do tej pory ro-
dziców nie było stać, żeby miały wyższy poziom 
życia, żeby mogły otrzymywać więcej środków 
na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Z kolei 
idea zabezpieczenia się przed egzekucją polega na 
tym… De facto gdybyśmy tego nie zrobili, to było-
by tak – i na tym polegałby paradoks – że państwo 
daje pieniądze na dzieci, a potem poprzez postępo-
wanie egzekucyjne państwo w innych dziedzinach 
te same pieniądze zabiera i one de facto nie trafia-
ją do dzieci, do rodzin, ale zaspokajają z innych 
tytułów roszczenia innych podmiotów państwa, 
podmiotów budżetowych etc. A więc w związku 
z tym to zrobiono.

Myśmy dopisali świadczenie wychowawcze do 
katalogu, który już istniał w art. 135. Świadczenia 
z pomocy społecznej też są zwolnione z egzekucji, 
świadczenia związane z umieszczeniem dziecka 
w pieczy zastępczej, teraz też wychowawcze… Bo są 
pewne środki, które muszą trafić do dzieci i nie pod-
legają egzekucji. I to zostało zabezpieczone. Myślę, 
że w tym kontekście jest to bardzo dobry projekt 
pana prezydenta i dlatego został on zaakceptowany 
przez naprawdę wszystkich w Sejmie, nikt tam nie 
zgłaszał takich uwag, że to jest złe rozwiązanie. 
To jest dobre i potrzebne rozwiązanie, żeby te pie-
niądze, które w ciężkim… Dochodzimy do innych 
państw europejskich, startując oczywiście z dużo 
niższego poziomu niż inne państwa, ale idźmy 
w tym kierunku, w którym poszły te inne państwa, 
które wzmacniają swoje rodziny i de facto powodują 
zwiększanie dzietności, bo w perspektywie paru 
pokoleń są to sprawy niezbędne. Jeśli my tego nie 
zrobimy – my rozumiani jako ci, którzy dzisiaj za 
te sprawy odpowiadają – to potem będziemy mieli 
problem i poważne pretensje do samych siebie, że 
nie zrobiliśmy tego, co powinniśmy zrobić. A to 
zabezpieczenie uszczelnia to rozwiązanie i gwa-
rantuje, że środki trafią bezpośrednio do rodzin. 
Dziękuję bardzo.
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(senator sekretarz Ł. Mikołajczyk) o zmianie ustawy – Kodeks cywilny odbędzie się dziś 
5 minut po ogłoszeniu przerwy w sali nr 182.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 9.00 rano.
Jeszcze raz dziękuję panu ministrowi za wyczer-

pującą wypowiedź.

zgłoszonych na dwudziestym drugim posiedzeniu 
Senatu do ustawy o zasadach kształtowania wynagro-
dzeń osób kierujących niektórymi spółkami odbędzie 
się w dniu jutrzejszym o godzinie 8.30 w sali nr 217.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej poświęcone 
rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych na dwudzie-
stym drugim posiedzeniu Senatu do projektu ustawy 

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 21 minut 21)



(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław 
Karczewski oraz wicemarszałkowie Maria Koc, Grze-
gorz Czelej, Bogdan Borusewicz)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Wysoka Izbo, proponuję uzupełnienie porządku 

obrad o punkt: drugie czytanie projektu ustawy o pu-
blicznym transporcie zbiorowym – i rozpatrzenie go 
jako punktu czternastego porządku obrad.

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

Wobec braku sprzeciwu stwierdzam, że Senat 
przedstawioną propozycję przyjął. Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
siątego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w 100. rocznicę powstania Związku Ziemian.

Pragnę przywitać zaproszonych gości: przed-
stawicieli Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego 
oraz senatora I, II, III, IV i VI kadencji, pana Piotra 
Łukasza Juliusza Andrzejewskiego. Witamy bardzo 
serdecznie. (Oklaski)

Witam bardzo serdecznie pana Stanisława 
Załuskiego, prezesa honorowego – założyciela 
Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, Marcina 
Schirmera, panią Julię Schirmer, panią Danutę Prus-
Głowacką, pana Stanisława Ziemeckiego, pana Andrzeja 
Krzyżanowskiego, pana Tomasza Gołaskiego. Bardzo 
serdecznie państwa witam. Jeżeli kogoś nie wymie-
niłem, to również bardzo serdecznie witam. (Oklaski)

Przypominam, że projekt uchwały został wnie-
siony przez grupę senatorów i zawarty jest w druku 
nr 197, a sprawozdanie – w druku nr 197 S.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Ustawodawczej, pana senatora Jana Żaryna, o przed-
stawienie sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca  
Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Mam wielką przyjemność zaprezentowania pań-
stwu projektu uchwały, która honoruje wspaniałą 
organizację: Związek Ziemian. Tak się składa, że 
powstał on w lipcu 1916 r. A zatem obchodzimy 
100-lecie tegoż Związku Ziemian, związku, który jest 
dziś także reprezentowany przez Polskie Towarzystwo 
Ziemiańskie, które to Polskie Towarzystwo 
Ziemiańskie czuje się – i słusznie – kontynuatorem 
tradycji wspomnianego związku. Setna rocznica jest 
niewątpliwie dobrym pretekstem do tego, by podjąć 
uchwałę honorującą polskich ziemian. Rodziny, które 
tak mocno wpisały się w dzieje Polski, szczególnie 
XIX i XX wieku, dzieje naznaczone krwią, poświęce-
niem, ale także twórczą pracą, zarówno pracą na rzecz 
modernizacji polskiej gospodarki, jak i wielką pracą 
na rzecz tworzenia polskiej kultury. To wszystko, 
rzecz jasna, jest zawarte w dziejach ziemiaństwa pol-
skiego, a także w projekcie uchwały, który za chwilę 
przeczytam.

Zanim jednak to uczynię, jeszcze dwa zdania mam 
w tej chwili do powiedzenia. Mianowicie uchwała 
ma znaczenie nie tylko historyczne, choć w moim 
pojęciu, jako historyka i senatora, to znaczenie jest 
priorytetowe. Należy się warstwie ziemiańskiej, tak 
mocno zaznaczającej się pozytywnie w polskich dzie-
jach, żeby wreszcie Senat Rzeczypospolitej – wolnej 
i niepodległej Rzeczypospolitej – odwołał się do wol-
nych i niosących niepodległość ludzi, czyli właśnie do 
rodzin ziemiańskich. Jest też oczywiście współczesny 
kontekst tej uchwały, o którym państwo przeczyta-
ją w ostatnich akapitach. Niezależnie od tego, jak 
trudno jest to wypowiedzieć właśnie w parlamencie 
wolnej i suwerennej Rzeczypospolitej, która wspie-
ra się konstytucyjnie na zestawie najważniejszych 
wartości tworzących naszą wspólnotę, faktem jest, że 
wśród państw, które zostały niegdyś dotknięte komu-
nizmem, jesteśmy dziś jedynym państwem, w którym 
nie została przeprowadzona ustawa reprywatyzacyj-
na. I niewątpliwie ten kontekst dzisiejszego wyda-
rzenia, czyli podejmowania uchwały Senatu w 100. 
rocznicę powstania Związku Ziemian, też należy 
wyartykułować.

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 04)
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Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę powstania Związku Ziemian

(senator sprawozdawca J. Żaryn) członkowie licznie angażowali się w działania filan-
tropijne oraz byli mecenasami nauki, kultury i sztu-
ki, dbając o wielowiekowe dziedzictwo kulturowe 
Polski.

Działalność Związku Ziemian została brutalnie 
przerwana przez wybuch II wojny światowej i śmierć 
wielu jego członków. Związek włączył się bowiem 
w proces budowania Polskiego Państwa Podziemnego: 
dwory ziemiańskie pomagały głównie ZWZ-AK, ale 
także innym formacjom zbrojnym. Ziemianie założyli 
paramilitarną organizację «Uprawa» – «Tarcza», któ-
ra poprzez samoopodatkowanie się łożyła fundusze 
na walkę podziemną oraz zajęła się przygotowaniem 
i niesieniem pomocy dla podziemia, zaopatrywaniem 
w żywność, prowadzeniem szpitali, punktów sanitar-
nych, łącznością, ukrywaniem uciekinierów, w tym 
wielu Żydów.

Ziemiaństwo jako część polskich elit zostało pod-
dane brutalnym represjom zarówno przez niemieckie, 
jak i komunistyczne władze okupacyjne. Niemcy wy-
mordowali lub wypędzili właścicieli majątków znaj-
dujących się na ziemiach wcielonych do Rzeszy. Po 
wojnie na mocy komunistycznych dekretów majątki 
ziemskie zostały zagarnięte bez odszkodowania, a ich 
właściciele zostali brutalnie usunięci z rodzinnych 
domów, tracąc warsztaty pracy, źródło utrzymania 
rodzin i dorobek wielu pokoleń.

Pomimo wydziedziczenia i szykan ziemia-
nie włączyli się w odbudowę zrujnowanego kraju 
i zniszczonego rolnictwa, kierując się polską racją 
stanu. Znajdujemy ich biogramy wśród współtwór-
ców Niepodległej Polski, niezłomnych emigrantów 
i Żołnierzy Wyklętych.

Współcześnie działania Związku Ziemian kon-
tynuuje Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, będąc 
jego ideowym i moralnym spadkobiercą. Polskie 
Towarzystwo Ziemiańskie oczekuje na uchwalenie 
ustawy reprywatyzacyjnej i zadośćuczynienie za do-
znane w czasach komunistycznych krzywdy.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, w dowód uznania 
wkładu ziemiaństwa polskiego w walkę o zachowanie 
i powstanie niepodległej Polski oraz uznania jego 
zasług dla rozwoju gospodarczego i zachowania dzie-
dzictwa kulturowego kraju, niniejszą uchwałą pragnie 
uczcić 100. rocznicę powstania Związku Ziemian jako 
najważniejszej organizacji ziemiańskiej XX wieku, 
a znaczenie i dorobek ziemiaństwa polskiego przy-
wrócić pamięci historycznej Narodu.

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

Bardzo dziękuję za wysłuchanie. I mam nadzie-
ję, że już mogę dziękować także za akceptację tego 
projektu uchwały, skoro od początku w tak koncy-
liacyjnej atmosferze był on cyzelowany. Dziękuję 
bardzo.

A teraz, jeśli pan marszałek pozwoli, przeczytam 
uchwałę z wielką prośbą do senatorów, by usłyszeli. 
Powiem jeszcze, że w komisji, w której cyzelowaliśmy 
tenże tekst, tak jak dzieje się to zresztą zawsze przy 
uchwałach dotyczących naszej pięknej historii, bardzo 
ładnie wzajemnie się wzbogacaliśmy naszą wiedzą na 
temat historii ziemian i ziemiaństwa, wzbogacaliśmy 
się my, to znaczy senatorowie Prawa i Sprawiedliwości 
i senatorowie Platformy Obywatelskiej, za co bardzo 
serdecznie już teraz dziękuję, bo wkład obydwu for-
macji w treść tejże uchwały jest bardzo duży. A teraz 
już czytam.

„W 100. rocznicę powstania Związku Ziemian 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje cześć zało-
życielom tej organizacji oraz polskim ziemianom – 
twórcom nowoczesnego polskiego rolnictwa i uczest-
nikom narodowej batalii o wolność i niepodległość 
w XIX i XX wieku”.

Bardzo przepraszam, ja jeszcze sprawdzę, czy aby 
na pewno mam właściwy druk, choć na szczęście 
pierwszy akapit pozostał niemal bez zmian.

To może jeszcze raz, od początku.
„W 100. rocznicę powstania Związku Ziemian 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje cześć zało-
życielom tej organizacji oraz ziemianom – uczest-
nikom narodowych walk o wolność i niepodległość 
Polski w XIX i XX wieku, twórcom nowoczesnego 
rolnictwa.

Związek Ziemian, organizacja zrzeszająca wła-
ścicieli majątków ziemskich, został założony 5 lipca 
1916 r. Powstał na podstawie istniejących na ziemiach 
Polski rolniczych stowarzyszeń ziemiańskich. W po-
czątkowym okresie istnienia aktywnie włączył się 
w działania na rzecz odzyskiwania niepodległości 
przez Polskę po 123 latach zaborów, w pomoc ofiarom 
wojny i zrujnowanym zaborami i wojną majątkom. 
Ziemiaństwo miało także znaczący udział w tworze-
niu polskiego aparatu państwowego i pełniło szereg 
ważnych funkcji w służbie krajowej i zagranicznej.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
Związek Ziemian był motorem postępu gospodar-
czego i rozwoju nowoczesnego rolnictwa oraz krze-
wienia pracy organicznej. Podstawowym założeniem 
programowym organizacji było przestrzeganie za-
sad etyki chrześcijańskiej w życiu rodzinnym, spo-
łecznym i gospodarczym. Angażowanie się ziemian 
w życie polityczne, gospodarcze i społeczne Polski 
wynikało z powszechnego przekonania, że posia-
danie ziemi oznacza podporządkowanie własnych 
interesów dobru Narodu, gotowość służby w obronie 
kraju i szczególne obowiązki społeczne. Związek 
dbał o wychowanie patriotyczne i wykształcenie 
dzieci i młodzieży nie tylko z rodzin ziemiańskich, 
ale i z wiejskich oraz z uboższych środowisk. Jego 
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Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mam pytanie. Bo pan wspomniał 

w swojej wypowiedzi o reprywatyzacji. Czy może 
pan powiedzieć, czy w pana ocenie jest szansa na 
rozwiązanie tego problemu, który do tej pory, jak wia-
domo, nie został rozwiązany w Polsce w jako chyba 
jedynym kraju dawnego bloku…

(Senator Jan Rulewski: W Niemczech…)
…czy prawie jedynym kraju dawnego…
(Senator Jan Żaryn: Jedynym.)
(Senator Jan Rulewski: Nie, w Niemczech też.)
I czy rzeczywiście Polska jest jedynym takim kra-

jem? Bo już słyszę, że jest spór o to. Tak że prosiłbym 
pana o wyjaśnienie tej kwestii.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Proszę.

Senator Jan Żaryn:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Według mojej wiedzy jesteśmy 

jedynym krajem, w którym nie ma ustawy repry-
watyzacyjnej. A nie ma jej – skracam rzecz do 
minimum – z powodu jednej osoby, która dzisiaj 
już nie odgrywa takiej roli politycznej, jaką nie-
gdyś odgrywała. Ta osoba to prezydent Aleksander 
Kwaśniewski. To on zawetował jako prezydent 
Rzeczypospolitej przygotowaną przez koalicję 
AWS – Unia Wolności i rząd Jerzego Buzka usta-
wę, która przeszła całą drogę legislacyjną. I w tym, 
co powiedziałem, zawarta jest także odpowiedź. 
Wydaje się, że dzisiejsza scena polityczna, tak po 
stronie rządzących, jak i po stronie opozycji, to jest 
właśnie dawna, przynajmniej w części, koalicja 
AWS-UW. W związku z tym odpowiedź na pyta-
nie, czy możliwa jest ustawa reprywatyzacyjna, 
brzmi: tak.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Pan senator Marek Borowski.

Senator Marek Borowski:

Panie Marszałku, Panie Senatorze, ja troszeczkę 
doprecyzuję pytanie pana marszałka Borusewicza 
i zapytam wprost: czy Polskie Towarzystwo 
Ziemiańskie kwestionuje reformę rolną z 1944 r.? 
Dziękuję.

(Senator Stanisław Kogut: Już dawno…)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
komisji, a zarazem upoważnionego przedstawiciela 
wnioskodawców. 

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili 
do reprezentowania ich również pana senatora Jana 
Żaryna.

Czy ktoś z państwa…
Pan marszałek Borusewicz chce zadać pytanie, 

tak?
Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze Sprawozdawco, niech pan mi po-
wie, czy obecne Polskie Towarzystwo Ziemiańskie 
występuje o jakieś restytucje albo ma zamiar wystę-
pować o restytucje po swoim, wpisanym w uchwale, 
poprzedniku?

Senator Jan Żaryn:

Panie Marszałku, rzecz jasna dziękuję za pyta-
nie, bo ono jest bardzo ważne. Bez wątpienia tak, bo 
Polskie Towarzystwo Ziemiańskie od początku swojej 
działalności na terenie już III Rzeczypospolitej stara 
się o restytucję mienia ziemiańskiego na rzecz rodzin, 
w tym spadkobierców. Jest to bez wątpienia jeden 
z kilku najważniejszych punktów programu i sens 
działania Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, 
chociaż o ile wiem – rzecz jasna władze PTZ tutaj są 
i mogą o tym powiedzieć bardziej wyczerpująco – nie 
jest to na pewno jedyna okoliczność, dla której Polskie 
Towarzystwo Ziemiańskie powstało. Z jednej strony 
chodzi o pamięć o przeszłości, o kulturze ziemian, 
o dorobku ziemian, pamięć o totalnej niesprawiedli-
wości, czyli zawłaszczeniu mienia przez niemieckich 
okupantów i komunistów – to jest ta część oczywista 
– ale z drugiej strony chodzi także o włączenie się na 
bieżąco w różnego rodzaju procesy związane z mo-
dernizacją polskiej gospodarki i z tej perspektywy, 
właśnie modernizacji polskiej gospodarki po odzy-
skaniu niepodległości, uznanie, że zwrot mienia i za-
dośćuczynienie wpisują się w uzdrowienie polskiego 
społeczeństwa i polskiej gospodarki narodowej.

Marszałek Stanisław Karczewski: 
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, proszę zostać, bo jeszcze pan 

senator Jackowski.
Bardzo proszę.
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Jaki był stosunek Związku Ziemian do reformy 
rolnej ogłoszonej przed komunistami, przez Radę 
Jedności Narodowej? To pierwsze pytanie.

Ale ważniejsze jest drugie pytanie. Czy może Pan 
przekazać informację, jak Związek Ziemian uczest-
niczył w przemianach niepodległościowych w Polsce 
po 1989 r.?

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku, Wysoki Senacie, najpierw 

odpowiem na pytanie pierwsze, bardzo ciekawe. 
Rzeczywiście Rada Jedności Narodowej, czyli 
parlament Polski Podziemnej, była tym organem 
cywilnym władz polskiego państwa, który przygo-
tował zestaw reform dotyczących czasu powojen-
nego. Nie chcę tutaj robić całościowego wykładu 
historycznego, ale wspomnę tylko, że bez wątpie-
nia pod wpływem doświadczeń drugowojennych 
parlament Polski Podziemnej był bardzo mocno 
wyczulony na kwestie sprawiedliwości społecz-
nej. To znaczy siłą rzeczy to doświadczenie dwóch 
totalitaryzmów i doświadczenie pauperyzacji spo-
wodowało, że Rada Jedności Narodowej, w 1944 r., 
formułując ten program dla przyszłej niepodle-
głej – jak się wydawało – Polski, zawarła w nim 
także postulat reformy rolnej. Trzeba mieć pełną 
świadomość, że był to organ suwerennego narodu, 
w związku z tym miał do tego prawo, i na doda-
tek nikt spośród polskich niepodległościowców, od 
prawa do lewa, uczestniczących w obradach Rady 
Jedności Narodowej, nie negował tego, że reforma 
rolna powinna być głębsza niż ta, która została 
przeprowadzona w czasach II Rzeczypospolitej. 
Ale, tak jak to bywa z dokumentami programowy-
mi, a nie dokumentami, które zostały rozpisane na 
paragrafy i artykuły… 

Nie ma, moim zdaniem, cienia wątpliwości, że 
zdecydowana większość Rady Jedności Narodowej 
była przywiązana mentalnie do polskiej konstytucji 
marcowej z 1921 r., a zatem uznawała poszanowanie 
własności prywatnej za warunek sine qua non w przy-
padku jakichkolwiek reform, w tym reformy rolnej. 
I zapewne, gdyby doszło do realizacji reformy rolnej 
na bazie uchwał Rady Jedności Narodowej, ten po-
stulat dotyczący poszanowania prawa własności bez 
wątpienia byłby spełniony. Myślę – kieruję te słowa 
do władz Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego – że 
w wypowiedzi pana senatora Rulewskiego zawarta 
była podpowiedź co do istotnego fundamentu starań 
czy może jednego z fundamentów starań o zadość-
uczynienie dla rodzin ziemiańskich, bo rzeczywiście 
decyzje Polskiego Państwa Podziemnego, podobnie 
jak rządu polskiego na uchodźstwie, mogą i powinny 
wiązać naród polski w 2016 r.

(Senator Jan Rulewski: Jeszcze drugie pytanie.)

Senator Jan Żaryn:

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam nadzieję, 
że tak. Ja też, jako historyk, kwestionuję reformę 
rolną. Była to reforma, która została narzucona przez 
obcą władzę. Została wprawdzie zalegitymizowa-
na przez układy międzynarodowe, ale 6 września 
1944 r. PKWN nie rządził w Polsce legalnie, tyl-
ko był władzą okupacyjną. A rządził polski rząd 
na uchodźstwie. W związku z tym sama reforma 
uchwalona w tym czasie była z punktu widzenia 
podmiotowości narodu polskiego aktem de facto 
nielegalnym, niezależnie od tego, że została później 
zalegalizowana. Ale jak państwo doskonale wiedzą, 
nie tylko sam akt PKWN, podyktowany Polakom, 
był niezgodny ze standardami wolnych narodów. 
Niezgodne z tymi standardami było przede wszyst-
kim jego wykonanie, ponieważ zostało ono wsparte 
przez siły NKWD, Urzędu Bezpieczeństwa, Milicji 
Obywatelskiej, które to siły wyrzucały właścicieli 
ziemskich z ich majątków, nie tylko na mocy tegoż 
dekretu, lecz także na mocy decyzji Stalina oraz 
Bieruta, szczególnie po spotkaniu październikowym 
z 1944 r. I także w następnych spotkaniach wspo-
mniany motyw i wspomniana dyskusja były przez 
tych panów podejmowane. Ta dyskusja była pona-
wiana przez Stalina, ponieważ komunistom nie uda-
wało się łatwo wykonać reformy, o której tu mowa, 
między innymi ze względu na opór polskiej wsi. 
Ponieważ polska wieś także nie uznawała PKWN 
niezależnie od tego, czy niósł on przekazanie ziemi, 
czy nie. Ta władza traktowana była jako nie nasza. 
I gdyby nie struktury NKWD, później wspierające 
już Urząd Bezpieczeństwa i Milicję Obywatelską, 
niewątpliwie ta tak zwana reforma nie przebiegałaby 
z takim skutkiem. A jeśli państwo chcieliby parę fak-
tów, to mogę wspomnieć między innymi najbardziej 
znane aresztowanie, czyli aresztowanie rodziny pol-
skiej arystokracji znajdującej się w Nieborowie. Jej 
członkowie zostali w 1945 r. zaaresztowani przez 
NKWD i wywiezieni na daleką Syberię. To jest wła-
śnie reforma rolna PKWN.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Pan senator Rulewski zgłasza się z pytaniem.

Senator Jan Rulewski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Skoro marszałek Borowski może rozszerzać py-

tania, które zadał inny marszałek, to czas na to, żeby 
senator też rozszerzył pytanie, jeśli pan się zgodzi.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę bardzo, 
Panie Senatorze.)
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(senator J. Żaryn) ską szlachtą, która rządziła Rzecząpospolitą Polską, 
państwem przez wieki zarządzanym demokratycznie, 
i niewątpliwie to dziedzictwo jest wpisane w dorobek 
polskiego ziemiaństwa. Polskie ziemiaństwo XIX 
i XX wieku było warstwą, która – ze względu na 
to, że jej głównym wyznacznikiem było posiadanie 
ziemi – stała się warstwą, można powiedzieć, we-
wnętrznie bardzo zróżnicowaną i demokratyczną, 
jeżeli chce pani użyć tego słowa jako demokratka. 
Demokratyczną w tym sensie, że do warstwy zie-
miaństwa weszło bardzo dużo rodów, które nie wy-
wodziły się z polskiej szlachty, a które wywodziły 
się albo z mieszczaństwa polskiego, albo np. z miesz-
czaństwa niemieckiego pochodzenia czy żydowskiego 
pochodzenia. Ta wielka polska kultura niesiona przez 
szlachtę i ziemiaństwo stała się bardzo atrakcyjna, 
ponieważ była częścią, bardzo istotną częścią polskiej 
kultury, dzięki której staliśmy się nowoczesnym na-
rodem na przełomie XIX i XX wieku. I to w jakiejś 
mierze, można powiedzieć, też jest wielką zasługą tej 
warstwy, że była skłonna do wchłaniania tych obcych 
nurtów, które w tym momencie stawały się już nie 
obce, tylko właśnie budowały wspólnotę polską.

(Senator Barbara Zdrojewska: Ale ten punkt zo-
stał, jak rozumiem, usunięty, tak? Dziękuję.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borusewicz…
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję, rezygnu-

ję.)
Czy ktoś jeszcze chce zadać pytanie? Nie widzę 

chętnych.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Marię Jackowskiego.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wielce Szanowni 

Goście!
Bardzo się cieszę, że miałem zaszczyt być jed-

nym z sygnatariuszy projektu tej uchwały, która 
w jakimś sensie moralnym przyznaje jednak pewną 
prawdę historyczną w odniesieniu do środowiska, 
które odegrało w historii Polski bardzo doniosłą rolę. 
Ja przypomnę, że kwestia reformy rolnej i tego, co 
się działo z tą warstwą społeczną w czasach komu-
nistycznych… Ale mówiąc o stratach ziemiaństwa 
polskiego, należy pamiętać również o tych ziemianach 
mieszkających na terytorium, którzy nie znaleźli się 
na obszarze Polski po II wojnie światowej. Z kolei 
część ziemiaństwa przeżyła traumę – podobną do tej, 
którą przeżyło ziemiaństwo polskie po 1944 r. – jesz-

A drugie pytanie pana senatora jest dla mnie dużo 
trudniejsze i mam taką propozycję, żebyśmy ewen-
tualnie poprosili prezesa Polskiego Towarzystwa 
Ziemiańskiego, pan Marcina Schirmera…

(Głosy z sali: Nie, nie.)
(Senator Stanisław Kogut: To nie jest debata.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Nie, Panie Senatorze, nie będziemy rozszerzali 

dyskusji. Ja nie wyrażam na to zgody.
(Senator Jan Żaryn: Ale ja tylko proponuję…)
Ale ja nie wyrażam zgody.
(Senator Jan Rulewski: Dobrze, to ja rezygnuję…)
Przepraszam bardzo, ale nie ma takiej formuły.
(Senator Jan Żaryn: Dobrze, przepraszam bardzo, 

ja zaproponowałem, a pan marszałek zgodnie ze swoją 
kompetencją…)

Moglibyśmy prowadzić dyskusję do wieczora, ale 
ja się na to nie godzę.

(Głosy z sali: Panowie profesorowie mogą pody-
skutować w kuluarach.)

(Senator Jan Żaryn: Dobrze. Polskie Towarzystwo 
Ziemiańskie jest o wiele bardziej odpowiednim adre-
satem tego pytania niż ja. Ja nie czuję się rzecznikiem 
prasowym PTZ.)

Dziękuję bardzo.
Pani senator Barbara Zdrojewska, proszę bardzo.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Chciałabym zacząć moje pytanie od przytoczenia 

słów Wincentego Lutosławskiego, ciekawej i barw-
nej postaci. Cytuję: „Wyższe urodzenie pociąga za 
sobą przede wszystkim większe obowiązki, a nie tyl-
ko przywileje”. Chciałabym zapytać, czy możemy 
traktować czysto historycznie takie przekonanie, że 
istnieje podział na wyższe urodzenie i jakieś inne, 
czy też to przekonanie nadal jest pielęgnowane przez 
towarzystwo ziemiańskie. Proszę o odpowiedź na to 
pytanie jako demokratka i zwolenniczka równości 
obywateli demokratycznego państwa. Dziękuję.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję, Pani Senator.
Od razu powiem, że ten cytat nie zmieścił się – jak 

zapewne państwo słyszeli – w tym tekście uchwały. 
Ja bardzo chętnie odpowiem na to pytaniem, bo cytat 
jest prawdziwy i postać Wincentego Lutosławskiego 
jest prawdziwa. Otóż niewątpliwie w tradycji pol-
skiego ziemiaństwa są silne związki, poparte także 
znajomością genealogii, między ziemiaństwem a pol-
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(senator J.M. Jackowski) Była to atmosfera szczególna, coś, czego dzisiaj 
spotkać już nie można. Myślę, że równie trudne do 
wyobrażenia sobie dla kogoś, kto w tym nie uczestni-
czył, jak życie na innej planecie. W dawnych dworach, 
zazwyczaj bardzo przestrzennych, poza państwem 
domu mieszkało jeszcze wiele innych osób. Byli to 
krewni, znajomi, długoletni rezydenci, nauczyciel 
dzieci i cały rozliczny personel zatrudniony przy pra-
cach domowych. Ci wszyscy ludzie tworzyli wspólnie 
klimat domu, w którym pieczołowicie przechowywa-
no tradycję i z pokolenia na pokolenie przekazywano 
obowiązujące reguły. Tworzyły one specyficzny mo-
del życiowy, w którym zachowanie godnej postawy 
obywatelskiej było jedną z najważniejszych rzeczy. 
Domy te były ponadto prawdziwymi ośrodkami wie-
dzy i kultury, posiadały zasobne biblioteki i często 
bogate zbiory prawdziwych arcydzieł sztuki.

Chciałbym zwrócić uwagę, że to zaangażowanie 
ziemian w rozwój kultury i sztuki, w życie gospodar-
cze, a przede wszystkim w życie polityczne i w życie 
społeczne w tych środowiskach, w których mieszkali 
i działali, miało fundamentalne znaczenie zwłaszcza 
w 2 zaborach w drugiej połowie XIX wieku. Myślę 
tutaj o zaborze pruskim, później niemieckim, gdzie 
walka o polskość była szczególnie istotna, oraz przede 
wszystkim o zaborze rosyjskim, gdzie stosowano spe-
cjalne przepisy przeciwko Polakom, przeciwko polskiej 
własności ziemskiej, aby pozbawić Polaków tej własno-
ści. Ponieważ władza carska doskonale sobie zdawała 
sprawę, że dwór był ostoją polskości i zarzewiem oporu 
przeciwko zaborcy. Tak że udział ziemian – można 
by prześledzić biogramy pokolenia niepokornych, 
o których pisał chociażby Bogdan Cywiński w swojej 
znakomitej książce, a większość jego bohaterów mia-
ła jakieś związki z warstwą ziemiańską, przy czym 
wywodzili się z różnych tradycji, bo i socjalistycznej, 
i narodowej, i chrześcijańsko-demokratycznej, i kon-
serwatywnej – pokazuje w sposób doskonały i uniwer-
salny, że warstwa ziemiańska miała ogromny wpływ 
na kształtowanie historii Polski ostatnich kilkuset lat.

I dlatego z taką ogromną radością przyjmuję tę 
uchwałę. Cieszę się, że dzisiaj ją podejmiemy. Mam 
również nadzieję, że kwestia reprywatyzacji, która 
została przywołana i w uchwale, i w dyskusji czy 
w pytaniach kierowanych do pana senatora Żaryna, 
również znajdzie swój szczęśliwy epilog. Ponieważ 
ona tak naprawdę dotyczy nie tylko kwestii ziemian 
i majątków ziemskich, ale dotyczy też majątku milio-
nów Polaków czy spadkobierców milionów Polaków, 
którzy w wyniku działań komunistów utracili swoje 
nieruchomości, utracili swoją własność. Spadkobiercy 
ci do dnia dzisiejszego nie mają szans na jej odzyskanie 
albo – podkreślam: albo – uzyskanie przynajmniej 
moralnej i częściowej materialnej rekompensaty za 
utracone mienie. Tak że bardzo się cieszę, że ta uchwała 
jest przez nas podejmowana. Dziękuję. (Oklaski)

cze wcześniej, bo w czasach rewolucji bolszewickiej, 
mam tutaj na myśli część byłego Wielkiego Księstwa 
Litewskiego i szczególnie 3 gubernie: wołyńską, po-
dolską i kijowską. To były dziesiątki tysięcy rodzin 
i dziesiątki tysięcy dramatycznych losów. I cieszę 
się, że w III RP jest przywracany właściwy stosunek 
do ziemiaństwa. Nie chodzi o to, aby idealizować 
jakąś warstwę społeczną, ale o to, żeby w badaniach 
historycznych przywrócić jej właściwą rangę i rolę, 
rolę, która jest nie do przecenienia w historii Polski.

Ja chciałbym się odwołać do dwóch postaci z mo-
jego okręgu wyborczego. Po pierwsze, do Tomasza 
Klonowskiego, ziemianina, który był społecznikiem 
w Sokołówku koło Ciechanowa. Na początku XX 
wieku założył szkołę rolniczą, dzięki której masa 
młodzieży mogła pogłębiać swoją wiedzę na temat 
rolnictwa, mogła dzięki systemowi stypendialnemu 
uczyć się w tej szkole – w ten sposób podnoszono 
kulturę rolniczą. Przypomnę również, że Tomasz 
Klonowski zapisał po swojej śmierci majątek oraz 
nieruchomość związaną z tą szkołą, po to, aby ta 
szkoła przetrwała – i ona przetrwała długo po jego 
śmierci. I chciałbym przypomnieć jeszcze drugą 
postać jakby z górnej części warstwy ziemiańskiej, 
arystokratę, Ludwika Adama hrabiego Krasińskiego, 
kuzyna drugiego stopnia Zygmunta Krasińskiego, 
wielkiego wieszcza i poety. Jak wiadomo, rodzina 
Krasińskich wywodziła się z Krasnego, to jest dzi-
siejszy powiat przasnyski na północnym Mazowszu. 
Był wielkim wizjonerem i działaczem gospodarczym. 
Zbudował majątek na skalę europejską – przyjeżdżali 
do niego przedstawiciele środowisk rolniczych z całej 
Europy – majątek Krasne, gdzie do dzisiaj istnieje 
słynna stadnina, majątek, który był uprzemysłowiony. 
Pobudował cukrownię, gorzelnię, miał bardzo szeroki 
program społeczny, budował ochronki, szkoły, szpi-
tal. Był człowiekiem z wizją. Był również przemy-
słowcem. I był człowiekiem, który po prostu wniósł 
do polskiej kultury i do życia gospodarczego bardzo 
dużo świeżych myśli i przyczynił się do rozwoju 
kraju. Notabene ożenił się z wdową po Zygmuncie 
Krasińskim, z Branicką. Byli kuzynami i takie mał-
żeństwo nastąpiło.

Wysoka Izbo, trzeba pamiętać, że w domach 
ziemiańskich pamięć o historii zajmowała miejsce 
szczególne. Przodkowie, szeroko rozumiana rodzina 
składająca się nie tylko z najbliższych krewnych, ale 
i dalszych oraz powinowatych, a także znajomość 
dziejów ojczystych to był klucz do własnej tożsamości 
i stylu życia. Warto tutaj zacytować niezwykłą osobę 
– Irenę z Michałowskich Stecką, która żyła w latach 
1931–2007, była artystką malarką i wydała bardzo 
ciekawą książkę o losach swojej rodziny. O domu 
ziemiańskim pisała w sposób uniwersalny.
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Warto przywołać bardzo piękne sylwetki założycie-
li i twórców Związku Ziemian w II Rzeczypospolitej 
i tych, których przywołujemy najczęściej jako twór-
ców „Uprawy” – „Tarczy”, tej niezwykłej ziemiańskiej 
podziemnej organizacji będącej prostym przedłuże-
niem Związku Ziemian, tylko że działającej w pod-
ziemiu. Stanisław Tarnowski, Leon Krzeczunowicz – 
dwie piękne sylwetki. Postać Leona Krzeczunowicza 
może jeszcze bardziej niż prezesa Związku Ziemian 
warta jest przypomnienia. Tak jak wielu innych zie-
mian, świetny kawalerzysta. Ziemianie wygrywali 
na różnych konkursach hipicznych, mistrzostwach 
różnego rodzaju. To też jest wkład w polski sport. 
Tenis, ale i właśnie jazda konna…

Chciałbym na koniec wymienić nazwisko, ród, 
może szczególny ze względu na to, że w nim ogni-
skuje się cała wielka historia nie tylko ziemiaństwa, 
ale i Polski – ród państwa Kleniewskich, Jana i Marii 
Kleniewskich. O ile Jan Kleniewski jako gospodarz 
wspaniałych majątków, w tym majątku w Dratowie 
w powiecie puławskim, mówiąc w skrócie, zarabiał 
na życie, to znaczy modernizował te majątki i bardzo 
mocno wspierał sąsiadów, o tyle jego żona wydawała 
ten majątek. Maria Kleniewska była od tego, żeby 
organizować akcje filantropijne, tworzyć wspaniałe 
dzieła na rzecz ludności wiejskiej. Była wielką spo-
łecznicą polską, wspaniałą kobietą, która na dodatek 
wychowała dzieci, wnuki. Jednym z tych wnuków 
jest postać szczególnie mi bliska – Jerzy Olgierd 
Iłłakowicz. Cała ta rodzina Iłłakowiczów… W aktach 
Instytutu Pamięci Narodowej, gdy zbierałem infor-
macje na temat różnych rodzin ziemiańskich, w tym 
między innymi na temat rodziny Iłłakowiczów… To 
jest wielka historia represji stosowanych wobec rodzin 
ziemiańskich, którą można prześledzić właśnie na 
przykładzie rodziny Iłłakowiczów: zarówno najstar-
sze pokolenie, jak i najmłodsze, aż do wnuczków, któ-
rzy dorastali w latach osiemdziesiątych – wszyscy byli 
ścigani przez Służbę Bezpieczeństwa. Oczywiście nie 
tylko za to, że byli ziemianami, ale również dlatego, 
że byli polskimi patriotami, Żołnierzami Wyklętymi, 
działaczami niepodległościowymi. Działali i w kraju, 
i na emigracji, próbując walczyć o niepodległą Polskę.

Dlaczego tak się działo, że w warstwie ziemiań-
skiej było tak wielu bohaterów narodowych? Ano 
dlatego, że… Gdybyśmy zamknęli oczy i weszli do 
dworu polskiego na przełomie XIX i XX wieku, do 
tego pięknego decorum, to tam odkrylibyśmy wielką 
polską historię. Wszystkie bitwy polskich wspania-
łych przedstawicieli husarii, wojska polskiego z XVII, 
XVIII wieku. Zobaczylibyśmy nie zdjęcia, tylko ob-
razy wspaniałych przedstawicieli konkretnych rodów 
ziemiańskich, którzy brali udział w kolejnych bitwach. 
Młody ziemianin wychowujący się w oparciu o taki 
dorobek miał niewątpliwie ciężar patriotyzmu pol-
skiego na swoich barkach. Tylko że to nie był ciężar, 

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz pan profesor Jan Żaryn. Bardzo proszę.

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja postaram się mówić krócej. Nie skorzystam 

z tych 10 minut, bo częściowo już się wypowiadałem.
Chciałbym państwu 2 rzeczy przypomnieć czy też 

o nich opowiedzieć. Po pierwsze, ludzie. Ziemianie 
to konkretne biogramy. Pan senator Jackowski przed 
chwilą przywołał niektóre nazwiska. Ja chciałbym 
państwu przypomnieć o innych osobach, których na-
zwiska w państwa sercach i umysłach istnieją. My nie 
zawsze wiemy o tym, że to są polscy ziemianie, po-
nieważ w polskich podręcznikach na ogół nie wystę-
pują w tej roli, a ich pochodzenie, ich ścieżka wycho-
wawcza nie do końca są zwerbalizowane. Zacznijmy 
może od, powiedziałbym, wielkiego huku. Ziemianin 
polski to rotmistrz Witold Pilecki. Rotmistrz Witold 
Pilecki był wspaniałym polskim patriotą, był już 
w młodości człowiekiem walczącym o odzyskanie 
Polski odrodzonej – wszedł m.in. do oddziału majora, 
a później, w czasie II wojny światowej, pułkowni-
ka Jerzego Dąbrowskiego, pseudonim „Łupaszka”. 
To był pierwszy „Łupaszka” – Szendzielarz po nim 
przejął ten pseudonim. Jerzy Dąbrowski, ziemianin 
z Wileńszczyzny, w 1919 r. młodego Pileckiego, jak 
i wielu innych, zebrał w swoistą wycieczkę szlachec-
ko-ziemiańską. Ta kawaleria walczyła przeciwko bol-
szewikom w latach 1919–1920, podporządkowała się 
dowództwu Wojska Polskiego w 1920 r. i była później 
częścią polskiej formacji zbrojnej. Witold Pilecki, jak 
się okazało, gdy Rzeczpospolita nastała, potrafił zdjąć 
te ostrogi i zostać wspaniałym polskim ziemianinem, 
wspaniale gospodarującym, a jego małżonka wspa-
niale uczyła dzieci polskie, ale nie tylko polskie, na 
Kresach. Tamtejsza społeczność kresowa była, jak 
wiadomo, mozaiką etniczno-religijno-narodowościo-
wą. Drugi przykład osoby… Jak rozumiem, życio-
rys rotmistrza Pileckiego jest doskonale znany, jeśli 
chodzi o czasy II wojny światowej i czas powojnia. 
Proszę zatem darować mi, że nie będę tego życiorysu 
przypominał.

Druga postać, którą warto przywołać – niedługo 
o niej na pewno będziemy mówić – to Tadeusz Bór-
Komorowski, czyli ten, który najpierw stał na czele 
Armii Krajowej okręgu krakowskiego, wraz z wielo-
ma innymi, zresztą również ziemianami, współtwo-
rzył organizację „Uprawa” – „Tarcza”, i ten, który 
później jako dowódca Armii Krajowej musiał podjąć 
jedną z najdramatyczniejszych decyzji w dziejach 
Polski, to znaczy decyzję o wybuchu powstania war-
szawskiego.
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(senator J. Żaryn) nie oznacza, że akurat ta warstwa zachowywała się 
jednolicie, jednakowo.

Ja jestem przeciwny idealizowaniu, jestem tak-
że przeciwny przenoszeniu badań, Panie Senatorze 
Żaryn, albo koligacji, Panie Senatorze Jackowski, 
na grunt polityki. Pan jako badacz może oczywiście 
kwestionować reformę rolną i proponować jej cofnię-
cie. Ale jeżeli pan mówi z tej mównicy jako przedsta-
wiciel, jako członek Prawa i Sprawiedliwości, partii 
rządzącej, to musi pan sobie zdawać sprawę z wagi 
swoich słów. Musi pan także zdawać sobie sprawę, że 
niezależnie od podnoszonych zastrzeżeń dotyczących 
praworządności ówczesnej władzy i legitymacji tej 
władzy, jeżeli pan podaje w wątpliwość praworząd-
ność konkretnych posunięć, choćby reformy rolnej, 
to podaje pan także w wątpliwość np. kwestię granic, 
bo to tamta władza, PKWN itd., podpisywała umo-
wy, których nie kwestionujemy. Trzeba sobie z tego 
zdawać sprawę, że inna jest rola historyka, a inna jest 
rola polityka. Ale ja nie chcę pana pouczać, ja tylko 
mówię o konsekwencjach tej uchwały.

Pan powiedział jasno, jeżeli chodzi o reformę rol-
ną, że trzeba ją cofnąć, że ona była niepraworządna. 
Można z tym się zgodzić. Ale co to oznacza? To nie 
oznacza tylko rekompensaty. Ja uważam, że niektó-
rych spraw, niektórych decyzji nie możemy cofać. 
Nie możemy cofać także choćby dekretu o porzuco-
nym mieniu niemieckim – chociaż ten dekret także 
dotyczył części majątków polskich, obywateli pol-
skich – dlatego że wzruszenie tego dekretu oznacza 
otworzenie roszczeń niemieckich. A to był dekret 
wydany przez ówczesną władzę. Zwracam uwagę na 
te konsekwencje. Zwracam uwagę, że Senat, decydu-
jąc się na tego typu deklaracje, musi też zdawać sobie 
sprawę, że jest ciałem politycznym i te konsekwencje 
mogą być przez innych wywodzone.

Ja chcę też powiedzieć, że jest tutaj jedno zdanie, 
z którym absolutnie się… które powinno zostać usu-
nięte. Otóż jest to zdanie, w którym mowa, że współ-
czesne Polskie Towarzystwo Ziemiańskie kontynuuje 
działalność Związku Ziemian, co prawda w sposób 
ograniczony ideowo i moralnie. Po raz pierwszy 
w uchwale tego typu spotykam się z takim sformu-
łowaniem. Jest to sformułowanie, które umożliwia 
wsparcie roszczeń majątkowych obecnego Polskiego 
Towarzystwa Ziemiańskiego. Nie wiem, czy są ta-
kie roszczenia, czy będą, ale dla mnie jest to jasne. 
Skoro zapisujemy, że obecne Polskie Towarzystwo 
Ziemiańskie jest kontynuatorem Związku Ziemian, 
który już nie istnieje, to oznacza to, że wspieramy 
ewentualne roszczenia majątkowe.

W związku z tym składam poprawkę polegającą 
na usunięciu tego zdania, aby nie było żadnych wąt-
pliwości i żebyśmy nie byli wiązani z ewentualnym 
roszczeniem majątkowym w stosunku, zapewne, do 
Skarbu Państwa. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

to był przywilej. To decorum, gabinety myśliwskie, 
biblioteki z pięknymi księgozbiorami, wszystko, co 
tworzyło ten wychowawczy styl życia bardzo ważny 
dla każdego przedstawiciela rodu ziemiańskiego. I to 
wszystko, proszę państwa, zostało brutalnie zniszczo-
ne przez dwa totalitaryzmy właśnie po to, żeby wolna, 
niepodległa Polska nigdy nie powstała.

Warstwa ziemiańska, tak jak na przykład ducho-
wieństwo czy inne stany inteligencji polskiej, sta-
nowiła dla okupantów niemieckiego i sowieckiego 
olbrzymie zagrożenie. Adolf Bniński, delegat rządu 
polskiego na teren Wielkopolski, czyli okupacyjnego 
kraju Warty, został zaaresztowany i zamordowany 
z jednej strony jako wspaniały przedstawiciel rodu 
ziemiańskiego, a z drugiej strony jako przedstawiciel 
najważniejszej podziemnej struktury organizacyj-
nej. To wszystko mówi nam o tym, że już najwyższy 
czas na to, żebyśmy jako Senat potrafili dzisiaj dać 
społeczeństwu polskiemu taki impuls do tego, żeby 
przypomnieć sobie i oprzeć swoją tożsamość narodo-
wą także na tym dziedzictwie. Nie twierdzę, że tylko 
na tym dziedzictwie, ale także na tym dziedzictwie, 
które nie zostało schowane gdzieś do niszy, ale zosta-
ło zniszczone także w naszej jako narodu polskiego 
mentalności.

Bardzo się cieszę, że ta uchwała zostanie podjęta, 
bardzo jestem z tego rad; mam nadzieję, że pomoże to 
w przyszłych pracach nad ewentualną ustawą repry-
watyzacyjną. A żeby to wszystko się stało, musimy 
dzisiaj jako Senat dojść do wspólnego wniosku – wszy-
scy jesteśmy Polakami – że jesteśmy zobowiązani do 
podtrzymywania dziedzictwa narodowego w jego bo-
gactwie, a tego dziedzictwa narodowego w jego bogac-
twie nie będzie bez dziedzictwa ziemiańskiego żywego 
w naszej mentalności. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ta uchwała wywołuje we mnie mieszane uczucia 

ze względu na podejście klasowe albo warstwowe, 
tzn. jeżeli ktoś był przynależny do jakiejś grupy spo-
łecznej… Albo inaczej: że przynależność do grupy 
społecznej determinowała czyjś patriotyzm i zacho-
wanie się jak gdyby w całości. Tak nie było. Ja przy-
pomnę, że większość w oddziałach partyzanckich 
w czasie II wojny światowej i po wojnie stanowili 
chłopi – ponad 60%. Była nawet organizacja chłop-
ska, Bataliony Chłopskie, podległe jednej z partii 
politycznych, to było takie wojsko chłopskie. Ale to 
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wości wyjścia z tej sytuacji, zrobienia czegokolwiek. 
I mamy w tej chwili w kraju taką sytuację, Drodzy 
Państwo, że ileś setek dworów, pałaców, stoi w ru-
inie. Tak naprawdę to jest ostatnia chwila, żebyśmy 
mogli czemuś zaradzić. Projekty reprywatyzacyjne 
są zwykle bardzo szerokie, ale mówię tu o zabyt-
kach kultury materialnej. Jeśli mają one wrócić do 
poprzednich właścicieli, to powinny wrócić z odpo-
wiednim wsparciem, w taki sposób, by były środki 
finansowe na ich remont i przywrócenie… Drodzy 
Państwo, takich majątków jest wiele. W moim okrę-
gu pod Częstochową niszczeje pałac w Kruszynie, 
niegdyś rezydencja Lubomirskich, nieco dalej jest, 
Drodzy Państwo, majątek w Żytnie, którego ostatnim 
właścicielem był Jacek Siemieński, poseł na Sejm 
RP, prezes wspomnianej w uchwale „Uprawy”. Te 
majątki niszczeją, Szanowni Państwo, i jeśli dziś nie 
podejmiemy naprawdę skutecznych i bardzo kon-
sekwentnych działań mających na celu zachowanie 
ostatnich zabytków kultury materialnej ziemian, to 
co zostawimy dla przyszłych pokoleń? Co pozostanie 
z tego majątku i tego dorobku, poza słowem pisanym, 
poza portretem? Zostanie niewiele. To jest ostatnia 
chwila na ratowanie dworów i pałaców, które każdego 
dnia popadają w ruinę. Dziękuję. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Jeszcze raz proszę o zabranie głosu pana senatora 

Jana Żaryna.

Senator Jan Żaryn:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Przede wszystkim bardzo dziękuję za ten głos, 

Panie Senatorze. Pan senator Majer powiedział wła-
śnie to, co także należało dziś powiedzieć. To jest 
świadectwo naszych czasów. III Rzeczpospolita na 
pewno może się poszczycić wieloma osiągnięciami 
i jesteśmy wszyscy z nich dumni. Jeśli jednak spoj-
rzymy na mapę polskich dworów, pałaców, różnego 
rodzaju zabytków kultury ziemiańskiej, a także ka-
pliczek, które są częścią tej kultury, to okaże się, że 
w latach III Rzeczypospolitej zostało zamienionych 
w ruinę co najmniej tyle samo polskich zabytków, ile 
zniszczyli okupanci niemieccy i sowieccy komuniści. 
I to jest dziedzictwo III RP bez ustawy reprywatyza-
cyjnej. Trzeba też mieć świadomość tego, że jesteśmy 
za to odpowiedzialni niezależnie od tego, z jakiej je-
steśmy opcji politycznej.

A teraz chciałbym krótko odpowiedzieć panu 
marszałkowi Borusewiczowi. Przede wszystkim 
ja nie mówiłem, że należy cofnąć dekrety PKWN. 

Marszałek Stanisław Karczewski: 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pan senator Majer. Bardzo proszę.

Senator Ryszard Majer:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Goście!
W przeciwieństwie do mojego przedmówcy z wiel-

ką radością witam projekt tej uchwały, bo rola towa-
rzystwa ziemiańskiego nie sprowadza się, Drodzy 
Państwo, tylko i wyłącznie do ostatnich 100 lat po 
odzyskaniu niepodległości. Drodzy Państwo, kiedy 
mówimy o roli ziemian jako elity, to tak naprawdę 
mówimy o tym, jak było kształtowane państwo pol-
skie na początku XX wieku To dzięki tej warstwie 
społecznej przetrwał naród. To dzięki tej warstwie 
społecznej naród się rozwijał mimo okresu niewoli. 
Drodzy Państwo, ziemianie w XIX wieku położyli 
ogromny nacisk na rozwój społeczny, gospodarczy 
i kulturalny kraju. O rozwoju kulturalnym mówili 
moi przedmówcy, więc powiem o aspekcie społecz-
nym. Drodzy Państwo, to dwory i pałace były tymi 
miejscami, w których niesiono pomoc, w których za-
kładano szpitale, ochronki, w których rozwijało się 
szkolnictwo elementarne.

Drodzy Państwo, jeśli chodzi o wkład ziemian 
w rozwój gospodarczy, to ziemianie tworzyli podwali-
ny nowoczesnego rolnictwa polskiego. Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego to, Drodzy Państwo, insty-
tut, który został stworzony przez polskich ziemian.

Drodzy Państwo, mówiąc o kulturze, mówimy 
o elicie. W XIX wieku i na początku XX wieku zie-
mianie byli elitą państwa polskiego. Elita zawsze 
ma to do siebie, że nie jest zbyt liczna. Oczywiście 
pan marszałek Borusewicz ma słuszność, mówiąc, 
że o niepodległość walczyli chłopi i przedstawiciele 
innych klas. Tak, to prawda. Jednak to warstwa in-
teligencka, warstwa ziemiańska miała umiejętności 
i właściwości, które pozwoliły na zarządzanie tymi 
oddziałami, często z wielkim powodzeniem.

Drodzy Państwo, pragnę powiedzieć o jeszcze jed-
nym elemencie. Pragnę powiedzieć o tym, co nam po 
ziemiaństwie zostało. Zostały zabytki kultury mate-
rialnej, parki, pałace, dwory – niestety często w bar-
dzo opłakanym stanie. I niestety przez ostatnie lata 
nie potrafiliśmy sobie z tym poradzić. Współbrzmi 
to ze słowami o reprywatyzacji, które padały na tej 
sali. W latach dziewięćdziesiątych część dworów, 
pałaców, a może raczej – tak bym powiedział – ruin 
tych obiektów była przekazywana różnymi droga-
mi potomkom ziemian, czasami sprzedawano je za 
symboliczną złotówkę. Tyle że, Drodzy Państwo, jeśli 
przekazano sam zrujnowany dwór potomkom rodziny, 
która nim władała, bez zaplecza gospodarczego, to 
nie było nakładów na jego remont i nie było możli-
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(senator J. Żaryn) wstał w warunkach niepraworządności, a wykonany 
był tym bardziej niepraworządnie, bo w oparciu o siłę, 
a nie o prawo stanowione.

Ostatnia kwestia jest taka, że oczywiście bar-
dzo proszę państwa o to, żebyśmy głosowali nad tą 
uchwałą bez poprawek i żeby jeszcze na tym posie-
dzeniu odbyło się głosowanie nad tą uchwałą, ponie-
waż właśnie mija setna rocznica powołania Związku 
Ziemian. Byłoby to właściwą okolicznością, żebyśmy 
dziś proces uchwalania tego projektu zakończyli. Jest 
to oczywiście wniosek formalny. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Tak, rozumiem. Przyjmuję ten wniosek.
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana profesora Kazimierza 

Wiatra.

Senator Kazimierz Wiatr:

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Muszę powiedzieć, że jestem zdumiony tymi sło-

wami, które pan senator, pan marszałek Borusewicz 
tu przed chwilą wypowiedział. To jest w ogóle 
niesłychane. Myślę, że senatorowie niepodległej 
Rzeczypospolitej, słuchając takich słów, jednak po-
winni protestować. Bo mówienie o praworządności 
PKWN, a do tego sprowadzały się te zdania przywo-
łujące i reformę rolną, i stanowienie granic…

Przecież w tym czasie były liczne aresztowania, 
represje, ofiary, tysiące osób utraciły życie. Już po-
mijam to, o czym mówił pan senator Żaryn, że to 
uznanie nastąpiło dopiero w lipcu 1945 r. Ale co to 
znaczy „uznanie”? Przecież ta władza nie miała żad-
nej legitymacji, aby mienić się władzą państwa pol-
skiego. Była to zwykła okupacja sowiecka, a władza 
przyjechała na czołgach. Podejmujemy też uchwały 
mówiące o różnych aspektach tego wątku. Przecież 
z jednej strony w tym czasie była konstytucja, był 
legalny rząd, z drugiej strony były czołgi, obce woj-
ska, obce służby.

Muszę powiedzieć, że w tych środowiskach nie-
podległościowych, w których miałem zaszczyt dzia-
łać przed 1989 r., było takie oczekiwanie, że kiedy 
będzie demokratyczna Polska, to rozpoczniemy od 
powrotu do konstytucji kwietniowej, do stanięcia na 
twardym gruncie. Bo jeśli państwo prawa, to pytanie, 
od jakiego momentu? Jak długo ten grzech nielegal-
nego prawa stanowionego przez okupanta będzie za 
nami się wlókł? Była „gruba kreska”, były kłopoty. 
Ja pamiętam poważne wątpliwości pana prezydenta 
Ryszarda Kaczorowskiego i jego współpracowników 
co do przekazania insygniów Lechowi Wałęsie. To 
wcale nie było takie oczywiste.

Gdybym mógł to powiedzieć, to bardzo chętnie bym 
to zrobił, ale to nie jest rok 1945, a ja nie jestem pre-
zydentem Stanów Zjednoczonych, nie jestem pre-
mierem Wielkiej Brytanii, nie jestem przywódcą 
Francji, Włoch, a to wszystkie te państwa dokonały 
gwałtu na Polsce i Polakach w momencie, kiedy na 
przełomie czerwca i lipca, na początku lipca 1945 r. 
uznały Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, po-
wstały na bazie układu jałtańskiego, niewykonanego 
zresztą przez sowietów, jako aktu, który rozgrzeszał 
Anglosasów z przyrzeczeń dotyczących odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. Jednak mówiłem 
i ewidentnie mogę powiedzieć i jako polityk, i jako 
historyk, że wszystkie te akta prawne, które zalegi-
tymizowali Anglosasi, powstałe w latach 1944–1945, 
czyli w okresie, kiedy rządem legalnym, także w skali 
międzynarodowej, był polski rząd na uchodźstwie 
i Polskie Państwo Podziemne, były aktami nieprawo-
rządnymi. To PKWN podpisywał umowy ze Stalinem 
i Stalin z PKWN, a Stalin i PKWN to były synoni-
my. To nie była ani polska praworządna władza, ani 
jakikolwiek reprezentant polskiego narodu. W tym 
kontekście niewątpliwie te akty prawne były niepra-
worządne. Odsyłam państwa do bardzo ciekawych 
dyskusji na temat praworządności dekretów PKWN, 
bo dotyczy to nie tylko…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, prze-

praszam. Szanowni Państwo…)
Ja wiem, już kończy się moje 5 minut…
(Wicemarszałek Maria Koc: Nie, nie, nie o czas 

mi chodzi, tylko chciałabym prosić państwa o ciszę. 
Proszę o skupienie, o ciszę.)

Ja przy tej okazji tylko chcę wspomnieć, że wśród 
prawników polskich jest od wielu lat prowadzona 
bardzo ciekawa dyskusja właśnie na temat tego okre-
su PKWN i o tym, w jakiej mierze tam te dekrety… 
A dotyczy to nie tylko reformy rolnej, także np. de-
kretu sierpniowego, bardzo ważnego dekretu, doty-
czącego m.in. oskarżeń o kolaborację z Niemcami, 
wręcz o bycie funkcjonariuszem III Rzeszy czy ko-
laborantem z III Rzeszą, dekretu o ochronie państwa 
z października 1944 r. czy tych dekretów przywoła-
nych przez pana marszałka, dotyczących wymiany 
ludności z Kresów na bazie umów między PKWN 
a przygranicznymi republikami sowieckimi, czyli 
białoruską i ukraińską.

Prawnicy mają poważny dylemat, jak rozwiązać 
problem praworządności tych dekretów, które powsta-
wały w okresie, kiedy władza, która je tworzyła, to nie 
była władza praworządna, bo ona nie była także umo-
cowana w prawie międzynarodowym. Ale zostawmy 
to na boku. Ja nie powiedziałem, żeby cofnąć dekret 
o reformie rolnej, ja powiedziałem, że ten dekret po-
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(senator K. Wiatr) wdrukowywany i niestety po 1989 r. ten stereotyp 
nadal, jak widać, pokutuje.

Ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że jeżeli chodzi 
o ziemiaństwo, to od XIX wieku czy na przełomie 
XIX i XX wieku oraz w okresie międzywojennym 
ziemianami byli lekarze, ziemianami byli chłopi, zie-
mianami byli mieszczanie, ziemianami byli Polacy, 
ziemianami byli Żydzi, ziemianami w Polsce byli 
Niemcy, Białorusini, Ukraińcy, Rosjanie, Francuzi, 
przedstawiciele różnych grup społecznych i różnych 
grup etnicznych.

I chciałbym tutaj przywołać bohatera z mojego 
okręgu wyborczego, jednego z żołnierzy powsta-
nia styczniowego, Samuela Posnera, który zgi-
nął bohatersko w bitwie pod Rozwozinem 3 lipca 
1863 r. i został pochowany na żydowskim cmentarzu 
w Żurominie. Samuel urodził się w 1835 r. jako syn 
Dawida i Salomei Posnerów. Był właścicielem dóbr 
Kuchary i Idzikowice koło Sochocina w powiecie 
płońskim i wnukiem Salomona Markusa Posnera, 
kupca, filantropa i rabina przybyłego do Polski 
z Finlandii, działacza na rzecz asymilacji Żydów 
i jednego z prekursorów rolniczego osadnictwa 
żydowskiego na wsi polskiej. Warto tu podkreślić, 
że na mocy ukazu carskiego z 1822 r. Żydzi mo-
gli kupować majątki ziemskie. Samuel Posner od 
połowy lat pięćdziesiątych XIX w. studiował ma-
larstwo w Niemczech, a następnie we Włoszech. 
Tam zetknął się z ruchem wolnościowym i walczył 
pod dowództwem Garibaldiego. Gdy wybuchło po-
wstanie, wstąpił w szeregi powstańcze, do oddziału 
dowodzonego przez Stanisława Zgliszczyńskiego, 
pseudonim „Kaszuba”. 3 lipca 1863 r. ten liczą-
cy około 130  słabo uzbrojonych powstańców od-
dział został zaatakowany pod Rozwozinem koło 
Żuromina przez blisko 300-osobowy oddział esau-
ła Dukmasowa. Powstańcy próbowali się wyrwać 
z zamykającego się pierścienia okrążenia. Sytuacja 
była trudna. „Posner” – pisał historyk – „z garstką 
podobnych sobie bohaterów stanął jak mur przed 
Moskwą i piersiami swymi zasłaniał odwrót od-
działu. Kula ugodziła go w oko i na miejscu trupem 
położyła; prawie wszyscy waleczni jego towarzy-
sze podobnemu ulegli losowi, ale za to cały oddział 
ocalał”. Bohaterski czyn Posnera odbił się szerokim 
echem na całym Mazowszu, a badacz powstania na 
Mazowszu, profesor Ryszard Juszkiewicz, nazwał 
go żuromińskim Leonidasem.

Jest to jeden z bardzo charakterystycznych przy-
kładów, pokazujący, dlaczego w polskiej tradycji i hi-
storii – wynikało to między innymi z utraty własnego 
państwa – taka była rola środowiska ziemiańskiego, 
dlaczego był taki fenomen środowiska ziemiańskiego 
i jak ważną rolę ono odegrało. I bardzo dobrze, że 
przywracamy temu środowisku właściwe miejsce. 
Co oczywiście nie znaczy – i o tym…

Staramy się omijać te trudne tematy. Staramy się 
patrzeć w przyszłość. Pan senator Żaryn za delikat-
nie tu przede mną powiedział. Panie Senatorze, nie 
bądźmy tacy delikatni, bo za chwilę będziemy mówić 
o ofiarach na Wołyniu i o innych ofiarach. A przecież 
tutaj było źródło tak wielu nieszczęść. Dlatego nie 
mogę słuchać akceptacji i uznania dla PKWN i dla 
tego wszystkiego, co się z tym wiąże. Osobną sprawą 
są krzywdy i ich naprawa. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Profesorze.
I o zabranie głosu poproszę pana…
(Senator Bogdan Borusewicz: Pani Marszałek…)
…senatora Jackowskiego.
(Senator Bogdan Borusewicz: …w formie spro-

stowania.)
Proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pan senator Wiatr, twierdząc, że chwaliłem PKWN 

i stwierdzałem, że decyzje PKWN to były decyzje su-
werennego organu, i oburzając się z tego powodu, nie 
zrozumiał mnie. Nie zrozumiał mnie. Ale ja z tego 
powodu się nie oburzam, Panie Senatorze.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
O zabranie głosu poproszę pana senatora Jana 

Marię Jackowskiego.
(Senator Piotr Zientarski: Ten wyjaśni wszystko.)
(Senator Stanisław Kogut: To po co zaczynaliście 

dyskusję?)
Proszę o ciszę, Panowie Senatorowie.

Senator Jan Maria Jackowski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Goście!
Ja bym chciał zwrócić uwagę na dziwną metodo-

logię, która się wkradła do naszej dyskusji, ponieważ 
w tej naszej dyskusji pojawiły się wątki historiogra-
fii marksistowskiej mówiącej o walce klas. Te wąt-
ki mnie zaniepokoiły, no bo jako żywo wyszliśmy 
z okresu marksistowskiego. Ja pamiętam, jako student 
historii, że…

(Senator Piotr Zientarski: Może z głowy? Z głowy 
wreszcie by się przydało.)

…była taka moda, że krytykowano ziemian, że to 
krwiopijcy ludu, że to klasa próżniacza, nic nierobią-
ca, która działa na zgubę po prostu całej Polski. No, 
taki stereotyp, niestety, był, on był jakoś tam nam 
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(senator J.M. Jackowski) Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania 
projektu uchwały skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej i zobowiązał komisję do przedstawie-
nia jeszcze na tym posiedzeniu Senatu dodatkowego 
sprawozdania. Znajduje się ono w druku nr 197 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora Jana 

Żaryna, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca  
Jan Żaryn:

Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Ustawodawcza zebrała się w przerwie, 

by przedyskutować przede wszystkim poprawkę 
wniesioną przez pana senatora i marszałka Bogdana 
Borusewicza. Przypomnę, że poprawka dotyczyła 
skreślenia zdania: „Współcześnie działania Związku 
Ziemian kontynuuje Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, 
będąc jego ideowym i moralnym spadkobiercą”. Po 
dyskusji odbyło się głosowanie. W wyniku głosowania 
nikt nie poparł poprawki pana senatora Borusewicza, 
4 osoby się wstrzymały, wszystkie pozostałe osoby, 
zdecydowana większość, były za odrzuceniem tejże 
poprawki. Zatem bardzo proszę o przyjęcie uchwały 
w 100. rocznicę powstania Związku Ziemian bez po-
prawek, zgodnie z drukiem nr 197 S. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Czy pan senator wnioskodawca, pan marszałek 
Bogdan Borusewicz chce jeszcze zabrać głos?

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, dziękuję.)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnio-
skodawcy w związku z przedstawionym dodatkowym 
sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić 
takie zapytanie? Nie widzę chętnych. Dziękuję.

Przystępujemy zatem do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad poprawką, druk nr 197 X, a następnie 
nad przyjęciem projektu w całości, druk nr 197 S, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną 
poprawką pana senatora Bogdana Borusewicza, za-
wartą w druku nr 197 X.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 89 senatorów, 26 było za, 57 – przeciw, 

6 się wstrzymało. (Głosowanie nr 6)

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie 
Senatorze.)

…też wyraźnie mówiłem w swoim wystąpieniu 
– że wszyscy członkowie tego środowiska to były 
świetlane postacie. Bo żadna grupa społeczna czy 
grupa zawodowa nie składa się z samych idealnych 
postaci. I o tym również należy pamiętać. Dziękuję.

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

na piśmie złożył pan senator Bogdan Borusewicz.
Przypominam że drugie czytanie kończy się skie-

rowaniem projektu do komisji w celu ustosunkowania 
się do zgłoszonych w toku dyskusji wniosków.

W związku z tym stwierdzam, że Senat kieruje 
projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Senator Jan Żaryn zgłosił wniosek o wyznaczenie 
komisji terminu przygotowania dodatkowego spra-
wozdania w celu przeprowadzenia trzeciego czytania 
projektu uchwały jeszcze na tym posiedzeniu Senatu. 
Jeśli nie usłyszę głosów sprzeciwu, uznam, że Senat 
przyjął przedstawiony wniosek.

Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo.
Ogłaszam półgodzinną przerwę, do godziny 10.48.
Bardzo proszę o komunikat.

Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk:

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w sprawie 
rozpatrzenia wniosków złożonych na dwudziestym 
drugim posiedzeniu Senatu do projektu uchwały 
w 100. rocznicę powstania Związku Ziemian odbę-
dzie się 5 minut po ogłoszeniu przerwy w sali nr 176. 
Dziękuję.

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 18  
do godziny 10 minut 48)

Wicemarszałek Maria Koc:

Szanowni Państwo, przedłużam przerwę do go-
dziny 11.10.

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 48  
do godziny 11 minut 10)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Można zacząć, tak?
Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-

siątego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w 100. rocznicę powstania Związku Ziemian.
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miały miejsce liczne jej nowelizacje. Ja wydrukowa-
łem tę aktualnie obowiązującą ustawę o szkolnictwie 
wyższym. Proszę państwa, ta ustawa jest bardzo ob-
szerna, co wcale nie sprzyja rozwojowi i funkcjo-
nowaniu szkolnictwa wyższego. Mówi się o nadre-
gulacji i o zabijaniu samodzielności, kreatywności, 
przedsiębiorczości. Mamy nadzieję, że nowa ustawa 
będzie 3 razy cieńsza.

Wracam do kwestii przedmiotowej ustawy. Podjęto 
się w niej ograniczenia szeregu utrudnień, przede 
wszystkim biurokratycznych, przy czym skupiono 
się głównie na zagadnieniach niekontrowersyjnych, 
oczywistych. Jest ich wiele, w sumie ponad 31 wąt-
ków dotyczących szkolnictwa wyższego, 6 dotyczą-
cych stopni i tytułów naukowych, a także stypendiów. 
Najważniejsze z nich to ograniczenie biurokracji 
związanej z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla 
Szkolnictwa Wyższego, z powrotem do 4-letniego 
okresu pomiędzy poszczególnymi ocenami nauczy-
cieli akademickich, likwidacja konkursu przy awansie 
nauczyciela akademickiego, mniej obowiązków spra-
wozdawczych związanych z bazą POL-on zawierającą 
dane o szkolnictwie wyższym, a także zachowanie 
uprawnień podczas zmian organizacyjnych jednostek.

Oczywiście ustawa była opiniowana, konsultowa-
na, od marca była udostępniona na stronie interneto-
wej Rządowego Centrum Legislacji.

Są w niej też bardziej radykalne zmiany, jak na 
przykład likwidacja zatwierdzania statutów uczelni 
przez ministerstwo czy też sprawa dowolności stu-
diów podyplomowych.

Jeśli chodzi o wymienienie tych najważniej-
szych zmian, to w pierwszym punkcie jest mowa 
o Krajowych Ramach Kwalifikacji. Druga sprawa 
to jest ograniczenie limitowania miejsc dla osób po-
dejmujących studia na kolejnym kierunku – pamię-
tamy, że poprzednio było duże poruszenie społeczne 
związane z uniemożliwieniem studiowania na dru-
gim kierunku, teraz ta ustawa likwiduje te ograni-
czenia. Są także zapisy dotyczące Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej, w szczególności prowadzonych przez 
nią akredytacji. Jest też na przykład taki szczegółowy 
zapis, aby umożliwić uczelniom, w związku z moni-
torowaniem karier zawodowych, zbieranie adresów 
e-mailowych absolwentów. Jest uściślenie przepisu 
o utworzeniu publicznej uczelni zawodowej. Ważną 
sprawą jest też zamieszczanie w wykazie nauczycieli 
akademickich i pracowników naukowych informacji 
o prawomocnym orzeczeniu wobec nauczyciela kary 
dyscyplinarnej. Jest jeszcze wiele, wiele innych spraw, 
choć być może nie ma w tym momencie potrzeby 
szczegółowego ich prezentowania. Przykładem bar-
dzo szczegółowej sprawy jest zmiana podmiotu wła-
ściwego do prowadzenia na rzecz studentów szkoleń 
w zakresie ich praw i obowiązków. Do tej pory miał 
to robić Parlament Studentów Rzeczypospolitej, w tej 

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały zawartym 
w druku nr 197 S.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem pro-
jektu?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 89 senatorów, 71 – za, 7 – przeciw, 11 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 7)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w 100. rocznicę powstania Związku 
Ziemian.

Bardzo proszę pana Marcina Schirmera, preze-
sa zarządu Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, 
o podejście do stołu prezydialnego. Chciałbym panu 
wręczyć uchwałę. (Oklaski)

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piątego 

porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 216, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 216 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Nauki, 
Edukacji i Sportu, pana senatora Kazimierza Wiatra, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Komisja Nauki, Edukacji i Sportu na posiedzeniu 

w dniu 29 czerwca rozpatrzyła ustawę o zmianie usta-
wy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych 
innych ustaw; druk nr 216. Ustawa ta jest nazywana 
potocznie ustawą odbiurokratyzowującą.

(Rozmowy na sali)
Ustawa jest dość obszerna, bowiem zapisana jest 

na 25 stronach. Ale chciałbym w tym miejscu zazna-
czyć, że trwają już prace nad opracowaniem…

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Grzegorz Czelej)

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo proszę 
o ciszę.)

…nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Minister 
nauki i szkolnictwa wyższego, pan premier Jarosław 
Gowin, ogłosił konkurs, zostały wyłonione 3 zespoły, 
mają one opracować do stycznia czy lutego przyszłe-
go roku założenia ustawy, potem odbędzie się anali-
za i prawdopodobnie jakieś scalenie tych propozycji 
i będą one przedstawione na Kongresie Nauki Polskiej.

Obecna ustawa o szkolnictwie wyższym pochodzi 
z roku 2005, przy czym w czasie jej obowiązywania 

(marszałek S. Karczewski)
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(senator sprawozdawca K. Wiatr) Tutaj został wygłoszony przez przedstawiciela 
ministerstwa, przez pana ministra taki pogląd, że 
ponieważ to są studia odpłatne, liczymy na to, że ci 
kandydaci będą głosować niejako nogami, mówiąc 
kolokwialnie, czyli będą podejmowali świadomą 
decyzję, oceniali, na ile proponowane studia pody-
plomowe są wartościowe. Oczywiście można dysku-
tować, czy to jest słuszny pogląd, czy to jest wystar-
czające. W każdym razie były zgłaszane postulaty, 
że obecne ograniczenie nie zawsze jest uzasadnione. 
Tyle mogę powiedzieć.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Ja mogę powiedzieć, 
że nie bardzo się z tym zgadzam, ale to nie jest czas 
na dyskusję.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę o pytania.
Nie widzę więcej chętnych.
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Kazimierz Wiatr: Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister nauki 
i szkolnictwa wyższego.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy?

Zapraszam.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
Aleksander Bobko:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Najważniejsze elementy tej ustawy przedstawił 

już pan senator sprawozdawca, za co bardzo dzięku-
ję, nie będę tego powtarzał. Chciałbym powiedzieć 
tylko o idei.

Otóż, po pierwsze, powiedziałbym, że środowisko 
bardzo mocno oczekuje deregulacji i odbiurokraty-
zowania. Ustawa, którą tu zaprezentował pan senator 
Wiatr, faktycznie jest bardzo obszerna, a co gorsze 
była już kilkukrotnie modyfikowana i w tej chwili 
stanowi pewien twór nie do końca wewnętrznie spój-
ny. Stąd podjęto już prace nad nową ustawą, która, 
mamy nadzieję, będzie bardziej zgrabna, mniejsza 
i łatwiejsza w użytkowaniu. Mamy świadomość, że 
ta deregulacja, którą teraz prezentujemy, może być 
niezadowalająca. Chociaż – jak choćby w pytaniu 
o studia podyplomowe – pojawiają się także głosy, że 
może w niektórych punktach zmierza zbyt daleko, że 
zbyt daleko deregulujemy. Ale dla mnie i dla mini-
sterstwa, oprócz konkretnych zapisów i konkretnych 
uproszczeń, które w tym projekcie się znajdują, bar-
dzo ważny jest także sygnał dla całego środowiska, że 

chwili przejmują to samorządy uczelni. Wiele jest tu 
istotnych udogodnień, które spowodują, że w tym 
okresie, zanim powstanie nowa ustawa, życie będzie 
łatwiejsze, ta mitręga biurokratyczna będzie mniejsza.

Oczywiście jest wiele nowych pól. Na posiedzeniu 
komisji o nich także dyskutowaliśmy. Niemniej jed-
nak, ponieważ budzą one szerszą dyskusję, postano-
wiono, żeby w tej ustawie, w ustawie deregulacyjnej 
się one nie znalazły.

Po przeanalizowaniu tych wszystkich okoliczności 
komisja wnosi do Wysokiego Senatu o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

(Głos z sali: Pani senator Rotnicka.)
Pani Senator, bardzo proszę.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Senatorze! Mam pewne pytanie, 

bowiem w tej ustawie wprowadzono zmiany dotyczą-
ce studiów podyplomowych i można powiedzieć, że 
jest to pewna liberalizacja, jest to możliwość prowa-
dzenia na uczelni nawet takich studiów podyplomo-
wych, w przypadku których nie jest określony kie-
runek, nie jest wskazane, co te studia podyplomowe 
mają dać. Czy zatem nie jest to furtka do tego, żeby 
korzystać, nie wiem, z materialnego dobra uczelni, 
a nie odpowiadać za to, kogo się po tych studiach wy-
puszcza? Pytam, bo ja nie wiem, kto będzie kształcił 
tych studentów podyplomowych. Czy pan może mi 
to przybliżyć?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Pani Senator! Dyskutowaliśmy 

o tej sprawie na posiedzeniu komisji. Wydawało się, 
że to jest kwestia jakiejś rękojmi, że jeżeli uczelnia 
prowadzi kształcenie w danym kierunku, to jest 
prawdopodobne, że studia podyplomowe też będą 
prowadzone na odpowiednim poziomie.
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(sekretarz stanu A. Bobko) A jeśli idzie o ocenę instytucjonalną, to też było 
dyskutowane. Było wahanie w dwie strony – czy re-
zygnować z tego, czy nie rezygnować. Właściwie ta 
zmiana pojawiła się już na etapie końcowym, czy 
nawet po wejściu projektu do Sejmu. Była to inicjaty-
wa aktualnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która 
w zasadzie zaproponowała, aby z tego instrumentu 
zrezygnować. Sprawa jest, jak powiedziałem, dysku-
syjna. To znaczy, w jakim stopniu przeprowadzone 
w ostatnich latach instytucjonalne akredytacje speł-
niały swoje zadanie, a w jakim stopniu stanowiły 
pewien element przebiurokratyzowania, czyli wła-
śnie ten dodatkowy instrument, który był w rękach 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a efekt tych akredy-
tacji nie był do końca wymierny. Tak że już na ostat-
nim etapie prac zdecydowaliśmy się na poparcie tego 
wniosku Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ale przy 
założeniu i także ze świadomością, że te rozwiązania 
są właściwie krótkoterminowe, że za 2 lata będziemy 
mieli już systemowe i docelowe rozwiązanie. A nie 
wydaje się, żeby w tym okresie przejściowym, przez 
najbliższe 2 lata, w związku z tym, że takiego rodzaju 
akredytacji nie będzie, wyniknęły jakieś problemy. 
To w jakimś sensie uprości działanie Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej, a także ułatwi przygotowywanie 
się poszczególnym uczelniom i jednostkom nauko-
wym do akredytacji. Tak że jest to po prostu element 
uproszczenia.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Wojtyła, bardzo proszę.
(Senator Andrzej Wojtyła: Ja dziękuję. Nie będę 

zadawał pytania, bo pan minister w swojej wypowie-
dzi już zawarł odpowiedź na pytanie, które chciałem 
zadać.)

Dziękuję.
Pani senator Rotnicka. Proszę o pytania.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Ja też króciutko, bo właściwie nawiązuję do wy-

powiedzi pana senatora Wacha. Ta ocena instytucjo-
nalna jednak miała pewien walor, powiedziałabym, 
nobilitujący. Były wydziały czy uczelnie lepsze i gor-
sze – i to też była pewnego rodzaju informacja dla 
tych, którzy wybierali się na studia. Takie, nazwę to 
krótko, rankingi jednak są na całym świecie. Mówi 
się, że ta uczelnia jest fantastyczna, ta jest dobra, 
a tamta jest gorsza itd. Być może trzeba by pomyśleć 
nad zmianą kryteriów prowadzących do tej oceny. Ale 
skoro pan minister mówi, że jest to tzw. tymczasówka 
na rok czy na 2 lata, to ja myślę, że po okresie wypró-
bowania tych wszystkich rozwiązań będzie można do 
niektórych spraw wrócić, bo one były, moim zdaniem, 

naprawdę na poważnie traktujemy w tej chwili sprawę 
właśnie deregulacji, sprawę uproszczenia przepisów 
i stworzenia takich warunków, aby uczelnie mogły 
faktycznie korzystać z przysługującej im i chronionej 
prawnie autonomii. To jest w tym wszystkim być 
może najważniejsze. A mam nadzieję, że w ciągu 
kolejnego roku powstaną zręby ustawy, która wszyst-
kim nam będzie mogła sprawić satysfakcję. Dziękuję 
bardzo.

Jeżeli są pytania, to bardzo proszę.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Piotr Wach:

Chciałbym zapytać o rzecz następującą, a mia-
nowicie o zakres działania Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej. Byłem na posiedzeniu komisji, ale 
wtedy o to nie pytałem. Obecnie chciałbym dopy-
tać. Mianowicie dlaczego zrezygnowano w całości 
z akredytacji instytucjonalnej? To oczywiście powo-
duje w tej nowelizacji cały szereg zmian zapisów, ale 
zasadniczo po prostu nastąpiła całkowita rezygnacja. 
Proszę uprzejmie to uzasadnić.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
Aleksander Bobko:
To znaczy, faktycznie to był jeden z żywo dys-

kutowanych punktów. O tym pan senator sprawoz-
dawca mówił, ale może warto jeszcze przywołać, 
że te zmiany, które się pojawiły, przez kilka miesię-
cy były dyskutowane w różnych gremiach. Mamy 
świadomość, że niektóre rozwiązania są dyskusyjne, 
choćby właśnie to dotyczące studiów podyplomo-
wych. Prawda? Są argumenty za tym, że być może 
należałoby tutaj jednak narzucić pewną regulację 
ograniczającą swobodę uczelni, ale wychodzimy z za-
łożenia, że autonomia rodzi także odpowiedzialność, 
że uczelnie będą odpowiedzialnie korzystały z tych 
instrumentów, które mają. Poza tym właśnie płatne 
studia sprawiają, że zainteresowani mają po prostu 
decydujący głos.
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(senator J. Rotnicka) w moim rozumieniu, miała właśnie mieć taki walor 
trochę hierarchizujący pod względem jakości kształ-
cenia na poszczególnych uczelniach. W mojej ocenie 
– chociaż nie twierdzę, że ona jest na pewno w 100% 
trafiona, bo pewnie są przykłady, że ta akredytacja 
gdzieś zadziałała – ona tego waloru czy tego zadania 
nie zrealizowała. Temat rankingów to jest obszerny 
temat, ale akurat ta ustawa czy ta nowelizacja, o której 
mówimy, tego problemu nie porusza.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania? Nie ma.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Marka Rockiego.

Senator Marek Rocki:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni 

Państwo!
Z całą pewnością odbiurokratyzowanie i deregu-

lacja są pożyteczne oraz konieczne dla szkolnictwa 
wyższego i w związku z tą ustawą zmiany na pewno 
powinny być dokonywane. Zanim przejdę do zasad-
niczych rzeczy, które chciałbym podsumować zło-
żonymi poprawkami, chcę powiedzieć o drobnych 
poprawkach, które znalazły się w tej ustawie, a które 
nie wynikają z deregulacji, tylko z porządkowania. 
Taką poprawką jest np. poprawka odnosząca się do 
art. 49 ust. 5, który dotyczy działań komisji akredy-
tacyjnej. Wprowadzano tutaj możliwość, wcześniej 
nieistniejącą formalnie, dokonywania ocen na prośbę 
uczelni podlegających innemu reżimowi prawnemu, 
czyli konkordatowi. Praktyka była taka, że uczelnie 
podlegające konkordatowi, jako niepodlegające usta-
wie o szkolnictwie wyższym, czuły się poszkodowa-
ne, bo nie mogły być oceniane, jeśli chodzi o jakość 
kształcenia, a taka ocena jakości kształcenia byłaby 
im przydatna w różnych przypadkach. Ona nie ma 
skutków formalnych, ale może m.in. budować prestiż. 
Na wniosek kilku uczelni – mówię to jako były prze-
wodniczący, który ulegał naciskom uczelni kościel-
nych – dokonywaliśmy takich ocen, bo uczelnie tego 
chciały, tylko że de facto nie było podstawy prawnej. 
Teraz, po wprowadzeniu tej poprawki, będzie pod-
stawa prawna dająca możliwość dokonywania oceny.

Druga poprawka, która akurat budzi moje obiek-
cje, też związana z jakością kształcenia, dotyczy 
limitu przyjęć na studia doktoranckie. Poprawka 
wprowadza regułę, zgodnie z którą liczba słuchaczy 
studiów doktoranckich, którzy pobierają stypendia, 
przekłada się na liczbę słuchaczy studiów dokto-
ranckich stacjonarnych w ogóle, a słuchaczy studiów 

zasadne, jak w przypadku studiów podyplomowych 
i komisji akredytacyjnej. Poza tym w tej ustawie jest 
wiele bardzo dobrych rozwiązań upraszczających 
i odciążających uczelnie od takiej w sumie niepo-
trzebnej biurokratycznej pracy. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
Aleksander Bobko:
Ja powiedziałbym w ten sposób, że założenie, 

pewna idea, że akredytacja instytucjonalna wprowa-
dzi pewną hierarchię wydziałów czy jednostek, była 
w założeniu zapewne słuszna, ale patrząc na ostatnie 
lata, wydaje mi się, że nie bardzo to się sprawdziło. 
Jeżeli już mówimy o rankingach szkół wyższych czy 
wydziałów, to dodam, że dzisiaj te rankingi są opar-
te bardziej na ocenach, jak w przypadku rankingu 
„Perspektywy” czy innych instytucji rankingowych, 
ale z tych instytucjonalnych akredytacji moim zda-
niem – mówię to z mojej praktyki także jako rek-
tora czy człowieka działającego w tym środowisku 
– niewiele wynikało w ostatnich latach. Tak bardzo 
delikatnie bym to wyraził.

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

Senator Grzegorz Peczkis:
Te rankingi dotyczą uczelni, które można porów-

nywać, które mają podobny profil kształcenia. Ale 
jeżeli na uczelniach są takie wydziały indywidualne 
– a są takie uczelnie, które np. mają 2 takie wydziały 
w skali kraju – to ich porównywać się nie da, w związ-
ku z czym one nie trafiają do rankingu, chociaż są 
fantastyczne…

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę bliżej mikrofonu.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
Aleksander Bobko:
To prawda, tylko to jest… Może niepotrzebnie wy-

wołałem inny temat, bo akredytacja instytucjonalna, 
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(senator M. Rocki) uczelnia będzie to robiła pro forma, tylko po to, żeby 
się dostosować do przepisów, bo i tak nie dba o jakość 
kształcenia. 

Co więcej, przepis nie przewiduje sankcji za nie-
zrealizowanie przesłanek ustalania limitów przyjęć. 
W żadnym momencie nie zostało też powiedziane, 
dlaczego mają to robić tylko uczelnie publiczne w przy-
padku kierunków stacjonarnych. Dlaczego nie kie-
rować się odpowiedzialnością za jakość kształcenia 
na studiach niestacjonarnych? Zakładam, że dobre 
uczelnie dbają o jakość kształcenia na wszystkich 
kierunkach, niezależnie od tego, czy te kierunki są 
płatne, czy nie, a także że robią to, zgodnie z zasadą 
odpowiedzialności za jakość kształcenia, uczelnie nie-
publiczne. Dlatego proponuję, aby wykreślić ten punkt.

Kolejna poprawka związana jest z tym, o co 
pytała pani senator Rotnicka. Jest to poprawka 
uchylająca ust. 7 i 8 z art. 8. Dotychczas przepis 
ust. 7 brzmiał tak, iż uczelnia może prowadzić stu-
dia podyplomowe w zakresie obszaru kształcenia, 
z którym związany jest co najmniej jeden kierunek 
studiów prowadzony przez uczelnię. Przypomnę, że 
aby móc prowadzić kierunek studiów, uczelnia musi 
spełniać ściśle określone kryteria, w szczególności 
musi wystąpić do ministra o nadanie uprawnie-
nia do kształcenia. Polska Komisja Akredytacyjna 
wówczas sprawdza, czy uczelnia wypełnia kryteria 
określone przepisami, żeby móc kształcić, a jeśli 
te wszystkie warunki zostaną spełnione, następuje 
kształcenie. Po wykreśleniu tego przepisu każda 
uczelnia, niezależnie od tego, jaką ma infrastruk-
turę i kadrę, będzie mogła prowadzić każde studia 
podyplomowe. Kierunki studiów prowadzone na 
poziomach pierwszym i drugim, czyli licencjackie 
i magisterskie, są oceniane co do jakości kształce-
nia, a studia podyplomowe nie są oceniane przez 
nikogo, podobnie zresztą jak studia doktoranckie. 
Były one w pewnym zakresie oceniane co do ja-
kości kształcenia w formie oceny instytucjonalnej, 
ale inna poprawka znosi tę ocenę instytucjonalną. 
Jeśli uwzględnimy te 2 poprawki wprowadzone 
przez Sejm, to okaże się, że w ogóle znika ocena 
jakości kształcenia na studiach podyplomowych 
i jakości studiów doktoranckich. Nie przyjmuję 
wytłumaczenia, że rynek to zweryfikuje, że skoro 
ludzie chcą płacić, to mogą sobie, że tak powiem, 
kupić studia, a jeśli te studia będą kiepskie, to 
ewentualnie nie pójdą na nie. Jeśli przyjąć taki 
tok rozumowania, to trzeba by znieść akredyta-
cję dla studiów zaocznych, bo one też są płatne 
i też rynek to weryfikuje. W mojej ocenie aż tak 
dalekie odbiurokratyzowanie, czyli totalne uwol-
nienie rynku studiów podyplomowych nie służy 
jakości kształcenia, a w niektórych przypadkach, 
np. w zawodzie fizjoterapeutów, może być groźne 
dla obywateli.

niestacjonarnych ma być nie więcej niż słuchaczy 
studiów stacjonarnych. Z tego by wynikało per saldo, 
że skoro 1/4 słuchaczy studiów doktoranckich pobiera 
stypendium, a uczelnia ma stypendia dla 50 osób, to 
nie może być więcej niż 200 słuchaczy studiów dok-
toranckich. Potrafię zrozumieć logikę tego przepisu, 
ale nie widzę związku z jakością kształcenia, bo to, 
czy studia są dobre, czy nie, zależy nie od tego, czy 
jest 100, czy 200 studentów, tylko od tego, jaka kadra 
ich uczy i jaka jest infrastruktura.

Przejdę do kwestii, które bardziej mnie interesują, 
jeśli chodzi o szczegóły. Zaproponuję usunięcie jed-
nego z przepisów, który był nowelizowany w ustawie 
– tak jak powiedział pan profesor Wiatr – w związku 
z wykreśleniem obowiązku określania liczby miejsc 
dla tych studentów, w przypadku których jest to drugi 
kierunek studiów. Cały przepis brzmi następująco: 
„senat uczelni publicznej określa, w drodze uchwa-
ły, liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach stu-
diów stacjonarnych na dany rok akademicki, kierując 
się zasadą odpowiedzialności za jakość kształcenia 
oraz możliwościami zapewnienia finansowania ich 
ze środków publicznych, a także dbając o zgodność 
struktury kierunków studiów z misją uczelni”. 

W moim pojęciu cały ten punkt jest dyskusyjny, 
gdyż de facto wprowadza obowiązek ustalania limi-
tów przyjęć na kierunki na pierwszy rok studiów, 
podczas gdy rekrutacja może odbywać się do uczelni. 
Wynika to z art. 8 ust. 1, który mówi, że studia są 
prowadzone w ramach kierunku studiów: „przyjęcie 
studenta na określony kierunek studiów następuje nie 
później niż po upływie pierwszego roku studiów”. 
A więc zapis art. 8 ust. 1 daje uczelni i kandydatom 
na studia, a potem studentom, elastyczność wybo-
ru kierunków studiów już po podjęciu studiów. To 
oczywiście ma głęboki sens np. w przypadku uczelni 
takich jak ta, którą miałem zaszczyt kierować: studen-
ci dostają się do uczelni ekonomicznej, a o tym, jaki 
kierunek spośród w miarę wielu różnych kierunków 
ekonomicznych wybiorą, decydują po lepszym za-
poznaniu się z tym, czym jest ekonomia, a nie tylko 
na podstawie wiedzy, którą wynieśli z liceum. Więc 
skoro przyjęcie studenta na określony kierunek stu-
diów następuje nie później niż po upływie pierwsze-
go roku studiów, to po co kazać senatowi określać 
liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach studiów 
w danym roku akademickim. To stoi w sprzeczno-
ści… Wiem, jaka była idea tego przepisu, kiedy on 
powstawał. Chodziło o tę drugą część zdania, o to, 
aby senat kierował się zasadą odpowiedzialności za 
jakość kształcenia w momencie podejmowania de-
cyzji. Ale zakładam, że każda dobra uczelnia ustala 
limit przyjęć zgodnie z taką zasadą i nie trzeba tego 
zapisywać w ustawie. Natomiast, krótko mówiąc, zła 
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(senator M. Rocki) wych dla tych uczelni, które są dobre i które miały 
oceny instytucjonalne – takich ocen było około 250. 
Oznacza to…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Czas upłynął.)
Proszę o doliczenie…
Oznacza to konieczność sporządzania dokumen-

tacji dla każdego kierunku osobno, a są takie wydzia-
ły, które prowadzą do 10 kierunków studiów, i teraz 
zamiast jednej oceny instytucjonalnej taki wydział 
będzie musiał przygotować się do 10 wizytacji. Z całą 
pewnością nie jest odbiurokratyzowanie.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: To może umów-
my się nieformalnie, że pan senator ma kolejne 5 mi-
nut, przeznaczone na drugie wystąpienie.)

Od razu.
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Tak, od razu. 

Jeżeli nikt z państwa nie ma nic przeciwko. A następ-
nie zabierze głos pan senator Zając.)

Jeśli pan marszałek pozwoli, będę kontynuował.
Z punktu widzenia uczelni – tych dobrych – znie-

sienie oceny instytucjonalnej zwiększa kilkukrotnie 
liczbę wizytacji, co oznacza koszty dla budżetu, pro-
blemy organizacyjne dla uczelni. A ocena instytucjo-
nalna była de facto dedykowana dobrym akademickim 
uczelniom. W takich uczelniach istnieją zwyczajowe, 
tradycyjne, wypracowane przez pokolenia standardy 
tworzenia oferty programowej i prowadzenia wyso-
kiej jakości programów studiów. Ocena instytucjonal-
na przez inny zestaw kryteriów i sposób oceniania 
de facto wyróżniała uczelnie akademickie – a takie 
właśnie były postulaty konferencji rektorów i w ogóle 
uczelni akademickich. Podkreślam, że w przypadku 
oceny instytucjonalnej ocenie podlega podstawowa 
jednostka, a więc wydział.

Z kolei ocena programowa była dedykowana 
uczelniom, powiedziałbym, zwykłym, czyli, można 
powiedzieć, słabszym albo młodszym. W ramach 
oceny programowej uczelnia w toku procedur akre-
dytacyjnych, zgodnie z ustawą, była badana pod 
względem licznych szczegółowych kryteriów dla 
każdego kierunku odrębnie. W związku z tym, tak 
jak powiedziałem, zniesienie oceny instytucjonal-
nej i wprowadzenie konieczności przeprowadzania 
wielu ocen programowych zamiast jednej oznacza 
dla uczelni zwielokrotnienie obciążeń biurokratycz-
nych. Wynika to z tego, że w uczelniach akademickich 
duże, dobre wydziały prowadzą z reguły po kilka 
kierunków studiów na obu poziomach, a czasem na 
obu profilach. Po wprowadzeniu proponowanej zmia-
ny uczelnie zamiast jednej oceny instytucjonalnej 
będą musiały – tak jak to było przed nowelizacją 
z 2011 r. – podlegać tylu ocenom, ile jest kierunków, 
ile jest poziomów, ile jest profili kształcenia, bo każdy 
profil, każdy kierunek i każdy poziom oceniany jest 
odrębnie. Oznacza to wielokrotne wydłużenie czasu 
poświęconego na przygotowanie i przeprowadzenie 

Jedna z poprawek wniesionych przez Sejm do 
projektu… Był to projekt rządowy, ale w pewnych 
zakresach istotnie zmieniony w Sejmie. W wersji 
sejmowej do kryteriów, którymi ma się posługiwać 
komisja akredytacyjna, zaproponowanych przez rząd, 
dodano kryteria następujące: ocena zgodności progra-
mów kształcenia z misją i strategią rozwoju uczelni, 
umiędzynarodowienie procesu kształcenia, akredy-
tacje i certyfikaty instytucji, ocena infrastruktury 
wykorzystywanej do realizacji efektów kształcenia, 
wsparcie studentów w procesie uczenia się. W mojej 
ocenie lepiej byłoby na poziomie ustawy odnieść kry-
teria do przepisu najbardziej ogólnego, a tym najbar-
dziej ogólnym są europejskie standardy i wskazówki. 
Przypomnę, że to jest dokument, który jest regularnie 
opracowywany i przyjmowany przez ministrów na-
uki i szkolnictwa wyższego z europejskiego obszaru 
szkolnictwa wyższego. Po raz pierwszy spotkanie 
z tym związane odbyło się w Pradze w 2001 r., a po-
tem regularnie co 2 lata spotykano się w Berlinie, 
w Bergen, w Londynie, w Leuven, w Budapeszcie 
i ostatnio w Erywaniu, w 2014 r. W Bergen w 2005 r. 
ustanowiono pierwszą wersję tych europejskich stan-
dardów i wskazówek dotyczących zapewniania ja-
kości kształcenia. Wprowadzono wtedy także ramy 
kwalifikacji. Obydwie te rzeczy – europejskie stan-
dardy i wskazówki dotyczące zapewniania jakości 
kształcenia oraz ramy kwalifikacji – są narzędziem 
do promowania i umożliwiania mobilności studentów 
pomiędzy uczelniami europejskimi. Odniesienie się 
do europejskich standardów byłoby z pożytkiem dla 
ogólności ustawy. Miałoby to jeszcze jeden aspekt, 
do którego za chwilę wrócę.

Poprawka…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Czas upłynął.)
…zmieniająca art. 48a ust. 3, dotycząca zniesienia 

oceny instytucjonalnej. Pozwolę sobie zaprotestować 
przeciwko… a może sprostować to, co powiedział pan 
minister, że to jest zmiana na wniosek PKA. Zabrakło 
jednego słowa – na wniosek przewodniczącego PKA. 
Nie ma takiej uchwały komisji, to nie komisja o to 
wnosi. Przypomnę, że projekt rządowy zawierał inną 
propozycję. Propozycja rządowa mówiła, że ocena 
instytucjonalna polega na jednoczesnej i wielokrot-
nej ocenie programowej. Po tym nastąpiły zmiany, 
powiedziałbym, uzdrawiające to, co zaproponował 
rząd, bo lepiej, żeby w ogóle nie było oceny instytu-
cjonalnej, niż gdyby miała ona być jednoczesną oceną 
programową. W moim przekonaniu ocena instytucjo-
nalna była jednak lepsza, a poza tym zniesienie oceny 
instytucjonalnej jest w sprzeczności z generalną ideą, 
która leży u podstaw tej ustawy, czyli ograniczeniem 
obowiązków biurokratycznych. Dlaczego? Po pierw-
sze, oznacza to zwiększenie liczby ocen programo-
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(senator M. Rocki) profesorowie z innych uczelni. Nie jest tak, że dzieje 
się to w ramach jednej uczelni: to jest wykonywa-
nie pewnego zadania z odpowiednio dobraną kadrą. 
Osobiście przez długi czas sceptycznie podchodziłem 
do studiów podyplomowych, aż wreszcie na mojej 
uczelni pojawiła się osoba, która rozpoczęła właśnie 
tego typu prace, i muszę powiedzieć, że jestem z tego 
bardzo zadowolony.

Nie przypisywałbym temu poluzowaniu jakichś 
specjalnie negatywnych cech. Oczywiście wszyscy 
akademicy są przyzwyczajeni do tego, że musimy 
mieć ustalone pewne ramy – tędy przechodzimy, tam-
tędy nam nie wolno itd. – ale nie wpływa to na poziom 
zajęć. Na poziom wpływa zupełnie co innego: jeśli 
chodzi o poziom studiów podyplomowych, to wiele 
zależy od tego, kto studiuje nie dla formalności, a dla 
wiedzy. Ci ludzie wtedy mają wiele do powiedzenia 
na temat poziomu.

Chciałbym jeszcze pozwolić sobie powiedzieć kil-
ka słów na temat tego procesu, który się rozpoczyna, 
czyli przygotowania nowej ustawy. Oczywiście ta 
poprzednia ustawa, tak jak powiedziałem, nie zapi-
sze się najlepiej w historii polskiej nauki, polskich 
uniwersytetów, studiów wyższych w ogóle, dlate-
go że niesłychanie zbiurokratyzowała nam studia. 
A biurokrację widzimy, poczynając od uczelni, aż 
po progi ministerstwa. Właściwie to przed progami 
ministerstwa pojawiła się biurokracja, która zaczęła 
mieć cechy samorozrastania się. I czasami na konfe-
rencjach rektorów naprawdę zastanawiamy się nad 
tym, czemu to wszystko ma służyć, do czego to ma 
prowadzić. Papier za papierem, kontrola za kontrolą, 
wręcz powstają grupy, oddzielne działy na uczel-
niach, które zajmują się obsługą kontroli. To jest coś, 
czemu faktycznie trzeba się przyjrzeć, trzeba nad tym 
zapanować, bo biurokracja jak nic na świecie ma ce-
chy samorozrastania się. To jest bardzo ważna sprawa.

Kolejna sprawa, którą chciałbym tu wszystkim 
państwu przedstawić, bo to jest bardzo ważne, jeżeli 
mamy poprawić tę ustawę… Chodzi o segregacyjność 
obecnie panującej ustawy, o to, że sprawy nauki zosta-
ły potraktowane niesłychanie formalnie, przypisane 
instytucjom, nieprzypisane naukowcom. Jeżeli ktoś, 
dobry naukowiec, pracuje w uczelni niżej skategory-
zowanej, to on się po prostu nie liczy. I możemy sobie 
wyobrazić na przykład Einsteina, który by się pojawił 
w dzisiejszych czasach – a pojawiają się tacy jak on 
– ale nie miałby nawet z kim rozmawiać. Nikt nie 
podjąłby z nim rozmowy, ponieważ w czasie, kiedy 
on dokonywał największych wynalazków, pracował 
na poczcie.

Dlatego też bardzo bym prosił… I chciałbym prze-
kazać przez pana ministra taki sygnał, że pracę na-
ukową wykonują naukowcy, a nie instytucje. A wynik 
tego mamy dzisiaj w postaci rankingów. I w obecnej 
sytuacji w tych rankingach, jeśli chodzi o wyniki 

procesu akredytacji. Dane wskazują, że liczba kierun-
ków studiów prowadzonych przez wydziały wcześniej 
oceniane instytucjonalnie wynosi od 3 do 10 – tylko 
Uniwersytet Opolski i Uniwersytet Szczeciński tak 
mają – a ogólnie 50 ocen instytucjonalnych, które 
zostały przeprowadzone w 2012, zastąpią 242 oceny 
programowe. To wskazuje na skalę zmiany: zamiast 
50 – ponad 200.

Rozumiem, że frustracja i irytacja władz wy-
działów tych dobrych, dużych akademickich uczelni 
z powodu wielokrotnych wizytacji była przyczyną, 
dla której wprowadzono oceny instytucjonalne. Choć 
oczywiście dostrzegam pewne usterki w ocenie insty-
tucjonalnej, np. poprzednio nie zapisaliśmy w usta-
wie, że takim ocenom powinny podlegać tylko te 
wydziały, które mają uprawnienia habilitacyjne, tego 
zapisu po prostu zabrakło. Poza tym na poziomie 
rozporządzenia nie było przepisu, który by nagradzał 
tych, którzy mają ocenę wyróżniającą, tymczasem 
była nagroda dla tych wydziałów, które miały ocenę 
programową wyróżniającą.

Dlatego składam poprawki związane z odbiuro-
kratyzowaniem i tymi poprawkami, które wprowadził 
Sejm, a także poprawkę, która ma na celu przywró-
cenie ograniczenia związanego z prowadzeniem stu-
diów podyplomowych. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Zająca.

Senator Józef Zając:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Myślę, że należy z ogromnym zadowoleniem po-

witać każdą inicjatywę zmierzającą do rozpoczęcia 
prac nad zmianą ostatniej ustawy o szkolnictwie wyż-
szym, której nie tylko grubość w sensie liczby stron 
mówi o tym, że jest to coś bardzo trudnego w stoso-
waniu, bo i parę innych jej cech wskazuje na to, że 
mieliśmy przez ostatnich kilka lat do czynienia z usta-
wą, która w historii szkolnictwa wyższego w Polsce 
nie zapisze się najlepiej. Dlatego też bardzo popieram 
to, co otrzymaliśmy jako poprawkę, i traktuję to jako 
sygnał do prac, które już się podobno rozpoczęły.

Parę słów odnośnie do studiów podyplomowych. 
Można mówić różne rzeczy, ale jeżeli przyjrzymy 
się temu, jak na każdej uczelni wygląda organi-
zacja studiów podyplomowych, to wydaje się, że 
pewne obawy chyba należałoby zostawić na kiedyś. 
Wszędzie istnieje dział zajmujący się studiami pody-
plomowymi, który do poszczególnych kursów dobiera 
wykładowców. I bywa też tak, że wykładowcami są 
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(senator J. Zając) bo w praktyce to różnie wygląda. Ale choćby NCN 
dedykuje pewne granty dla takich osób, wykazują-
cych potem afiliację do instytucji, a więc są pewne 
instrumenty. Nie ulega jednak wątpliwości, że oso-
by niezwiązane z instytucjami czy związane choćby 
z państwowymi wyższymi szkołami zawodowymi, 
a mające potencjał naukowy, mają trudniejszą sytu-
ację niż osoby, które funkcjonują na dużych uczel-
niach.

Dziękuję bardzo, a dalsza część będzie, jak myślę, 
na posiedzeniu komisji.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Nauki, Edukacji 
i Sportu o ustosunkowanie się do przedstawionych 
wniosków i przygotowanie sprawozdania.

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

Ponieważ jestem sprawozdawcą w kolejnym punk-
cie, mam prośbę o zastąpienie mnie tu.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czter-

nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie 
zbiorowym.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez grupę senatorów i zawarty jest w druku nr 156, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 156 S.

Proszę teraz sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisji Infrastruktury, pana mar-
szałka, senatora Grzegorza Czeleja, o przedstawienie 
wspólnego sprawozdania komisji o projekcie ustawy.

Senator Sprawozdawca  
Grzegorz Czelej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt ustawy jest najprostszy z możliwych: wy-

dłużenie o rok vacatio legis przepisów ustawy o pu-
blicznym transporcie zbiorowym. Na posiedzeniu 
komisji 5 lipca zgłosiłem jedną poprawkę, która ma 
charakter legislacyjny i wprowadza zmiany w innych 
artykułach ustawy tak, aby vacatio legis dotyczyło 
spójnie wszystkich punktów ustawy. Nowelizacja 
ustawy jest potrzebna samorządom, ponieważ w tej 
chwili nie są przygotowane do wprowadzenia ustawy, 
a zmiany zawarte w ustawie dotychczasowej, które 
weszłyby w życie od 1 stycznia najbliższego roku, 

naukowe, niestety lecimy w dół i zajmujemy bardzo, 
bardzo odległe miejsca.

Dlatego też życzę sukcesów w pracy nad tym 
przedstawianym pomysłem. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję też, że wnioski o charakterze legisla-

cyjnym złożył pan senator Rocki.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków? Panie Ministrze?
(Senator Stanisław Kogut: Na posiedzeniu komi-

sji…)

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
Aleksander Bobko:
Tak, ja także wychodzę z założenia… Zostały tutaj 

przedstawione przez pana profesora, pana senatora 
Rockiego – zresztą bardzo kompetentnie, na dużym 
poziomie szczegółowości – wnioski, ale do nich od-
niesiemy się na posiedzeniu komisji i tam będziemy 
dyskutować. Tutaj zaś odniosę się może do dwóch 
tylko spraw.

Limity na studiach doktoranckich. Co do tego po-
prawki nie ma. To zostało wprowadzone właściwie na 
wniosek środowisk, głównie młodych doktorantów, 
bo także liczba doktorantów jest pewnym parametrem 
silnie wpływającym na jakość studiów, nie jedynym, 
ale pewnym jest. Praktyka ostatnich lat pokazuje, 
że ze względu na dobre, tak to nazwijmy, dofinan-
sowanie słuchacza studiów doktoranckich – bo on 
niejako z wysokim parametrem wchodzi do algoryt-
mu – uczelnie przyjmowały studentów studiów dok-
toranckich z pewnym nadmiarem. I to w mojej ocenie 
miało bardzo wyraźny negatywny wpływ na jakość 
tych studiów. A więc w tym aspekcie ta nowelizacja 
akurat jak gdyby doregulowuje trochę sprawę, a więc 
ogranicza możliwości uczelni.

A co do ostatnich jeszcze… No, padła tu bardzo 
ciekawa myśl pana senatora Zająca o segregacyjności 
nauki. Ja podzielam tę opinię, że naukę robią przede 
wszystkim ludzie, a instytucje są – czy powinny być 
– tylko pewnym narzędziem organizującym ich pracę. 
I na pewno podczas prac nad nową ustawą ta myśl, 
ta idea będzie nam przyświecać. Ale z drugiej strony 
dzisiaj, w istniejącym stanie prawnym, jest tak, że są 
pewne możliwości dla osób funkcjonujących poza 
instytucjami, a przynajmniej jest tak teoretycznie, 



125
22. posiedzenie Senatu w dniu 7 lipca 2016 r. 

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

(senator sprawozdawca G. Czelej) Dziękuję, Panie Marszałku, za sprawozdanie.
Obecnie senatorowie…
Aha, czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej projektowanej ustawy?
Proszę uprzejmie, pan minister Jerzy Szmit.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przede wszystkim chciałbym bardzo gorąco podzię-

kować Senatowi za podjęcie tej inicjatywy, a szczegól-
nie panu marszałkowi Czelejowi, bo rzeczywiście ten 
krótki projekt ustawy jest bardzo potrzebny. Mimo 6 lat 
przygotowań do wprowadzenia ustawy w życie niestety 
znaczna część niezbędnej pracy nie została wykonana. 
Ale można powiedzieć, że w jakimś sensie to dobrze, 
dlatego że gdyby ustawa w obecnym kształcie w cało-
ści zaczęła obowiązywać, wywołałaby przynajmniej 4 
bardzo poważne zagrożenia, które chciałbym wymienić.

Po pierwsze, niewątpliwie doprowadziłaby do 
osłabienia spójności komunikacyjnej kraju, gdyż 
znaczna część małych ośrodków zostałaby po prostu 
pozbawiona transportu autobusowego, autobusów, 
które docierają do małych ośrodków i czasami są 
jedynym transportem zbiorowym.

Po drugie, obligatoryjne ogłaszanie przetargów 
przez samorządy na wybór operatora – a tylko ope-
ratorzy będą mogli otrzymywać rekompensaty za 
bilety ulgowe – doprowadziłoby do eliminacji z rynku 
małych przedsiębiorców, którzy bardzo często nie 
byliby w stanie stawić czoła wielkim firmom, bę-
dącym w stanie zaoferować czasami wręcz stawki 
dumpingowe, byle tylko wejść na rynek.

Kolejna sprawa to jest sprawa wielkich niedo-
godności, jakie w związku z tym dotknęłyby przede 
wszystkim uczniów, studentów oraz inne osoby 
upoważnione do ulg, gdyż brak w przypadku części 
przewoźników możliwości korzystania z przewozów 
ulgowych podniósłby koszty podróżowania dla tych 
grup społecznych.

Szanowni Państwo, trwają nie tylko te prace – 
jeszcze raz bardzo dziękuję Senatowi za podjęcie 
prac odnośnie do vacatio legis – bo trwają też pra-
ce nad bardzo merytoryczną, poważną zmianą tej 
ustawy, i myślę, że niedługo ponownie w tej sprawie 
z Wysokim Senatem będziemy mieli okazję się spo-
tkać. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Grzegorz Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.

wprowadziłyby chaos m.in. w kwestii biletów ulgo-
wych i utrudnienia w tym zakresie.

Projekt ten nie budził żadnych zastrzeżeń po od-
powiedzi na kilka pytań, m.in. pytanie, dlaczego jest 
to przesuwane o rok. Tutaj padło takie wyjaśnienie, 
że kontrakty i przetargi obejmują cykle roczne oraz 
cykl roczny jest minimalnym, który jest potrzebny na 
zmiany w dotychczasowej ustawie. Połączone komisje 
przyjęły projekt ustawy wraz z moim wnioskiem jed-
nogłośnie, nikt nie wstrzymał się od głosu. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do upoważnionego przedstawiciela wniosko-
dawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania także pana senatora Grzegorza 
Czeleja.

Czy są pytania? Tak.
Pan senator Kazimierz Kleina. Proszę bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Pytanie, czy… 

Bo wiele samorządów przygotowało się już do wpro-
wadzenia w życie tej ustawy. Czy więc ta inicjatywa 
nie wyhamuje zaangażowania samorządów, szczegól-
nie powiatowych, we wprowadzenie tej ustawy, która 
jest oczekiwana, potrzebna, bo organizuje transport 
publiczny na poziomie lokalnym?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę.

Senator Grzegorz Czelej:
Jedynie nieliczne samorządy są przygotowane do 

wejścia w życie dotychczasowej ustawy. Wydłużenie 
jej wejścia w życie o rok, jak wynika z OSR, czyli 
z oceny skutków regulacji, którą otrzymaliśmy, nie 
wywołuje skutków finansowych. Gdybyśmy tego nie 
wprowadzili i ustawa weszłaby w życie, mielibyśmy 
do czynienia z gigantycznym chaosem na tym rynku.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakiś pytania? Nie ma.
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(wicemarszałek G. Czelej) przetargów może być kontrskuteczne do celu, który 
chcemy osiągnąć, czyli zwiększania spójności ko-
munikacyjnej.

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

Senator Kazimierz Kleina:
Ja przepraszam, że zadaję w tej sprawie tyle pytań, 

ale ustawa jest rzeczywiście bardzo ważna z punk-
tu widzenia społeczności lokalnych. Wydaje się, że 
jednak w oparciu o tę ustawę, której termin wejścia 
w życie przesuwamy, jest możliwość tworzenia nawet 
własnego systemu transportowego przez poszczegól-
ne powiaty, bo wiem – przynajmniej na Pomorzu 
tak jest – że niektóre powiaty przygotowywały się 
do tego, żeby uruchomić własny transport publiczny 
na poziomie powiatu, skoordynowany z transportem 
innych powiatów. Tworzono już plany, przygotowy-
wano się do tworzenia lokalnych i regionalnych pla-
nów transportowych właśnie po to, żeby zapobiec 
wykluczeniu komunikacyjnemu.

Dzisiaj sytuacja jest taka, że każda linia jest de 
facto prywatnym przedsięwzięciem, często są to linie 
różnych przewoźników i dochodzi do absolutnego 
chaosu, dochodzi do tego, że przewoźnicy są tylko 
tam, gdzie przewozy są rentowne. To tyle.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:
Panie Senatorze, na pewno żaden efekt tej pracy, 

którą samorządy wykonały, nie zostanie zmarnowa-
ny. Przygotowywany projekt ustawy będzie dawał 
samorządom właśnie takie możliwości i to, co dzisiaj 
zostało przygotowane, nie pójdzie na półkę. Jeżeli to 
są dobre plany, jeżeli one za rok zostaną zweryfiko-
wane, bo rozumiem, że po roku, gdy vacatio legis 
przestanie obowiązywać, ustawa wejdzie w życie, to 
nadal będą mogły być one wykorzystywane. Więc 
tu nie ma straty, nie ma obaw, że ta praca zostanie 
zmarnowana czy plan pójdzie na półkę.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Jeżeli mogę coś dodać, Panie Senatorze, Panie 

Ministrze, na przykładzie województwa lubelskie-
go, którego sytuację analizowaliśmy na konferencji 
we wrześniu ubiegłego roku w Sali Kolumnowej, to 
w przetargu ogłoszonym przez marszałka wojewódz-
twa nikt z ponad 400 przewoźników z województwa 

Bardzo proszę o pozostanie tu przez chwilę.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obecne-
go na posiedzeniu przedstawiciela rządu związane 
z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Kleina. Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Dotychczasowy 

brak ustawy prowadził jednak do wykluczenia komu-
nikacyjnego wielu mniejszych ośrodków, szczególnie 
obszarów wiejskich. Ustawa, która została przyjęta, 
a której termin wejścia w życie chcemy w tej chwili 
przesunąć, wydłuża ten okres wykluczenia komunika-
cyjnego, bo ona nakładała obowiązek, szczególnie na 
powiaty, przygotowania planów transportowych, zor-
ganizowania transportu w tych mniejszych ośrodkach.

W jakim kierunku idzie ta zmiana, propozycja, 
nad którą w tej chwili państwo pracujecie? Czy ta 
regulacja rzeczywiście doprowadzi do tego, że te 
mniejsze ośrodki, szczególnie obszary wiejskie, nie 
będą wykluczone komunikacyjnie?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:
Wysoka Izbo! Panie Marszałku! Panie Senatorze! 

Zmiany właśnie w tym kierunku są przygotowywane. 
Rzecz w tym, że dzisiaj mamy taką oto sytuację, że 
w przypadku ogłaszania przetargów, również przez 
powiaty, byłoby takie zagrożenie – zgłaszane nie tylko 
przez przewoźników, ale też przez samorządy – że 
wielkie firmy transportowe mogłyby opanować ten 
rynek, a potem tak naprawdę tę konkurencję, która 
dzisiaj jest, wyeliminować z rynku.

Powiaty nadal będą zobowiązane do przygoto-
wywania programów transportowych, ale chcemy 
wprowadzić takie rozwiązania, które nie będą zo-
bowiązywały, nie będą obligowały do prowadzenia 
przetargów. A więc tym bardziej jednostki samorządu 
terytorialnego będą mogły zadbać o to, żeby komu-
nikacja docierała do tych najmniejszych ośrodków. 
Będzie to w gestii samorządów, a więc tych jedno-
stek, które najlepiej rozpoznają te potrzeby. Wiele 
samorządów zgłaszało, że obligatoryjne ogłaszanie 
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(wicemarszałek G. Czelej) jak najszybciej przerywamy te dywagacje, wprowa-
dzając przedłużenie vacatio legis, a jednocześnie 
pracujemy nad merytorycznymi, bardzo głębokimi 
zmianami do ustawy. I to jest tak naprawdę główną 
przyczyną tego, że rząd nie zgadza się z samą treścią, 
z samą merytoryczną zawartością ustawy.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Czy pan senator ma pytania?

Senator Kazimierz Kleina:
Nie mam pytań, mam tylko prośbę, żeby ewentual-

nie przesłać później na piśmie założenia tych nowych 
rozwiązań, jakie państwo proponujecie w ustawie.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: No to dopiero 
wtedy, kiedy ministerstwo to przygotuje i pójdzie to 
do konsultacji.)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Budownictwa Jerzy Szmit: Normalnym trybem, nor-
malnym trybem.)

Ja rozumiem, że to już jest, bo pan minister mówił, 
że to jest w trakcie prac.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:
Jesteśmy bliscy zakończenia prac. I oczywiście 

w normalnym trybie ta ustawa będzie procedowana, 
żadnych nadzwyczajnych trybów nie chcemy tutaj 
stosować. Chcemy przeprowadzić tę ustawę normal-
nym trybem zarówno przez Sejm, jak i przez Senat.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę o pytania. Nie widzę zgłoszeń.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

i Budownictwa Jerzy Szmit: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Nie ma też wniosków o charakterze legislacyjnym.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

tania projektu ustawy. To trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone 
razem z innymi głosowaniami.

Proszę o odczytanie komunikatu.

Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski:
Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu 

w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych 

lubelskiego nie spełniał kryteriów przystąpienia do 
tego przetargu. Gdyby on doszedł do skutku i został 
rozstrzygnięty, to operatorem zostałaby tylko jedna 
linia – nie będę mówił, jaka, duża międzynarodowa – 
i w dziewięćdziesięciu paru procentach województwo 
lubelskie pozbawione byłoby możliwości korzystania 
z biletów ulgowych. Przekłada się to na sytuację setki 
tysięcy osób, które non stop dojeżdżają. Skala…

(Głos z sali: Korupcji.)
…bałaganu, jaki by nastąpił, czy pewnej niespra-

wiedliwości byłaby niewyobrażalna wskutek dotych-
czasowej ustawy. Dziękuję.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku, ale to nie jest wina ustawy, tyl-

ko pewnie warunków przetargu. Doprowadzenie do 
takiej sytuacji oczywiście jest niedopuszczalne… 

(Senator Stanisław Kogut: Ale nie polemizujcie.)
…ale czy z tego powodu, że ktoś w jakimś wo-

jewództwie robi to źle, my musimy zmieniać całą 
ustawę, która jest rzeczywiście…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Dotychczasowa 
ustawa to umożliwia.)

Ale ustawa dotychczasowa nie weszła w życie, bo 
my przesuwamy ją o rok, prawda?

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Dlatego ją prze-
suwamy o rok.)

A teraz doprowadzamy do sytuacji, która będzie 
właśnie pogłębiała ten chaos.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Robimy to, aby mieć czas na przygotowanie ko-

lejnej ustawy, która jest bardzo skomplikowana, wy-
maga wielu konsultacji, o co wielokrotnie państwo 
postulowali. Takich fundamentalnych zmian – myślę, 
że tutaj jesteśmy zgodni z panem ministrem – nie 
dałoby się przygotować tak, aby to weszło w życie 
w maju tego roku.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Budownictwa Jerzy Szmit: Jeśli można…)

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:
Chodzi też o to, że część samorządów rzeczywi-

ście rozpoczęła procesy przetargowe i pojawiły się 
wątpliwości, czy te przetargi będą ważne, czy to nie 
spowoduje jakichś zagrożeń dla samorządów, jakichś 
roszczeń w stosunku do samorządów. Dlatego dzisiaj 
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konanego przez nacjonalistów ukraińskich na oby-
watelach II Rzeczypospolitej w latach 1939–1945 
– i rozpatrzenie go jako punktu piętnastego porząd-
ku obrad. Proponuję uzupełnienie porządku obrad 
o punkt: wyrażenie zgody na odwołanie Prezesa 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej – i rozpatrzenie 
go jako punktu szesnastego porządku obrad.

Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam…
(Senator Jan Rulewski: Sprzeciw.)
…że Wysoka Izba przyjęła przedstawioną pro-

pozycję.
Słyszę sprzeciw. Kto zgłosił?
(Senator Czesław Ryszka: Jasiu, siedź na miejscu.)
Pan senator Rulewski się sprzeciwia.
Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Usłyszałem, że zamierza się wprowadzić do 

porządku dziennego uchwałę w sprawie zbrodni 
wołyńskiej. Z całym szacunkiem dla tych, którzy 
pamiętają o ofiarach, o trudnych sprawach z cza-
sów II wojny światowej na terenach, na których roz-
grywały swoją walkę 2 totalitaryzmy, jak również 
miały miejsce wystąpienia nacjonalistyczne wrogie 
Polsce i Polakom, mieszkańcom Kresów, uważam, 
że w chwili obecnej – i dzieje się tak od lat – na-
stępuje proces normalizacji w stosunkach między 
Ukrainą a Polską. Temu służą takie wydarzenia jak 
Euro, wizyty prezydentów – prezydent Duda był 
w Kijowie – a przede wszystkim jutrzejszy szczyt 
NATO, a wraz z nim spotkanie NATO – Ukraina. 
To jest sygnał, że w Polsce ma miejsce obrona su-
werenności Ukrainy. Polska rzeczywiście w tym 
momencie sprzyja temu procesowi. Dane mi było 
zapoznać się z projektami uchwały. Powiem szcze-
rze, że pobrzmiewają w nich akcenty, które wypisał 
wiceprzewodniczący Dumy – Żyrinowski.

(Poruszenie na sali)
(Senator Stanisław Kogut: Nie przesadzaj!)
A już w ogóle nieformalne jest… Nie do przyjęcia 

jest – jak rozumiem, tu mogłaby zostać zgłoszona po-
prawka – zmuszanie prezydenta do nadawania odzna-
czeń. Istnieje rozdział władzy parlamentarnej i pre-
zydenckiej. W związku z tym, Panie Marszałku…

(Senator Stanisław Kogut: To wyście go zmusza-
li…)

Bardzo proszę, zwłaszcza tych kolegów, któ-
rzy głęboko rozumieją polską rację stanu, aby nie 
wprowadzać tego punktu do porządku dzienne-
go do czasu uzgodnienia tekstu korzystnego i do 
przyjęcia, również przez Platformę Obywatelską, 
oraz nastania warunków, w których by ta uchwała 
mogła zostać podjęta w zgodzie. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

w trakcie debaty plenarnej do ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz nie-
których innych ustaw, druk senacki nr 216, odbędzie 
się w dniu dzisiejszym, bezpośrednio po ogłoszeniu 
przerwy w sali nr 182.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Ogłaszam dwuipółgodzinną przerwę.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Dlaczego tak długo?)
(Senator Mieczysław Augustyn: Wniosek, Panie 

Marszałku.)
Bardzo proszę.
(Głos z sali: Już jest przerwa.)

Senator Mieczysław Augustyn:
W sprawie formalnej. Cztery poprawki do ustawy, 

a 2,5 godziny przerwy. Czy mógłby pan marszałek 
wyjaśnić…

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
To jest decyzja marszałka Karczewskiego.
(Głos z sali: Do której godziny?)
2,5 godziny. Ogłosiłem 2,5-godzinną przerwę.
(Senator Stanisław Kogut: Czyli do godz. 14.44.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Czekamy na coś, 

Panie Marszałku?)
Na posiedzenia komisji. Dziękuję bardzo.
(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 14  

do godziny 14 minut 45)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam obrady i ogłaszam przerwę do godziny 

15.45.
(Głos z sali: Ale, Panie Marszałku…)
(Senator Robert Dowhan: Czy może pan to uza-

sadnić?)
Marszałek nie musi uzasadniać zarządzenia prze-

rwy, ale mogę państwu powiedzieć, że komisja jesz-
cze nie zakończyła obrad.

(Głos z sali: Do której?)
Do godziny 15.45, godzinna przerwa.
(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 45  

do godziny 15 minut 46)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Bardzo proszę senatorów sekretarzy… Już są.
Wysoka Izbo, proponuję uzupełnienie porządku 

obrad o punkt: drugie czytanie projektu uchwały 
w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa do-

(senator sekretarz A. Grabowski)
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(Marszałek Stanisław Karczewski: Cały czas, 
Panie Senatorze.)

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa doko-
nanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywate-
lach II Rzeczypospolitej w latach 1939–1945.

W lipcu 2016 roku przypada 73. rocznica apo-
geum fali zbrodni, której na Kresach Wschodnich 
II Rzeczypospolitej dopuściły się Organizacja 
Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińska 
Powstańcza Armia (UPA) oraz SS „Galizien” 
i ukraińskie formacje kolaboranckie. W wyniku 
ludobójstwa w latach 1939–1945 zamordowanych 
zostało sto kilkadziesiąt tysięcy obywateli II RP. 
Ich dokładna liczba do dziś nie jest znana, a wielu 
z nich wciąż nie doczekało się godnego pochówku 
i upamiętnienia. W rzeziach oprócz Polaków ginęli 
także Żydzi, Ormianie, Czesi, przedstawiciele in-
nych mniejszości narodowych, a także Ukraińcy 
starający się pomóc ofiarom. To tragiczne doświad-
czenie powinno być przywrócone pamięci histo-
rycznej współczesnych pokoleń.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd oby-
watelom II RP bestialsko pomordowanym przez ukra-
ińskich nacjonalistów.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża najwyższe 
uznanie samoobronom kresowym, żołnierzom Armii 
Krajowej, Batalionów Chłopskich i innych organizacji 
niepodległościowych, podejmującym heroiczną wal-
kę w obronie ofiar. Senat Rzeczypospolitej Polskiej 
wyraża szacunek i wdzięczność tym Ukraińcom, któ-
rzy narażając własne życie, ratowali Polaków. Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do Prezydenta RP 
o uhonorowanie wszystkich zasłużonych odznacze-
niami państwowymi.

Ofiary zbrodni popełnionych w latach 40. przez 
ukraińskich nacjonalistów do tej pory nie zostały 
w sposób należyty upamiętnione, a masowe mordy 
nie zostały nazwane – zgodnie z prawdą historyczną 
– ludobójstwem.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej postuluje, 
aby Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 
dzień 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar 
Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjo-
nalistów na obywatelach II RP.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża szacu-
nek dla Kresowian i ich potomków oraz ludzi dobrej 
woli, którzy od dziesiątków lat domagają się prawdy 
o ludobójstwie i troszczą się o pamięć o ofiarach, 
kierując się mottem: «Nie o zemstę, lecz o pamięć 
wołają ofiary».

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

Jako sprawozdawca tyle miałem do powiedzenia. 
Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
W takim razie zarządzam głosowanie.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną 

przeze mnie propozycją.
Kto jest za przyjęciem tej propozycji?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 55 było za, 25 – przeciw. 

(Głosowanie nr 8)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że uzu-

pełniliśmy porządek obrad o dwa wcześniej wymie-
nione przeze mnie punkty.

Przystępujemy do rozpatrywania punktu pięt-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobój-
stwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na 
obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939–1945.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez grupę senatorów i zawarty jest w druku nr 236, 
a sprawozdanie – w druku nr 236 S.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Ustawodawczej, senatora Jana Żaryna, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca  
Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Debatowaliśmy w Komisji Ustawodawczej nad 

sprawą oddania hołdu ofiarom ludobójstwa doko-
nanego przez nacjonalistów ukraińskich na oby-
watelach II Rzeczypospolitej w latach 1939–1945. 
Zostały naniesione dość liczne poprawki, które po-
wodują, że projekt w obecnym kształcie jest nieco 
inny niż ten, który senatorowie pierwotnie otrzymali. 
W związku z tym myślę, że będzie dobrze jeśli pod 
koniec swojej wypowiedzi odczytam tę proponowa-
ną obecnie uchwałę. Ale zanim to nastąpi, to chciał-
bym powiedzieć, jeśli chodzi o kwestie formalne, że 
podczas posiedzenia Komisji Ustawodawczej został 
zgłoszony przez pana senatora Marka Borowskiego 
wniosek o odrzucenie uchwały w całości. 4 senato-
rów było za tym wnioskiem, 7 – przeciw. Następnie 
poddano pod głosowanie uchwałę z naniesionymi, 
tak jak powiedziałem, dość licznymi poprawkami. 
Za uchwałą wraz z poprawkami głosowało 7 senato-
rów, 3 wstrzymało się od głosu, 1 głosował przeciw.

Ponieważ, jak sądzę, będziemy jeszcze dyskuto-
wać na temat zarówno sensu, jak i zawartości wspo-
mnianej uchwały, to dobrze by było, żebyśmy w miarę 
w skupieniu wysłuchali obecnej wersji. Tak żebyśmy, 
broń Boże, nie dyskutowali nad inną wersją.

Mogę, Panie Marszałku, przeczytać?
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budować autentyczną przyjaźń między jakimikolwiek 
narodami.

(Senator Grażyna Sztark: Jakim kłamstwie?)
A kłamstwo dotyczyło…
(Senator Grażyna Sztark: Tej uchwały?)
(Senator Kazimierz Kleina: Przecież ta uchwała 

była przyjęta w drodze konsensusu.)
(Senator Stanisław Kogut: Siedźcie spokojnie.)
…unikania, z różnych racji… Mogę oczywiście 

dalej poprowadzić wątek unikania tego jedynego 
słowa, które mieści w sobie prawdę historyczną. 
Czasem są takie słowa klucze. Państwo wszyscy 
pamiętają takie słowo klucz dotyczące założy-
cielskiego fundamentu zła, jakim było kłamstwo 
katyńskie. Na kłamstwie katyńskim nie zbudowa-
liśmy żadnej przyjaźni, były tylko rany, ustawicz-
ne rany. I tak samo na kłamstwie polegającym na 
tym, że nie używaliśmy słowa „ludobójstwo”, nie 
będzie można nigdy de facto ustanowić prawdzi-
wej przyjaźni polsko-ukraińskiej. Taka m.in. była 
definicja tych programowych racji płynących ze 
strony Prawa i Sprawiedliwości i tych wszystkich, 
którzy z list Prawa i Sprawiedliwości występowali. 
W związku z tym dziś, kiedy mamy możliwość po-
kazania Rzeczypospolitej, że nasz program nie jest 
tylko programem zapisanym i odłożonym ad acta, 
ale także bieżącym życiem politycznym, wrócili-
śmy właśnie w tę rocznicę 11 lipca do procedowa-
nia uchwały poświęconej ofiarom ludobójstwa na 
Kresach Południowo-Wschodnich. I po raz pierwszy 
w tej uchwale z taką jednoznacznością użyliśmy 
słowa „ludobójstwo”, po to, żeby, jak rozumiem, 
wskazać narodowi ukraińskiemu, że nie tam, gdzie 
powinien, poszukuje swoich bohaterów. Nie tam 
powinien, nie wśród banderowców, tylko wśród tych 
sprawiedliwych, którzy ratowali Polaków przed in-
nymi Ukraińcami, którzy to z nienawiści rasowej, 
pogańskiej, z doktryny Doncowa z lat trzydzie-
stych, powstałej i tworzonej na gruncie projektu 
hitlerowskiego mein Kampf, po 10 latach rozpoczę-
li etniczną czystkę na terenach polskich. Kiedy to 
słowo „ludobójstwo” nie padało, dawaliśmy sygnał 
miękkości, sygnał mówiący o tym, że jest jakieś 
pole negocjacji dotyczących przyjaźni polsko-ukra-
ińskiej, dotyczących tematu mordów na Kresach 
Południowo-Wschodnich.

Otóż mam nadzieję – dlatego jestem senatorem 
Prawa i Sprawiedliwości, a nie innej formacji, m.in. 
dlatego, że właśnie mam tę nadzieję – że od tej pory, 
kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządzi w Polsce, nie 
będziemy się układać z narodami na poziomie kłam-
stwa. Ono nigdy nie jest…

(Senator Kazimierz Kleina: A jakie kłamstwo 
było?)

(Senator Piotr Zientarski: Jakie kłamstwo?)
(Rozmowy na sali)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 
dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy ko-
misji, a zarazem do upoważnionego przedstawiciela 
wnioskodawców. Przypominam, że wnioskodawcy 
upoważnili do ich reprezentowania również senatora 
Jana Żaryna.

Pan senator Kleina jako pierwszy, proszę bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku, Panie Senatorze Sprawozdawco, 

3 lata temu, w 70. rocznicę tych tragicznych wydarzeń 
na Wołyniu przyjęliśmy jako Senat w konsensusie 
trudną ustawę, która też wskazywała…

(Głos z sali: Uchwałę.)
Uchwałę, przepraszam.
…która też wskazywała na tę tragedię i odpowie-

dzialność ludzi za tę tragedię na Wołyniu w 1943 r. 
i w latach następnych. Czy coś szczególnego wyda-
rzyło się po tym czasie, że powinniśmy przyjąć nową 
uchwałę? Nie ma dzisiaj jakiejś okrągłej rocznicy tych 
wydarzeń. Od tamtego czasu, od siedemdziesiątej 
rocznicy, także na Ukrainie wydarzyło się wiele rze-
czy, które świadczą o tym, że porozumienie, zgoda, 
pojednanie między naszymi narodami są możliwe i że 
naród ukraiński widzi tę tragedię jako także tragedię 
swojego narodu. Czy nie uważa pan, że ta uchwała, 
przyjmowana w rocznicę niezbyt okrągłą, ale de facto 
kontynuująca tamtą rzecz, jest dzisiaj niepotrzeb-
na? Wydaje się, że gdybyśmy my wszyscy, Polacy 
i Ukraińcy, w myśl tamtej uchwały działali, lepiej by 
to służyło naszym narodom i pamięci o tej tragedii, 
która dotknęła nasz naród.

(Senator Jan Żaryn: Można, Panie Marszałku?)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Można.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję, Panie Marszałku. Dziękuję, Panie 

Senatorze.
Oczywiście zdarzyła się między innymi taka oko-

liczność i zdarzył się taki fakt, że jesienią 2015 r. 
mieliśmy wybory parlamentarne, które to wybo-
ry parlamentarne spowodowały pewien skutek. 
Mianowicie naród polski powierzył ważne sprawy 
w Polsce w ręce Prawa i Sprawiedliwości, które to 
Prawo i Sprawiedliwość w swoim programie… Ale 
także my wszyscy, jak tutaj siedzimy po tej stronie 
sali, w czasie kampanii wyborczej mieliśmy bardzo 
często zadawane pytanie, czy na kłamstwie funkcjo-
nującym przez 25 lat w III Rzeczypospolitej można 
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(senator J. Żaryn) ne, ale odpowiedź jest dosyć prosta. Mianowicie na 
posiedzenie naszej Komisji Ustawodawczej specjalnie 
zaprosiłem pana posła Michała Dworczyka, który 
faktycznie jest głównym autorem tejże proponowanej 
uchwały, by m.in. odpowiedział na pytania, które 
leżą bardziej w kompetencji posłów niż senatorów, 
i właśnie takie pytanie, naturalne, otrzymał. Jego 
odpowiedź była taka, że Sejm zaczął procedować 
uchwałę dotyczącą uhonorowania ofiar ludobójstwa 
na Kresach Południowo-Wschodnich praktycznie 
od lutego 2016 r. Wydawało mi się, że przynajmniej 
tutaj w Senacie jestem niejako zwolniony z promo-
wania podobnej uchwały. Wszystko wskazywało na 
to, że Sejm sobie z tym poradzi i że uchwała podjęta 
w Senacie zostanie uchwalona na czas. Okazało się, 
że w tym czasie, czyli od lutego do lipca 2016 r. – we-
dług słów pana posła Michała Dworczyka – powstało 
w sumie 5 projektów, w tym projekty ustawy, projekty 
uchwał… powstał spór, zrobił się, że tak powiem, 
bałagan. Nie będę mieszał się w sprawy Sejmu aż 
tak bardzo, ale faktem jest to, że okazało się, że Sejm 
nie jest w stanie wypracować na czas takiej uchwały.

(Senator Mieczysław Augustyn: PiS ma więk-
szość.)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Coś takiego!)
(Senator Piotr Zientarski: Ma większość.)
W związku z tym uznaliśmy, że należy przejąć 

tę inicjatywę. Tekst posła Michała Dworczyka stał 
się podstawowym tekstem i za zgodą posła Michała 
Dworczyka procedujemy go tutaj, bo tak się złoży-
ło, że senatorowie Prawa i Sprawiedliwości bardzo 
chcieli, by ta uchwała została uchwalona. Przez cały 
czas liczymy też na to, że senatorowie Platformy 
Obywatelskiej również uznają, że ta uchwała ze sło-
wem „ludobójstwo” jest ważna i potrzebna.

(Senator Piotr Zientarski: Jeden dzień, kilka go-
dzin.)

(Senator Mieczysław Augustyn: Mimo że posłowie 
nie uznali…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o niekomentowanie odpowiedzi, 

proszę o zgłaszanie się i zadawanie pytań i o odpo-
wiedzi.

Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Przynajmniej w 3 zwrotach pojawia się tu słowo 

„ludobójstwo”. Czy pan jako senator i jako historyk 
ma świadomość tego, że rzeczywiście oddaje pan 
hołd prawdzie historycznej, ale jednocześnie stawia 
pan blokady przyszłości? Czy bierze pan za to odpo-
wiedzialność?

Być może ja kiepsko mówię po polsku, Panie 
Senatorze, ale przez 5 minut starałem się państwu 
udowodnić sens słowa „ludobójstwo”. Znają państwo 
to słowo…

(Poruszenie na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale proszę pań-

stwa, ale proszę…)
…czy nie znają?
Otóż ta uchwała po raz pierwszy wprowadza to 

słowo bez relatywizacji. Czy to jest coś nowego, czy 
nie?

(Senator Kazimierz Kleina: Czy zna pan uchwałę 
sprzed 4 lat?)

Znam i tam nie ma słowa „ludobójstwo”.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ale, Panie Senatorze, momencik. Bardzo proszę 

o obniżenie poziomu emocji.
(Senator Jan Żaryn: Emocji?)
Bardzo proszę o odpowiedzi na pytania, nie o wy-

kłady.
(Senator Jerzy Fedorowicz: No właśnie.)
I proszę też o krótkie pytania i krótkie odpowie-

dzi, bo nie prowadzimy tutaj debaty historycznej, 
tylko prowadzimy debatę na temat uchwały. I bar-
dzo proszę, żebyśmy wszyscy powrócili do pytań 
i odpowiedzi.

Proszę bardzo, pani senator Barbara Zdrojewska.
Rozmawiamy o uchwale, a nie rozmawiamy o hi-

storii, proszę państwa.
(Senator Kazimierz Kleina: Brawo.) (Oklaski)
Nie, ja głosuję nad… Proszę mi nie bić brawa, bo 

to nie o to chodzi.
(Senator Piotr Zientarski: A o co chodzi?)
Proszę, pytanie.

Senator Barbara Zdrojewska:
Szanowny Panie Marszałku, Szanowny Panie 

Sprawozdawco, chciałabym poprosić o odpowiedź 
na pytanie. Jeżeli, jak pan odpowiedział, ta uchwała 
jest… W 2015 r. wygraliście państwo wybory. Proszę 
mi wytłumaczyć, dlaczego właśnie dzisiaj, a nie 
2 tygodnie temu, miesiąc temu… Przecież wiedzie-
liśmy… wiedział pan świetnie, kiedy będzie rocznica 
itd. Dlaczego wprowadza pan tę uchwałę w takim 
trybie? I proszę też wyjaśnić nam, dlaczego Sejm jej 
nie wprowadził w takim trybie. Dziękuję.

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku, Pani Senator Szanowna, bardzo 

dziękuję za to pytanie. Rzeczywiście jest ono zasad-
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(senator J. Rulewski) polityków ukraińskich zwrócili się do nas, Polaków 
z apelem, który przypomina apel naszego Kościoła 
z 1965 r. w sprawie pojednania polsko-niemieckiego 
w myśl zasady „przebaczamy i prosimy o przeba-
czenie”? Tamten apel z 1965 r. stał się rzeczywiście 
początkiem pojednania polsko-niemieckiego i fun-
damentem, na którym zostały zbudowane nie tyl-
ko polityczne, ale także, powiedziałbym, społeczne 
więzy pomiędzy Polakami i Niemcami. I w wyniku 
pracy historyków, ale i wielu spośród nas, doszło do 
tego, o czym pan mówi, to znaczy do wzajemnego 
zrozumienia prawdy o tamtych strasznych czasach 
w relacjach polsko-niemieckich.

Czy komisja wzięła pod uwagę także – to jest 
moje drugie pytanie – swoistą odpowiedź na ten 
apel, jaką w końcu czerwca wystosowało Prezydium 
Konferencji Episkopatu Polski, mówiąc o potrze-
bie pojednania i konieczności przebaczenia? W tej 
uchwale nie ma ani słowa o pojednaniu. W tej uchwale 
jest mowa wyłącznie o…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, minuta już minęła. Proszę zadać pytanie.)

…o ofiarach.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Niech pan nie 

mówi… Proszę zadać pytanie.)
Chciałbym pana zapytać…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 

Senatorze! Panie Senatorze!)
Powtarzam: zapytałem, czy komisja wzięła te 2 

rzeczy pod uwagę.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę zadać 

pytanie, bo pan już dwie minuty mówi.)
Zadałem dwa pytania. Proszę o odpowiedź. 

Dziękuję uprzejmie.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Tak, ale pan również komentował. Proszę nie ko-
mentować, tylko zadawać pytania.

(Senator Jacek Włosowicz: Polacy byli ofiarami, 
dlatego…)

Panie Senatorze, nie debatujemy, nie dyskutujemy 
w ten sposób.

Proszę.

Senator Jan Żaryn:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! 
Nie pamiętam, żeby ktokolwiek podczas posiedzenia 
Komisji Ustawodawczej odwoływał się do wspomnia-
nego przez pana dokumentu episkopatu Polski, więc 
odpowiedź jest prosta: nie stanowił on podstawy do 
jakichkolwiek rozwiązań, także jeśli chodzi o postu-
lowane, odrzucone i przyjęte poprawki, w związku 
z żadną z nich nie przypomniano o tym dokumencie.

Kolejne pytanie: czy nie uważa pan, że w ten 
sposób, nazywając rzeczy po imieniu, uruchamia 
pan proces roszczeniowy wobec jeszcze żyjących 
Polaków, ofiar lub ich potomków? Że procesy rosz-
czeniowe wobec państwa ukraińskiego… Czy zagwa-
rantuje pan, że te procesy zakończą się pozytywnie?

(Głos z sali: Co ma piernik do wiatraka…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę.

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku, Panie Senatorze, zacznę od od-

powiedzi na drugie pytanie. Oczywiście takiej gwa-
rancji nie ma i w ogóle nie leży to w gestii ani Sejmu, 
ani Senatu. Tu chodzi wyłącznie o prawo człowieka 
do dochodzenia swoich praw. To ma także wymiar 
międzynarodowy. Nie ma cienia wątpliwości, że…

(Senator Jan Rulewski: Nie, bo jurysdykcja nie 
obejmuje…)

Jeżeli obywatel państwa polskiego jest ofiarą ja-
kiegokolwiek aktu zbrodniczego, to, mam nadzie-
ję, że państwo polskie go wspiera. Tak jest np. we 
wspomnianej sprawie katyńskiej i tak będzie zawsze 
w każdej sprawie, w której Polacy są ofiarami. To jest 
chyba oczywiste, póki mamy suwerenne państwo 
polskie – a mam nadzieję, że takie mamy.

Jeśli chodzi o hołd historii, to oczywiście, tak jak 
powiedziałem, jest to hołd złożony prawdzie histo-
rycznej, ponieważ uznajemy – mam nadzieję, że nie 
ja sam, tylko że mogę używać tu liczby mnogiej – 
że prawdziwe pojednanie jest możliwe wyłącznie na 
fundamencie prawdy. Polskiej wrażliwości nie da się 
zatupać żadnym szantażem, nawet tak zgrabnie wy-
myślonym szantażem jak racje w bieżącej polityce. Te 
racje w bieżącej polityce są w gruncie rzeczy… Jeżeli 
one są artykułowane po to, żeby zatupać prawdę… 
Ta prawda i tak wyjdzie na jaw, bo takim jesteśmy 
narodem. Nie próbujcie tworzyć z nas, narodu pol-
skiego, innych niż jesteśmy – my tylko na prawdzie 
budujemy przyjaźnie z innymi narodami.

(Senator Piotr Zientarski: No właśnie.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Bogdan Klich, bardzo proszę.

Senator Bogdan Klich:
Ja mam dwa pytania do pana senatora. Pierwsze: 

czy komisja wzięła pod uwagę istotny fakt, że 
w czerwcu tego roku duchowni, intelektualiści i część 
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(senator J. Żaryn) „czyny noszące znamiona ludobójstwa”. My wiemy, 
że wtedy dwóch panów się dogadało, m.in. pan prezy-
dent Bronisław Komorowski z Januszem Palikotem. 
To oni razem zagłosowali i podjęli tę uchwałę…

(Senator Jadwiga Rotnicka: To była senacka…)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Pytanie zadaj.)
(Senator Kazimierz Kleina: Komorowski… To 

jakieś głupoty.)
…i to oni przede wszystkim w ten sposób…
(Senator Kazimierz Kleina: Proszę przeczytać tę 

uchwałę.)
(Senator Piotr Zientarski: Senatorowie PiS głoso-

wali za tą uchwałą.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę 

o niekomentowanie…)
Wówczas zabrakło nam 10 uczciwych czy też spra-

wiedliwych parlamentarzystów w Sejmie. Wtedy rze-
czywiście moglibyśmy podjąć ustawę bez tych słów 
„znamiona ludobójstwa”.

Ale chodzi mi o jedno, o to, że wówczas była 
siedemdziesiąta rocznica, siedemdziesiąta rocznica 
tragicznych wydarzeń na Wołyniu i to była dobra, 
stosowna okazja. Ale tamta władza, tamten prezydent 
w ogóle nie reagowali i podjęli uchwałę z czymś, co 
praktycznie można dzisiaj nazwać takim potworkiem 
słownym. Mam pytanie: czy rzeczywiście na taką 
uchwałę, jaką dzisiaj chcemy podjąć, czekają rodziny 
kresowe? Dziękuję.

(Senator Piotr Zientarski: Ale i senatorowie PiS 
głosowali za tym potworkiem.)

(Głos z sali: Oczywiście.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę bardzo, Senatorze.

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Według mojej 

wiedzy – zacznę od ostatniej części pytania – bez 
wątpienia rodziny kresowe od dwudziestu paru lat 
czekają na to, by Sejm i Senat, najwyższe władze 
suwerennego państwa polskiego i pan prezydent 
w sposób jednoznaczny wpisali się w ten nastrój i w tę 
wrażliwość, którą rodziny kresowe posiadają.

Żeby była jasność, ja sam nie pochodzę… Państwo 
często powołują się, także w czasie posiedzenia 
Komisji Ustawodawczej powoływali się państwo na 
swoje życiorysy. Ja akurat wśród swoich najbliższych 
nie miałem rodziny, która by została dotknięta zbrod-
nią ludobójczą nacjonalistów ukraińskich, ale mam 
pełną świadomość, że wspólnota polska powstaje 
wtedy, kiedy potrafi się wpisać we wrażliwość tych, 
którzy zostali w sposób wyjątkowy dotknięci zbrod-
nią, represjami i ta trauma trwa w nich do dzisiaj, 
czasem nawet przechodzi z pokolenia na pokolenie.

Podany przez pana senatora przykład listu bisku-
pów polskich do biskupów niemieckich z 18 listopada 
1965 roku, bardzo piękny i dobry przykład – nie tyl-
ko dobry list, ale i przykład. Panie Senatorze, słowa 
„przebaczamy i prosimy o przebaczenie” są świadec-
twem drogi do pojednania z Polakami, jaką przebył 
naród niemiecki, a on był bez wątpienia w trudniejszej 
sytuacji, dlatego że naród niemiecki przepracował 
tak głęboko czas drugiej wojny światowej, że nikt 
w Niemczech nie śmie oficjalnie nawiązywać do do-
robku lat 1933–1945. I dokładnie o to samo chodzi 
w tejże uchwale. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Andrzej Misiołek, bardzo proszę.

Senator Andrzej Misiołek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, treść tej uchwały 

czy część treści uchwały, która została przez pana 
odczytana i która znajduje się w druku, może rodzić 
skutki międzynarodowe. W związku z tym, że Senat 
nie jest Izbą, której zadaniem jest prowadzenie poli-
tyki międzynarodowej, chciałbym zapytać, czy jest 
opinia ministra spraw zagranicznych w sprawie tej 
uchwały. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Bardzo proszę.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, nie, nie ma opinii Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych, taka opinia nie wpłynęła, ale 
też nikt z członków Komisji Ustawodawczej o nią nie 
poprosił, choć dopytywano, czy jest jakiś głos MSZ 
w tej sprawie. Powtarzam: nie ma takowego głosu.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Mieczysław Golba.

Senator Mieczysław Golba:
Panie Profesorze, mam pytanie do pana jako hi-

storyka. Na pewno pan nam wyjaśni, czy ta uchwała, 
którą dzisiaj będziemy podejmować, jest lepsza od tej 
z 2013 r. Wiemy, że wtedy powstał taki, że tak po-
wiem, potworek – mam na myśli m.in. sformułowanie 
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(senator J. Żaryn) Senator Jan Żaryn:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie 
Senatorze! Łącząc jeszcze niedopowiedziane przeze 
mnie zdanie w odniesieniu do pytania pana poprzed-
nika, pana senatora, z odpowiedzią na pytanie pana, 
Panie Senatorze, powiem, że bez wątpienia 70-lecie 
rzezi wołyńskiej byłoby na pewno lepszą okazją, żeby 
ta jednoznaczność w uchwałach Sejmu i Senatu się po-
jawiła. Ale nie chcę tutaj rozdrapywać ran. Wiadomo, 
że w 2013 r. klimat wśród decydentów był inny, niż 
jest obecnie, i stąd ta uchwała jest dzisiaj, a nie w sie-
demdziesiątą rocznicę. I oczywiście tak samo, jak 
państwo w siedemdziesiątą rocznicę debatowali, 
tak i my dzisiaj, kiedy debatujemy, mamy pytanie 
z tyłu głowy dotyczące uwarunkowań politycznych, 
w których żyjemy. Ta współczesność, także szczyt 
NATO, który jest w najbliższych dniach, to jest ta 
współczesność, którą, rzecz jasna, analizujemy i kon-
frontujemy. I muszę powiedzieć, Panie Senatorze, że 
mam nadzieję, że ma pan rację, że ta uchwała będzie 
znaczyła wiele, tzn. że dotrze do gremiów politycz-
nych w państwie ukraińskim i że w tymże naszym 
sąsiedzkim i zaprzyjaźnionym państwie dojdą do 
głosu ludzie, którzy stwierdzą bardzo wyraźnie, że 
nowoczesny naród ukraiński, jeżeli chce się stać – 
a my Polacy bardzo chcemy przede wszystkim z racji 
politycznych, żeby w przypadku narodu ukraińskiego 
tak było – sprzymierzeńcem, najbliższym sojuszni-
kiem Paktu Północnoatlantyckiego, jeżeli chce się stać 
stroną zbliżającą się swoimi standardami do standar-
dów także etycznych, moralnych Unii Europejskiej, 
to musi spełnić warunki brzegowe, a tym warunkiem 
brzegowym jest właśnie m.in. to, by nie hołdował i nie 
oddawał czci ludziom, którzy mieli na swoich rękach 
krew. Krew w tym przypadku polską, więc tylko 
Polacy mają taki bezpośredni obowiązek, żeby się o to 
upominać. I ten kontekst jest właśnie w tym sensie 
także ważny. Ważne jest to, żeby przyjaźń polsko-
-ukraińska była tak owocna, żeby naród ukraiński był 
zdolny do wejścia do rodziny narodów europejskich.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Pan w ogóle nie od-
powiedział na moje pytanie.)

(Głos z sali: O ludobójstwo…)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Pan senator…)
Aha, ludobójstwo. Przepraszam. Odpowiedziałem 

na pytanie pierwsze, a na drugie rzeczywiście nie. 
Bardzo przepraszam.

Oczywiście definicja prawna ludobójstwa zosta-
ła opracowana przez profesora Lemkina w 1945 r. 
w związku z rzeczywistością, która wcześniej nie 
została przez prawników zdefiniowana, ponieważ 
nie było takiego zjawiska, jak ludobójstwo od czasów 
II wojny światowej. Trzeba było ogarnąć pewną rze-
czywistość i ją opisać w sensie prawnym. I profesor 
Lemkin to zrobił i napisał, że ludobójstwo to jest 

Jak rozumiem, dlatego rodziny kresowe tak bar-
dzo dzisiaj potrzebują tej uchwały, chodzi o to, żeby 
nie były ściśnięte w swoim bólu, tylko żeby ten ból, 
mówiąc metaforycznie, został rozprowadzony na cały 
naród polski i żeby cała wspólnota polska udźwignęła 
ich ból, a ich ból jest właśnie taki. Do tej pory państwo 
polskie nie podjęło jednoznacznej decyzji, by napisać 
w dokumencie: tak, to była zbrodnia ludobójcza, to 
była zbrodnia porównywalna do największych, takich 
jak Holokaust. I oni o tym wiedzą, i oni o tym mówią, 
a my jesteśmy po to, żeby ten głos przenieść do Senatu 
i oczywiście do Sejmu.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Pan senator Jerzy Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:

Panie Marszałku! Mam pytanie do pana posła 
sprawozdawcy, właściwie będą to 2 pytania.

(Senator Piotr Zientarski: Senatora sprawozdaw-
cy.)

Tylko krótki wstęp. Ja pracowałem nad tą uchwa-
łą dotyczącą 70-lecia i te słowa „znamiona ludo-
bójstwa”, te 2 wyrazy nie mówiły o ludobójstwie 
wprost.

Proszę mi powiedzieć, po pierwsze, taką rzecz. 
Jest to uchwała bardzo poważna, typu polityczne-
go w sytuacji, kiedy mamy tu spotkania, o których 
już mówił senator Rulewski. Ona ma ogromną 
wagę. Chcę wiedzieć, jak było, bo wtedy gdy ja 
pracowałem nad uchwałą, miałem pewnego ro-
dzaju dyrektywy od ludzi odpowiadających za 
państwo. Czy wyprowadzenie uchwały z Sejmu 
było decyzją najwyższych władz partii PiS? Czy 
wprowadzenie tej uchwały dzisiaj pod obrady 
jest decyzją najwyższych władz PiS, czy to jest 
tylko pańska inicjatywa? Czy pan bierze na sie-
bie odpowiedzialność za to, jakie mogą być kon-
sekwencje? Zakładam, że my wszyscy myślimy 
podobnie o tym, co pan mówi, tylko myślimy też 
politycznie.

I drugie. Czy pan może w związku z tym…
(Senator Robert Mamątow: Ciekawe, czy…)
Proszę mi nie przeszkadzać. Jak skończę, to po-

zwolę sobie porozmawiać.
I drugie. Proszę podać definicję ludobójstwa. 

Proszę o to, dlatego że to słowo jest słowem używa-
nym w języku prawnym na całym świecie i ono ma 
bardzo poważne znaczenie prawne, a może niektórzy 
z kolegów nie wiedzą, jakie skutki może przynieść 
jego użycie. Dziękuję bardzo.
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(senator J. Żaryn) tego była próba znalezienia konsensusu. Polegał on 
na tym – przynajmniej z mojej perspektywy to było 
najważniejsze – żebyśmy się zgodzili co do ostatniego 
fragmentu pańskiej poprawki. W tym fragmencie 
nawoływał pan, moim zdaniem słusznie, żeby doszło 
do wzmocnienia tej uchwały poprzez apel do władz 
Rzeczypospolitej i Ukrainy o to, żeby szukały po-
jednania w najważniejszych kwestiach dotyczących 
obu narodów. Proponowałem dodanie zwrotu „w tych 
najważniejszych kwestiach”, czyli odnoszących się do 
treści uchwały. Nie zostało to podjęte i z mojej per-
spektywy między innymi dlatego ta poprawka została 
przez senatorów Prawa i Sprawiedliwości odrzucona.

(Senator Piotr Zientarski: Ale ja pytałem, Panie 
Senatorze, o kwestię pojednania, o kontynuację dzieła 
pojednania…)

To była część tej poprawki.
(Senator Piotr Zientarski: Nie, to było osobne zda-

nie. Osobne zdanie.)
(Głos z sali: Już odpowiedział.)
Tak, ale…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, Panowie…)
Powiedziałem, że pod każdym zdaniem…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panowie Senatorowie, jest pytanie i jest odpo-

wiedź. Było pytanie, była odpowiedź.
Teraz pan senator Bogdan Klich.

Senator Bogdan Klich:
Chciałbym też zapytać pana o to, dlaczego druga 

poprawka, która została przedłożona przez pana se-
natora Piotra Zientarskiego w imieniu naszego klubu, 
została uznana za niewłaściwą i odrzucona. Mówi ona 
o konieczności wzmocnienia współpracy pomiędzy 
władzami Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy w naj-
ważniejszych dla przyszłości narodu sprawach.

(Senator Jan Żaryn: No właśnie, to było…)
Nie, przed chwilą senator pytał o apel o po-

jednanie, o to, dlaczego zostało to odrzucone, a ja 
chciałbym dopytać, dlaczego sprawa fundamentalna 
z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego kraju, to 
znaczy wzmocnienie współpracy między Warszawą 
a Kijowem, nie została uznana przez komisję. Proszę 
mi wytłumaczyć, dlaczego.

(Senator Jan Dobrzyński: Panie Marszałku, ale 
szanowne komisje mają prawo głosowania… Przecież 
to ludzie głosowali…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Nie oceniajmy pytań, Panie Senatorze. Panie 

Senatorze, nie udzielałem głosu. Może pan się zgło-
sić. Jest pytanie, jest odpowiedź.

taki typ zbrodni, w której w sposób planowy zostaje 
wykonana zbrodnia ze względu na pochodzenie ra-
sowe, etniczne, narodowościowe całego narodu bądź 
jego części na danym terytorium. Tak brzmi, oczywi-
ście z pamięci, ta definicja. I ta zbrodnia nie podlega 
przedawnieniu.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Piotr Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Ja nawiązuję 

do pytania pana senatora Klicha, bo o stanowisku epi-
skopatu Polski na posiedzeniu komisji nie było mowy, 
ale ja uzasadniając swoją poprawkę, wspominałem 
o apelu Ojca Świętego Jana Pawła II o wzajemnym 
pojednaniu i deklaracji episkopatu, episkopatu ki-
jowskiego i Cerkwi greckokatolickiej w siedemdzie-
siątą rocznicę. I proszę odpowiedzieć w kontekście 
właśnie tych uchwał, dlaczego pan nie wyraził zgody 
na posiedzeniu komisji, ażeby zapisać, że: „Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej uznaje za celową kontynu-
ację dzieła pojednania i dialogu rozpoczętego przez 
przywódców politycznych i duchownych”. Bo pan 
to wyraźnie zablokował jako przedstawiciel wnio-
skodawców.

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze, 

o ile pamiętam, to dyskusja była dynamiczna, 
w związku z tym kilka razy zabierałem głos w tej 
sprawie. Nie sądzę, żeby pan, skracając to do jed-
nego słowa, dobrze oddał tę dynamikę. Przypomnę, 
że pańska poprawka… Proszono mnie, bym się wy-
powiedział na jej temat, i wskazałem, że z mojego 
punktu widzenia – przede wszystkim jako historyka, 
ale także, rzecz jasna, jako senatora – ta pańska po-
prawka miała jedną wyraźną wadę. Ta wada polegała 
na tym, że rozbijała treść całości…

(Senator Piotr Zientarski: Ale ja ją przecież skon-
centrowałem w ramach autopoprawki.)

Mówię teraz o dynamice. Pan, że tak powiem, 
wraca do ostatniej fazy, a ja mówię o pierwszej fa-
zie. I w tej pierwszej fazie mówiłem, że całe zda-
nia, które są zawarte w tej poprawce – pod każdym 
mogę się podpisać, oczywiście – są to zdania praw-
dziwe i właściwe. W toku dyskusji wygrała jednak 
koncepcja… Ja nie miałem tam prawa głosowania, 
w związku z tym nie brałem w tym udziału, ale po-
dawałem, o ile pamiętam, zarówno argumenty za, 
jak i przeciw, jeśli chodzi o tę poprawkę. Efektem 
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Senator Jan Żaryn:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam nadzieję, 
że ta uchwała wzmocni dialog, który oczywiście jest 
bardzo trudny między Polakami a elitą ukraińskiego 
narodu, tą elitą polityczną. I nie ma co tego ukrywać, 
dialog między Polakami a Ukraińcami, ten prawdziwy, 
a nie fastrygowany, nie tworzony propagandowym ję-
zykiem, jest dialogiem bardzo, bardzo trudnym. Mogę 
państwu powiedzieć, że niegdyś, w ramach działań 
związanych z tak zwanymi trudnymi pytaniami, za-
inicjowany został cały zestaw konferencji naukowych 
prowadzonych przez historyków polskich i ukraiń-
skich. Ośrodek „Karta” pana Zbigniewa Gluzy był 
organizującym, powstało z tego 11 tomów materiałów, 
i gdybyśmy zajrzeli do pierwszego tomu, a następnie do 
jedenastego, tobyśmy zobaczyli, w którą stronę zmie-
rza ten dialog. Otóż w dół. Dlatego że się okazywało, że 
im bliżej byliśmy konkretów, tym bardziej się od siebie 
oddalamy. I taka jest prawda o bardzo wielu aspektach 
dotyczących historii Polaków, Polski i historii Ukrainy 
i Ukraińców. Jeżeli będziemy udawali, że jest inaczej, 
to nie przebrniemy przez żadną rzekę, która by nas 
ewidentnie zbliżyła do tego, co nazywamy pojedna-
niem. Strona ukraińska musi otrzymywać prawdę od 
strony polskiej, tak samo jak my otrzymujemy ją od 
nich. Strona ukraińska robi to, co uważa za stosowne 
– stawia pomniki Banderze. I to jest ich prawo jako 
dzisiejszego narodu ukraińskiego. A my im mówimy: 
dorośnijcie do tego, żeby nie stawiać na banderyzm, 
macie gdzie indziej swoich bohaterów, na przykład tych 
sprawiedliwych, którzy ratowali Polaków. To byli na 
przykład ci mężowie, którzy mieli zabić swoją żonę 
Polkę na rozkaz…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, przepraszam bardzo… Odpowiedź. No, 
za daleko idziemy. Przepraszam bardzo.)

To jest właśnie odpowiedź.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Przepraszam, ale można…
Pan Jan Rulewski. Proszę bardzo.
Tak działamy: pytanie – odpowiedź.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Panie Marszałku. I kieruję do pana mar-

szałka prośbę.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Do mnie? 

Prośbę? A nie, to nie w tym momencie…)
Związaną z tą sprawą. Pan senator sprawozdawca 

przyznał, że podczas prac w komisji nie było przed-
stawiciela MSZ. A ta uchwała niejako wykracza poza 
granice wewnętrzne państwa polskiego. Konstytucja 
powiada, że politykę zagraniczną prowadzi rząd 
i ewentualnie prezydent. Zatem oczywiste się staje, 

Senator Jan Żaryn:

Oczywiście, Panie Marszałku. Myślę, że sami za-
interesowani, którzy zgłaszali te poprawki oraz głoso-
wali za i przeciw, będą wiedzieli lepiej ode mnie, dla-
czego tak głosowali. Tak jak powiedziałem: z mojej 
perspektywy to zdanie, które pan senator zacytował, 
było jak najbardziej zasadne pod warunkiem, że było 
tam dopisane „tych najważniejszych”. A więc byłoby 
uznanie, że właśnie te sprawy, które podejmujemy 
w uchwale, należą do pakietu najważniejszych, a nie 
pozostające niejako na zewnątrz treści tej uchwały. 
Była tutaj rozbieżność zdań, przy tej rozbieżności 
pozostaliśmy i taki był wynik głosowania. Chyba do-
brze oddaję, że tak powiem, wyczucie wrażliwości…

(Senator Piotr Zientarski: Chodziło mi o wszyst-
kie…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze, Panowie, ale już nie dyskutujmy, tylko 

ma być pytanie i odpowiedź.
Nie wiem, dlaczego pan senator Jan Rulewski 

wychodzi, bo jest następnym zadającym pytanie…
To teraz senator Zdzisław Pupa.
(Senator Bogdan Borusewicz: Jeszcze ja chcę.)
Jest pan senator zapisany, Panie Marszałku, trochę 

cierpliwości.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Janek! Janek, pytanie 

zadajesz!)
Teraz pan senator Zdzisław Pupa.
(Senator Jan Rulewski: Ja?)
Nie, teraz pan senator Zdzisław Pupa. Pan miał 

czas i nie zadał pytania, przepraszam. Pan senator 
Zdzisław Pupa.

(Rozmowy na sali)
Za chwilę pan zada. No, Panie Senatorze…
Pan senator Zdzisław Pupa.

Senator Zdzisław Pupa:
Panie Senatorze, tak wsłuchując się w pytania, 

które zadają przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, 
odnoszę wrażenie, że ten projekt uchwały, który zo-
stał przygotowany i przedłożony Senatowi, jest jakby 
przeciwko narodowi ukraińskiemu. Wobec powyż-
szego mam takie pytanie do pana: czy widzi pan ja-
kieś negatywne skutki tej uchwały w relacjach bila-
teralnych z Ukrainą? I czy Ukraina zamierza podjąć 
jakieś działania, które przybliżą i poprawią relacje 
pomiędzy naszymi krajami poprzez jakieś zrozumie-
nie naszej krzywdy? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę bardzo.
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Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Żaryn:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! List biskupów 
polskich do biskupów niemieckich przywołał pański 
kolega senator Klich, a nie ja. Ale niewątpliwie ten list 
powstawał przede wszystkim w gronie suwerennych 
biskupów i arcybiskupów oraz kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, czyli w gronie episkopatu Polski. Ta 
suwerenność była, jeżeli można użyć tego słowa, nie-
ograniczona, ale wkomponowana w szerszy kontekst: 
kończył się II Sobór Watykański. Ale nie zmniejszało 
to stopnia suwerenności biskupów polskich, którzy 
ten list napisali jako właśnie członkowie Episkopatu 
Polski.

Co do tej uchwały to nie mam wątpliwości, że 
w ogóle nie należy jej porównywać, jeśli chodzi 
o tryb, z czymkolwiek innym w historii Polski, a tym 
bardziej z listem biskupów polskich do biskupów nie-
mieckich, z różnych powodów nie warto i nie należy 
tego porównywać zbyt pochopnie. Ale mam nadzieję, 
choć nie jest to główny cel tej uchwały, że tak jak 
powiedział pan senator Fedorowicz, dotrze ona także 
do środowisk ukraińskich. Jednak niewątpliwie naj-
ważniejszym odbiorcą tej uchwały jest naród polski, 
w tym rodziny kresowe. Tak jak powiedział pan se-
nator w swoim pytaniu, bardzo słusznym i zasadnym, 
to przede wszystkim my, jako Sejm i Senat, parlamen-
tarzyści, w tym przypadku senatorowie RP, mamy 
dług wobec własnego narodu, a nie wobec narodów 
zewnętrznych. Je widzimy w tle, bardzo ważnym tle, 
jednak uchwała jest skierowana do Polaków.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Pan marszałek Bogdan Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Mam 2 pytania: jedno pytanie formalne, dotyczące 

2 naszych izb, i jedno pytanie polityczne.
Formalne pytanie jest takie, że… Sejm i Senat 

nie tworzą jedności. Nie ma w konstytucji pojęcia 
„parlament”, są osobno Sejm i Senat. W tym przy-
padku uchwała, czyli pana autorstwa, zwraca się do 
Sejmu o jakieś zachowanie, określone zachowanie. 
Ja uważam, że to jest akurat niedopuszczalne. To 
jest niezgodne z konstytucją. A oprócz tego nie 
chciałbym też, żeby Sejm się zwracał w uchwale 
o jakieś konkretne zachowanie do Senatu. To są 2 
odrębne…

że Senat nie może procedować bez zaznajomienia 
się ze stanowiskiem rządu, gdyż nie ma w tej mierze 
świadomości. W drugim uzasadnieniu – tu powołuję 
się na pana senatora Łyczaka oraz innych posłów, 
którzy brali udział w wyjeździe na Ukrainę…

(Głos z sali: Senatorów.)
Tak, senatora oraz innych posłów z grupy PiS. 

Zadano tam ambasadorowi pytanie na temat projektu 
uchwały…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, Panie 
Senatorze, czy pan zadaje w tej chwili pytanie panu 
senatorowi?)

Tak, to jest z tym związane jako uzasadnienie 
mojej prośby.

(Marszałek Stanisław Karczewski: No to pytanie, 
bardzo proszę, Panie Senatorze...)

Ale niech pan nie przerywa, bo mówię już ostatnie 
zdanie i ma to związek ze sprawą.

Posłowie zadali ambasadorowi Polski na Ukrainie 
pytanie, jaki skutek może wywołać ta lub inna uchwa-
ła. Wówczas ambasador, a więc przedstawiciel Polski 
na Ukrainie, odpowiedział: bardzo negatywny, bar-
dzo negatywne reakcje, nie jest wskazane podejmo-
wanie jej w tym momencie. I o to jest moja prośba.

Ale zanim prośba zostanie spełniona, w co wierzę, 
bo pan marszałek wykazuje wiele zrozumienia w tych 
sprawach, chciałbym jeszcze zadać panu senatorowi 
pytanie związane z tekstem. Panie Senatorze, czy pan 
nie nadinterpretuje faktów historycznych, gdy odpo-
wiada na pytanie dotyczące pojednania, przywołując 
list biskupów polskich do biskupów niemieckich? Otóż 
zanim ten list powstał – czy pan to potwierdza?– odby-
wały się wielokrotne rozmowy między przedstawicie-
lami episkopatu, a list był następstwem uzgodnionego 
już stanowiska. Czy pan, Panie Senatorze, nie stawia 
wozu przed koniem? Najpierw pan wywołuje list czy 
tę uchwałę, a później dopiero usiłuje to uzgodnić.

I pochodne pytanie. Czy pan…
(Marszałek Stanisław Karczewski: No ale, Panie 

Senatorze, to…)
Przepraszam, przepraszam…
(Marszałek Stanisław Karczewski: No ale, Panie 

Senatorze, pan przeprasza i trzecią albo czwartą mi-
nutę mówi. A w regulaminie…)

Ja nie pana, siebie przepraszam.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Aha, nas nie? 

Panie Senatorze, jest minuta na zadanie pytania, a pan 
już 3-krotnie przekroczył ten czas.)

Ostatnie zdanie. Czy są panu znane… Powiada 
pan, że to jest fundament przyjaźni…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Później, w de-
bacie może pan się wypowiadać.)

Czy znane są panu środowiska na Ukrainie, które 
tę uchwałę przyjmą w pańskim rozumieniu?

(senator J. Rulewski)
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Sejm ustanowił dzień 11 lipca… zostało skierowane 
pytanie do Biura Legislacyjnego. Pan legislator uznał, 
że jak najbardziej jest to zdanie, które nie ma w sobie 
żadnej wady prawnej. Senat ma takie prawo, tak że nie 
było tutaj problemu. To tyle, jeśli chodzi o odpowiedź 
na pytanie formalne.

A jeśli chodzi o drugie pytanie, merytoryczne, 
dotyczące kwestii rzeczywiście politycznej, to mogę 
powiedzieć – jako senator, jak najbardziej, ale jako 
senator Jan Żaryn – że bez wątpienia uważam to za 
warunek brzegowy, nawet jeżeli dzisiaj strona ukraiń-
ska nie rozumie tego warunku. Tak jak powiedziałem, 
moim zdaniem państwo ukraińskie nie może liczyć 
na to, żeby wejść do jakiejkolwiek struktury euro-
pejskiej, niosąc ze sobą doktrynę, pokłosie doktryny 
– w tym przypadku Doncowa – która była oparta 
na doktrynach rasistowskich Adolfa Hitlera. Tak po 
prostu jest obiektywnie. I mam nadzieję, że to się 
nie zmieni. Ale nie jestem oczywiście człowiekiem 
stojącym na czele NATO ani Unii Europejskiej. Ale 
liczę na to, że wspomniana kwestia się nie zmieni.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Już była odpowiedź.
Pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:

Drugie pytanie. Jeżeli nie ma opinii ministra 
spraw zagranicznych, to znaczy, że w tym momen-
cie Senat RP – możliwe, że ja też, jeżeli zagłosuję za 
tą uchwałą – bierze na siebie odpowiedzialność za 
reperkusje, które mogą wyniknąć z tej uchwały w mo-
mencie, kiedy Ukraina jest w stanie wojny z Putinem.

(Głos z sali: Następna wojna światowa.)
(Senator Piotr Zientarski: A Sejm nie chciał 

wziąć.)
Czy w związku z tym… To będzie dla mnie 

bardzo ważne, bo prowadziłem ustawę… I moja 
rodzina też ponosiła straty… I wiem, o czym mó-
wię. Panie Senatorze, nie można powiedzieć z góry 
o jakimś kraju, że jakiś kraj nie rozumie. Pan przed 
chwilą tak powiedział. Otóż w normalnej sytuacji 
politycznej…

(Senator Jan Dobrzyński: Pytanie! Pytanie, Panie 
Marszałku!)

W normalnej sytuacji dialogu politycznego 
pewne kwestie, które mogą mieć bardzo poważne 
skutki w okresie wojennym na Ukrainie, powinny 
być uzgadniane, żeby mogły zapaść. Czy one były 
uzgadniane ze stroną ukraińską, czy nie? To jest moje 
pytanie.

(Senator Mieczysław Golba: Co ty opowiadasz? 
O czym ty mówisz?)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Chcieliście państwo takiej uchwały, która kierowa-
na była do prezydenta. Przez pół roku takiej uchwały 
chcieliście. No, pan senator Klich przez pół roku ją 
forsował.

(Senator Bogdan Borusewicz: Ja mówię o 2 
izbach…)

Przez pół roku ją forsował. Zmienia pan zdanie, 
Panie Marszałku? No, przepraszam, że to komentuję, 
ale już nie wytrzymałem.

(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku, 
przepraszam…)

Już nie wytrzymałem tej politycznej hucpy.
(Senator Bogdan Borusewicz: …ale ja myślę, że…)
Nie wytrzymałem już. Przez pół roku chcieliście 

uchwały, skierowanej do prezydenta. Skierowanej, 
Panie Marszałku!

(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku, 
kto jak kto, ale pan powinien się powstrzymywać…)

(Senator Jan Rulewski: To był skandal.)
To był skandal, właśnie. Bardzo dziękuję, że pan 

marszałek to powiedział, bardzo dziękuję.
(Senator Bogdan Borusewicz: …od tego typu ko-

mentarzy.)
Zgadzam się z panem, to był skandal. O czym nie 

wiedział pan senator Klich.
(Senator Czesław Ryszka: Mówiłem, żeby go nie 

popierać. Mówiłem.)
(Senator Jan Maria Jackowski: Poszerzymy po-

rządek…)
(Senator Bogdan Borusewicz: I odpowiadam panu 

marszałkowi: prezydent jest władzą wykonawczą. Nie 
jest władzą ustawodawczą.)

I można się skierować, nakazywać…

Senator Bogdan Borusewicz:
I to jest pytanie formalne, jedno.
Drugie pytanie, pytanie polityczne. Pan powie-

dział, że uznanie ludobójstwa przez stronę ukraińską 
jest warunkiem brzegowym. Czy w związku z tym 
pan uważa… Bo za chwilę będzie szczyt NATO – 
Ukraina. Czy pan uważa, że to jest warunek brze-
gowy przyjęcia Ukrainy do NATO? Czy tak należy 
to rozumieć?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, proszę o odpowiedź.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, Panie Marszałku, w sprawie 

wspomnianego zdania dotyczącego postulatu, by 
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katyńskiej będę głosował, ale jeżeli ta uchwała mia-
łaby spowodować…

(Senator Piotr Zientarski: Wołyńskiej.)
Wołyńskiej…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale to dobre 

przejęzyczenie.)
Przepraszam, ale moja matka była wdową katyń-

ską…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dobre przeję-

zyczenie.)
Panie Marszałku, niestety nie zostało to uznane 

przez Strasburg za ludobójstwo…
(Senator Jan Rulewski: Tak jest.)
…co jest dla mnie okropne.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Jedno i drugie 

jest the same, mówiąc po angielsku.)
Moje pytanie już wybrzmiało. Czy poniesiemy 

tę odpowiedzialność, czy nie, jeśli nie weźmie tej 
odpowiedzialności na siebie rząd? Opinia publiczna 
z niewiadomych źródeł wie, że to zostało zdjęte z po-
rządku obrad Sejmu, a nie że 5 różnych uchwał… Ta 
sprawa została zdjęta z porządku obrad Sejmu na ten 
tydzień. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, cóż ja mogę na to odpowiedzieć? 

My jako senatorowie zawsze bierzemy odpowie-
dzialność za podejmowane uchwały, przyjmowane 
ustawy. Także tym razem jako suwerenni ludzie, se-
natorowie podejmujemy decyzje i bierzemy za nie 
odpowiedzialność. Tak, zawsze bierzemy na siebie 
tę odpowiedzialność.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Dodaję ostatnie sło-
wo, jeżeli wolno. Ale jest coś takiego, co nazywa się 
racją stanu.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ale, Panie Senatorze, nie ma…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Dziękuję.)
Jest pytanie, jest odpowiedź.
Pan senator Klich zgłasza się z wnioskiem for-

malnym.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ponieważ ten projekt może mieć daleko idące 

konsekwencje polityczne dla naszej polityki zagra-

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dobrze, dziękuję bardzo.
(Rozmowy na sali)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Panowie, proszę was, 

zajmijcie się swoimi sprawami…)
(Senator Jan Dobrzyński: Ale o czym ty mówisz?)
(Senator Jerzy Fedorowicz: …a ja mam swoje. Jak 

nie rozumiecie prostych spraw, to się nie odzywajcie.)
(Senator Jan Dobrzyński: To pan nie rozumie. Ma 

pan 3 minuty…)
(Rozmowy na sali)
Dziękuję bardzo.
Przywołuję…
(Poruszenie na sali)
Ogłaszam 20-minutową przerwę. Przerwa do go-

dziny 17.05.
Dziękuję bardzo.
(Przerwa w obradach od godziny16 minut 44  

do godziny 17 minut 06)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Bardzo proszę o zajęcie miejsc.
Pan senator Jerzy Fedorowicz przed przerwą zadał 

pytanie. Pana senatora sprawozdawcę proszę o od-
powiedź.

Czy pan senator ma powtórzyć pytanie?
(Senator Jan Żaryn: Tak. Bardzo proszę o powtó-

rzenie pytania.)
Nie ma pana… Nie, jest pan senator. Sorry.
(Senator Jan Żaryn: Jest pan senator.)
Był pan bez marynarki, nie poznałem pana.
(Wesołość na sali)

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Marszałku, dziękuję, że pan mi nie zwra-

cał uwagi. Przepraszam kolegów, którzy mi zwracali 
uwagę…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Mikrofon.)
…ale nie znoszę, jak mi ktoś zwraca uwagę, chyba 

że to jest marszałek.
(Wesołość na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: To już się szy-

kuję…)
Bardzo bym chciał, żeby moje słowa i pytanie tym 

razem były potraktowane w sposób bardzo poważny. 
Powtarzam zatem. Jeżeli nie ma opinii Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, to znaczy, że nie ma opinii 
rządu. Uchwała ta może mieć bardzo poważne po-
lityczne reperkusje w związku z wojną na Ukrainie 
i radością z tego powodu Putina. Czy odpowiedzial-
ność za to zamieszanie nie spadnie na senatorów? 
Pytam dlatego, że… Ja za uchwałą o zbrodni i rzezi 
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wołane w wypowiedzi pana senatora Rulewskiego. 
Oświadczam, że w wyjeździe do Kijowa nie brałem 
udziału, a w związku z tym nie mogłem zająć stano-
wiska ani za…

(Senator Stanisław Kogut: Kłamie, Rulewski kła-
mie.)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
(Senator Józef Łyczak: …Ani przeciw. To w kon-

tekście wypowiedzi pana ambasadora.)
Czyli to było tylko sprostowanie. Dobrze.
Teraz pytanie.
Pan senator Andrzej Misiołek. Bardzo proszę.
(Senator Andrzej Misiołek: Ja nie…)
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: 

Przepraszam.)
Nie? A ja mam zapisane.
Pani senator Grażyna Sztark. Nie?
(Senator Grażyna Sztark: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję.
(Senator Grażyna Sztark: Dziękuję bardzo, Panie 

Marszałku.)
Tak czy…
(Senator Leszek Czarnobaj: Tak, tak.)
Tak. Aha.

Senator Grażyna Sztark:
Tak, tak, tak.
Chociaż muszę przyznać, że niestety stępił mi pan 

ostrość wypowiedzi, przez przerwę. Ale, niestety, 
muszę się odnieść sprowokowana niektórymi, śmiem 
twierdzić, niegodnymi komentarzami m.in. na temat 
takich osób jak ja, która utraciłam całą rodzinę na 
Wołyniu, bo została zamordowana przez Ukraińców.

Ponieważ znajdujemy się w konwencji pytań, pro-
szę mi powiedzieć, na który akapit i na które zdanie 
mogę się powołać, na jaki zapis, żebym mogła wresz-
cie odnaleźć szczątki swoich bliskich.

Wiem, że to nie jest ładne, ale, proszę państwa, 
gdybyście siebie słyszeli, słyszeli, co do nas mówi-
cie… To zapewne podwójnie boli.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze?

Senator Jan Żaryn:

Dziękuję, Panie Marszałku.
To jest: „a wielu z nich wciąż nie doczekało się 

godnego pochówku i upamiętnienia”.

nicznej oraz dla naszego bezpieczeństwa, a w myśl 
konstytucji za politykę zagraniczną odpowiada rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej, wnoszę formalnie, w myśl 
art. 48 ust. 2 pkt 4 naszego regulaminu, o odrocze-
nie tej dyskusji do czasu uzyskania oficjalnego sta-
nowiska Ministerstwa Spraw Zagranicznych – albo 
w postaci pisemnej, albo w postaci deklaracji pana 
ministra spraw zagranicznych pochodzącego z tej 
samej większości co wnioskodawcy – w sprawie tego, 
czy ta uchwała nie narazi interesów Polski na arenie 
międzynarodowej. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Martynowski, bardzo proszę.

Senator Marek Martynowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja zgłaszam wniosek przeciwny.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
A więc przegłosujemy wniosek formalny pana 

senatora Klicha. Bardzo…
(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, była 

jeszcze moja prośba.)
Ale, Panie Senatorze, pan nie zgłaszał wniosku 

formalnego. To była…
(Senator Jan Rulewski: Prośbę można.)
Prośbę można, ale nie zawsze trzeba realizować.
(Senator Stanisław Kogut: Przestań, Rulewski.)
Wniosek formalny zawsze jest do przegłosowania.
I właśnie w tym momencie przystępujemy do gło-

sowania nad wnioskiem formalnym.
(Senator Alicja Zając: Na piśmie to na piśmie.)
Kto jest za przyjęciem wniosku formalnego pana 

senatora Klicha, aby odłożyć naszą debatę do czasu 
uzyskania opinii Ministerstwa Spraw Zagranicznych?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
I bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 70 senatorów, za było 23, przeciw – 45, 

2 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 9)

Wniosek pana senatora Klicha został odrzucony.
Pytanie zadaje pan senator Józef Łyczak. Bardzo 

proszę.

Senator Józef Łyczak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja w trybie spro-

stowania, ponieważ moje nazwisko zostało przy-

(senator B. Klich)



141

22. posiedzenie Senatu w dniu 7 lipca 2016 r. 
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego  
przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939–1945 (cd.)

Czy w ramach… Niech pan powie też, ilu 
Ukraińców zostało zamordowanych w ramach akcji 
odwetowych. Czy były takie sytuacje?

(Senator Michał Potoczny: To nie ten temat.)
(Głos z sali: Tę kwestię będzie podejmować par-

lament w Kijowie.)
Trzecie pytanie. Czy są jakieś upamiętnienia tych 

mordów na Polakach na terenie obecnej Ukrainy? 
Jeżeli tak, to w jakich miejscach? 

(Senator Mieczysław Golba: Huta Pieniacka…)
No właśnie.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze, ale…
(Senator Bogdan Borusewicz: I to wszystko, trzy 

pytania.)
…to było pytanie do pana senatora. Rozumiem, 

że pan marszałek już skończył. Jest półtorej minuty.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Dane szacunkowe są rzeczywiście bardzo różne. 

Na samym Wołyniu najprawdopodobniej zginęło co 
najmniej 60 tysięcy Polaków, w zdecydowanej więk-
szości, czy obywateli II RP. Ale jeśli chodzi o całe 
kresy południowo-wschodnie, to te liczby niewątpli-
wie wynoszą około 160–200 tysięcy i więcej. Badacze 
zdecydowanie stoją przed problemem. Zarówno stro-
na ukraińska, jak i polska prędzej czy później na po-
ziomie badawczym powinny podjąć się tak daleko 
idącej penetracji tego terytorium, żeby można było 
ustalić właściwą liczbę. Na razie jesteśmy w drodze.

Kwestia akcji odwetowych nie bardzo jest zgodna 
z tematem tejże uchwały. Bardzo chętnie w kuluarach 
opowiem o tym, jak wyglądały te akcje odwetowe.

Z kolei niewątpliwie z roku na rok zwiększa się 
liczba takich miejsc jak Huta Pieniacka czy Ostrówek 
– te nazwy także były wymieniane głośno przez se-
natorów PiS – gdzie to upamiętnienie jest i gdzie to 
uhonorowanie ma miejsce; bardzo się z tego cieszymy. 
To jest właśnie przejaw woli tworzenia polsko-ukra-
ińskich relacji opartych na poszanowaniu najbardziej 
podstawowego systemu wartości, m.in. tego, że ofiary 
mają prawo do godnego pochówku. Oby tak dalej.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Andrzej Stanisławek. Bardzo proszę.

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mam pewne pytanie. W zasadzie jest to pytanie 

nie tylko do pana profesora, lecz do całego Senatu, 

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dobrze. Dziękuję.
Nie ma więcej pytań…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja mam pytanie.)
(Rozmowy na sali)
Nie zgłaszaliście się, Panowie, ale ja zapiszę 3 

nazwiska.
Pan senator Wach był najszybszy. Bardzo proszę.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
Ja chciałbym zapytać odnośnie do sformułowania 

zawartego w projekcie uchwały „zgodnie z prawdą 
historyczną – ludobójstwem”. Chodzi mi o prawdę 
historyczną.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję bar-
dzo…)

A jeszcze chciałbym powiedzieć… Ja rozumiem, 
że to jest bardzo trudna sprawa. Prawdą historycz-
ną zapewne Ukraińcy nazywają co innego. Na ogół, 
wydaje mi się, dopiero po jakimś stanowisku między-
narodowych trybunałów, po zaskarżeniu coś można 
formalnie uznać za prawdę historyczną. Ale proszę 
mi wyjaśnić, jak to jest.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Senator Jan Żaryn:

Panie Marszałku! Szanowna Wysoka Izbo! Tak 
jak powiedziałem, jest to uchwała adresowana przede 
wszystkim do narodu polskiego, a nie do narodu ukra-
ińskiego. I powoływanie się przez pana senatora na 
fakt, że nie zostanie to zrozumiane, nie stanowi we-
dług mnie podstawy do tego, żeby negować sensow-
ność tego zdania.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Pan senator Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze Sprawozdawco, na jakiej podsta-

wie pan wywiódł, że zostało zamordowanych, zgod-
nie z prawdą historyczną, sto kilkadziesiąt tysięcy 
Polaków? Czy na podstawie książki Siemaszków, czy 
jakiejś innej? Ja znam inne liczby. One mówią o tym, 
że było to 60–80 tysięcy osób. To było pierwsze py-
tanie.
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Senator Jan Żaryn:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, nie było żadnych kontaktów, które 

by można było nazwać rozmową między panią Nadiją 
Sawczenko, którą bardzo szanujemy i honorujemy – 
i słusznie – w Polsce, a mną czy kimkolwiek, kto był 
inicjatorem tej uchwały.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jan Rulewski

Senator Jan Rulewski:

Przepraszam pana senatora Łyczaka, że użyłem 
w debacie jego nazwiska. Powiedział prawdę, nie 
był obecny. Ale byli obecni inni senatorowie – m.in. 
bardzo szanowany przeze mnie marszałek Bielan – 
którzy byli odbiorcami opinii ambasadora o tym, że 
tego rodzaju akt…

(Senator Leszek Czarnobaj: Są podobni, więc mo-
głeś pomylić.)

Ale przejdę do pytania. Panie Senatorze 
Sprawozdawco, zapewne pan wsłuchiwał się w opi-
nię, apele swoich koleżanek i kolegów, m.in. pani 
premier Szydło, która apelowała do wszystkich na 
scenie politycznej, aby w obliczu dwóch ważnych 
wydarzeń – szczytu NATO oraz Światowych Dni 
Młodzieży –unikać zadrażnień. Dziś to jest dowód, że 
zadrażnienie jest. Czy nie uważa pan za stosowne, że 
skoro już pan nie chce słuchać Platformy, to powinien 
pan posłuchać swojej koleżanki Szydło?

(Senator Jacek Włosowicz: To nie drażni, tylko 
czyści sytuację.)

(Senator Leszek Czarnobaj: Ale nie słuchasz…)

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

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, wsłuchujemy się jako senatoro-

wie w słowa pani premier. Niemniej jednak podczas 
posiedzenia Komisji Ustawodawczej obradującej na 
temat projektu uchwały to nazwisko nie padło ani 
razu.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Leszek Czarnobaj zadaje pytanie.

ale skieruję je do pana profesora. Przeczytałem 
w Rzeczypospolitej, że w Kijowie w ramach dekomu-
nizacji nazwano dwie aleje, jedną imieniem Bandery, 
a drugą – Szuchewycza. Czy nasza odezwa, kiedy zo-
stanie już zakończona i przyjęta, powstrzyma tego typu 
propagowanie tych nazwisk, którego nie powinno być?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! 

Muszę powtórzyć: każdy robi to, co uważa za stosow-
ne. Naród polski podejmuje uchwały upamiętniające 
ofiary ludobójstwa, strona ukraińska ma prawo do 
wykonywania własnych gestów natury politycznej, 
także symbolicznych. Miejmy nadzieję, że znajdzie-
my taki moment w historii naszych narodów, w któ-
rym będziemy mogli jednoznacznie przekazać sobie 
te nasze prawdy historyczne i powiedzieć, jaka jest 
droga ku właściwej przyszłości.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
(Senator Andrzej Stanisławek: Dziękuję bardzo.)
Pan senator Aleksander Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, niespełna 3 miesiące temu Senat 

prawie że jednogłośnie podjął ważną, piękną uchwałę 
dotyczącą Nadiji Sawczenko, w której to uchwale 
zwracaliśmy się o jej zwolnienie, uznając, że jest to 
pewien symbol walki wolnego świata z samodzier-
żawiem. Dzisiaj wchodząc do Senatu, spotkałem 
panią Sawczenko wychodzącą z Senatu. Ponieważ 
ona jest… była przedstawicielem Ukrainy w Radzie 
Europy, stąd znam ją, więc zapytałem ją, jaki jest 
powód jej bytności tutaj. Powiedziała, że głównie 
chodziło właśnie o tę uchwałę. Chciałbym zapytać, 
czy były ze strony pani Sawczenko podejmowane 
jakieś próby rozmowy, sam nie wiem, z autorami, 
z panem na ten temat. Czy zostały nawiązane jakieś 
kontakty, a jeżeli tak, to jak one wyglądały?

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

(senator A. Stanisławek)
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Michała Dworczyka, a który wyraz czy przecinek jest 
autorstwa senatorów. Odpowiadając na pytanie pana 
senatora, powiedziałem, że podstawą tejże uchwały 
jest tekst, którego autorem był Michał Dworczyk. I on 
użyczył tego tekstu. Ponieważ jesteśmy w cywilizo-
wanym kraju, w Polsce, w naszej kochanej ojczyźnie, 
to bez zgody autora nie używamy jego tekstów. My 
taką zgodę otrzymaliśmy.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Jeszcze pan senator marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, chcę zwrócić uwagę na… Czy 

zwrócił pan uwagę na pewne nieścisłości faktogra-
ficzne? Dlaczego lata 1939–1945, a nie 1947, chociaż 
te starcia, sytuacje, itd... To trwało jeszcze przez pe-
wien czas po wojnie, do 1947 r. przynajmniej na na-
szym obecnym terytorium. I to jest pierwsze pytanie: 
czy pan tego nie dostrzegł?

Drugie pytanie. Czy nie dostrzegł pan, że kiedy 
pan pisze, że przypada siedemdziesiąta trzecia rocz-
nica apogeum fali zbrodni na Kresach Wschodnich, 
których dopuściła się organizacja ukraińskich nacjo-
nalistów UPA oraz SS „Galizien”… Czy pan nie wie, 
że formacja SS „Galizien” została powołana znacznie 
później, zdaje się w roku 1944?

(Senator Jan Żaryn: Można, Panie Marszałku?)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Można, oczywiście.

Senator Jan Żaryn:
Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, o lata 1939–1945, 

to oczywiście… Ukraińskie zbrodnie na Polakach 
zaczęły się dokładnie we wrześniu 1939 r. Mamy na 
ten temat źródła historyczne. Rok 1945 został przez 
nas uznany za właściwszy niż jakikolwiek inny, po-
nieważ wiąże się to z działalnością na terenie okręgu 
podkarpackiego i okręgu lubelskiego formacji po-
akowskich aż do stworzenia Zrzeszenia „Wolność 
i Niezawisłość” 2 września 1942 r. Dopiero „Wolność 
i Niezawisłość” podjęło rozmowy z podziemiem 
OUN UPA w celu zaprzestania walk wzajemnych. 
Uznajemy w związku z tym rok 1945 za rok kończący 
ludobójstwo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej zgłoszeń.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku, Panie Senatorze, 2 króciutkie 
pytania.

Czy autorem tego tekstu jest pan profesor sena-
tor, czy autorów wśród senatorów jest więcej? Jeśli 
można, chciałbym prosić o nazwiska tych autorów. 
To jest pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Czy pan senator wiedział czy nie 
wiedział, a jeśli wiedział, to dlaczego… Było piękne 
spotkanie zespołu polsko-ukraińskiego z panią Nadiją 
Sawczenko dzisiaj o godzinie 14.30…

(Głos z sali: Posiedzenie komisji mieliśmy.)
Proszę? Uczestniczyliśmy… Wielu posłów z Prawa 

i Sprawiedliwości w tym spotkaniu uczestniczyło. Ja 
w ramach debaty powiem o tym spotkaniu. Szkoda, 
że pan senator nie był na tym spotkaniu. Pytanie: czy 
była wiedza, a nie było chęci?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku, o godzinie 14.25 rozpoczęło się 

posiedzenie Komisji Ustawodawczej, a ja byłem spra-
wozdawcą. W związku z tym byłby to brak kultury 
z mojej strony, gdybym nie przyszedł na posiedzenie 
Komisji Ustawodawczej.

Autorem tego projektu uchwały, pierwotnym auto-
rem, tak, jak mówiłem, był poseł Michał Dworczyk. 
I przypominam tę osobę, bo bez wątpienia wielka 
chwała… że debatujemy na temat tej uchwały.

(Senator Piotr Zientarski: To niech w Sejmie pil-
nuje. Niech przeforsowuje w Sejmie.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Chciałbym dopytać, Panie Marszałku. Skoro pan 

poseł Dworczyk był autorem, to takie pytanie: czy on 
również napisał, że tak powiem, do siebie, zwracając 
się do Sejmu, że prosi o upamiętnienie ofiar i usta-
nowienie 11 lipca dniem pamięci ofiar, czy to jest 
naszego autorstwa?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę bardzo.

Senator Jan Żaryn:

Jeśli można, to proszę mnie zwolnić z obowiąz-
ku opowiadania o tym, który wyraz jest autorstwa 
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(marszałek S. Karczewski) Senator Robert Gaweł:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Temat jest niezwykle trudny i oczywiście budzi 

żywe emocje, ale myślę, że po 27 latach od obalenia 
w Polsce komunizmu przyszedł czas na to, żeby mó-
wić o prawdzie historycznej, tak jak ona wyglądała. 
Tym bardziej że przysłuchiwałem się dzisiaj obradom 
Komisji Ustawodawczej, gdzie większość senatorów 
nie miała żadnych problemów z tym, że to, co tam na-
pisano, to, że użyto słowa „ludobójstwo”, jest zgodne 
z prawdą historyczną.

Józef Szujski napisał o fałszywej historii jako mi-
strzyni fałszywej polityki. I my dzisiaj powinniśmy 
się zastanowić nad tym, czy unikanie pewnych tema-
tów w stosunkach z Ukrainą służy dobrze sprawie 
polsko-ukraińskiej.

11 lipca 1943 r. do osady Witoldówka niedaleko 
Porycka weszła ukraińska sotnia, która miała zamiar 
całkowicie spacyfikować tę wioskę, osadę, w któ-
rej mieszkały rodziny polskie, także czeskie. Dzięki 
chłopcu, młodemu Ukraińcowi bardzo duża część 
mieszkańców zdołała uciec, także moja mama z oj-
cem, z rodzeństwem. Oni uratowali życie. Niestety 
inna część rodziny, inne osoby nie miały tego szczę-
ścia, zginęły w sposób okrutny.

W 2003 r. z moim wujkiem, który w 1943 r. miał 
11 lat, pojechałem odwiedzić te tereny. Mieszkaliśmy 
w domach ukraińskich. Wiele rozmów, które przepro-
wadziliśmy z tymi ludźmi, sprowadzało się właściwie 
do jednego pytania: dlaczego to się stało?

Przedmiotem uchwały, którą podejmujemy, nie 
jest przecież roztrząsanie historii polsko-ukraiń-
skich stosunków na przestrzeni… Ilu lat? 100? 300? 
Przecież to jest ogromny okres polsko-ruskich, potem 
ukraińskich kontaktów.

Źródłem tego, co się stało na Wołyniu i w Galicji, 
jest ideologia, która była tak dalece zwyrodniała, że 
nie dała Polakom na tych terenach żadnych szans, 
najmniejszych.

Rozmawiałem z taką starą Ukrainką i pyta-
łem: dlaczego tych Polaków stąd nie wyrzuciliście? 
Dlaczego ta zbrodnia, która tam się dokonywała, była 
tak metodycznie przeprowadzana, z tak wielkim zwy-
rodnieniem? A ona powiedziała: żeby żaden Lach już 
tu nigdy nie wrócił. I oczywiście miała pretensje o to, 
że w II Rzeczypospolitej czuli się jak obywatele gorsi, 
drugiej kategorii itd. Ale czy jest usprawiedliwienie 
dla takiej zbrodni?

Myślę, że dzisiaj w parlamencie polskim, w Senacie 
nie powinniśmy dyskutować na temat etymologii 
słowa, szukać, co oznacza słowo „ludobójstwo”, bo 
każdy dorosły człowiek, który tu siedzi, wie, co to 
znaczy. Nie zadawajmy takich pytań.

Przyszedł czas na to, żeby przedstawiciele narodu 
polskiego, którzy tu się znajdują, powiedzieli: tak, to 

(Głos z sali: Senator Rulewski się zgłasza.)
Nie widziałem.
Pan senator Jan Rulewski, bardzo proszę.
(Senator Jan Rulewski: Mogę zadać wiele pytań…)
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie odpowiedział 

pan na moje drugie pytanie o SS „Galizien”.)
Pan marszałek Borusewicz upomina się jeszcze 

o odpowiedź na drugie pytanie, ale na razie pan se-
nator Rulewski.

Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:

Panie Senatorze, prawdą jest to, że Senat pod-
jął już 2 różniące się od siebie uchwały. Czy nie 
uważa pan, że my się ośmieszamy wobec autorów? 
Chodzi o to, że inaczej określamy te wydarzenia 
w jednej, a inaczej w drugiej uchwale. Jak to mają 
czytać odbiorcy tego hołdu? W jednej uchwale 
mówimy, że zostały uhonorowane niektóre ofia-
ry, czyli że dużo ofiar… i mówimy to, co pan 
pomija w swojej: że dialog może być zbudowany 
tylko na prawdzie i wspólnym potępieniu zbrodni. 
Pytanie: która uchwała jest panu bliższa? Ma być 
wspólne potępienie zbrodni czy nie, jeśli ma być 
pojednanie?

Marszałek Stanisław Karczewski:

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Żaryn:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Uważam, że się 
nie ośmieszamy, wręcz odwrotnie, Panie Senatorze. 
Niech pan sobie zinterpretuje to moje zdanie zgodnie 
z pańską wolą.

A jeśli chodzi o pytanie o SS „Galizien”, to bez 
wątpienia była to jedna z tych formacji, które zostały 
stworzone w okresie II wojny światowej, w latach 
1939–1945.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Nie widzę już więcej, teraz już naprawdę nie widzę 

chętnych.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Roberta Gawła.
Pan senator Robert Gaweł. Bardzo proszę.
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(senator R. Gaweł) ramionami podchodzimy… Ukraińskie firmy mogą 
funkcjonować na terenie Polski, a zapytajcie państwo, 
czy w drugą stronę jest tak samo. Uwierzcie, ja dobrze 
życzę Ukraińcom, ale nie da się zbudować historii na 
fałszu. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Grzegorz Czelej)

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

Senator Bogdan Klich:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Dziękuję także moim kolegom senatorom, że 

umożliwili mi teraz wypowiedź. To nie będzie wy-
powiedź w imieniu klubu, to będzie wypowiedź bar-
dzo osobista, i proszę o potraktowanie jej jako takiej 
właśnie. Bo to będzie wypowiedź człowieka, który 
w imię interesu Polski przed laty, wieloma laty uznał, 
że trzeba zrobić jak najwięcej dla zbliżenia pomiędzy 
Ukrainą a Polską. Dla zbliżenia pomiędzy oboma 
narodami, ukraińskim i polskim, w imię interesu 
naszego kraju.

My nie rozmawiamy dzisiaj o Ukrainie. My dzi-
siaj rozmawiamy o Polsce. My dzisiaj rozmawiamy 
o polskiej polityce historycznej, ale rozmawiamy 
także o przyszłości naszego kraju. Jerzy Giedroyć 
i Juliusz Mieroszewski są autorami tezy rozwijanej 
w paryskiej „Kulturze” przez wiele lat, która mnie 
i wielu jest bliska, że nie ma niepodległej Polski bez 
niepodległej Ukrainy. Nie ma niepodległej Polski 
bez niepodległej Ukrainy. Bo za naszymi polskimi 
i ukraińskimi plecami czai się zawsze, a przynajmniej 
od XVII wieku, „ten trzeci”, ten, który czeka tyl-
ko, aż w naszych relacjach wytworzy się szczelina, 
w którą będzie mógł wejść. I tak było w czasie strasz-
nych wydarzeń w XVII wieku, w czasie powstania 
Chmielnickiego, kiedy Chmielnicki zdecydował się 
na podpisanie unii perejasławskiej, zawarcie unii pe-
rejasławskiej. Ta unia była pierwszym momentem, 
w którym Rosja skorzystała z wewnętrznego konflik-
tu na terenie I Rzeczypospolitej i przejęła kontrolę nad 
całą Ukrainą. Potem sytuacja troszkę się odwróciła, 
doszło do podziału Ukrainy na dwie części – część 
pozostała przy Rzeczypospolitej, ale część nieod-
wracalnie Rzeczpospolita utraciła. „Ten trzeci” na 
tym skorzystał.

I tak samo jest teraz, i tak samo będzie w przyszło-
ści. Tym „trzecim” są władcy na Kremlu. I chociaż 
chyba troszkę inaczej trzeba formułować tę zasadę 
Giedroycia i Mieroszewskiego dzisiaj, kiedy Polska 
jest członkiem NATO, kiedy Polska jest pod para-
solem Unii Europejskiej, a Ukraina nie jest, i raczej 

było ludobójstwo. Bracia Ukraińcy, zastanówcie się 
nad swoją historią. My jej wam nie będziemy pisali, 
tak jak wy nie będziecie pisali naszej historii. Ale 
musicie wiedzieć o jednym: w wolnej Polsce nigdy 
nie będzie zgody na to, żeby akceptować zbrodniarzy, 
którzy podpuszczali do tak zakrojonej akcji ekstermi-
nacji ludności polskiej, żydowskiej, ormiańskiej, ale 
też ukraińskiej – bo zbrodniarze z UPA mordowali 
także Ukraińców. Nie czas dzisiaj na wywody histo-
ryczne. Dziś jest czas na to, żeby po 27 latach powie-
dzieć prawdę. To nie jest tak, że coś strasznego stanie 
się na Ukrainie; jeżeli ktoś zna stosunki na Ukrainie 
jakie panują, to dobrze wie, że ten nacjonalizm, który 
tam jest dzisiaj, jest szczególnie silny na obszarze 
zachodniej Ukrainy. Zupełnie inaczej patrzą dzisiaj 
na te sprawy ludzie młodzi, którzy przyjeżdżają do 
Polski czy oglądają polską telewizję, zupełnie inaczej. 
Myślę, że podjęcie tej uchwały… Może nie nawró-
cimy Ukraińców na taką drogę myślenia o historii, 
jak byśmy chcieli, ale przynajmniej dziś za sprawą 
Senatu mieszkańcy Rzeczypospolitej – kilka milio-
nów Polaków, którzy utracili swoje rodzinne gniaz-
da na Wschodzie – dowiedzą się, że Rzeczpospolita 
upomina się o prawdę, bo o to tylko nam chodzi. 
Przecież wszyscy, jak tu siedzimy, życzymy dobrze 
Ukraińcom. Chcielibyśmy, żeby Ukraina coraz bar-
dziej integrowała się z Europą. Ale nie da się pro-
wadzić poważnej i prawdziwej polityki, która jest 
zasadzona na fałszywej historii.

Były tu pytana o miejsca pamięci – jest ich wie-
le. Jedno z nich jest w Porycku, obok Witoldówki. 
W 2003 r. prezydent Kuczma i prezydent Kwaśniewski 
odsłaniali pomnik na cmentarzu ukraińskim, który 
miał przypominać, jako memoriał, o tych wydarze-
niach. A obok naprędce odtwarzano polski cmen-
tarz, ekshumowano z okolicznych kurhanów szczątki 
Polaków i postawiono tam wielki krzyż. Jestem, są 
tam nazwiska m.in. stryjenki mojej matki, Heleny 
Zakrzewickiej i jej 5 córek, z których najmłodsza 
miała 6 miesięcy, a najstarsza 18 lat. Zginęły tylko 
dlatego, że były Polkami. Jak stryj wjechał na po-
dwórze, zobaczył kaczki kąpiące się we krwi. Nie 
dziwcie się więc, że potem był odwet. Tak to jest. 
Państwo polskie nigdy, w żadnym wymiarze nie pla-
nowało żadnej zbrodni etnicznej, co robił niestety 
OUN – ideologia Doncowa była chora. Chciałbym, 
żebyśmy dzisiaj potrafili – tak jak potrafimy pro-
wadzić politykę zagraniczną, politykę historyczną 
przede wszystkie wobec Niemiec i Rosji, potrafimy 
upominać się o każde słowo – poważnie rozmawiać 
z narodem ukraińskim. Polityka unikania dosłow-
nych stwierdzeń w ostatnich latach nie przyniosła 
dobrych efektów. Obserwujemy wzrost nacjonalizmu 
i niechęci do Polaków, a my przecież z otwartymi 
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(senator B. Klich) na upamiętnieniu, i nie powiemy nic o konieczności 
pojednania – o którym mówią jedni i drudzy bisku-
pi, katoliccy i grekokatoliccy, mówią intelektualiści 
z Kijowa, mówi wreszcie część klasy politycznej 
Ukrainy, duża część klasy politycznej – to sami po-
detniemy sobie nogi. Sami usuniemy sobie spod nóg 
grunt, na którym stoimy.

I dlatego chciałbym zaapelować, Panie Marszałku 
– nie w imieniu klubu, ale w swoim własnym imie-
niu – do autorów projektu uchwały, aby uwzględnić 
te poprawki, które zgłosił nasz klub, a które zostały 
odrzucone, zwłaszcza chodzi o te poprawki mówią-
ce o konieczności pojednania pomiędzy narodami 
ukraińskim i polskim jako o warunku sine qua non 
dobrych stosunków, ale też o konieczności pogłębie-
nia współpracy na każdym poziomie, w każdej dzie-
dzinie, ze względu na sprawy polskie i nasz interes 
międzynarodowy. Naprawdę szczerze o to apeluję. 
Będziemy te poprawki jeszcze zgłaszać i proszę o ich 
uwzględnienie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu panią senator Rotnicką.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Przeczytam pewien tekst, który na pewno państwo 

rozpoznacie.
„W dniu 9 lutego 1943 r. oddział Ukraińskiej 

Powstańczej Armii napadł na wieś Paroślę Pierwszą. 
Zamordowano 173 Polaków. Rozpoczęta została bru-
talna akcja fizycznej eliminacji Polaków, prowadzona 
przez banderowską frakcję Organizacji Ukraińskich 
Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię. 
Największe rozmiary przybrała na Wołyniu w lip-
cu 1943 roku. Rzezie i niszczenie wszelkich śladów 
polskości były kontynuowane do 1945 r., a ich ofiarą 
padło około 100 tys. Polaków: mężczyzn, kobiet, dzie-
ci i starców. Zorganizowany i masowy charakter tych 
zbrodni oraz towarzyszące im okrucieństwo nadają 
akcji charakter czystki etnicznej noszącej znamiona 
ludobójstwa.

Po zrzuceniu więzów komunizmu Polska 
i Ukraina wiele zrobiły dla przezwyciężenia trudnej 
przeszłości. Wśród osób zaangażowanych w proces 
pojednania w pierwszym rzędzie należy wymienić 
Jerzego Giedroycia i Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 
Toczący się dialog historyczny i społeczny, organizo-
wane razem uroczystości między innymi w Porycku 
(obecnie Pawliwce) w 2003 roku, Pawłokomie 
w 2006 roku i Hucie Pieniackiej w 2009 roku pozwoli-
ły na nowo spojrzeć na wspólną, tysiącletnią historię.

trzeba mówić, że nie ma bezpiecznej Polski bez nie-
podległej Ukrainy, to ta myśl jest wciąż aktualna. Ta 
myśl była aktualna w trakcie pomarańczowej rewo-
lucji, wtedy, kiedy wraz z kolegami organizowaliśmy 
w Sejmie wystąpienie ministra spraw zagranicznych 
Borysa Tarasiuka. Tego Borysa Tarasiuka, który wów-
czas apelował do nas, Polaków, o to, abyśmy pomogli 
Ukraińcom wybijającym się na niezależność. To samo 
przyświecało nam w Parlamencie Europejskim, kie-
dy w czasie pomarańczowej rewolucji ubieraliśmy 
się na pomarańczowo, wdziewaliśmy pomarańczowe 
koszulki, po to, żeby pokazać, że jesteśmy po stronie 
tych, którzy tam, na Ukrainie, walczą o prawdziwą 
niezawisłość.

I to samo chyba przyświecało mi przed laty, kiedy 
jako minister obrony wystąpiłem z projektem utwo-
rzenia polsko-litewsko-ukraińskiej brygady, po to, 
żeby była ona magnesem przyciągającym Ukrainę 
do Sojuszu. Teraz ta brygada jest już prawie faktem. 
Teraz ta brygada jest już narzędziem, którym możemy 
się posługiwać w imię polskiej racji stanu, w imię 
polskiego interesu narodowego.

Pan senator Żaryn, co prawda, mówiąc, że to jego 
zdanie, powiedział coś, co podważa całą tę filozofię 
polityki zagranicznej prowadzonej przez ostatnich 
dwadzieścia kilka lat tu, z Warszawy. Otóż powie-
dział, że uznanie zbrodni wołyńskiej jest warunkiem 
brzegowym dla przystąpienia Ukrainy do NATO i do 
Unii Europejskiej. No, jeśli tak miałoby się stać, że 
Ukraina miałaby nie zbliżać się do Unii Europejskiej 
i nie stać się członkiem NATO, to znaczyłoby to, że 
odsłonilibyśmy nasze podbrzusze przed „tym trze-
cim”. I to znaczy, że „ten trzeci” mógłby spokojnie, 
swobodnie buszować po Ukrainie i przybliżać się do 
naszych granic. Bo Ukraina dla Polski jest buforem, 
bo Ukraina dla Polski jest tak naprawdę przedmu-
rzem.

Ja nie kwestionuję konieczności upamiętniania, 
konieczności wspominania. Cały nasz klub przecież 
był za uchwałą w 2013 r., za tym, żeby podjąć uchwa-
łę upamiętniającą rzeź wołyńską. Połowa rodziny 
mojej żony została wymordowana przez Ukraińców. 
Połowa rodziny mojej żony została przez Ukraińców 
wymordowana, ale ona także nie kwestionuje tego, że 
współpraca pomiędzy Polską a Ukrainą jest kluczo-
wa dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa 
Polek i Polaków.

Polska polityka zagraniczna od czasów 
Skubiszewskiego opierała się na dwóch nogach, 
dwóch filarach: z jednej strony – upamiętniać po 
to, żeby dążyć do pojednania; z drugiej strony – po-
głębiać współpracę jak najbardziej, jak najszerzej 
przybliżać oba narody. Jeżeli my dzisiaj skoncen-
trujemy się w tej uchwale na jednym tylko filarze, 
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(senator J. Rotnicka) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana marszałka 

Borusewicza.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
My nie jesteśmy moralistami, etykami. My jeste-

śmy politykami. I powinniśmy oprócz strony moralnej 
brać pod uwagę rezultaty naszej pracy, naszych apeli 
i naszych działań. Usłyszeliśmy tekst uchwały sprzed 
3 lat, w siedemdziesiątą rocznicę… Co się stało 3 lata 
później, czyli teraz, dzisiaj, że musimy podjąć nową 
uchwałę? Co się stało? Piszemy na nowo historię? Inne 
jest podejście do faktów historycznych? Powiem, co 
się stało. Otóż jesteśmy niemal w przededniu spotka-
nia Ukraina – NATO, w przededniu szczytu NATO, 
na którym przede wszystkim będzie omawiana nowa 
sytuacja w tej części Europy, na którym będzie się mó-
wić o tym, co zrobić w związku z tym, że mocarstwo, 
z którym sąsiadujemy, Rosja, stało się mocarstwem 
agresywnym, a jest to mocarstwo posiadające broń 
jądrową, co zrobić z agresją Rosji, której jesteśmy 
świadkami, agresji na Ukrainie. Czy to spowodowało 
tę aktywność inicjatorów tej uchwały? Dla mnie od-
powiedź pana senatora Żaryna, który mówi, że uzna-
nie przez stronę ukraińską, przez państwo ukraińskie 
pojęcia „ludobójstwo” jest warunkiem brzegowym 
do tego, żeby Ukraina weszła do NATO… Czy chce 
pan zmienić politykę rządów Polski? Nie jednego, nie 
poprzedniego, ale… 

Proszę państwa, w czasie spotkań z politykami 
rosyjskimi, także z przewodniczącą Rady Federacji, 
która jest odpowiednikiem Senatu… Przewodnicząca 
Rady Federacji, pani Matwijenko, za każdym ra-
zem zadawała mi pytanie: dlaczego nie zajmuje-
cie się zbrodniami ukraińskimi, dlaczego nie mó-
wicie o Ukraińcach, o tym, że dokonali zbrodni? 
Odpowiadałem: rozmawiamy z Ukraińcami i stawia-
my tę sprawę, ale z Rosją mamy inne rachunki, więc 
proszę nie dawać sugestii, jak sprawy z Ukraińcami 
mamy rozliczać – proszę ujawnić resztę materiałów 
dotyczących zbrodni katyńskiej, proszę wskazać, 
gdzie leżą ciała około 600 żołnierzy Armii Krajowej 
rozstrzelanych po obławie augustowskiej w czerwcu 
1945 r. Jeżeli chcecie z nami rozmawiać o sprawach 
historycznych, to my mamy przedmiot tych rozmów 
i o tym będziemy z wami rozmawiać, a z Ukraińcami 
będziemy rozmawiać o naszych stosunkach, o zbrod-
niach ukraińskich, ale i o naszych akcjach odweto-
wych. 

Panie Senatorze Sprawozdawco, bo pan się uchy-
lił od odpowiedzi… Zginęło kilkanaście tysięcy 
Ukraińców w tej akcji odwetowej. I nie może być tak, 

Nie zapominamy, że w dziejach polsko-ukraiń-
skich stosunków w XX wieku były także wydarzenia, 
które nie przynoszą Polsce chluby: niesprawiedliwa 
polityka narodowościowa II Rzeczypospolitej i wy-
padki polskiego odwetu z lat 1943–1945. Nie może to 
jednak oznaczać zapominania, równoważenia czy po-
mniejszania tragedii tych, którzy padli ofiarą zbrodni 
wołyńskiej.

Polacy pragną pojednania i przyjaźni z Ukraińcami. 
Dajemy temu liczne dowody. Prawdziwe pojedna-
nie może jednak być zbudowane tylko na prawdzie 
i wspólnym potępieniu zbrodni.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd 
wszystkim Polakom, którzy padli ofiarą masowych 
mordów na Wołyniu i na pozostałych terenach, i wy-
raża przekonanie, że pamięć o nich winna na trwałe 
stać się częścią polskiej świadomości historycznej.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje najwyższą 
cześć tym wszystkim Ukraińcom, którzy nie ulegli 
ówczesnej atmosferze terroru i z narażeniem życia 
nieśli pomoc swoim polskim sąsiadom, podając im 
pomocną dłoń w tym strasznym czasie.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża wdzięcz-
ność tym Ukraińcom, którzy w ostatnich latach przy-
czynili się do upamiętnienia miejsc zbrodni i umoż-
liwili godny pochówek ofiar”.

Przeczytałam, proszę państwa, w całości… 
(Oklaski) …ku przypomnieniu, tekst uchwały, którą 
3 lata temu Wysoka Izba podjęła. Wówczas też było to 
tematem głębokiej i burzliwej dyskusji. Ale wówczas 
2 narody – bo tak już trzeba powiedzieć, że tak się 
w Polsce stało, że jesteśmy jak gdyby 2 odrębnymi na-
rodami – doszły do porozumienia i ten tekst przyjęły. 
Jest on opublikowany w Monitorze Polskim, wobec 
tego ma walor już istniejącej rzeczywistości.

Pan senator Gaweł bardzo wzruszająco mówił o hi-
storii swojej rodziny. Każdy z nas pewno ma coś w prze-
szłości, taką zadrę, która jest… Albo po stronie Niemiec 
albo po stronie Rosjan, albo po stronie Ukraińców… Ale 
przecież – o co nam chodzi? Chodzi nam o pojednanie. 
Bo źródłem tego wszystkiego, tych wszystkich zdarzeń 
nie było nic innego, tylko właśnie, jak pan mówił, ideolo-
gia i rodzący się nacjonalizm. I żeby temu zapobiegać, 
Szanowni i Drodzy Senatorowie, pozwólmy tej uchwale 
istnieć w naszej rzeczywistości historycznej. Mówmy 
naszym dzieciom, jak było, ale nie twórzmy preceden-
sów do tego, żebyśmy się znowu różnili.

Byłabym szczęśliwa, gdyby tej dzisiejszej uchwa-
ły, wywołanej tutaj przez pana senatora Żaryna, nasz 
Senat nie podjął. Ta uchwała istnieje. Nawet nie wiem, 
czy poprawki o których mówił kolega Klich, będą 
wystarczające. Takie jest moje zdanie, możecie się 
państwo z nim zgodzić lub nie zgodzić. Ale o to ape-
luję. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
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(senator B. Borusewicz) Senator Władysław Komarnicki:

Szanowny Panie Marszałku! Drodzy Senatorowie!
Każdy, kto żył lub miał rodzinę na Kresach przed 

II wojną światową, wie, że lipiec to dla nas czas bar-
dzo bolesnych wspomnień i pamięci o wszystkich 
naszych rodakach pomordowanych przez nacjonali-
stów ukraińskich.

Stoję przed państwem i jestem wzruszony, ale też 
i wdzięczny, że i my w Senacie chcemy upamiętnić 
te dramatyczne i tragiczne wydarzenia, które miały 
miejsce 73 lata temu. Co więcej, jestem przekonany, 
że to jest nasz obowiązek.

To również dla mnie osobiście bardzo ważne, bo 
moja rodzina żyła na tych terenach od wieków. Ale to 
także moja tragedia, bo większość mojej rodziny zo-
stała wymordowana przez nacjonalistów ukraińskich.

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

o ciszę, Panie Marszałku.)
A mordowali ich za to, że moja rodzina mówiła po 

polsku, mordowali ich za to, że byli budowniczymi 
kościoła polskiego, mordowali ich za to, że mówili, 
że tam zawsze będzie Polska. A dlaczego mordowali 
dzieci? Do dnia dzisiejszego nie znajduję odpowie-
dzi. I u mnie w domu, w naszej rodzinie ojciec za-
wsze od dziecka mi powtarzał: tego nigdy nie wolno 
zapomnieć. My nie mieszkaliśmy na Wołyniu, my 
mieszkaliśmy przeszło 600 lat na ziemi lwowskiej. 
Tam też było ciężko Polakom.

Ale muszę dodać od razu, że to, że stoję przed 
wami… Moją najbliższą rodzinę, moich rodziców i mo-
jego brata, który miał wtedy 4 lata, uratował Ukrainiec. 
To jest paradoks tamtych dziejów i czasów. Ale jak to 
pokazuje, Szanowni Senatorowie, ten Ukrainiec ryzy-
kował własnym życiem. On wiedział, że jak UPA się 
dowie, to Ukraińcy wytną jego, jak wycięli moją ro-
dzinę. A jednak ten bohaterski Ukrainiec uratował nie 
tylko moją rodzinę, ale i wielu sąsiadów moich rodziców.

Panie Marszałku! Szanowni Senatorowie! Stoję 
przed wami dzisiaj i wypełniam testament, bo ojciec 
zawsze mnie prosił, żebym mówił to publicznie, więc 
dzisiaj to mówię w tym szacownym, wyróżnionym 
gronie naszego społeczeństwa. I mam dzisiaj moralne 
prawo powiedzieć – ja, Władysław Komarnicki – że 
te tragiczne wydarzenia powinny być jednak przy-
wrócone pamięci historycznej nowych pokoleń, ale 
nie po to, aby dzielić, tylko po to, żeby pamiętać i już 
nigdy nie dopuścić do takich zdarzeń. Czy nam to się 
podoba, czy nie, czy mamy tę zadrę, czy nie, musimy 
budować przyjazne stosunki z naszymi sąsiadami, 
które muszą być oparte, zgadzam się z moimi przed-
mówcami, na zaufaniu, poszanowaniu historii i pa-
mięci o ofiarach tamtych okrutnych czasów. Trzeba 
też pamiętać, że wielu bohaterskich Ukraińców od-
dało życie za pomoc naszym rodakom.

że my walimy pałką Ukraińców, a oni odpowiadają: 
no ale były akcje, w których zginęli niewinni ludzie, 
też kobiety, dzieci, starcy. Polskie działania odwetowe 
były na mniejszą skalę, ale po prostu były podobne albo 
takie same jak działania tamtej strony. Otóż tego typu 
dyskusja jest potrzebna, ale dyskusja wspólna Polaków 
i Ukraińców. Bicie pałką po głowie słabszego, któ-
rym jest w tej chwili Ukraina, nie jest rozwiązaniem. 
Jeżeli ktokolwiek sądzi, że po tej uchwale Ukraińcy 
podejmą dyskusję i zmienią nazwy ulic, to się myli. Na 
Ukrainie jest wiele upamiętnień mordów na Polakach: 
to są pomniki, to są cmentarze. Trzeba je robić nadal. 
A przecież też – choć to jest z zupełnie innego okresu 
– udało się odnowić cmentarz Orląt we Lwowie. Ale to 
wymaga dialogu, bo Ukraińcy w tej chwili są gospo-
darzem na tym terytorium i albo będą chcieli tworzyć 
dalsze takie upamiętnienia, albo nie.

Niedawno z panem marszałkiem Karczewskim 
byliśmy w Kijowie na zgromadzeniu trójstronnym, 
parlamentarnym zgromadzeniu trójstronnym Polska – 
Litwa – Ukraina. I przewodniczący Rady Najwyższej 
zwracał się do pana marszałka Karczewskiego: roz-
mawiajmy, ale nie róbcie jakichś kroków tego typu, 
które spowodują nie dialog i porozumienie, ale od-
powiedź sił skrajnych w naszym kraju. Sądziłem 
więc… I byłem zaskoczony dzisiejszą inicjatywą, 
byłem przeciwny na posiedzeniu Prezydium Senatu 
wprowadzeniu w takim trybie, zaskakującym i na-
głym, tej uchwały do porządku.

Szanowni Państwo, to nie jest tak, że ktokolwiek 
te stosunki polsko-ukraińskie za nas i za Ukraińców 
uładzi, dojdzie do porozumienia i do tego, co historycy 
nazywają prawdą historyczną. Ale politycy nie powin-
ni nikogo w tym wyręczać, nie powinni. I nie może 
być co kilka lat nowej uchwały. Czy to jest ostatnia 
uchwała? Ona wskazuje dzień 11 lipca jako Narodowy 
Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez 
ukraińskich nacjonalistów. Czy to będzie dzień niena-
wiści do Ukraińców, czy to będzie dzień pojednania? 
Ja mam nadzieję, że to będzie dzień pojednania.

I na koniec: Ukraina jest poddana agresji, która 
kwestionuje w ogóle państwowość ukraińską. I my 
zamiast rozumieć tę sytuację i bronić jej, próbujemy 
zaostrzyć stosunki z Ukrainą. Bo, proszę państwa, ja 
nie mam wątpliwości, że ta uchwała nie prowadzi do 
pojednania. Ona prowadzi do odezwania się różnych 
szaleństw i głębi nacjonalizmu, także z naszej strony, 
nie tylko ze strony ukraińskiej. Dziękuję. (Oklaski)

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

Komarnickiego.
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(senator W. Komarnicki) Zacytuję fragment tego listu, który przedstawił pan 
poseł Dworczyk.

„Drodzy ukraińscy Przyjaciele, dziękujemy za 
słowa skierowane również do nas – polskich parla-
mentarzystów. Dziękujemy za deklaracje przyjaźni 
i wspólnoty celów w przyszłości. Chcemy jedno-
znacznie rozwiać obawy wyrażone w Waszym liście. 
W pełni uznajemy nie tylko wartość obecnej ukra-
ińskiej państwowości, ale też odrębnej ukraińskiej 
myśli i czynu niepodległościowego. Uznajemy za 
słuszną i zrozumiałą wielowiekową walkę Ukraińców 
o prawo do swobodnego rozwoju kulturalnego i pań-
stwowego. Niepowodzenia Ukrainy, ale też i Polski, 
w zmaganiach o niepodległość miały dramatyczne 
konsekwencje nie tylko dla obu naszych narodów, 
ale też dla całej Europy.

Różnica między nami dotyczy jednak nie prze-
szłości, lecz współczesnej polityki pamięci historycz-
nej. Problemem jest dzisiejszy ukraiński stosunek 
do sprawców ludobójstwa dokonanego na Polakach 
w latach II wojny światowej. W Polsce na poziomie 
państwowym i samorządowym nie upamiętniamy 
ludzi, którzy mają na rękach krew niewinnej lud-
ności cywilnej. Boli wybór pamięci historycznej, 
w której otwarta deklaracja sympatii do Polski idzie 
w parze z gloryfikacją tych, którzy mają na rękach 
krew naszych rodaków – bezbronnych kobiet i dzieci. 
Nie możemy zaakceptować nazywania zaplanowa-
nej i zrealizowanej w okrutny sposób akcji przeciw 
ludności cywilnej mianem polsko-ukraińskiej wojny.

Widzimy heroizm walki z narzuconą po wojnie 
sowiecką władzą, ale nie rozumiemy, dlaczego ko-
rzeni tej walki należy szukać w działaniach skiero-
wanych przeciw niewinnym kobietom i dzieciom. 
Rozumiemy, że Ukraina potrzebuje swojej historii 
i swoich bohaterów, ale dla przyszłości nie jest obo-
jętne, jaką przeszłość wybieracie. Na prawdziwy dia-
log w tej sprawie nigdy nie było, nie ma i nie będzie 
dobrej pory. Wielu przyjaciół Ukrainy milczało na 
ten temat, bo liczyliśmy, i liczymy wciąż, że wza-
jemna sympatia doprowadzi do przełomu w tej kwe-
stii. Niech wyrażony w tych dniach nasz głos w tej 
sprawie stanie się elementem niezbędnej refleksji. 
Z głębokim szacunkiem i zrozumieniem traktujemy 
słowa Waszych przeprosin, wierzymy w ich szcze-
rość, czując, że nie są dla Was łatwe”.

To był fragment listu, który pan poseł Michał 
Dworczyk przesłał do braci ukraińskich. I chciałbym 
zwrócić uwagę, że 11 lipca 1943 r., kiedy rozpoczęła 
się ta tragiczna akcja przeciwko Polsce… My nie ob-
winiamy za to narodu ukraińskiego, tylko ideologię 
i zbrodniczy ounowsko-upowski nacjonalizm, któ-
ry doprowadził do tego, że w toku tego ludobójstwa 
mordowano – już nie będę przytaczał tego, w jaki 
sposób, przykłady są opisane w historii i znane, a są 
wyjątkowo drastyczne – niewinne kobiety, starców, 

Na początku lat dziewięćdziesiątych pojechałem 
specjalnie, bo mnie ojciec prosił: „Jeżeli kiedykol-
wiek będziesz miał szansę pojechać tam, podzię-
kuj”. Osobiście podziękowałem nieżyjącemu już 
Ukraińcowi i jego rodzinie. Ale to jest też, Szanowni 
Senatorowie, dla nas wszystkich nauka, że każdy 
nacjonalizm powoduje spustoszenie w umysłach 
i sercach ludzkich. To też jest lekcja dla przyszłych 
pokoleń. Jestem człowiekiem w dostojnym wieku 
i uważam, że zawsze trzeba szukać tego, co nas łą-
czy, a nie tego, co nas dzieli, że trzeba żyć z tym, 
integrować się, bo tak bardzo chcemy wszyscy być 
zintegrowani we wspólnej Europie. Bardzo państwu 
dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora 

Jackowskiego.

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
To jest bardzo ważna uchwała. Ale nie bardzo 

rozumiem głosy, które w toku tej debaty, podczas 
zadawania pytań, padają, głosy: no, może było coś 
okropnego w naszych dziejach, ale lepiej o tym zapo-
mnijmy, pod hasłem jakiegoś fałszywego pojednania. 
I taki rodzaj szantażu, że jeżeli my będziemy o tym 
przypominać, to znaczy, że wpisujemy się w polity-
kę rosyjską, niemiecką, amerykańską, jakąkolwiek 
inną, i szkodzimy pojednaniu polsko-ukraińskiemu… 
To jest obłudna i pełna hipokryzji teza, bo nic nie 
jest warte pojednanie, które nie jest zbudowane na 
prawdzie. To jest krzywda wyrządzana narodowi 
polskiemu, ale również wyrządzana narodowi ukra-
ińskiemu. Kiedy my udajemy… Kiedy na zachodniej 
Ukrainie są stawiane pomniki hitlerowcom, którzy 
jako Ukraińcy służyli w SS „Galizien”, zbrodniarzom 
wojennym, którzy są czczeni jako bohaterowie, a my 
mówimy „my nie możemy pamiętać o naszej historii”, 
to jest to w gruncie rzeczy taka filozofia, która mówi, 
że Polska nie może być suwerenna nawet w swojej 
pamięci historycznej, nawet w pamięci historycznej. 
I chciałbym zaprotestować przeciwko takiej postawie, 
bo jest to postawa, moim zdaniem, obłudna, żeby 
w gruncie rzeczy postawić grubą kreskę na bolesnych 
i trudnych, ale fundamentalnych dla historii XX wie-
ku wydarzeniach.

Była tu mowa o liście intelektualistów ukraiń-
skich. Ja jestem sygnatariuszem odpowiedzi, tak jak 
200 parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. 
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(senator J.M. Jackowski) w jakim duchu postrzegam to wszystko, co jest przed-
miotem dzisiejszych obrad i to, co się tutaj dzieje.

Ja oczywiście wpisuję się w filozofię, że naród, 
który nie szanuje historii, ginie. Pamięć, historia 
nie powinny podlegać politycznym koniunkturom. 
Muszę powiedzieć, że z wielką przyjemnością wysłu-
chałem stanowiska Senatu Rzeczypospolitej zawarte-
go w konsensusie przeczytanego przez panią senator 
Rotnicką dokumentu. On w sposób prosty i oczywisty 
odnosi się do historii, odnosi się do roli, którą odegrali 
zbrodniarze w stosunku do narodu polskiego. Odnosi 
się on również do rzeczy ważnych, w których… jako 
Polacy uczestniczyliśmy w krzywdach, które były 
wyrządzane. I jest rzeczą ważną, że ten dokument 
niesie przesłanie porozumienia.

Z kolei to, co usłyszałem od pana senatora 
Jackowskiego… Panie Senatorze, powiem krótko: aby 
zło dobrem zwyciężać… Elegancją pana senatora jest 
nienaganny ubiór i to wszystko. Panie Senatorze…

(Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję za kom-
plement.)

Chcę powiedzieć tak: zło dobrem zwyciężaj. 
I w związku z tym nie powiem nic, co by panu mo-
gło zaszkodzić po tej wypowiedzi, którą pan tu za-
stosował.

Panie Senatorze – zwracam się do pana senatora 
Gawła – powiem tak… To było piękne wystąpienie, 
dlatego że ono pokazuje tragedię wielu osób, które 
żyły… I o tej tragedii powinniśmy pamiętać. I ważne 
jest… Z historią, która powinna być nauczycielką 
przyszłości, nie należy dyskutować, ale historia nie 
może być, Panie Senatorze, celem samym w sobie. 
My jesteśmy na forum politycznym, gdzie historia 
jest pewnym elementem podczas podejmowania de-
cyzji i uchwał. Tego rodzaju uchwały i stanowiska, 
które pan senator prezentuje, powinny być formuło-
wane w dyskusjach na jakimś forum historycznym. 
Senat powinien wyważać rzeczy, oczywiście opie-
rając się na prawdzie i na wspomnieniach, o któ-
rych mówił pan senator Gaweł. Jednak to jest forum 
polityczne, które ma olbrzymie skutki dotyczące 
dalszych działań. I jeżeli z tej trybuny, o czym tak 
pięknie mówił pan marszałek Borusewicz… Pan 
mówił, że warunkiem przystąpienia Ukrainy do 
struktur NATO jest… I dalej był cały wywód. No, 
jest to rzecz bardzo niebezpieczna i zła. To nie jest 
kierunek…

Mamy dzisiaj dwie uchwały, tę podjętą przez 
Wysoki Senat, w tym również senatorów z Prawa 
i Sprawiedliwości… Nie miałem czasu sprawdzić, 
jak głosował w sprawie tamtej, podjętej już uchwały 
pan senator Jackowski, ale po spotkaniu sprawdzę. 
A więc ta uchwała jest uchwałą, z którą też w części 
się nie zgadzam, ale w ramach kompromisu trzeba 
było coś uzgodnić. Ja również nie zgadzam się z za-
pisem „noszącej znamiona ludobójstwa”.

księży, leśników. Jak liczą historycy, było to ponad 
100 tysięcy osób. Mordowano je tylko dlatego, że te 
osoby przynależały do narodu polskiego. Z żadne-
go innego powodu. Mało tego, mordowano tysiące 
Żydów, mordowano tysiące Ukraińców, którzy w od-
ruchu normalnego człowieczeństwa sprzeciwiali się 
tym straszliwym zbrodniom.

Dlatego uważam, że stawianie pomników apolo-
getom nacjonalizmu ukraińskiego jest szkodliwe dla 
wizji wspólnej Europy, jest szkodliwe dla tych warto-
ści, którymi chcemy żyć, jest szkodliwe również dla 
relacji polsko-ukraińskich, ale i dla samej Ukrainy. 
Dlatego ten dialog powinien być wyprostowany i po-
winien być realizowany. Ten dialog na pewno jest 
bolesny, ale takie przyklepywanie i udawanie, że nic 
się nie stało – no, były wprawdzie w przeszłości jakieś 
nieporozumienia, nawet jakieś mordy zbiorowe, ale 
broń Boże to nie było ludobójstwo… Chociaż aku-
rat ta akcja spełnia klasyczną definicję ludobójstwa. 
W każdym razie przykrywanie tego, pod pozorem 
politycznej poprawności w naszych wzajemnych re-
lacjach, jest budowaniem na fałszu, jest budowaniem 
zamku na piasku, który nie wytrzyma próby czasu.

Tej naszej debacie przysłuchuje się sporo spośród 
rzeszy 15 milionów Polaków, których korzenie są na 
Kresach, nie tylko tych z terenów Ukrainy, ale z daw-
nego Wielkiego Księstwa Litewskiego. W Polsce żyje 
około 15 milionów potomków mieszkańców Kresów. 
Oni z bardzo dużą uwagą przypatrują się tej deba-
cie, temu, co my robimy. Mają nadzieję, że po la-
tach, w czasie których relatywizowano tę straszliwą 
zbrodnię, pomijano ją milczeniem, a tego, kto o niej 
mówił, traktowano tak, jakby był wrednym polskim 
nacjonalistą… To jest po prostu przywrócenie prawdy 
o tych wydarzeniach. I jest to pewne usankcjonowa-
nie – przez to, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej, 
wybrany w wolnych demokratycznych wyborach, 
zabiera w tej sprawie stanowisko. Ma do tego pełne 
prawo formalne, jak również pełne prawo moralne. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Czarnobaja.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 
Państwo!

Tyle tutaj padło słów, że właściwie co minutę, co 
sekundę korygowałem moje wystąpienie, ale rozpocz-
nę od tego, że spróbuję oddać charakter tych obrad, to, 
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(senator L. Czarnobaj) częcie rozmów z ukraińskim IPN, aby rozpocząć 
pracę nad unikaniem gloryfikowania morderców, 
zbrodniarzy itd. Ta fantastyczna postawa, wspólne 
działania polskiego i ukraińskiego IPN, polskich 
i ukraińskich historyków stanowią również ważny 
element propagowania wiedzy na Ukrainie. Proszę 
przyjąć do wiadomości – myślę, że pan profesor 
to wie – że Ukraińcy kompletnie nie mają wiedzy 
o tym, co tam się działo i kto był winny, tak że 
to jest bardzo ważny element. Czy tego rodzaju 
uchwała przybliża nas do tego pojednania? W na-
szej ocenie: nie.

Pan marszałek Borusewicz pytał o to, cóż takie-
go wydarzyło się w ciągu tych 3 lat? Wybory? Czy 
przy okazji każdych wyborów będziemy coraz ostrzej 
podchodzić do tego problemu? Nie, bo ci, którzy na-
zywają się Rosjanami, i ci, którzy nazywają się nacjo-
nalistami ukraińskimi, będą się z tego rodzaju postaw 
cieszyć. Dlatego, Szanowni Państwo, mam nadzieję, 
że nie pójdziecie państwo tą drogą.

I jeszcze ostatnie zdanie. 2 tygodnie temu uczestni-
czyłem w kongresie finansowym w Sopocie, gdzie miała 
miejsce dyskusja o przyszłości Europy. Joschka Fischer 
powiedział tam takie znamienne zdanie, że Europa stoi 
dzisiaj przed wyborem dwóch dróg – nie ma trzeciej 
drogi – albo Europa nacjonalizmów, albo Europa współ-
pracujących państw w ramach tych samych wartości itd. 
– już nie będę tego rozwijał. Polską racją stanu jest włą-
czenie do tych wartości narodu ukraińskiego, państwa 
ukraińskiego. I tylko wtedy, kiedy Polacy i Ukraińcy 
będą wspólnie stali wobec problemów stwarzanych 
przez Rosję, będzie to rzecz, która jest polską i ukraińską 
racją stanu. Tak że mam nadzieję, że państwo w ramach 
tego wszystkiego, co będzie się wiązało z przyszłością, 
odstąpicie od tego projektu uchwały.

A jeżeli ona ma być podjęta z okazji trzeciej, 
pierwszej czy jakiejś tam rocznicy wyborów, Panie 
Senatorze, to usiądźmy na spokojnie, tak jak przy 
tamtej uchwale. Dyskutowaliśmy długo i długo pra-
cowaliśmy nad nią. Niech powstanie zespół, będą 
historycy, będzie opinia MSZ… No nie róbcie tak, bo 
przecież to do niczego nie prowadzi. Dlatego bardzo 
was proszę w ramach konsensusu i tego wszystkiego, 
co się nazywa racją stanu Polski i Ukrainy, żebyśmy 
od tego projektu uchwały odstąpili i wrócili do niego 
na spokojnie w terminie, kiedy zostanie opracowany 
po wspólnych uzgodnieniach, również z różnego ro-
dzaju instytucjami.

Ale, Panie Senatorze, jeszcze raz wielkie dzięki. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

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

Borowskiego.

Szanowni Państwo, podczas różnego rodzaju spo-
tkań często toczyły się dyskusje o tym, co to jest 
ludobójstwo. Powiem tu to, o czym wspomniał pan 
senator Żaryn. Rafał Lemkin wprowadził definicję 
ludobójstwa, 26 listopada 1968 r. konwencja ONZ… 
Alain Besançon podał dokładną definicję ludobój-
stwa i ona idealnie pasuje do tego, co stało się na 
Wołyniu i na innych terenach, gdzie miały miejsca 
te wypadki. Ktoś inny może z tym dyskutować, dla 
mnie jest to rzecz oczywista: nie były to elementy 
podobne do ludobójstwa czy ludobójstwopodobne, to 
było ludobójstwo. To są kwestie, o których powinni-
śmy jasno, prosto mówić na różnego rodzaju forach, 
podczas dyskusji, warsztatów historycznych wspólnie 
z Ukraińcami po to, żeby budować dojście do prawdy.

Budowanie wspólnego myślenia o wspólnej 
Europie… Przecież nie będę się tu posługiwał sloga-
nami. Wspólna droga Polski i Ukrainy ku przyszłości 
to jest racja stanu. A jaką rację stanu może dzisiaj 
promować ta uchwała? Kto będzie się najbardziej 
cieszył z tego rodzaju inicjatywy, którą chcemy tu 
dzisiaj podjąć? W mojej ocenie są to dwa środowiska: 
nacjonaliści na Ukrainie, którzy dostaną wiatr w ża-
gle i będą jeszcze intensywniej działać na Ukrainie, 
jeszcze więcej stawiać pomników i nazw nadawać 
ulicom, i Rosjanie. To są te dwa środowiska, które 
najbardziej cieszą się z tego rodzaju ostrych wystąpień 
politycznych.

Na koniec chciałbym powiedzieć kilka słów 
o spotkaniu. To dlatego pytałem pana senatora 
o… Szkoda, Panie Senatorze, że pana senatora 
tam nie było. Rozumiem, że akurat było posie-
dzenie komisji. Myślę, że komisja nic by nie stra-
ciła, gdyby pana senatora nie było, a zyskałoby 
na tym spotkanie z panią Sawczenko. Powiem 
tak, relacjonując krótko to spotkanie, które było 
bardzo fajne: nie było na nim widać podziałów 
na Polskę jedną i Polskę drugą, czyli na Polskę 
Prawa i Sprawiedliwości, i Polskę Platformy 
Obywatelskiej. Rozmawialiśmy z panią Nadiją 
Sawczenko o historii właśnie i o tym, co doty-
czy przyszłości. Pani Sawczenko powiedziała… 
Zapisałem sobie kilka ważnych kwestii, Panie 
Senatorze, może to się panu przyda – senator 
Jackowski już to zna – również w działalności 
historycznej. Pani Sawczenko powiedziała, że 
jako Ukrainka przeprasza za to wszystko, co się 
stało, jeśli chodzi o zło wyrządzone Polakom na 
Wołyniu i na innych terenach, gdzie miały miej-
sce mordy i ludobójstwo. Jednocześnie ona jako 
Ukrainka zapomina o tym, co było odwetem, 
oczywiście niewspółmiernym do… Ona również 
wie, że tak było, ale nie chce już o tym pamiętać. 
Jej zadaniem po powrocie na Ukrainę jest rozpo-
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i Ukraińską Powstańczą Armię”, „rzezie i niszcze-
nie wszelkich śladów polskości”, „zorganizowany 
i masowy charakter tych zbrodni oraz towarzyszące 
im okrucieństwo”. Proszę państwa, kto tu ukrywał 
prawdę? Tu nie ma żadnego ukrywania. W Polsce 
nie ma żadnego ukrywania.

I na jakiej podstawie porównuje się to z kłam-
stwem katyńskim? Kłamstwo katyńskie polegało na 
tym, że oficjalna propaganda twierdziła, że tej zbrodni 
dokonali Niemcy. Dzisiaj jeszcze są Rosjanie, oczy-
wiście, którzy tak twierdzą, ale to jest już ich sprawa, 
chociaż wielu Rosjan mówi już inaczej i wie, jaka jest 
prawda. To było kłamstwo katyńskie. W tym przy-
padku nie ma żadnego kłamstwa. Mówimy, jak jest, 
i nawet przyjęliśmy to w uchwale. Więc proszę nie 
używać argumentu, że oto po raz pierwszy pojawia 
się uchwała, która mówi prawdę, w związku z czym 
ten, kto jest przeciw niej, jest przeciwko prawdzie. 
W ten sposób po prostu trudno się dogadać.

Teraz aspekt – tak bym powiedział – polityczny 
tej uchwały. Do kogo ona jest zwrócona? Mówi się, 
że chodzi o to, żeby oddać cześć bezbronnym ofiarom 
tych rzezi. Ale tę cześć już oddano, i to dwukrot-
nie. Więc chyba nie o to chodzi. Chodzi jednak o to, 
o czym mówił pan senator Żaryn. Mówił o tym, że 
Ukraińcy muszą to przyjąć, zrozumieć, w sumie prze-
prosić, oczywiście. Czyli tak naprawdę ta uchwała 
jest skierowana nie do wewnątrz, tylko na zewnątrz. 

Mówiliśmy o tym, kto się z tego ucieszy. 
Chciałbym pogłębić ten temat. Jaka jest dzisiaj sy-
tuacja na Ukrainie? Ten kraj jest faktycznie w stanie 
wojny z Rosją. Ten kraj jest w bardzo trudnej sytuacji 
gospodarczej, przeprowadza bardzo bolesne reformy; 
my coś o tym wiemy z czasów, kiedy przeprowadza-
liśmy reformy Balcerowicza. Jest tam dzisiaj bardzo 
poważna frakcja, która praktycznie chce obalić rząd, 
zaprzestać reform i z powrotem przytulić się do Rosji. 
Dawna Partia Regionów – dzisiaj nazywa się ona 
inaczej – już w tej chwili niestety odgrywa tam dużą 
rolę, ale na szczęście jeszcze nie decydującą. Co mó-
wią Rosja i ta była Partia Regionów? Oni oczywiście 
mówią, że UPA, OUN itd. to byli faszyści, którzy 
w ogóle nie mają tam prawa bytu. Mniej więcej to, co 
my. Tyle tylko że jak dwóch mówi to samo, to nie zna-
czy, że myślą to samo. Bo my chcemy, żeby Ukraina 
była państwem demokratycznym, przyjaznym, a oni 
wprost przeciwnie – chcą, żeby ona z powrotem była 
satelitą rosyjskim. Niestety w sytuacji, w której dzisiaj 
przyjmujemy taką uchwałę, dajemy im broń do ręki. 
Bardzo łatwo mogę sobie wyobrazić, że za parę dni 
czy za miesiąc, czy za 2 miesiące, w trakcie kolejnej 
debaty w Radzie Najwyższej Ukrainy, wyciągną tę 
uchwałę i powiedzą: „o, proszę bardzo, co wy opowia-
dacie? Wasi przyjaciele, Polacy, piszą o ludobójstwie, 
potępiają itd. Wy tu nie macie w ogóle prawa głosu”. 
W ten sposób utrudniamy sytuację ukraińską.

Senator Marek Borowski:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, której 

jestem członkiem, złożyłem wniosek o odrzucenie 
tej uchwały i uzasadniłem to. Powtórzę to teraz, choć 
część tych uzasadnień już tu właściwie padła. Temat, 
wiadomo, jest wszystkim dość dobrze znany i argu-
menty się powtarzają, tak że proszę mi wybaczyć, jeśli 
po niektórych moich przedmówcach pewne rzeczy 
powtórzę.

Pierwsza sprawa jest taka: czy np. w przyszłym 
roku też będziemy podejmowali taką uchwałę, za 
2 lata lub za 3 lata? No chyba nie. Prawda? Dlaczego 
podejmujemy teraz? Ja zapytałem o to na posiedzeniu 
komisji i pan senator Żaryn odpowiedział z bolszewic-
ką szczerością, że po prostu Prawo i Sprawiedliwość 
wygrało wybory i teraz chce zaprezentować własną 
uchwałę. Można oczywiście tak, tylko że w takich 
sprawach powinno się jednak przynajmniej dążyć 
do porozumienia zarówno wtedy, kiedy dotyczy to 
kwestii wewnętrznych, historycznych, jak i wtedy, 
kiedy ma to swoje reperkusje zewnętrzne – zwłaszcza 
wtedy, kiedy ma reperkusje zewnętrzne. Otóż na to 
wszytko nie było nawet czasu.

Drugie moje pytanie było: dlaczego tak późno? 
Przecież to, że jest 11 lipca, było wiadomo znacznie 
przed 11 lipca. W związku z tym był czas, żeby przy-
gotować projekt. Chcę powiedzieć, że projekt z roku 
2013 był znacznie wcześniej…

(Senator Jadwiga Rotnicka: W czerwcu.)
(Senator Piotr Zientarski: Uchwalony w czerw-

cu…)
…pokazany, przekazany, a uchwalony w ogóle 

w czerwcu. Tak jest. Uchwalony w czerwcu. Znacznie 
wcześniej. I był omawiany. Tutaj na ostatnią chwilę 
wrzuca się tego rodzaju projekty, że oczywiście bar-
dzo trudno będzie uzgodnić stanowisko. A więc to jest 
punkt drugi czy powód drugi, dla którego zgłosiłem 
wniosek o odrzucenie tej uchwały.

Ale powiedzmy sobie, że wszystko to byłoby wcze-
śniej i że taki projekt by się pojawił. Jednak… Proszę 
państwa, jak ja słyszę, jak pan senator Jackowski, ale 
nie tylko on, mówi: dość tego mydlenia oczu, dość 
zacierania prawdy, wreszcie trzeba powiedzieć, jaka 
była prawda… Ja tego nie rozumiem. Przecież 3 lata 
temu przyjęto uchwałę. Ja już nie mówię, że 13 lat 
temu przyjęto wspólną uchwałę i Sejmu polskiego, 
i Rady Najwyższej Ukrainy, co było wtedy wielkim 
osiągnieciem. Poniekąd miałem w tym swój udział, 
bo właśnie wtedy byłem marszałkiem Sejmu i pro-
wadziłem ten temat. 10 lat później przyjęto uchwałę, 
w której się przecież nie zamydla sprawy, w której 
się mówi: „zamordowano”, „brutalna akcja fizycz-
nej eliminacji Polaków prowadzona przez banderow-
ską frakcję Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów 
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(senator M. Borowski) (Głos z sali: Prawda…)
(Oklaski)
Proszę państwa, ponieważ wiem skądinąd, z in-

nych wypowiedzi, że prezes Kaczyński jest również 
zwolennikiem takiego rozwiązania – zresztą nie wy-
obrażam sobie, żeby prezes Terlecki miał inny pogląd 
niż prezes Kaczyński – to zachodzi pytanie: o co tu 
chodzi?

(Senator Jerzy Fedorowicz: No właśnie.)
Zaraz państwu powiem, o co chodzi, powiem, jak 

mi się zdaje… Otóż jak do tej pory – i niech to z tej 
trybuny, że tak powiem, zostanie powiedziane i niech 
to zostanie zaprotokołowane – w jednej sprawie zga-
dzałem się z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, mia-
nowicie podobnie tak, jak on, bardzo lubię oglądać 
rodeo. Ale teraz powiem, że tutaj całkowicie się z tym 
zgadzam, całkowicie. To jest myśl strategiczna, po-
nieważ 17 września jest jakby skierowaniem sprawy 
w stronę Rosji…

(Senator Grażyna Sztark: Tak jest.)
…a 11 lipca – w stronę Ukrainy.
(Senator Grażyna Sztark: Tak jest.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Tak.)
I to jest różnica. I teraz, proszę państwa, z cze-

go to się wzięło. Otóż ja sądzę, że pan poseł Michał 
Dworczyk po prostu forsuje tę kwestię, ale nie bardzo 
może ją forsować tam, na forum Sejmu, bo zdanie 
prezesa i szefa klubu jest inne.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Zabronił mu.)
W związku z tym przybył do Senatu – i to kieruję 

do szanownych kolegów z PiS – i was po prostu anga-
żuje w tę sprawę, bo jak Senat podejmie taką uchwałę 
i w niej będzie tak napisane, no to przecież Sejm nie 
będzie mógł zrobić inaczej. To są, proszę państwa, 
rozgrywki wewnętrzne, w których jako żywo nie chcę 
brać udziału. Wniosek o odrzucenie podtrzymuję. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Żaryn. Zapraszam do dyskusji.

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Postaram się nie powtarzać, a przynajmniej na 

pewno nie w pierwszym zdaniu. Bo grupa do spraw 
trudnych, o czym wspominał pan senator Borowski, 
to bardzo dobry postulat. W czasie pytań i odpowie-
dzi mówiłem już o jednej takiej próbie, trwającej kil-
kanaście lat, niestety, moim zdaniem, nieudanej, jako 
że po 11 tomach historycy rozjechali się do domów 
z rozbieżnymi poglądami na temat historii. Ale nie-
wątpliwie trzeba wrócić do trudnych pytań i trudnych 
odpowiedzi, trudnych dla obydwu stron. Tak że będę 

Teraz pytanie: kiedy wreszcie dojdziemy do jakie-
goś porozumienia z Ukrainą? Na jakiej podstawie? 
Otóż uważam, że po pierwsze, trzeba niezmiennie 
dążyć do tego, żeby powołać pewną grupę do spraw 
trudnych – i jeżeli apelować, to apelować do prezy-
denta i do rządu, aby podjęli inicjatywę w tej sprawie 
– która byłaby grupą działającą, a nie martwą, i która 
publikowałaby wyniki swoich prac. Bo to od nich 
trzeba zacząć, trzeba zacząć od historyków, ponieważ 
naszym głównym zadaniem powinno być to, żeby 
społeczeństwo ukraińskie: po pierwsze, dowiedziało 
się o tym, bo bardzo wiele osób, jak tutaj mówiono, 
o tym zwyczajnie nie wie; a po drugie, żeby ci, którzy 
wypierają to ze swojej pamięci, którzy nie chcą tego 
przyjąć do wiadomości, zdobyli się na pewną reflek-
sję. Ale to wymaga bardzo systematycznej pracy, 
stopniowej… I to trzeba zacząć od historyków, a nie 
od uchwał. To jest kierunek pierwszy.

I kierunek drugi. Naprawdę Ukraina w tej chwili 
nie potrzebuje – powiem od razu – tej debaty we-
wnętrznej. W tej chwili taka debata wewnętrzna na 
Ukrainie tylko ją rozsadzi. Naszym zadaniem, za-
daniem naszych sojuszników, wszystkich tych, któ-
rzy mogą pomóc Ukrainie, w tej chwili jest wypro-
wadzenie jej z tego stanu, w którym jest. Ona musi 
wejść na ścieżkę wzrostu, ona musi wejść na ścieżkę 
pewnego optymizmu społecznego. I wtedy będzie 
można wrócić do tej sprawy. Dzisiaj trzeba to mówić, 
trzeba to mówić na różnych konferencjach, w różnych 
miejscach itd., itd., a nie podejmować uchwały, które 
są po prostu uchwałami oficjalnymi.

I na koniec jeszcze jedno. W tej uchwale jako do-
datek znalazł się również postulat Senatu do Sejmu, 
aby Sejm ustanowił dzień 11 lipca Narodowym 
Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa itd. Otóż, proszę 
państwa, tak to było – bo tu pan senator Czarnobaj 
pytał, jak to było – że przyszedł pan poseł Dworczyk 
i wrzucił ten temat. Po czym, jak go wrzucił, no to ten 
temat został podjęty i w takiej właśnie formie zostało 
to zapisane. I teraz, proszę państwa, jest taka cieka-
wostka. Mianowicie w dzisiejszej „Rzeczpospolitej” 
jest wywiad z szefem klubu Prawa i Sprawiedliwości, 
panem posłem Terleckim. Panu posłowi Terleckiemu 
zadano pytanie: czy 11 lipca będzie Dniem Pamięci 
Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu? Pan poseł Terlecki 
odpowiedział tak: „Pamiętamy o 11 lipca, ale chce-
my, żeby Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian był 
17 września. To po 17 września 1939 r. wielu Polaków 
poniosło śmierć i doznało rozmaitych cierpień z rąk 
reżimu sowieckiego, nie tylko w tej bratobójczej 
wojnie na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. 
Wielu osobom zależy na skłócaniu Polski i Ukrainy. 
Tragedia Wołynia jest dziś wykorzystywana w inte-
resie Rosji”.
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(senator J. Żaryn) zależnościami, tylko na tym, że jest się wolnym od 
zależności. O nich się wie, o nich się pamięta, je się 
rozumie, ale nadal jest się w stanie wolności, a nie nie-
woli. I to mnie dzisiaj strasznie zmartwiło, że tak wie-
lu z państwa… W intencjach na pewno nie jesteście 
ochotni do bycia niewolnikami, ale gdzieś w waszych 
myślach, głęboko być może ukrytych, istnieje coś, co 
wam nie pozwala być wolnymi polskimi politykami 
na wolnej polskiej scenie politycznej. A wolność po-
lityczna polega na tym, że się wsłuchujemy w głos 
własnego narodu i ten głos artykułujemy w formie 
uchwał, ustaw, ponieważ jesteśmy reprezentantami 
nie po to, żeby wzajemnie ściskać się i podawać sobie 
ręce, tylko jesteśmy reprezentantami całej wspólno-
ty narodowej. Dlatego tutaj jesteśmy. Bardzo proszę 
i apeluję o suwerenność, o suwerenność myśli, o su-
werenność czynów.

I ostatnia kwestia. Wszyscy, jak tutaj jesteśmy, je-
steśmy ewidentnie zwolennikami wielkiego przymie-
rza politycznego polsko-ukraińskiego. Ale właśnie 
tak długo, proszę państwa, Rosja Putina będzie się 
cieszyć, jak długo będzie się okazywało, że udaje-
my, że zamykamy furtki historyczne. Bo one i tak, 
i tak rozsadzą kolejne roczniki, pokolenia i Polaków, 
i Ukraińców. My musimy zamknąć, opierając się na 
prawdzie, podziały historyczne, żeby Putin przestał 
się cieszyć. Przecież to jest oczywiste. A my od lat 
posiłkujemy się tym argumentem, że Rosja wy-
grywa na naszej kłótni polsko-ukraińskiej. Będzie 
wygrywać. Jak długo będziemy w kłamstwie, tak 
długo Rosja będzie wygrywać. A jak będziemy jako 
wolny, suwerenny naród wreszcie zdolni do tego, że 
na warunkach suwerenności i wolności do narodu 
ukraińskiego wyciągniemy rękę i powiemy: „Tak, 
stawianie pomników banderowskich oddala was od 
Europy, bo to tak, jakby Niemcy dzisiaj stawiali po-
mniki Hitlerowi, co oddalałoby Niemcy od Europy. 
Nie róbcie tego i my wam pomagamy w tym właśnie 
taką uchwałą”… Czy państwo tego nie rozumieją?

(Głosy z sali: Nie!)
Przecież to jest oczywiste. Dziękuję bardzo. 

(Oklaski)

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

Obremskiego.

Senator Jarosław Obremski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Co jest misją Senatu? Pewnie bardziej niż Sejm 

mamy pewien obowiązek myślenia o historii. Zgoda. 
Być może bezpośrednie wybory powodują, że wielu 
z nas w czasie tej debaty częściej używa słowa „na-

bardzo wpierał ten postulat, który usłyszałem z ust 
pana senatora Borowskiego. I to jako senator Prawa 
i Sprawiedliwości, a nie opozycyjnego klubu. Ale 
chciałbym też państwu powiedzieć, że z dużą dozą 
przykrości słucham wypowiedzi części z państwa. I ja 
powiem głośno i wyraźnie, dlaczego odczuwam ten 
smutek, ale od razy chcę państwa uspokoić i powie-
dzieć, że oczywiście na pewno nie taka jest państwa 
intencja. Nie chcę w ogóle podejrzewać, że mogłaby 
być taka intencja. Ale mam takie wrażenie, jakbyśmy 
w tej sali dyskutowali w gruncie rzeczy o tym, czy 
my mamy prawo być wolnym, niepoległym narodem, 
artykułującym nasze potrzeby, czy też mamy być stale 
pod pręgierzem różnego rodzaju szantażów, nacisków, 
a to dotyczących słabości narodu sąsiedniego, a to 
dotyczących siły narodu sąsiedniego, a to dotyczących 
różnego rodzaju zawiłości politycznych, kontekstów 
teraźniejszych, przeszłych i przyszłych. 

(Głosy z sali: Nie!)
(Głos z sali: Nie o to chodzi.)
Otóż, proszę państwa, to wszystko jest bez wąt-

pienia w naszej świadomości, to, co jest w bieżącej 
rzeczywistości politycznej. Ale przede wszystkim 
jesteśmy reprezentantami wolnego, suwerennego na-
rodu, który ewidentnie ma prawo artykułować w for-
mie wyjątkowej, choćby poprzez uchwały Wyższej 
Izby, czyli Senatu, swoje autentyczne potrzeby. Dla 
środowisk kresowych taką autentyczną potrzebą od 
wielu lat była właśnie ta możliwość wypowiedzenia 
prawdy bez klinczu. Bez klinczu szantażu, nacisku 
doktryną Giedroycia, polityką Skubiszewskiego. 
Przecież my nie mamy dzisiaj wszyscy sklerozy, pa-
miętamy, jakie były lata dziewięćdziesiąte, wiemy, 
w jaki sposób środowiska kresowe nie mogły się 
wydostać z prawdą o swoich przeżyciach na teren 
wspólnoty narodowej. I to jest tak, jakbyśmy dzisiaj 
zatrzymali się w tym samym miejscu. Tak państwa 
słucham, jakbym był w latach dziewięćdziesiątych. 
A nam się zdawało – i mam nadzieję, że jesteśmy 
jednak na drodze ku pełnej niepodległości – że od-
zyskujemy, jako wspólnota narodowa, podmiotowość. 
I w związku z tym skoro istnieje w naszej zbiorowej 
pamięci taka wielka trauma jak śmierć co najmniej 
160 tysięcy ludzi, o których pamiętamy… Sami pań-
stwo tutaj, prezentując swoje własne historie rodzin-
ne, pamiętają. 100 osób w Senacie, a kilkanaście, być 
może kilkadziesiąt świadectw osobistych przeżyć. To 
naprawdę jest przeżycie wspólnotowe, to świadczy 
o tym, jaką traumą było tamto doświadczenie czasów 
II wojny światowej.

I kiedy my mamy być suwerenni? W przyszło-
ści, kiedy miną te wszystkie uzależnienia? Rzekomo 
miną, bo przecież pojawią się następne uzależnienia. 
Suwerenność nie polega na tym, że się jest uwikłanym 
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władz Ukrainy w stosunku do Polski, i powinniśmy 
to umieć docenić.

Zgadzam się, że są pewne mity na Ukrainie, które 
z pozycji polskiej godności są nieakceptowalne. Ale 
nie mogę się zgodzić, że pewna krytyka w stosunku 
do tego tekstu wynika z jakiegoś mojego poddaństwa. 
Ja nie czuję się pod pręgierzem. Ja czuję się senato-
rem niepodległego państwa polskiego, który próbuje 
myśleć – może błądzi – co jest interesem Polski.

I tak zastanawiam się, patrząc przez pryzmat pol-
skiej racji stanu, jakie są nasze cele, gdy myślimy 
o Ukrainie, myśląc o Polsce.

Po pierwsze, powiem za Zbigniewem Brzezińskim: 
niepodległa Ukraina, nawet jeżeli – to za nim przywo-
łuję – rządy te miałyby być niepropolskie w wymiarze 
historycznym, bo tylko niepodległa Ukraina ma moż-
liwość tak naprawdę przepracować rzetelnie swoją hi-
storię. Skądinąd te partie najbardziej nacjonalistyczne 
mają minimalne wsparcie wyborcze, aczkolwiek w tej 
chwili pewien kult antybohaterów polskich jest dla 
nas oczywiście niepokojący.

Po drugie, chcemy uczestniczyć w decyzjach doty-
czących ładu międzynarodowego, w tym warunków 
pokoju dla Ukrainy, bo wiemy, że pokój na Ukrainie 
jest integralnie związany z bezpieczeństwem naszego 
kraju. Gdzieś półtora roku temu odsunięto nas od 
tego stolika decyzyjnego. Skądinąd być może wnio-
sek z tego jest taki – to tak, żeby nabrać dystansu 
do naszej dyskusji – że czy będziemy używać słowa 
„ludobójstwo”, czy nie, to te decyzje są związane 
z czymś zupełnie innym.

Trzeba też przypomnieć, że pewien reset w sto-
sunku do Rosji w okolicach 2010 r., jakkolwiek by-
śmy na to patrzyli, odsunął nas od Ukrainy i tak był 
postrzegany przez Ukraińców. Tak wtedy rozumiano 
polską rację stanu. Wydaje mi się, że o tym trzeba 
powiedzieć. Ale skądinąd nadrabialiśmy to zupełną 
jednoznacznością po aneksji Krymu.

Po trzecie, to nie jest tylko taktyczna sprawa. 
Mamy 2 dni debaty, szczyt NATO i niezmiernie 
istotną rzeczą jest to, żeby decyzje podjęte w piątek, 
w sobotę zwiększały bezpieczeństwo polskie i zwięk-
szały szanse na niepodległość Ukrainy. Więcej nie 
będę mówił, bo ktoś mnie oskarży o spiskowe teorie.

I po czwarte, ja nie do końca boję się 11 lipca. 
Jest tak, że są pewne daty, dni, w których jeste-
śmy zmuszeni poprzez więź pokoleniową oddawać 
hołd ludziom, którzy zginęli. Czcimy 1 września, 
17 września, wyzwolenie obozu w Auschwitz, więc 
niekoniecznie to musi być coś, co będzie budowało 
nienawiść. Jest pytanie, w jaki sposób byłoby to prze-
twarzane, choć być może to, co mówił pan przewod-
niczący Terlecki, jest lepszym rozwiązaniem.

Ja bym powiedział tak, na użytek wewnętrzny. 
Jeżeli adresatem tej naszej uchwały są środowiska 
rodzin z Kresów, jeżeli chcemy nazwać polski ból, to 

ród” niż słowa „państwo”. Szczęśliwie żyjemy w cza-
sie, kiedy te 2 terminy są sklejone. Ale mimo wszyst-
ko są to 2 różne pojęcia. Według mnie to pierwsze, 
„naród”, oznacza emocje, serce, a termin „państwo” 
oznacza rozum. Pierwszym można się określać obok 
rządu, a drugim określa się także wraz z rządem, choć 
kłaniając się jak gdyby opozycji, także w niezgodzie 
z rządem. I to jest pewien element, który według mnie 
w tej dyskusji dosyć mocno jest obecny.

Jest spór o termin „ludobójstwo” w odniesieniu 
do mordowania Ormian 100 lat temu. Ten termin 
budzi zawsze ostry sprzeciw Turcji. Niemożliwa jest 
jakakolwiek krytyka polityki Chin względem Tybetu, 
żeby nie spotkało się to z reakcją Chin Ludowych. 
W Wikipedii, która może nie jest najlepszym źró-
dłem, jest taka definicja ludobójstwa: „celowe wynisz-
czenie całych lub części narodów, grup etnicznych, 
religijnych lub rasowych”. Jeżeli poprawne jest moje 
rozumienie słów, moja zdolność rozumowania, lo-
gika, to oznacza to, że rzeź wołyńska niewątpliwie 
wyczerpuje tę definicję. To po pierwsze.

Po drugie, pan profesor Żaryn stwierdził, że rela-
cje międzynarodowe muszą być oparte na prawdzie. 
Powiedziałbym: zgoda w sensie normatywnym, nie-
koniecznie w sensie realnym. Bo weźmy pierwszy 
z brzegu przykład: nasze relacje z Chinami.

Po trzecie, list episkopatu z 1966 r. był piękny 
i mądry, ale odpowiedź biskupów niemieckich nie 
była zadowalająca. Pan profesor mówił, że Niemcy 
przepracowali II wojnę światową. Tak, to prawda, 
ale czy w 1966 r. można to już było nazwać przepra-
cowaniem? To był dopiero początek i polska wielko-
duszność, wielkoduszność episkopatu coś zaczęła, 
coś zaczęła wzmacniać. Uważam, że analogia z tym 
listem, jeżeli jest, to jest akurat odwrotna.

Czwarta sprawa, żeby tak trochę się odwołać do 
innych krajów. Dla mnie bardzo ciekawe jest to, co 
się zdarzyło ostatnio w Bundestagu. Wydaje się, że 
w ostatnich miesiącach przez rząd federalny prowa-
dzona jest polityka bardzo mocno proturecka i w tym 
samym czasie Bundestag w stulecie rzezi Ormian, 
niejako w pewnej kontrze do rządu, przyjął zupełnie 
inne stanowisko. To tak, żeby pokazać, jak to gdzie 
indziej bywa.

Ale wróćmy do teraźniejszości. Ukraina, jak każ-
dy kraj, określa swoją tożsamość, określa swoje mity 
narodowe i państwowotwórcze. Teraz w sposób szcze-
gólny, nie tylko na krótką państwowość, ale także na 
stan wojny, który jest. Są takie mity, pod którymi się 
chętnie podpisujemy: Niebiańska Sotnia, bohaterstwo 
Nadiji Sawczenko. Skądinąd ciekawe te jej wypowie-
dzi w Lublinie, pewna otwartość tutaj na spotkaniach 
w Warszawie, które być może nie były tylko jej pory-
wem serca, ale pewnym miękkim elementem polityki 

(senator J. Obremski)
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(senator J. Obremski) dyktatu, sugerując, że jedna strona sali przyjmuje 
jakiś dyktat, a druga, którą pan reprezentuje, nie. 
Ja się z tym głęboko nie zgadzam, ponieważ to, iż 
ktoś, przyjmując ten tekst zupełnie jako prawdziwy, 
może się nie zgadzać, żeby akurat tu i teraz ten tekst 
miał wybrzmieć i zostać uchwalony, nie musi być 
przyjmowaniem jakiegoś dyktatu, ale może to być po 
prostu wyraz mądrości politycznej i dalekowzrocz-
ności. I tylko chciałbym powiedzieć… Pan senator 
Żaryn zastrzegł, że nie kieruje tego jako stwierdze-
nia, iż jedna strona ten dyktat wyłącznie przyjmuje. 
Powiedział pan – za co dziękuję – tak: nie kieruję tego 
bezpośrednio do panów, nie myślę, że taki jest stan 
waszego ducha. Ja więc chciałbym tylko przypomnieć 
– zastrzegając tak samo jak pan, że nie kieruję tego 
w żaden sposób do pana – że był kiedyś taki malarz, 
który odrzucał dyktat traktatu wersalskiego. I pan 
najlepiej wie, jak to wszystko się skończyło…

(Senator Grzegorz Bierecki: O, to już przesada.)
...i że jest taka przestrzeń, która może być dla nas 

niebezpieczna.
Jest w „Ogniem i mieczem” taki fragment – list 

Kisiela. To jest ten moment, kiedy trzeba zdecydować, 
czy książę Jeremi ma iść na Ukrainę, czy nie, no 
i dostaje list od Kisiela, który wtedy jest komisarzem 
Rzeczypospolitej w interregnum, i on go prosi, żeby 
książę tego nie robił. Tam jest taki moment, gdy książę 
odrzuca te argumenty, uderza buławą w otwarty list 
Kisiela, na co niektórzy z jego otoczenia, bodajże 
oficer Bychowiec, mówią: „zdrajca Kisiel”, a przy-
jaciel Kisiela, który tam przyjeżdża, mówi: nie, na 
to nie pozwolę, ponieważ tak Kisiel rozumie interes 
Rzeczypospolitej – może dobrze, może źle, ale na 
pewno uczciwie. I dlatego zabolały mnie bardzo, 
choć zniuansowane, delikatne, a jednak pewne su-
gestie, że tutaj, jeżeli chodzi o drugą stronę, to ona 
jest czymś związana, mówiąc to, co mówi dzisiaj… 
Kończąc tę myśl z „Ogniem i mieczem” – wiemy, jaka 
jest decyzja, Jeremi idzie i walczy, jest bohaterem – 
przypomnę ostatnie słowa z epilogu: „Opustoszała 
Rzeczpospolita, opustoszała Ukraina. Wilcy wyli na 
zgliszczach dawnych miast i kwitnące niegdyś kraje 
były jak wielki grobowiec. Nienawiść wrosła w serca 
i zatruła krew pobratymczą”.

Panie Profesorze, nikt nie neguje, że to, co jest w tej 
uchwale, jest prawdziwe. Tylko mam taką uwagę, że 
rozumuje pan jak historyk. Mnie często w tej Izbie ko-
ledzy zarzucali – i to koledzy z mojego ugrupowania, 
bo ja często byłem przeciwko różnym rozwiązaniom 
– że ja rozumuję nie jak polityk, tylko jak adwokat, 
i nie rozumiem pewnych wyższych i dalekosiężnych 
politycznych wartości. Obawiam się, że przejmując to 
kukułcze jajo z Sejmu… Obydwaj byliśmy dzisiaj na 
posiedzeniu komisji i wiemy, że padło pytanie o datę. 
Ja odpowiem na to pytanie, które dzisiaj w czasie 
debaty padło z sali. Przecież to była również sugestia 

jest to uchwała prawdziwa, możemy czuć się spełnie-
ni. Ona jest prawdziwa, ale nie jestem przekonany, czy 
jest to uchwała dobra. Czuję napięcie między sercem 
a rozumem. Chciałbym, żebyśmy się zastanowili, na 
ile dajemy drugiej stronie, współczesnej Ukrainie 
szansę na otworzenie się na naszą wrażliwość, szansę 
na to, żeby Ukraińcy próbowali nas zrozumieć, a nie 
odrzucili to po pierwszym zdaniu.

Wydaje mi się, że w tej uchwale takich pomostów 
– oprócz wzmianki o bohaterach sprawiedliwych, że 
tak to nazwę przez analogię – właściwie nie ma. Tekst, 
który gdzieś wczoraj krążył, był, wydaje mi się, lep-
szy. Wydaje mi się też, że trochę brakuje nam otwarcia 
na sugestie chociażby ze strony Platformy – choć, jak 
mówiłem, może nie wprost, nie jest to ugrupowanie, 
które nie ma na koncie win czy błędów w kontekście 
naszej polityki względem Ukrainy. W każdym razie 
ten tekst wymaga retuszu, być może po to, żeby ta 
uchwała nie była tylko prawdziwa, ale by była też 
dobra i służyła temu, co Jan Paweł II nazywa dłu-
gomyślnością. Na razie mam co do niej wątpliwości.

Chcę jednak powiedzieć, że ta dyskusja jest bardzo 
interesująca. Trudna, ciekawa i, śmiem twierdzić, lep-
sza od tekstu, nad którym mamy głosować. Ale boję 
się, że medialnie w pewnym uproszczeniu pójdzie 
komunikat, z którego nie będziemy zadowoleni, i że 
medialnie po tej debacie wszyscy trochę stracimy. 
Dziękuję. (Oklaski)

(Senator Leszek Czarnobaj: Jarek, dobrze, że nie 
poczułeś się niewolnikiem.)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję. Dziękuję, Panie Senatorze.
I pan senator Aleksander Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Bardzo się cieszę, że mogę przemawiać po sena-

torze Obremskim, senatorze niezależnym, bo łatwiej 
będzie można zrozumieć mój głos, nie jako wypo-
wiedź w kontekście „my” i „wy”, ale jako wyraz za-
troskania i pewnego zastanowienia się nad najważ-
niejszym i najgłębszym interesem Polski.

Niestety – i tu jestem troszkę zdziwiony – choć we 
wcześniejszych wypowiedziach pan profesor Żaryn 
inaczej formułował swoje myśli, w sensie konstruk-
cji przemówienia, dzisiaj poszedł śladem senatora 
Jackowskiego, który ma tendencję do tego, żeby dzie-
lić. Powiedział pan – i chciałbym się nad tym zasta-
nowić przez chwilę – o suwerenności w odrzucaniu 
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(senator A. Pociej) tor Rotnicka przytoczyła dosłowną treść, od deski do 
deski, nawet jest tam wspomniana rola prezydenta, 
świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Te słowa cy-
tował również pan marszałek Borowski. Pytam się: 
gdzie tam jest nieprawda?

Dalej: rzeczywiście wówczas była kontestowa-
na kwestia określenia „o znamionach ludobójstwa”. 
Proszę państwa, dlaczego tak to nazwaliśmy? Ja chcę 
to przypomnieć. Dlatego, że uznaliśmy i uznajemy do 
tej pory, że my nie jesteśmy trybunałem, nie jesteśmy 
sądem. Ale jako prawnik… Przecież to ma wymiar 
nie tylko polityczny, ale też prawny. My jesteśmy 
przecież Senatem, drugą izbą parlamentu, tradycyjnie 
zwaną Izbą Wyższą. Proszę państwa, znamię czynu 
to jest określenie prawnicze. Jeśli ktoś popełnił prze-
stępstwo o znamionach zbrodni, to znaczy, że on je 
popełnił, ale jeszcze nie został skazany, jeszcze sąd 
nie przypisał mu winy. I dlatego my mówimy, że to 
były zbrodnie o znamionach ludobójstwa. Dlatego nie 
mogę się zgodzić, że nie padło słowo „ludobójstwo”. 
Padło słowo „ludobójstwo”. O to tu chodzi: uznaliśmy, 
że od tego jest trybunał, a nie my. Ale my uważamy, 
że zostało popełnione ludobójstwo, i tak należy to 
rozumieć, i taka była i jest w dalszym ciągu… I o nic 
innego nie było sporu.

Panie Senatorze, pan przypisuje nam…
(Rozmowy na sali)
…właśnie, mentalność niewolnika, panu marszałko-

wi Borusewiczowi, pani senator Sztark itd., nie tylko 
ofiarom… Akurat moja mama i rodzina ze Strusowa 
przeżyli tamtą gehennę. Na szczęście przeżyli, ponie-
waż stryj ukrył się w gnojówce i widły przeszły trochę 
po nim, bo szukano… Wuj. Ale tu nie o to chodzi. No, 
Panie Senatorze, przecież to są ludzie „Solidarności” 
odznaczeni Krzyżem Wolności i Solidarności. Ja też 
nie mam i nie miałem mentalności niewolnika. Chełpię 
się tym, że adwokatura mnie odznaczyła medalem 
wolności, dwudziestu kilku adwokatów go dostało. 
A wtedy rzeczywiście odwaga była w cenie. I takich 
jest tutaj większość: senator Rulewski i wszyscy po 
kolei. No, Panie Senatorze, nam przypisywać mental-
ność niewolnika? Nie, na to nie ma zgody.

Chcę przypomnieć, że zależało mi, gdy skła-
dałem poprawkę, żeby było wpisane, że Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej uznaje za celowe nie tyl-
ko, z czym pan się zgadzał, ustalenie miejsc zbrodni, 
oznaczenie, zapewnienie godnego pochówku odna-
lezionym ofiarom, oddanie należnej czci, szacunku 
niewinnie zamęczonym, pomordowanym, godne upa-
miętnienie ofiar wzajemnych konfliktów, ale i konty-
nuację dzieła pojednania i dialogu rozpoczętego przez 
przywódców politycznych i duchowych. To św. Jan 
Paweł II w 60-lecie tej zbrodni mówił o tym, o pojed-
naniu i o budowaniu wybaczenia, przebaczenia. A pan 
nie chce tego tu umieścić. No, tak pan to opiniował. 
Powiedział pan, że zapis o współpracy historycznej 

pana posła, żeby zawrzeć… Tylko należałoby zapytać: 
masz, człowieku, wspaniałą uchwałę, to dlaczego… 
Kiedy myśmy się ostatni raz spotkali z taką sytuacją, 
że polityk, napracowawszy się nad czymś, przyszedł 
i oddał to koledze z własnego ugrupowania? Panie 
Profesorze, ani pan, ani ja nie jesteśmy politykami 
w takim sensie, że myśmy nie wzrastali jako politycy, 
ale może pan zapytać kolegów i oni panu powiedzą, że 
takich zdarzeń dotąd nie było. I pytanie, dlaczego my 
mamy to zrobić. Ta uchwała już nas podzieliła – przez 
to, że robimy ją tak na chybcika, wrzucono ją w ostat-
niej chwili, o czym już wcześniej mówili koledzy, 
więc nie będę tego rozwijał, ale w związku z tym nie 
mieliśmy możliwości, żeby przez chwilę nad tym się 
zastanowić. Ona już leży i jesteśmy, jak w brydżu, na 
musiku… Tutaj jest tylko i wyłącznie w ten sposób… 
Nawet jeżeli uważamy, że może wyniknąć szkoda dla 
interesu polskiego, to wrzuca pan taki oto moment… 
Oczywiście trudno mówić przeciwko, bo przecież to 
jest prawda. Ale my musimy patrzeć szerzej. Dlatego 
pytałem dzisiaj w komisji i dlatego byłem zadziwiony, 
że nie ma tutaj opinii MSZ; jej nie było.

Podkreślam jeszcze raz: nie o tekst, tylko o to, 
w jaki sposób tak ważna uchwała została postawiona, 
mam pewne pretensje. Mam również pretensje o to, że 
nie mieliśmy i nie mamy do czynienia z jakąś nową 
sytuacją w stosunku do tego, co było 3 lata temu, nie 
wydarzyło się na przestrzeni ostatnich miesięcy nic 
tak poważnego, żebyśmy my musieli odpowiedzieć 
drugiej stronie, przypominając to, co powiedzieliśmy 
3 lata temu. I teraz, o ile w roku 70-lecia…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie Senatorze, 
czas.)

Już kończę, przepraszam bardzo. 
…w roku 70-lecia, 3 lata temu, przez to, że to 

było jednak i uzgodnione z MSZ, i w jakiś sposób 
dogadane, był to wyraz siły, to ja uważam, że teraz 
jest to wyraz jątrzenia, bo nie ma nowego punktu, 
który powinien nas sprowokować do tego, żebyśmy 
powtórzyli tę uchwałę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, pan senator Piotr Zientarski. 

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Piotr Zientarski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Z wielkim szacunkiem i sympatią zwracałem się 

wielokrotnie w komisji do pana senatora Żaryna, 
ale muszę powiedzieć, że dzisiejsze wystąpienie, 
Panie Senatorze, dotknęło mnie mocno. Pani sena-
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(senator P. Zientarski) kim zakresie, w jakim tutaj, w Warszawie, i w dalszej 
części Polski nigdy się ich nie zobaczy. Tam dociera-
ją do nas informacje, które najczęściej nie znajdują 
się w książkach, nawet w różnych opowiadaniach, 
a które pokazują faktyczną rzeczywistość kontaktów 
polsko-ukraińskich. I można by powiedzieć, tak jak 
gdzieś w książce wyczytałem, że podobno nikt już 
nie pamięta, jak to się zaczęło, to całe zło między 
Polską i Ukrainą. Ale ono się rozwijało. Z tym że nie 
zawsze rozwijało się w kierunku negatywnym, tak 
jak byśmy to widzieli na podstawie różnych powieści, 
chociażby Sienkiewicza, na którym faktycznie jeste-
śmy ukształtowani i na którym wyrośliśmy I stam-
tąd mamy to emocjonalne pojęcie Ukrainy. Tam, 
na wschodzie, przyglądamy się temu wszystkiemu 
z bliska. I muszę powiedzieć, że jest wiele działań 
o których tutaj, w Warszawie, nawet nie usłyszymy, 
działań lokalnych, mających na celu budowę dobrych 
relacji polsko-ukraińskich. Kto to robi? Robią to sa-
morządy, w tak ogromnej mierze, że gdyby to chcieć 
przedstawić, to myślę, że większość z państwa by nie 
uwierzyła, Myślę, że pan senator tutaj potwierdzi, bo 
w jego okolicy też takie rzeczy się dzieją. Są częste 
wizyty… Ja u siebie na uczelni nie mam tygodnia, 
żeby ktoś z uczelni ukraińskich – z jednej strony, 
od południa, ze Stanisławowa, czy z drugiej strony, 
z kierunku kijowskiego, od Równego, Kijowa – nie 
przyjeżdżał. Oni naprawdę szukają dobrych relacji 
z nami. Oczywiście, jestem pewien… A czasami się 
zdarza, jak to bywa z nimi na wieczornych spotka-
niach, że, zaczynając od pewnego momentu, idzie tak 
zwana prawda. Oni doskonale wiedzą, co się stało, 
kto to zrobił, kto jest winien. I nie ma najmniejsze-
go problemu… Praktycznie nigdy się nie spotkałem 
z tym, żeby się czegoś wypierano. Ale bardzo trudno 
jest im na pewno powiedzieć oficjalnie: tak, to my-
śmy popełnili ludobójstwo. Bo tutaj panu profesorowi 
Żarynowi… Całkowicie się pod tym podpisuję, to nie 
ulega wątpliwości.

I druga sprawa. Może jeszcze jeden taki przy-
kład. Czym my jesteśmy skażeni w relacjach polsko-
-ukraińskich? Proszę zauważyć, bo to chyba rzadko 
pada, że jedna z największych postaci świata nauki, 
historyk, urodził się w Chełmie. Był to Mychajło 
Hruszewski, ktoś kto napisał trzydziestokilkutomową 
historię Ukrainy, jakiej myśmy się w Polsce jeszcze 
nie doczekali. Niestety, stało się tak, że ten człowiek 
jednocześnie stał się twórcą – nie wiem, czy ta oso-
ba, która tu była wymieniana z późniejszego okresu 
przedwojennego – faktycznym teoretykiem nacjonali-
zmu ukraińskiego, do tego stopnia rozbudowanego, że 
zgaszono go w Moskwie, gdzie rozpoczął współpracę 
po dojściu Stalina do władzy.

I mamy problem. Oni szukają, szukają w swoim 
narodzie tych wybitnych, a nie ma to jak wskazać 
kogoś, kto był wybitnym, uznanym naukowcem, bo 

– tak, ale tamto – nie. I pan był wyrocznią podczas po-
siedzenia komisji. Będzie jeszcze posiedzenie komisji, 
będzie pan miał możliwość zweryfikowania tego.

I dalej: wzmocnienie współpracy władz 
Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy w najważniej-
szych, nie tylko tych, ale wszystkich najważniejszych 
dla przyszłości obu narodów sprawach. Czy to jest 
mentalność niewolnika?

Szanowni Państwo Senatorowie, już nie mówię 
o przypisaniu pośrednio mentalności niewolnika mar-
szałkowi Terleckiemu, bo przecież on też powiedział 
po części to, co my mówimy. Cytowaliśmy jego wy-
powiedź, że ta wrzutka nie jest właściwa. Bo to jest 
jakaś ambicja pana Michała Dworczyka, który chciał 
nas dzisiaj na posiedzeniu komisji połechtać, że proszę 
bardzo, przecież Senat może to zrobić, to oczywiście 
nie jest wiążące dla Sejmu, ale… My znamy swoją 
wartość. Niech rzeczywiście załatwi to w Izbie, w któ-
rej jest posłem, tym bardziej że my mamy się zwracać 
z apelem do Sejmu. My nie powinniśmy się zwracać 
do Sejmu i – też o tej poprawce mówiłem – apelować 
do prezydenta o nadanie odznaczeń. Myślę, że to tak, 
jakby prezydent nie chciał nadać tych odznaczeń i my 
musimy specjalnie apelować. Nie bardzo to rozumiem. 
Być może potrzeba takiego apelu, bo inne argumenty 
do prezydenta nie trafiają, ale w to wątpię, w to bardzo 
wątpię, w to bardzo, bardzo wątpię.

Dlatego też składam tę poprawkę. Bo uważam, 
po pierwsze, że rzeczywiście ta uchwała, o której 
była mowa, ta sprzed 3 lat, jest aktualna. Może za 
2 lata, gdy będzie siedemdziesiąta piąta rocznica, 
będzie można jeszcze ją rozszerzyć. Po co dzisiaj? 
Ona obowiązuje, tam nie ma żadnego kłamstwa, tam 
jest najszczersza prawda. Ale jeśli już, no to rzeczy-
wiście trzeba powiedzieć, czego my oczekujemy, co 
uważamy za potrzebne, co jest dla nas najważniej-
sze. I uważam, że omawiana uchwała bez właśnie 
podkreślenia kontynuacji dzieła pojednania i dialogu 
rozpoczętego przez przywódców politycznych oraz 
wzmocnienia współpracy władz Rzeczypospolitej… 
nie powinna zaistnieć. Dlatego też konsekwentnie, 
ponownie zgłaszam tę poprawkę. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, teraz głos zabierze pan senator 

Józef Zając.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Józef Zając:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Tam, na wschodzie – reprezentuję okręg chełmski 

– sprawy ukrainne nabierają barw, i to w tak szero-
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(senator J. Zając) temu z dłuższą wizytą u naszego arcybiskupa we 
Lwowie. Aktywność naszej dyplomacji na Ukrainie 
jest bardzo słaba. W wielu miejscach to słyszymy, 
praktycznie wszędzie powtarza się to zdanie. Wydaje 
mi się, że uniknęlibyśmy wielu sytuacji, gdyby nasza 
dyplomacja na Ukrainie faktycznie pokazała klasę. 
I to chciałbym zasugerować, korzystając z tej okazji, 
bo jest to bardzo ważny problem. Ogromnie narzeka 
się na wiele postępowań. Nie będę już mówił na jakie.

Oni chcą przyjechać do Polski nie tylko dlatego, 
żeby podjąć jakąś pracę, tylko chcą zobaczyć inne 
życie, bo wiedzą, że tu żyje się inaczej. To jest jedna 
z bardzo ważnych kwestii.

Oczywiście wiele spraw będzie…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, czas 

się skończył.)
Tak, już kończę.
…nam „brzęczało”, ale są też takie argumenty, 

na które trudno nam odpowiadać. Są pod Chełmem, 
chyba wszystkim znane, Wierzchowiny, olbrzymia 
wieś ukraińska, która w akcji odwetowej została 
kompletnie zmieciona z powierzchni ziemi. Do tej 
pory mają oni o to pretensje. Przyjeżdżają, odbywają 
się tam nabożeństwa. Nic nie zostało wyjaśnione. 
Dlatego też myślę…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
…że to, co ostatnio się obserwuje, bardzo przema-

wia za tym, co zostało nam tutaj przedstawione, jeśli 
chodzi o uchwałę, ale musimy też mieć w pamięci to, 
że mamy do czynienia z zupełnie innym narodem.

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, dziękuję bardzo.
(Senator Józef Zając: Dziękuję bardzo.)
(Oklaski)
Pan senator Mieczysław Golba. Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Golba:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Uchwała, która dzisiaj jest przedmiotem dys-

kusji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie 
oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego 
przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach 
II Rzeczypospolitej w latach 1939–1945 jest bardzo 
ważna i bardzo potrzebna.

11 lipca będziemy obchodzić siedemdziesiątą 
trzecią rocznicę jednych z najbardziej tragicznych 
wydarzeń w historii Polski. 11 lipca 1943 r. apogeum 
osiągnęły zbrodnie wołyńskie. W krwawą niedzielę, 
jak nazwano ten dzień, Polacy tłumnie wypełniali 
wiejskie kościoły, nie spodziewając się, że już nigdy 
nie wrócą do swoich domów. Tego dnia OUN-UPA 
dokonała napadów na 99 miejscowości. Mieszkańców 
mordowano w kościołach. Siłą wyciągano ich z do-

została mu zaproponowana katedra historii Rusi na 
Uniwersytecie Lwowskim. To oznaczało coś niesły-
chanie wielkiego, dlatego że taka tytulatura czy też 
takie nadanie pochodziło od cesarza Austrii, który 
był do tego władny. I ten ktoś był całkowicie wolny 
w swoim działaniu, były z nim olbrzymie kłopoty, 
bo faktycznie chyba pierwsze rozruchy nacjonali-
styczne to on organizował. I dzisiaj mamy problem. 
Spotykamy się, już nie wiem, ile razy, i rozmawiamy 
na temat budowy pomnika Hruszewskiego w Chełmie 
przed budynkiem, w którym się urodził. Jego ojciec 
był akurat – nie chciałbym się tu pomylić – prawo-
sławnym duchownym. Tak że tego typu sytuacje tam 
istnieją.

I muszę powiedzieć, że troszeczkę inaczej na to pa-
trzę, ale patrzę bardzo ostrożnie. Ostrożność wynika 
z jednego powodu, z tego, że jest to naród, który jest 
ukształtowany zupełnie inaczej emocjonalnie aniżeli 
my. Ma bardzo różniący się od naszego system war-
tości. Podam taki trochę negatywny przykład: uma-
wiamy się na pewną współpracę, ustalamy wszystkie 
sprawy – pan senator na pewno potwierdzi – jak to 
wszystko ma wyglądać. I co się okazuje? To wszystko 
jest ważne do następnego dnia, do poranka, bo rano 
oni mówią już o czymś zupełnie innym. Będąc tam, 
my musimy po prostu uczyć się tego, że żyje obok 
nas naród, który jest inaczej ukształtowany, inaczej 
stworzony.

Być może nawet oni między sobą, wiedząc o tym, 
co się stało, inaczej patrzą na te sprawy ludobójstwa, 
które my rozumiemy po europejsku. Myślę, że oni nie, 
oni widzą to inaczej. Oni traktują to w ten sposób, 
że była konieczność wywalczenia tzw. przestrzeni 
życiowej, w której nikt by im nie przeszkadzał. A że 
faktycznie zawsze byli tymi przegranymi w relacjach 
z Polakami, to jest to oczywistością i wydaje mi się, 
że przez dłuższy czas będzie.

Teraz dzień dzisiejszy. Otóż bardzo często bywam 
na Ukrainie. Jedna z takich spraw, które – jak mi się 
wydaje – będą sprzyjały poparciu tego projektu… 
Otóż jedna ze spraw zabrzmiała mi bardzo ostro i bar-
dzo negatywnie. To były uroczystości w cerkwi, nie 
powiem już, z jakiej okazji, w każdym razie uroczy-
stości, w których czasami uczestniczymy, choć nabo-
żeństwo trwa 3 godziny, a na koniec była wypowiedź 
arcybiskupa prawosławnego, który urzęduje bodajże 
w Gliwicach, gdzie padło coś takiego, co wstrząsnęło 
wszystkim Polakami, którzy tam byli: że Ukraina to 
nie tylko te ziemie, które w tej chwili tam są, to jest 
całe Podkarpacie, to jest Małopolska, aż do Gliwic. 
Więc w tym momencie znowu trzeba siąść, wziąć 
oddech i zacząć pewne sprawy od nowa.

Pewne uwagi, które poczyniłem w czasie ostat-
niego wyjazdu na Ukrainę; byłem tam 2 tygodnie 
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(senator M. Golba) ucieczki w kierunku Sanu, zginęło od kul i w nie do 
opisania barbarzyński sposób. Tuż za upowcami szli 
ukraińscy cywile, którzy rabowali dobytek Polaków. 
Próbę zorganizowania obrony podjął miejscowy pro-
boszcz, ksiądz Józef Miś, który zebrał kilkunastu 
mężczyzn i rozdał im broń oraz amunicję z opusz-
czonego posterunku milicji. Zatrzymał oddziały 
OUN-UPA przed miejscowym kościołem, ratując 
go przede wszystkim przed spaleniem. Gdy bande-
rowcy zaczęli się wycofywać, z odsieczą przybył do 
wsi 30-osobowy oddział żołnierzy złożony z par-
tyzantów Narodowego Zjednoczenia Wojskowego 
Armii Krajowej i uzbrojonych mieszkańców z innych 
miejscowości, z Piwody i z Szówska. Tego dnia z rąk 
banderowców zginęło, jak wspomniałem wcześniej, 
ponad 120 osób. Większość udało się zidentyfikować. 
Spalono ponad 150 zabudowań, czyli ponad połowę 
wszystkich zabudowań w Wiązownicy. Ofiary lu-
dobójstwa pochowano na miejscowym cmentarzu. 
Znajduje się tam ponad 30 grobów, jak również kilka 
mogił zbiorowych. Takich miejscowości dotkniętych 
bardzo tragicznymi mordami jest na Podkarpaciu, 
Lubelszczyźnie bardzo dużo.

W siedemdziesiątą rocznicę tragicznych wydarzeń 
na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej… W 2000 r. 
dokonano odsłonięcia tablicy wmurowanej w ścianę 
parafialnego kościoła, upamiętniającej spalenie mo-
jej miejscowości i wymordowanie jej mieszkańców. 
Uważam, że naszym moralnym obowiązkiem jest 
trwałe upamiętnianie tamtych krwawych wydarzeń. 
My, Polacy musimy pamiętać o przeszłości, o bolesnej 
historii. „Naród, który nie zna swojej przeszłości, 
umiera i nie buduje przyszłości” – są to słowa naszego 
ukochanego papieża, świętego Jana Pawła II.

Wiązownica pamięta tragiczne wydarzenia na 
Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. 11 lipca bieżą-
cego roku o godzinie 18.00 w kościele pod wezwaniem 
świętego Walentego i Narodzenia Najświętszej Marii 
Panny w Wiązownicy odprawiona zostanie msza świę-
ta w intencji ofiar ludobójstwa dokonanego na ludności 
polskiej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej przez 
Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską 
Powstańczą Armię na Kresach Południowo-
Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. Zostanie 
oddany hołd pomordowanym, zostaną zapalone zni-
cze, będą złożone wiązanki kwiatów.

Wracając zaś do dnia dzisiejszego, tym, którzy 
martwią się, co to może się stać po podjęciu przez 
Wysoki Senat w dniu dzisiejszym uchwały – za-
znaczam: bardzo ważnej i potrzebnej uchwały – jak 
również tym, którzy pytali nas: „Czy pytaliście braci 
Ukraińców o takie plany? Czy rozmawialiście w dniu 
dzisiejszym z Nadiją Sawczenko?”, przedstawiam 
następujące decyzje, jakie zapadły w Werchownej 
Radzie Ukrainy. W kwietniu ubiegłego roku ukraiń-
ski parlament uznał członków UPA za bojowników za 

mów. Znęcano się nad nimi na różne bestialskie spo-
soby. Przez kolejne 2 lata w setkach wsi dochodziło 
do dantejskich scen; miało to miejsce na Wołyniu 
i w Małopolsce Wschodniej. Celem było zabicie 
wszystkich Lachów bez względu na wiek czy płeć. 
W akcji oczyszczania Wołynia z wszelkich śladów 
polskości niejednokrotnie ginęło jednorazowo po 
kilkaset osób. Często po polskich wsiach pozosta-
wały tylko zgliszcza. Do najkrwawszych mordów 
doszło m.in. w Janowej Dolinie, Ostrówkach, Woli 
Ostrowieckiej, Hucie Pieniackiej. W wielu miejscach 
w Polsce co roku są obchodzone różne uroczystości 
ku czci tamtych tragicznych wydarzeń. Największy 
jednorazowy mord Polaków na terenie dzisiejszej 
Polski dokonany przez nacjonalistów ukraińskich 
miał miejsce w Wiązownicy – obecnie jest to powiat 
jarosławski – w dniu 17 kwietnia 1945 r. Tego dnia 
z rąk banderowców zginęło ponad 120 osób. Wśród 
pomordowanych były małe dzieci, kobiety, osoby star-
sze. Wiązownica, w której mieszkam, to moja rodzin-
na miejscowość, a także moich rodziców i dziadków. 
Z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęli moi członko-
wie rodziny, zostali oni zamordowani. Kiedy palono 
moją rodzinną miejscowość, moja mama miała 18 lat. 
Dobrze zapamiętała tamten krwawy poranek. Często 
wracała myślami do tych tragicznych wydarzeń, tych 
okropnych mordów. Mówiła nam, jak palono naszą 
rodzinną miejscowość, jak spalono nasz rodzinny 
dom, budynki gospodarcze. Uciekała z kilkuletnim 
dzieckiem swojej starszej siostry w kierunku rzeki 
San. Cudem przeżyła.

Od jesieni 1944 r. z inspiracji Armii Krajowej lud-
ność wioski wystawiała straże nocne, które miały 
ostrzegać przed atakiem ukraińskich nacjonalistów 
spod znaku OUN-UPA. W Wiązownicy znajdował 
się posterunek Milicji Obywatelskiej, a na terenie 
pobliskiego folwarku stacjonowało 28 żołnierzy 
z 2. Zapasowego Pułku Piechoty Wojska Polskiego, 
którzy podczas masakry zostali otoczeni i nie mie-
li możliwości powstrzymania wydarzeń krwawego 
poranka.

Ten tragiczny dla Wiązownicy dzień dokładnie 
opisał pan Mieczysław Samborski. Bardzo zaanga-
żował się w upamiętnienie tej tragedii. Opisał, jak 
doszło do napaści 17 kwietnia o godzinie piątej nad 
ranem, kiedy do wsi wszedł kureń UPA „Mesnyky”, 
„Mściciele”, dowodzony przez Iwana Szpontaka, 
pseudonim „Zalizniak”, byłego sierżanta kolaboru-
jącej z Niemcami Ukraińskiej Policji Pomocniczej. 
Napastnicy podpalili zabudowania wsi pociskami 
zapalającymi stosowanymi też przez niemieckie od-
działy pacyfikacyjne. Ukryci w piwnicach miesz-
kańcy ginęli przede wszystkim w płomieniach bądź 
dusili się od dymu. Wielu z tych, którzy podjęli próbę 
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(senator M. Golba) Właściwie główna – zrodziła się ona w czasie wy-
stąpienia pani senator Rotnickiej – dotyczy pytania: 
dlaczego do tego wracamy, tzn. dlaczego w sytuacji, 
w której była już uchwała Senatu 3 lata temu, do tego 
wracamy? Wystąpienie przedmówcy w jakimś sensie 
na to pytanie odpowiada. Jest ciągle w nas pamięć, 
żywy ból i coś, co nie pozwala jakby… rodzi potrzebę 
wracania do tego na nowo. Ale ja chciałbym zwró-
cić uwagę na coś innego, nawiązać do tej uchwały, 
która była w 2013 r. Uchwały, która była uchwałą 
w zasadzie bardzo dobrą, przemyślaną, wynegocjo-
waną, napisaną z dużą klasą. Jednak niestety – mówię 
to naprawdę z żalem i nie w sensie zarzutu do jej 
twórców, bo zapewne to odczytanie dzisiaj, po kilku 
latach jest wbrew intencjom tych, którzy wtedy two-
rzyli kompromis w sprawie tej uchwały – czytając to 
kluczowe zdanie, które jest w tej uchwale: „czystka 
etniczna nosząca znamiona ludobójstwa” – mam nie-
odparte skojarzenie ze słowami arcybiskupa Ignacego 
Tokarczuka, który wielokrotnie powtarzał, mam to 
w pamięci od dzieciństwa, że trwałego porządku pu-
blicznego nie sposób budować na półprawdach, trzeba 
go budować na prawdzie. I jak mówię, niezależnie od 
intencji twórców tego wyrafinowanego zdania dzisiaj 
dla wielu z nas, choćby w kontekście tego świadectwa, 
o którym mówił mój poprzednik, brzmi ono nieste-
ty jak półprawda i niestety z tego względu rodzi się 
potrzeba powrotu do tej uchwały.

Ta uchwała, którą dzisiaj rozpatrujemy… Niestety 
to jest racja, że jest ona tworzona w pewnym pośpie-
chu. Mam nieodparte poczucie – chciałbym się mylić 
– że to chyba nie jest niestety ostatnia taka uchwała. 
Mam jednak nadzieję, że przyjdzie czas na uchwałę 
bardziej dopracowaną, być może w ramach zalążka 
konsensusu z naszymi partnerami czy, jak chciałoby 
się powiedzieć, przyjaciółmi z Ukrainy, ale ciągle 
jeszcze go nie widać.

Kolejnym motywem, przesłanką do tego... Musimy 
powtarzać to, co już zostało wcześniej powiedziane. 
Musimy to powtarzać choćby z tego względu, że skut-
ki tego, co mówiliśmy do tej pory może zbyt łagodnie, 
ciągle są jakby… To idzie w kierunku przeciwnym do 
zamierzonego. Upamiętnianie  czyli budowanie jakie-
goś mitu założycielskiego Ukrainy – mówił o tym mój 
przedmówca – w odniesieniu do tych środowisk czy 
do tych ludzi, którzy wedle europejskich standardów 
są zbrodniarzami, ciągle ma miejsce. Nie sposób nie 
zauważyć, że to się dzieje, być może więc lepiej jest 
mówić w sposób mniej zawoalowany, prostszy, nazy-
wając rzeczy po imieniu, niż w sposób wyrafinowany, 
niejako bardziej polityczny.

Niefortunne chyba jest sformułowanie mojego ko-
legi, pana senatora Żaryna, że właśnie ten inny sposób 
mówienia wynika z jakiegoś spętania czy z jakiegoś 
wewnętrznego braku wolności. Ja nie podzielam tego 
stanowiska. Ta debata, pomimo tego że były tu dzisiaj 

wolność. Werchowna Rada Ukrainy przyjęła ustawę, 
w której OUN-UPA uznana jest za formację walczącą 
o niepodległość kraju. Akt ten został przyjęty w dniu 
wizyty pana prezydenta Bronisława Komorowskiego 
w parlamencie ukraińskim. Rada Najwyższa Ukrainy 
przyjęła w dniu 9 kwietnia 2015 r. ustawę – zazna-
czam: ustawę, nie uchwałę, jaką my dzisiaj planujemy 
przyjąć – która uznaje prawny status uczestników 
walk o niezależność kraju w XX wieku, w tym OUN-
UPA. Projekt ustawy wniósł syn komendanta UPA 
Jurij Szuchewycz. Zgodnie z ustawą wszyscy, którzy 
brali udział w walce zbrojnej, politycznej w struktu-
rach i organizacjach, uważani są za walczących o wol-
ność i niepodległość Ukrainy – powiedział deputowa-
ny Jurij Szuchewycz z Partii Radykalnej, który wniósł 
projekt ustawy. Dodam, że jest on synem dowódcy 
UPA Romana Szuchewycza bezpośrednio odpowie-
dzialnego za ludobójstwo Polaków na Kresach z rąk 
nacjonalistów ukraińskich. Akt prawny przewiduje 
odpowiedzialność obywateli Ukrainy i cudzoziem-
ców – zaznaczam: i cudzoziemców – którzy publicz-
nie okazują lekceważący stosunek wobec uczestników 
walk o niepodległość w XX wieku. Wśród formacji 
wymienionych w ustawie – zaznaczam jeszcze raz – 
jest również Ukraińska Powstańcza Armia.

Szanowni Państwo, jestem przekonany, że taka 
decyzja, żeby to było wtedy, kiedy był w parlamencie 
ukraińskim pan prezydent Bronisław Komorowski, 
pewnie była konsultowana, prawda?

Z tego miejsca bardzo dziękuję panu posłowi 
Michałowi Dworczykowi za przygotowanie listu, 
który został skierowany do Ukraińców w odpowie-
dzi na wcześniej wystosowany przez stronę ukraiń-
ską list do polskich parlamentarzystów. W sposób 
szczególny bardzo dziękuję, Szanowni Państwo, wam 
wszystkim tu obecnym, w szczególności tym, któ-
rzy zaangażowali się w opracowanie uchwały Senatu 
Rzeczypospolitej w sprawie oddania hołdu ofiarom 
ludobójstwa dokonanego przez…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie 
Senatorze.)

…nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II 
RP w latach 1939–1945. „Nie o zemstę, lecz o pamięć 
wołają ofiary”. Szczęść Boże! (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Aleksander Bobko. Bardzo proszę.

Senator Aleksander Bobko:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Nie jest łatwo mówić po tym wystąpieniu, ale 

chciałbym podzielić się kilkoma myślami.
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(senator A. Bobko) Polska jest niebywale otwarta na potrzeby ukra-
ińskie, wspieramy Ukrainę politycznie, wspieramy 
Ukrainę gospodarczo, można powiedzieć, że jesteśmy 
takimi dobrowolnymi, bezpłatnymi ambasadorami 
Ukrainy. Sam byłem niedawno takim bezpłatnym am-
basadorem, kiedy na zgromadzeniu parlamentarnym 
OBWE bardzo blokowałem wszelkie próby przyjęcia 
rezolucji, która mogłyby doprowadzić do złagodze-
nia bądź usunięcia sankcji wobec Rosji stosowanych 
w związku z bezprawną okupacją Krymu i wojną we 
wschodniej Ukrainie. Robimy to w sposób natural-
ny, bo jesteśmy Polakami i uważamy, że Ukraińcom 
trzeba pomóc, uważamy, że zasługują na tę pomoc, 
walcząc teraz z rosyjskim imperializmem. No ale 
teraz rozmawiamy o uchwale, która jest częścią poli-
tyki historycznej państwa polskiego czy też która ma 
być częścią polityki historycznej państwa polskiego.

Słuchałem wystąpień na tej sali. Nikt, nawet prze-
ciwnicy tej uchwały, nie kwestionował, że to, co się 
wydarzyło na Wołyniu, na wschodnich krańcach 
Rzeczypospolitej, to było ludobójstwo. Przeciwnicy 
tej uchwały próbują tylko inaczej to napisać, bo ten 
zapis będzie niewygodny dla naszych ukraińskich 
przyjaciół, partnerów, naruszy ich wrażliwość, może 
zagrozić przyjaźni. Mogę powiedzieć, że to jest do-
wód na absolutnie nierealistyczny, nieracjonalny spo-
sób uprawiania polityki zagranicznej. Z takim spo-
sobem uprawiania polityki zagranicznej mieliśmy do 
czynienia przez ostatnie lata. I to się kończyło takim 
słynnym resetem z Rosją, to się kończyło polityką 
gestów, umilania, zaprzyjaźniania się, przyjmowa-
nia poklepywań po plecach. Ale z tych gestów, z tej 
polityki nic dobrego dla nas nie wynikało.

Przede wszystkim, mówiąc o polskiej polityce 
zagranicznej – a polska polityka historyczna jest 
elementem polityki zagranicznej – musimy odpo-
wiedzieć sobie na pytanie: a jakie są nasze interesy, 
czego my chcemy, my jako Polacy? Czego oczekuje 
państwo polskie? Czy jest w naszym interesie prze-
milczanie prawdy, udawanie, że nie widzimy eksce-
sów ukraińskich nacjonalistów, i przyzwolenie na 
stawianie pomników mordercom? Czy nasz amba-
sador w Kijowie interweniuje w takich momentach? 
Czy są przedstawiane noty dyplomatyczne, czy pań-
stwo polskie sprzeciwia się stawianiu tych pomni-
ków? Czy państwo polskie sprzeciwia się nazywaniu 
ulic nazwiskami ludzi, którzy dokonali ludobójstwa? 
Dotychczasowa polityka naszego rządu nie pozwalała 
na to. Myśmy zamykali oczy, odwracali głowy, uda-
waliśmy, że nas to nie dotyczy. Ale dotyczy nas to. Bo 
czy jest w naszym, ale także i Ukraińców interesie, 
aby wyeliminować z ich sfery publicznej antypolskich 
nacjonalistów? Czy w naszym interesie jest podsyca-
nie, udawanie, pozwalanie na to, by ten nacjonalizm 
tam się rozwijał? Bardzo często mi to mówili moi 
ukraińscy przyjaciele, a mam bardzo wielu przyja-

momenty bardzo niedobre, nawet gorszące, pokazuje, 
że nas więcej łączy niż dzieli, że cel mamy jeden, tyl-
ko różnimy się opisami środków, którymi do tego celu 
powinniśmy dojść. I z jednej strony, jak mi się wydaje, 
mamy pewną prostolinijność, powiedzenie, że ludo-
bójstwo jest ludobójstwem i kropka, a z drugiej strony 
mamy próbę pewnego wyrafinowania politycznego, 
które prowadzi nas na ścieżkę skomplikowanej poli-
tycznej gry, przewidywania różnych daleko idących 
konsekwencji, choćby nawet teraz.

Nie znam się na polityce zagranicznej, ale wydaje 
mi się, że jest dużą przesadą nasza obawa przed tym, 
że, sam nie wiem, poprzez tę uchwałę zmienimy kie-
runek rozwiązań czy decyzji podczas szczytu NATO. 
Nie przesadzajmy. Ta uchwała jest przede wszyst-
kim kierowana do nas wewnętrznie, ona zmierza do 
uczczenia pamięci naszych polskich ofiar. Mówimy tu 
naszym polskim językiem do nas samych. Oczywiście 
ma to pośrednio skutki dla Ukrainy czy jakiś szerszy 
kontekst międzynarodowy, ale bez przesady. Więcej 
prostolinijności, więcej nazywania rzeczy po imie-
niu, a mniej wyrafinowania, które w ostatecznym... 
Ono w perspektywie ostatnich dwudziestu kilku lat 
właściwie nie przyniosło żadnych konkretnych pozy-
tywnych rezultatów, z tego trzeba sobie zdać sprawę. 
Nie ma co ukrywać, to jest strasznie bolesne, to jest 
dla nas strasznie frustrujące, ale taka jest prawda. 
I trzeba spojrzeć tej prawdzie w oczy: niestety stoimy 
w miejscu od ponad 20 lat, jeśli chodzi o te kluczowe 
sprawy. I trzeba z tego wyciągać wnioski: na pewno 
praca pozytywistyczna, na pewno to, o czym tutaj 
była mowa, komisja wspólna, wspólne inicjatywy… 
Coś takiego zresztą się dzieje, może nie jest tak, że nic 
się nie dzieje, ale przykładowo na poziomie między 
uniwersytetami dzieje się sporo interesujących rzeczy. 
Ale w odniesieniu do tych kluczowych spraw niestety 
stoimy w miejscu. I stąd nasz głos, który upamiętnia 
ofiary w sposób prostolinijny i prosty, nazywając lu-
dobójstwo ludobójstwem. Wierzę, że przyniesie to 
dobry rezultat. Dziękuję. (Oklaski)

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

Biereckiego.

Senator Grzegorz Bierecki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Zgadzam się w całej rozciągłości z moim przed-

mówcą, że dotychczasowa polityka w stosunku do 
Ukrainy, w tym także polityka historyczna, nie przy-
nosi oczekiwanych rezultatów.



163

22. posiedzenie Senatu w dniu 7 lipca 2016 r. 
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego  
przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939–1945 (cd.)

(senator G. Bierecki) stwem. Że Polska nie wysłała żadnego kontyngentu 
żołnierzy, specjalistów, sił specjalnych, o których oni 
wiedzieli, że są doskonałe, bo mieli doświadczenia 
z Iraku. Ukraińcy to wiedzieli. Myśmy nie wysłali 
tam nikogo. O to mieli pretensje, o to mają preten-
sje do dzisiaj. Na cmentarzu w Sumach 156 grobów 
to są groby pomordowanych w najnowszym kon-
flikcie. Ukraińcy zostali zdradzeni nie tylko przez 
Polskę, ale również przez mocarstwa zachodnie, które 
udzielały im gwarancji przy okazji wyprowadzania 
potencjału nuklearnego z Ukrainy. Oni się go po-
zbyli. Czy mam wątpliwość, czy ktokolwiek zaata-
kowałby Ukrainę nuklearną? Nikt by jej nie tknął. 
Mocarstwa nuklearne dzisiaj na świecie, jakkolwiek 
byłyby przestępcze, są omijane szerokim łukiem, bo 
wszystkie inne państwa się ich po prostu boją. Tak 
samo byłoby z Ukrainą. Żaden rosyjski żołnierzyk 
nie wylądowałby na Krymie, bo konsekwencją tego 
byłoby odpalenie rakiety z głowicą atomową. I tyle, 
jeśli chodzi o dyskusję o tym, jaki mamy wpływ 
poprzez tę uchwałę na losy Ukrainy. Losy Ukrainy 
zostały sprzedane przez Zachód, przez inne nacje 
już dość dawno temu w związku z udzieleniem jej 
gwarancji bezpieczeństwa po wyprowadzeniu broni 
nuklearnej. Wtedy rozpoczęła się dewastacja Ukrainy, 
wtedy odmówiono jej pomocy. I tyle na temat tego, 
czy ta uchwała mówiąca o prawdzie ma na to jakikol-
wiek wpływ. Praktycznie nie będzie miała żadnego 
wpływu. Ryzykuję takie sformułowanie, chociaż nie 
jestem dyplomatą. Ale ona będzie miała wpływ na 
nas, wpływ gigantyczny. W Polsce żyje co najmniej 
kilka, jeśli nie kilkanaście, bo różne są wyliczenia…

(Głos z sali: Ale…)
To nie jest licytacja, ja nie będę się licytował.
…osób, które zostały przewiezione z tamtego tere-

nu, osób, które są potomkami ludzi z tamtego terenu. 
Niemal każdy z terenu Wołynia miał w rodzinie ko-
goś, kto został wymordowany. Moja rodzina… Cała 
rodzina mojego dziadka została wymordowana. Tylko 
on jeden się ostał. Tym, którzy zostali wymordowani, 
i ich potomnym jesteśmy winni prawdę. Proponowana 
uchwała jest pierwszym w historii powojennej Polski 
przykładem wyrażenia prawdy w imieniu obywateli 
państwa polskiego w temacie zbrodni ludobójstwa na 
Wołyniu. Poprzednie próby, zakończone dokumen-
tami w formie uchwał, były przykładem kompromi-
su, skutkiem którego powstawały niedomówienia, 
niedokończone pokraczne wyrażenia, nieadekwatne 
wobec rzeczywistości próby wyrażenia woli wówczas 
rządzących. Prawdy nie pokazano, a dochodząc do 
niej, rezygnowano z kolejnych jej elementów na rzecz 
co najmniej niedomówień.

Nie da się, mówiąc o prawdzie sprzed kilkudziesię-
ciu lat, patrzeć na boki i w imię chwilowych interesów 
budować obrazu przeszłości bez trzeźwego spojrzenia 
na to, jaką ona po prostu była. Kupczenie przeszłością 

ciół na Ukrainie, bardzo często mówili mi o tym, 
że ten ukraiński nacjonalizm, ten antypolonizm jest 
podsycany za rosyjskie pieniądze. Nie mam na to 
dowodów, cytuję moich ukraińskich przyjaciół, oni 
widzieli właśnie w takich działaniach rękę Rosji.

Ta polska polityka musi być realna, także polityka 
historyczna. Ukraina nas potrzebuje, potrzebuje nas 
bardzo nie tylko jako ambasadorów, potrzebuje nie 
tylko naszego wsparcia dyplomatycznego, ale po-
trzebuje nas także gospodarczo. Ambasador Ukrainy 
w Polsce mówi, że ponad milion Ukraińców pracu-
je w Polsce. Według danych Narodowego Banku 
Polskiego zarobili tu w Polsce ponad 8 miliardów 
400 milionów polskich złotych! Taki jest nasz wkład 
we wsparcie gospodarki ukraińskiej. A żebyście pań-
stwo mieli skalę porównania, to powiem, że 3 miliony 
Ukraińców, którzy pracują w Rosji, przywiozły na 
Ukrainę tylko 6 miliardów, zarobiły tylko 6 miliar-
dów. To oczywiście wynika też ze spadku wartości 
rubla w międzyczasie… Ale Polska jest dla nich nie-
bywale ważna. Czy my, robiąc tak wiele dla Ukrainy, 
stawiamy warunki? Czy przyjęcie tej uchwały nie 
jest ważnym sygnałem dla polityków, dla władz 
Ukrainy, że my chcemy budować z nimi przyjaźń, ale 
nie akceptujemy antypolskich postaw na Ukrainie? 
Będziemy takie postawy zwalczać i chcemy budo-
wać naszą przyjaźń na prawdzie. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
I pan senator Grzegorz Peczkis.

Senator Grzegorz Peczkis:
Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Jestem stosunkowo młody, ale nie na tyle młody, 

żeby nie pamiętać czasów, kiedy Ukraina była mocar-
stwem nuklearnym, mocarstwem nuklearnym, które 
zrezygnowało z bezpieczeństwa potęgi nuklearnej 
również pod gwarancjami Zachodu, gwarancjami 
bezpieczeństwa. Ile te gwarancje były warte, pokazał 
pierwszy poważny konflikt z Rosją. Gwarancje, któ-
rych Zachód udzielił Ukrainie – ile one były warte?

Ukraińcy… Miałem okazję zaraz po wybuchu 
tego konfliktu być niedaleko rejonu walk, i powiem 
państwu szczerze… Ja za każdym razem spędzam 
z nimi nawet kilka dni, rozmawiamy, to są Ukraińcy, 
to nie są tylko Polacy, to są również Ukraińcy… I oni 
nie mieli wtedy pretensji… Próbowałem wywoływać 
temat Wołynia. Nie mieli pretensji o Wołyń, oni mieli 
pretensje o to, że Polska w żaden sposób nie wsparła 
ich militarnie w konflikcie z gigantycznym mocar-
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(senator G. Peczkis) skie są ważne, o ile sprzyjają realizacji interesów pol-
skich. Najważniejszy zaś tutaj u nas jest interes grupy 
Kresowian, która do tej chwili nie doczekała się odpo-
wiedniego zadośćuczynienia moralnego za doznane 
krzywdy. Ta grupa powoli umiera. Są już nieliczni 
przedstawiciele tej grupy, którzy pamiętają to, co się 
działo tam na Wschodzie, na Wołyniu, w Małopolsce 
Wschodniej. Oni widzieli te okropności. Czym in-
nym jest zadać śmierć człowiekowi, strzelając do 
niego na wojnie, a czym innym jest mordować tak, 
żeby zadać mu jak największe, po pierwsze, upo-
korzenie, po drugie, ból. Proszę państwa, kiedyś na 
Opolszczyźnie była wystawa: 100 różnych sposobów 
zadawania śmierci Polakom przez Ukraińców właśnie 
na Wołyniu. Być może przywiezienie tej wystawy 
tutaj do parlamentu podziałałoby ożywczo na tych, 
którzy nie dopuszczają do siebie myśli, że tak moż-
na potraktować człowieka. Co dyktuje serce? Serce 
dyktuje zadośćuczynienie tym, którym to najbardziej 
się należy. Naszym rodakom taka uchwała się należy, 
tym bardziej że byli, w cudzysłowie, uśmierceni dwu-
krotnie: po pierwsze, tam na Wschodzie, a po drugie, 
tutaj za komuny i za czasów III Rzeczypospolitej. 

Dlaczego jest tak, że my z Niemcami już się, 
w cudzysłowie, rozliczyliśmy, dlaczego z Rosjanami 
przynajmniej po części, a z Ukraińcami nie? Co stoi 
na przeszkodzie, żeby w naszych stosunkach była 
prawda tyle lat po przemianach u nas i tyle lat po 
przemianach u nich, przynajmniej pozorowanych? 
Czemu tak bardzo boimy się prawdy? Ta uchwała ma 
to przełamać, ma być pewnym momentem przełomo-
wym. Przyznam, że do tej pory miałem wrażenie, że 
Polska jakby się wstydziła swoich Kresowian, że taka 
grupa w ogóle istnieje. Nie można było o nich mó-
wić u nas publicznie. Zakłamywano tę problematykę 
w stosunkach międzynarodowych, w szczególności 
właśnie z Ukrainą. Czy nie czas to po prostu zmienić? 
Ostatnia grupa, która była po II wojnie światowej tak 
bardzo poobijana, grupa, której spoistość naruszo-
no… I teraz tę grupę spróbujemy zaspokoić ponad 
20 lat po przemianach. Czemu jeszcze się tego boimy?

Oprócz serca jest jeszcze rozum. I co mówi ro-
zum? Tutaj elementów rozumowych, w odniesieniu 
do intelektu było bardzo dużo szczególnie w wystą-
pieniach opozycji, w których mówiono, dlaczego tej 
uchwały nie możemy podjąć. Ja próbowałem je wy-
notować i spróbuję się do nich odnieść, na te pytania 
odpowiedzieć, oczywiście pokrótce. Dlaczego nie 
powinniśmy podejmować tej uchwały? Bo wykorzy-
stają to Rosjanie. Bo Rosjanie twierdzą tak samo – 
tak usłyszałem od jednej z osób. Rozumiem, że jak 
Rosjanie będą twierdzić, że Ziemia jest okrągła, to 
my mamy mówić inaczej, tak? My po prostu mówi-
my prawdę, tak, jak było. A cóż nas obchodzi to, co 
mówią Rosjanie? Cóż nas to obchodzi? Prawda jest 
najważniejsza. Prawda zawsze się sama obroni, bo 

narodu polskiego w celu uzyskania doczesnych ko-
rzyści to co najmniej nieprzyzwoitość. Tym bardziej 
jest to haniebne, że wciąż jeszcze żyją świadkowie 
tamtych wydarzeń i to dla nich bezwzględnie istotne 
jest powiedzenie w wolnej Polsce prawdy o tym, co 
się wydarzyło. Odmieniamy tutaj słowo „prawda” 
przez wszystkie przypadki, ale ono naprawdę jest 
kluczowe. Prawda pozbawiona pewnych elementów 
być może nie jest kłamstwem, ale traci znamiona 
prawdy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
I pan senator Czerwiński. Czy jest pan senator 

Czerwiński? Tak, jest.
Bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Padło tu bardzo wiele kwestii… Trudno będzie 

powiedzieć coś zupełnie nowego, spróbujmy wobec 
tego jakoś rozłożyć akcenty.

Po pierwsze, kwestia suwerenności. Czy w suwe-
rennym kraju wyższa izba parlamentu może podjąć 
uchwałę o treści, o której prawdziwości wszyscy są 
przekonani? Ja tu nie słyszałem żadnego głosu ze 
strony opozycji, który wskazałby, które zdanie z tej 
uchwały jest nieprawdziwe. Ja uważam, że tak… 
Minęły już te czasy, kiedy przy podejmowaniu ja-
kiegokolwiek aktu prawnego zapalała się czerwona 
lampka i pojawiało się pytanie: a co powiedzą to-
warzysze z Moskwy? Teraz, jak rozumiem, to py-
tanie brzmi: co powiedzą towarzysze z Kijowa? Te 
czasy już po prostu minęły. Niektórym być może 
tęskno do tamtych czasów… Przypomnę o tym nie-
szczęsnym liście wystosowanym m.in. przez pana 
Wiktora Juszczenkę i parlamentarzystów, znaczące 
osoby z życia politycznego Ukrainy, do nas, to znaczy 
także do parlamentarzystów, do nas senatorów. Była 
co prawda odpowiedź na ten list, ale już sam fakt, że 
taki list został wystosowany, był próbą upokorzenia 
nas, próbą wpływu na to, co my uchwalamy. Tym 
bardziej że ten Wiktor Juszczenko… On swoim pra-
wodawstwem doprowadził do tego, że banderowców 
traktowano jak bohaterów narodowych. To jest fiasko 
jego polityki… Ta uchwała to jest także fiasko jego 
polityki i być może dlatego się w tym liście podpisał.

Pytanie jest takie: co jest ważniejsze, polska czy 
ukraińska racja stanu? One nie są tożsame. To są 2 
różne narody, 2 różne państwa. Jeśli mam wybierać, 
to wybieram polską rację stanu, tylko i wyłącznie 
polską. Najważniejsze są interesy polskie, a ukraiń-
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(senator J. Czerwiński) związek przyczynowo-skutkowy między powiedze-
niem prawdy o ludobójstwie Ukraińców na Kresach 
Wschodnich a stacjonowaniem baz rakietowych na 
flance wschodniej…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie 
Senatorze.)

…czyli sukcesem szczytu NATO. 
No właśnie, to jest czas, Pani Marszałek, na to, 

żeby ktoś mi odpowiedział na to pytanie o związek 
przyczynowo-skutkowy. Niech nam wszystkim wy-
jaśni to krok po kroku. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze. 
Pan senator Antoni Szymański. Bardzo proszę.

Senator Antoni Szymański:

Pani Marszałek! Panie Senator i Panowie 
Senatorowie!

Toczymy bardzo ważną debatę, obsada jest wyjąt-
kowo długa i lista osób, które chcą się wypowiedzieć, 
właściwie się nie kończy. Myślę, że jest to najgłębsza 
debata, wyjątkowa. Być może sukcesem tej uchwały 
jest to, że zebrała nas ona po to, żebyśmy dyskutowali 
o tej sprawie z taką uwagą. Myślę, że jest w nas głę-
boka trauma wynikająca z tego, że myśmy, jako spo-
łeczeństwo i jako państwo, tego nie przeżyli. Dlatego 
dzisiaj toczymy właściwie bez końca, w takiej wy-
jątkowej ciszy i wyjątkowej atmosferze – chciałbym 
to podkreślić – tę debatę. Debatę, w której padają 
rozmaite sformułowania. 

Chciałbym powiedzieć, że świadomie i suweren-
nie podpisałem list, który był odczytywany przez 
pana posła Dworczyka na Ukrainie. I świadomie 
i suwerennie będę uczestniczył w mszy świętej po-
święconej osobom pomordowanym. Wielu z nas 
będzie uczestniczyło w uroczystościach w swoich 
miastach. Ja również podejmę taką decyzję i będę su-
werennie uczestniczył w uroczystościach w Sopocie 
i w Gdańsku. I będę mówił wprost i otwarcie o tym, 
że to było ludobójstwo.

Jednocześnie nie jestem wolny od wątpliwości, 
czy ta uchwała jest dobrze przygotowana, czy do-
brze się stało, że tak ważna sprawa jest dodatkiem 
do programu obrad Senatu, że nie uczestniczą w tym 
wydarzeniu goście, że nie wynegocjowaliśmy tekstu, 
który dla całej Izby byłby tekstem do przyjęcia. Mam 
zatem wątpliwości i suwerennie, otwarcie i z odwagą 
o tym mówię, nie dlatego, żebym nie chciał głosować 
za tą uchwałą, ale dlatego, że tego rodzaju sprawy, tak 
ważne sprawy powinny być przygotowane na takim 
poziomie, żeby one w tej Izbie nie budziły wątpliwo-
ści, a niestety te wątpliwości budzą.

prawda jest tylko jedna, a kłamstw zawsze jest bar-
dzo wiele, potem one są ze sobą sprzeczne, przez co 
rodzą się absurdy. Bo zaszkodzi to stosunkom polsko-
-ukraińskim. Jak prawda może zaszkodzić stosunkom 
międzynarodowym polsko-ukraińskim? Cóż to za 
stosunki budowane na kłamstwie i na fałszu? Któraś 
ze stron jest po prostu pokrzywdzona w takich stosun-
kach. Jeśli u ich podłoża nie leży prawda o historii, to 
takie stosunki nie mają przyszłości. Wbrew pozorom 
ta prawda jest bardziej potrzebna nie nam – bo my 
już ją po części znamy, potrafiliśmy się z nią uporać 
– tylko właśnie Ukraińcom. Im bardziej będziemy 
skrywać przed nimi tę prawdę, tym bardziej będą 
brnąć, iść w złym kierunku, tym więcej postawią po-
mników banderowców czy Bandery, tym silniej będą 
gloryfikować tych zbrodniarzy. Czas to przerwać.

Ukraińcy nie mają wiedzy o historii, więc trzeba 
im ją dawkować stosunkowo wolno, stopniowo – no, 
to jest bardzo ciekawy argument. Jeśli nie mają tej 
wiedzy, to trzeba im ją jak najszybciej dostarczyć, 
żeby zeszli ze złej drogi. Nie traktować ich – nie 
wiem, jak to nazwać, żeby nie być zbyt agresyw-
nym i dosadnym – jak osób, które nie mogą zostać 
obarczone całą prawdą; powiedzmy w ten sposób. To 
tylko małym dzieciom tłumaczy się, że jest inaczej 
niż w rzeczywistości. Ten naród już dorósł do tego, 
żeby zapoznać się z prawdą. Już czas na to, żeby ten 
naród zapoznać z prawdą bez względu na to, ile jesz-
cze listów otrzymamy, w ilu listach będzie się na nas 
naciskać i jakie pomysły będą wymyślane po to, żeby 
się do tej prawdy nie ustosunkować.

Dlaczego zły moment? Dlaczego nie ta uchwała? 
Bo zły moment. Bo nieokrągła rocznica. A któż po-
wiedział, że takie uchwały można przyjmować tylko 
w okrągłe rocznice? Dlaczego chcemy ją przyjąć? 
Żeby ustanowić święto 11 listopada, narodowe świę-
to…

(Wicemarszałek Maria Koc: Lipca.)
Przepraszam, 11 lipca oczywiście.
…pamięci ofiar po to, żeby grupa Kresowiaków 

miała swój dzień, mogła się zebrać i obchodzić ten 
dzień, i żeby mogła sobie przypominać tego dnia to, 
co działo się na Wschodzie.

(Senator Grażyna Sztark: A 17 września?)
Kolejny przykład tego, dlaczego źle… Bo podobny 

projekt może być uchwalony w Sejmie. A może też 
ten projekt wyszedł z Sejmu. Przecież myśmy już 
uchwalali w Sejmie i Senacie jednobrzmiące uchwały. 
I wtedy było źle? Były nawet wygłaszane z bardzo 
szacownej…

Wreszcie ostatni argument. Przyznam się, że jeśli 
chodzi o ten argument, to początkowo myślałem, że 
to żart. Chciałbym, żeby mi ktoś z państwa, z opozy-
cji – macie państwo po 5 minut – wyjaśnił, jaki jest 
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(senator A. Szymański) Senator Andrzej Stanisławek:

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Szanowni Koledzy!
Wysłuchujemy tu bardzo dużo o osobistych 

krzywdach, których doznały rodziny naszych sena-
torów. Ja nie wpisuję się niestety w tę relację, mimo 
że mieszkam na Lubelszczyźnie. Moja rodzina nie 
ucierpiała, mieszka cały czas bliżej Wisły.

A o czym chciałbym państwu powiedzieć, co 
chciałbym przedstawić? Jesteśmy, uważam, najlep-
szym ambasadorem Ukrainy w Europie. Robimy 
dla społeczeństwa ukraińskiego nie tylko dużo, ale 
bardzo dużo. Jeżeli są w potrzebie, pożyczamy pie-
niądze. Wysyłamy im buty, ubrania, dajemy pomoc 
humanitarną, jeżeli jest potrzebna. Przedsiębiorstwa 
ukraińskie mogą się swobodnie rozwijać w Polsce. 
Przedsiębiorcy ukraińscy kupują bardzo dużo dużych 
fabryk w Polsce. A po drugiej stronie ja nie widzę 
symetryzacji. Po drugiej stronie były próby wpro-
wadzania polskiego kapitału na Ukrainę i te próby 
były z reguły próbami nieudanymi. Mówię to tylko 
jako wprowadzenie do uchwały, którą chcemy podjąć.

Dlaczego o tym mówię? Nie możecie państwo po-
wiedzieć, że wiadomości z Onetu są podrzucone przez 
Rosjan. Zostały podrzucone przez Niemców. Co pisze 
Onet? Tytuł: „«Zrobimy wam powstanie i będziemy 
was wycinać». Dramatyczna relacja Polaków pobitych 
na Ukrainie”. Akurat dotyczy to czwórki szanow-
nych podróżnych z Lublina. „Małżeństwo lubelskich 
dziennikarzy wraz z dwiema przedstawicielkami wy-
działu artystycznego UMCS jechali do Lwowa, m.in. 
w celu podpisania umowy o współpracy z Akademią 
Sztuk Pięknych we Lwowie”. Tu są nazwiska, nie są 
one tajne. „Na drodze protestowali Ukraińcy, którzy 
ucierpieli w związku z zawieszeniem umowy o ma-
łym ruchu granicznym”. I się zaczyna. Czy uważa-
cie państwo, że jeżeli na naszej zachodniej granicy 
Niemcy wprowadziliby jakąś szczególną kontrolę, to 
my byśmy tych Niemców pobili? „Tymczasem samo-
chodów przybywało i korek robił się coraz większy. 
Ukraińcy zaczęli dodatkowo znosić opony, z których 
stworzyli barykadę na drodze. Na domiar złego nie-
którzy z protestujących – to już było poza naszą grani-
cą – zaczęli wznosić okrzyki nawiązujące do… rzezi 
wołyńskiej”. Proszę państwa, to było w poniedziałek, 
kilka dni temu. „Do Polaków zaczęły być kierowa-
ne pogróżki, że «zrobią nam powstanie i będą nas 
wycinać». Pojawiły się również inne zaczepki i pro-
wokacje. W pewnym momencie podszedł do mnie 
jeden z osiłków, powiedział: ty s**o, z Ukrainy już 
nie wyjedziesz”. Proszę państwa, to wszystko było 
w poniedziałek. Wszyscy zostali pobici. Policja nie 
interweniowała, skuła pana redaktora i wsadziła do 
samochodu – być może była to forma jego osłony 
– i po kilku godzinach zawieziono wszystkich do 

Wiele osób mówiło o tym, że środowiska kreso-
we… Mówiło o milionach osób, które składają się 
na te środowiska kresowe. Moja rodzina i ja również 
czujemy przynależność do środowiska kresowego, 
ale kiedy rozmawiam z moją rodziną w Gliwicach, 
w Głubczycach, w Zielonej Górze i w rozmaitych 
innych miejscach, to wiem, że poglądy na te sprawy 
są różne. Jedni mówią: zróbcie to jak najmocniej, bo 
dramat, który tam miał miejsce, był przeogromny. 
Inni mówią: nie przesadzajcie. Jeszcze inni mówią: 
róbcie taką politykę, żeby zadbać o wasze wnuki. To 
nie jest jednorodne środowisko, to środowisko ma 
rozmaite oczekiwania, ale ono ma oczywiście prawo 
do prawdy i tę prawdę powinniśmy nieść w rozmaite 
miejsca. To środowisko zasługuje na to, żeby taka 
uchwała była znakomicie przygotowana, żeby nie była 
dzieląca i żeby rzeczywiście odniosła dobre skutki.

O tych dobrych skutkach 2 słowa, dlatego że my 
jesteśmy tutaj nie po to, żeby mówić o swoich emo-
cjach, choć wielu z nas o tym mówi i ma do tego 
prawo. Ja również mogę powiedzieć o mojej prababci, 
która została wrzucona do studni, mogę mówić też 
o Ukraińcach, którzy otwierali stodołę po to, żeby 
moja mama mogła się ukryć. Tyle że my nie możemy 
tymi emocjami kierować się w tej Izbie. W innych 
miejscach tak. My musimy tutaj z rozumem podjąć 
takie decyzje, które będą służyły wzmocnieniu nasze-
go kraju, wzmocnieniu naszych sojuszy, wzmocnie-
niu naszych relacji międzynarodowych. Ja nie jestem 
przekonany, czy uchwała w takiej formie będzie temu 
służyć. Nie jestem o tym przekonany.

Mówimy również o formie, o czasie, o miejscu 
i o tym, jak ta uchwała jest napisana. Ja wielokrotnie 
miałem okazję rozmawiać z Ukraińcami. W czasie 
spotkania z grupą lekarzy ukraińskich miałem okazję 
przekazać tę prawdę w modlitwie. Modliłem się za 
moich bliskich i wiem, że to Ukraińców otworzyło. 
Ale mogłem też im powiedzieć w twarz: jesteście z na-
rodu, który dokonał ludobójstwa, i wiem, że to by ich 
zamknęło. Mogłem powiedzieć im prawdę w twarz, ale 
wiem, że to nie otworzyłoby ich na nic. A więc umie-
jętność powiedzenia prawdy we właściwym miejscu 
i czasie, we właściwiej formie jest sprawą ogromnie 
ważną. To nie jest tak, że wystarczy powiedzieć prawdę 
i uzyskamy wszystko. My, politycy powinniśmy być… 
A w tej Izbie jesteśmy politykami, nie publicystami, 
tylko politykami, którzy myślą o skutkach swojego 
działania. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

(Senator Stanisław Kogut: Brawo, Żaryn…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Andrzej Stanisławek. Proszę bardzo.
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(senator A. Stanisławek) Oczywiście to, co się stało ponad 70 lat temu, jest 
rzeczą okropną i haniebną. I nie jest ważne, kto tego 
dokonał, czy to byli Ukraińcy, czy to była inna nacja. 
Takie rzeczy w cywilizowanym świecie nie powinny 
się odbywać. I na pewno z tym się nie zgadzamy, 
ani lewa, ani prawa strona, ani nikt z Platformy, ani 
nikt z PiS z tym się nie zgadza. Będziemy to zawsze 
potępiać. Nie wrócimy dzisiaj tą uchwałą życia tym, 
którzy nie żyją, nie odwrócimy cierpienia ludzi, któ-
rzy cierpieli. Naprawdę dziwię się, że teraz, w tym 
czasie, kiedy są sprawy ważniejsze dla ludzi, kiedy 
my powinniśmy być państwem otwartym, państwem 
mądrzejszym… A państwo mądrzejsze nie żyje prze-
szłością, nie dzieli ludzi, tylko patrzy na to, co się dzi-
siaj dzieje. A przecież dzisiaj jesteśmy otwarci, dużo 
Ukraińców przyjechało do Polski, dużo Ukraińców 
u nas pracuje, bo brakuje rąk do pracy, a niektórzy da-
nej pracy nawet nie podejmą. A więc dzisiaj, zamiast 
debatować nad ważniejszymi sprawami, wrzucamy 
o tej godzinie, kiedy wszyscy myślą o tym, jak wy-
jechać z Warszawy, żeby nie zostać sparaliżowanym 
przez to, co w tej chwili się dzieje, debatujemy nad 
sprawami, które powinniśmy… Nad tymi sprawami 
powinniśmy się pochylić, ale w odpowiednim czasie, 
po odpowiednich przygotowaniach, jak powiedział 
senator Szymański. I powinniśmy umożliwić to, aby 
każdy mógł na ten temat debatować swobodnie, a nie 
w pośpiechu, nie patrząc na zegarek, nie zważając na 
to, jak ta sala została podzielona. A liczba wystąpień 
i ich długość, to, co się dzisiaj tutaj dzieje, świadczy 
o tym, że jesteśmy podzieleni.

Prosiłbym o to, aby wycofać tę uchwałę i wrócić 
do niej w czasie, który będzie odpowiedni. Dziękuję 
bardzo. Zaraz złożę odpowiedni wniosek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Krzysztof Mróz, bardzo proszę.
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę.

Senator Krzysztof Mróz:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Muszę powiedzieć tak: przysłuchiwałem się tej 

dyskusji i tak jak pan senator Szymański jestem tro-
szeczkę zasmucony, bo uważam, że upamiętnienie 
takiej sytuacji, takiego mordu, którego przecież bez-
dyskusyjnie nikt nie podważa, powinno być chyba 
przyjęte w tej Izbie przez aklamację. Ja nie wyobra-
żam sobie, żeby w izraelskim Knesecie ktoś mno-
żył wątpliwości dotyczące upamiętnienia różnych 
elementów zbrodni, których dokonano na Żydach 
w różnych miejscach. Szkoda, że nie potrafiliśmy 
się dzisiaj wzbić ponad podziały. A przecież te świa-

szpitala. Wrócili do Lublina. Nie widać żadnej reakcji 
ze strony ukraińskiej. Proszę państwa, brak reakcji 
też z naszej strony prowadzi do tego typu zachowań.

Ja nie lubię incydentów, ponieważ w medycynie 
incydent nie rzutuje na całokształt leczenia, ale on się 
idealnie wpisuje w rozumowanie niektórych polity-
ków, żeby nie ruszać problemu rzezi wołyńskiej. Nie, 
proszę państwa, my musimy jasno powiedzieć, jakie 
są konsekwencje braku reakcji na rzeź wołyńską. To 
jest właśnie brak reakcji po stronie ukraińskiej. Jeżeli 
strona ukraińska chce to chować, chce nazywać uli-
ce nazwiskami morderców, jeżeli chce budować im 
pomniki, to ona sama tworzy przyzwolenie na tego 
typu zachowania.

Tak że ja absolutnie podpisuję się pod naszą 
uchwałą i uważam, że brak reakcji z naszej strony 
będzie powodował brak szacunku dla nas. Bo to jest 
brak szacunku, pobicie tych Polaków to jest brak sza-
cunku. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Robert Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo!
W sumie chciałbym podziękować panu senatoro-

wi Szymańskiemu, który tak pięknie powiedział, że 
z jednej strony popiera, a z drugiej strony jest zasko-
czony i że nie chciałby przyjmować tej uchwały w ta-
kiej formie. Ja również dziwię się, Panie Profesorze, 
że kieruje pan to właśnie dzisiaj, w dniu, kiedy za 
chwilę zjadą się tu przywódcy największych mo-
carstw, w dniu, w którym powinniśmy być państwem 
otwartym, a nie państwem zamkniętym.

Co do mojego przedmówcy – Szanowny Panie 
Senatorze, dał pan przykład jednostkowych chyba 
zachowań, które zdarzają się wszędzie. Czasami 
z takimi ludźmi spotykamy się na swojej drodze. Ja 
na Ukrainie byłem wielokrotnie, wielokrotnie też, 
jako członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności 
z Polakami za Granicą, odwiedzałem groby i rozma-
wiałem z różnymi ludźmi; mam tam kilku przyjaciół, 
których poznałem tu, w Polsce, poprzez zwykłe sto-
sunki międzyludzkie. I muszę powiedzieć tak: mimo 
że byłem wielokrotnie na Ukrainie, mimo że byłem 
w różnych sytuacjach, to nigdy nie spotkałem się 
z agresją, nigdy nie spotkałem się z nienawiścią. Gdy 
się przedstawiałem i mówiłem, że jestem z Polski, 
że jestem polskim parlamentarzystą, nigdy nic złego 
mnie tam nie spotkało.
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(senator K. Mróz) Obywatelskiej, którzy mówili, jak to było z ich rodzi-
nami – dzieli. Ja bym sobie marzył, że taka uchwa-
ła powinna być podjęta przez aklamację. I szkoda, 
że musimy tyle godzin dyskutować, tyle godzin się 
spierać.

Nikt nie kwestionuje jednego: że wolna, silna i nie-
podległa Ukraina jest w naszym interesie narodowym 
i że warto, żeby ta Ukraina była. Nikt nie chce tą 
uchwałą ani żadną polityką Prawa i Sprawiedliwości 
osłabiać Ukrainy. Bo wiemy, że zagrożenia są tro-
szeczkę inne i że Ukraina mimo wszystkich proble-
mów stanowi pewien bufor odgradzający nas od Rosji 
i stanowi pewnego rodzaju element bezpieczeństwa. 
Ale nie możemy zamykać oczu na tę historię, historię 
dramatyczną.

I ta uchwała jest pewnym symbolem, bo prze-
cież nie wzywamy w niej do żadnych roszczeń, nie 
wzywamy do karania kogokolwiek, tylko bardziej 
mówimy o podkreśleniu pewnych niezbitych, dobrze 
udokumentowanych, prawdziwych wydarzeń, które 
w tamtym czasie miały miejsce. To jest uhonorowa-
nie tych ludzi, którzy wtedy ginęli. Dlatego, szcze-
rze mówiąc, troszeczkę się dziwię takiej postawie 
i troszeczkę się dziwię, nawet bardzo się dziwię, że 
taka rzecz, która powinna nas wszystkich łączyć, bo 
pamięć o ludziach, którzy ginęli tylko dlatego, że 
byli Polakami, mówili po polsku, byli katolikami… 
Nie wiem, co tu może dzielić. A dopisywanie do tego 
jakiejś współczesnej ideologii czy polityki jest, moim 
zdaniem, nie na miejscu, dlatego ja, tak jak wszyscy 
moi koledzy i koleżanki z Prawa i Sprawiedliwości, 
zagłosuję za tą uchwałą z czystym sumieniem. Cieszę 
się, że taka uchwała zostanie przez Senat podjęta. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Senator Zbigniew Cichoń. Bardzo proszę.

Senator Zbigniew Cichoń:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Marszałek Piłsudski pięknie kiedyś powiedział, 

że Polska jest jak obwarzanek – to, co najlepsze, jest 
na brzegach. I dzisiaj mówimy o rodakach z Kresów, 
którzy ponieśli ogromną ofiarę życia tylko dlatego, 
że byli Polakami. Nie kto inny, jak polski adwokat 
Rafał Lemkin stworzył pojęcie ludobójstwa i dopro-
wadził do uchwalenia przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych konwencji o ludobójstwie. I właśnie 
nie czym innym, jak ludobójstwem było to, co zostało 
dokonane przez ukraińskich nacjonalistów na naszych 
rodakach poprzez zamordowanie ich w sposób jakże 
okrutny i wyrafinowany w liczbie ponad 100 tysięcy 
istnień ludzkich.

dectwa, piękne świadectwa, o których pięknie powie-
dziano, dramatyczne świadectwa, o których mówili 
zarówno senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, jak 
i Platformy Obywatelskiej, bo przecież historycznie 
dotyczyło to wszystkich… Mimo tych tragicznych 
wydarzeń my dzisiaj próbujemy tutaj szukać jakiejś 
polityki i dorabiać do tego ideologię.

Mój przedmówca, pan senator Dowhan, oczy-
wiście opowiadał, że jest to zły czas. No, Panie 
Senatorze, nie chciałbym robić polityki, ale gdy 
kilka dni temu składaliście wniosek o odwołanie 
Antoniego Macierewicza, to wam nie przeszkadzało 
to, że jest szczyt NATO. A dzisiaj w mówieniu o tego 
typu uchwale przeszkadza wam szczyt NATO. Kiedy 
mamy podjąć tę decyzję, skoro rocznica jest 11 lipca, 
czyli za kilka dni, w poniedziałek? To właśnie dzisiaj 
lub ewentualnie w poniedziałek jest czas na podję-
cie takiej decyzji. A jeśli weźmie się pod uwagę, że 
dzisiaj się kończy posiedzenie Senatu… No, przecież 
bezsensowne jest podejmowanie uchwał miesiąc czy 
2 miesiące po rocznicy wydarzeń. Tak się przyjęło, 
że zawsze takie uchwały okolicznościowe są przyj-
mowane w daną rocznicę.

Szanowni Państwo, moja babcia… Wprawdzie 
ja bezpośrednio czy moi rodzice oczywiście nie do-
świadczyliśmy tego, ale wiem to z opowieści babci, 
która mówiła o tym, że tamci mieszkańcy, ci Polacy 
czekali jak na wybawienie na hitlerowców, bo taka 
była brutalność Ukraińców. Nie chcę broń Boże tego 
porównywać, bo II wojna światowa w przypadku 
wszystkich stron, i Sowietów, i Niemców, i różnych 
innych, pokazała najgorsze oblicza ludzi. Ale my, 
Szanowni Państwo, tą uchwałą chcemy upamiętnić 
tych naszych obywateli, którzy byli mordowani tylko 
za to, że byli Polakami. I dziwię, że coś takiego budzi 
kontrowersje.

Ja tak generalnie muszę powiedzieć, że z niektóry-
mi politykami Platformy Obywatelskiej dzieje się coś, 
czego nie rozumiem. Bo bardzo wielu z państwa ma 
przepiękne życiorysy z walką o niepodległość, wal-
ką w Peerelu. Chylę czoła. Ale, Szanowni Państwo, 
nie wiem, może idziecie w kierunku dekadencji, tej 
nowoczesności? No bo takie rzeczy budzą u was kon-
trowersje. Ja pamiętam, jak kilka dni temu czy kilka-
naście dni temu dyskutowaliśmy na temat mediów. 
I oczywiście można było różne rzeczy w przypadku 
ustawy medialnej podnosić, ale jakże wielu senatorom 
nie podobało się słowo „narodowe” odniesione do 
tych mediów. Szczerze mówiąc, zdumiało mnie, że 
nawet tego można się czepiać, a właśnie tego państwo 
się czepialiście. No, zrozumiałbym jeszcze, gdybyście 
się czepiali jakichś szczegółowych zapisów.

I dzisiaj coś, co powinno de facto łączyć – bo 
były relacje senatorów, wielu senatorów Platformy 
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się to wszystko spotykać z jakimś oporem czy nawet 
jakąś krytyką. 

Uważam, że omawiana uchwała jest chyba również 
dla dobra tych przyzwoitych Ukraińców – a uważam, 
że jest ich zdecydowana większość – która podobnie 
jak my oceniają historię i wstydzą się tego, co się stało 
w relacjach polsko-ukraińskich właśnie na skutek 
niebywałej zbrodni, o której tu mowa. Bo trzeba pa-
miętać, że była to chyba jedna z większych zbrodni, 
jakich się dopuszczono w historii świata, zbrodnia na 
bezbronnych ludziach, ludziach, którzy bardzo często 
byli przecież wręcz dobrodziejami dla tych, którzy 
potem ich mordowali. Bo takie były relacje w histo-
rii polsko-ukraińskiej, że bardzo często Ukraińcy 
doświadczali aktów wspaniałomyślności ze strony 
naszych rodaków, a potem Polaków spotkała za to 
taka straszna niewdzięczność, taka odpłata. Dlatego 
w imię pojednania polsko-ukraińskiego, które prze-
cież jest też podstawą jakichś relacji europejskich, 
trzeba czasami nazwać pewne rzeczy po imieniu. 
Nie można tutaj chować głowy w piasek i powie-
dzieć, że wszystko jest w porządku i w imię jakichś 
geopolitycznych założeń będziemy pewne sprawy 
przemilczać i z nich rezygnować. Uważam, że w imię 
wspomnianego pojednania trzeba sobie powiedzieć 
prawdę. I prawdziwi patrioci ukraińscy, jak sądzę, 
przyjmą to ze zrozumieniem i wręcz uznaniem. 

Dlatego nie widzę powodów do tego, żeby pod-
dawać naszą propozycję takiej fali krytyki, jaka tu-
taj wystąpiła. Dlatego że na pewno naszą intencją 
nie jest jakaś chęć odwetu, naszą intencją jest chęć 
wprowadzenia takiego prawdziwego pojednania 
między narodem polskim a ukraińskim, warunkiem 
którego to pojednania jest uznanie pewnych prawd 
za bezsporne, prawd, które były tragiczne w historii 
naszych wzajemnych stosunków. Dlatego uważam, 
że omawiana uchwała zasługuje na aprobatę. I chyba 
nie ma tutaj co przyjmować jakiejś, że tak powiem, 
strusiej postawy, chować głowę w piasek i twierdzić, 
że to, o czym tu mówimy, może popsuć relacje polsko-
-ukraińskie. Oczywiście uważam, że relacje między-
narodowe zawsze powinny się opierać na prawdzie 
i ta prawda niewątpliwie łączy. A tam gdzie były 
jakieś zaszłości, których należy się wstydzić, każdy 
naród powinien posypać głowę popiołem i przyznać 
się do swoich błędów. Dlatego w imię relacji pol-
sko-ukraińskich, które powinny być jak najbardziej 
przyjazne, i Polska właściwie aspiruje do tego, żeby 
być ambasadorem Ukrainy w jej staraniach o pełną 
niepodległość i w jej staraniach o bycie pełnopraw-
nym członkiem Europy…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie 
Senatorze.)

…trzeba moim zdaniem tę uchwałę jednak zaak-
ceptować. I w związku z tym uważam ją za zasadną. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Proszę państwa, sprawiedliwość i poczucie przy-
zwoitości wymagają, żebyśmy o tym pamiętali, a nie 
zapominali. I uważam, że żadne względy tak zwanej 
poprawności politycznej nie powinny być dla nas 
ważniejsze i nie powinniśmy pozwolić na to, aby na 
drugi plan zszedł ten święty obowiązek, jaki mamy 
wobec naszych rodaków, którzy stracili życie, i wobec 
ich rodzin, które przeżyły, bo miały szczęście albo 
dlatego, że zostały uratowane. Bo byli oczywiście 
tacy Ukraińcy, którzy byli przyzwoitymi ludźmi 
i uratowali bezbronne dzieci, kilkuletnie, które po-
stradały swoich rodziców czy całą rodzinę, i te dzieci, 
sieroty, zostały uratowane przez Ukraińców, którzy 
mieli ludzkie odruchy współczucia i z narażeniem 
własnego życia stawali w obronie tych bezbronnych 
mordowanych.

I dlatego, proszę państwa, mam wrażenie, że 
nie możemy kierować tej dyskusji na boczny tor, na 
względy poprawności politycznej, na uwarunkowa-
nia historyczne, uwarunkowania związane z tym, że 
w tej chwili Ukraina pozostaje w stanie niewypo-
wiedzianej wojny z Rosją. No, proszę państwa, my 
musimy działać i działamy, zresztą od samego począt-
ku, jako ambasadorowie czy adwokaci Ukrainy w jej 
aspiracjach do wejścia do Unii Europejskiej. Cały 
czas, proszę państwa, taką wolę wykazywaliśmy. Ale 
przypomnę pewną podstawową rzecz: obowiązkiem 
adwokata jest czasami działać wbrew błędnej woli 
klienta. Jeżeli, proszę państwa, dochodzi do takiej 
sytuacji, że gloryfikuje się tych, którzy byli spraw-
cami ludobójstwa, jeżeli się nazywa ich nazwiskami 
ulice, jeżeli się im stawia pomniki, to znaczy, że jest 
jakaś błędna droga naszego klienta, którego jesteśmy 
adwokatem w sprawie przyjęcia do Unii Europejskiej. 
I w takiej sytuacji zadanie dobrego adwokata polega 
na działaniu w sposób samodzielny, fachowy, tak żeby 
doprowadzić do dobrego rezultatu, czyli do tego, żeby 
Ukraina spełniła wszystkie niezbędne wymogi do 
przyjęcia przez Unię Europejską. A jednym z takich 
wymogów jest przyznanie się do tych zbrodni – trze-
ba to nazwać po imieniu – które zostały popełnione 
i oddanie prawdy poprzez wyrażenie przynajmniej 
jakiegoś aktu, nazwijmy to, skruchy. A w każdym 
razie zaniechanie gloryfikacji ludzi, którzy ewident-
nie byli zbrodniarzami. Uważam, że jeżeli tego nie 
uczynimy, no to sprzeniewierzymy się swojej misji, 
którą mamy do spełnienia. No, czasami niestety rola 
adwokata polega na tym, żeby działać nawet wbrew 
woli klienta, jeżeli jest to dla jego dobra. I myślę, 
że my tutaj podejmujemy taką właśnie trudną rolę, 
która czasami może być w danym momencie przez 
tego klienta źle oceniona, ale uważam, że w perspek-
tywie czasu zostanie ona doceniona i wręcz spotka 
się z aprobatą. Mimo że w danym momencie może 

(senator Z. Cichoń)
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Sprzeciw dotyczy stwierdzenia pani marszałek 
i tego, aby to się nie odbyło jeszcze na tym posiedze-
niu Senatu…

(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Maria Jackowski: Pani Marszałek, 

wniosek o 10 minut przerwy!)
(Głos z sali: Po co?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Przerwa… Panie Senatorze, chwileczkę. Przerwa 

będzie ogłoszona za chwilę, ale ja zgłosiłam wniosek 
o to, żeby jeszcze…

(Rozmowy na sali)
Ja zgłosiłam wniosek o to, żeby jeszcze dziś od-

było się posiedzenie komisji i przygotowane zostało 
przez komisję dodatkowe sprawozdanie. Jest głos 
przeciwny – tak, Panie Senatorze?

(Senator Jan Rulewski: Tak.)
To przystępujemy do głosowania.
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, zarządzam głosowanie w spra-

wie wniosku formalnego.
Kto z państwa jest za wyznaczeniem komisji ter-

minu i przygotowaniem dodatkowego sprawozdania 
w celu przeprowadzenia trzeciego czytania projektu 
uchwały jeszcze na tym posiedzeniu Senatu?

Kto jest za?
Kto jest…
(Senator Jan Rulewski: Przepraszam bardzo. Pani 

Marszałek…)
(Głosy z sali: Głosowanie jest teraz!)
(Senator Jan Rulewski: Chwileczkę!)
Panie Senatorze, Panie Senatorze! Ja zarządziłam 

głosowanie i głosujemy.
(Senator Jan Rulewski: Ale pan marszałek…)
Głosujemy.
(Senator Jan Rulewski: Pan marszałek na początku 

posiedzenia zapowiedział…)
Panie Senatorze, ja nie udzieliłam panu głosu. 

Głosujemy.
(Senator Jan Rulewski: …zapowiedział możli-

wość, że będzie na…)
Kto z państwa jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę.
(Głos z sali: W czasie głosowania nie można…)
(Rozmowy na sali)
Głosujemy, Szanowni Państwo.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Głos z sali: Pani Marszałek, a może można po-

wtórzyć jeszcze raz ten wniosek formalny?)
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
I pani senator Bogusława Orzechowska.
Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator Bogusława Orzechowska:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Od kilku godzin debatujemy o tym, co powinno 

być oczywiste. Popierałam apele o uwolnienie Nadiji 
Sawczenko, opiekowałam się i nadal będę się opieko-
wać dziećmi, które przyjeżdżają z Ukrainy, ale to, co 
nazywamy mianem rzezi wołyńskiej, to jest ludobój-
stwo, które właściwie niczym nie może być dokładnie 
określone. Sam sposób zabijania ludzi to jest właści-
wie zwykłe barbarzyństwo. 11 lipca to jest dzień upa-
miętniający rzeź wołyńską. Polacy, którym udało się 
jakimś cudem to przetrwać, oczekują, że podejmiemy 
tę uchwałę. Dlatego bądźmy odważni, wykażmy się 
odwagą, żeby potępiać barbarzyństwo, a honorować 
tych wszystkich, którzy wykazali się odwagą walcze-
nia i wspomagania Polaków, ratowania ich.

Proszę o zakończenie tych pustych, dłuższych już 
debat i o zagłosowanie nad tą uchwałą. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Czesław 

Ryszka złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Informuję też, że wnioski o charakterze legisla-
cyjnym na piśmie złożyli senator Marek Borowski, 
senator Piotr Zientarski i senator Robert Dowhan.

Zamykam dyskusję.
W związku z tym, że zostały złożone wnioski 

o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje projekt 
uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Zgłaszam wniosek o wyznaczenie komisji terminu 
na przygotowanie dodatkowego sprawozdania w celu 
przeprowadzenia trzeciego czytania projektu uchwały 
jeszcze na tym posiedzeniu Senatu. Jeśli nie usłyszę 
sprzeciwu, uznam, że Senat przyjął przedstawiony 
wniosek.

Senator Jan Rulewski:
Jest sprzeciw.
(Głos z sali: O Jezu!)
(Wicemarszałek Maria Koc: To będzie głosowanie. 

Dobrze…)
(Senator Jan Maria Jackowski: 10 minut przerwy!)

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Komunikaty. Głosowania

(wicemarszałek M. Koc) tora Kazimierza Wiatra z Komisji Spraw Emigracji 
i Łączności z Polakami za Granicą.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać 

głos w tej sprawie? Nie.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-

nym przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw 
Senatorskich projektem uchwały w sprawie zmiany 
w składzie komisji senackiej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
(Głos z sali: Nie działa.)
Nie działa? Teraz działa.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, 86 było za, 2 – przeciw. 

(Głosowanie nr 11)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie zmiany w składzie komisji 
senackiej.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 
porządku obrad: ustawa o zasadach kształtowania 
wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, 
która ustosunkowała się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 195 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora Adama 
Gawędę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Adam Gawęda:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dzisiaj odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki 

Narodowej i Innowacyjności. W trakcie bardzo 
owocnej i merytorycznej debaty przedstawiono 9 
poprawek, których komisja niestety nie przyjęła. 
Komisja rekomenduje przyjęcie ustawy bez popra-
wek. Dziękuję.

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Niestety dla nas…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy…
(Rozmowy na sali)
Ale już, proszę państwa, głosujemy, nie debatu-

jemy.

Szanowni Państwo, proszę o podanie wyników 
głosowania.

Głosowało 56 senatorów, 40 było za, 15 – przeciw, 
1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 10)

Wniosek został przyjęty.
Bardzo proszę komisję o przygotowanie sprawoz-

dania.
Ogłosimy teraz komunikat, a następnie będzie 

przerwa. Bardzo proszę o komunikat.

Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk:
Komunikat.
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w sprawie 

rozpatrzenia wniosków zgłoszonych na dwudziestym 
drugim posiedzeniu Senatu do projektu uchwały 
w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa doko-
nanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywate-
lach II Rzeczypospolitej w latach 1939–1945 odbędzie 
się 10 minut po ogłoszeniu przerwy w sali nr 176.

Wicemarszałek Maria Koc:
Ogłaszam przerwę do godziny 21.30. Dziękuję 

bardzo.
(Przerwa w obradach od godziny 20 minut 51  

do godziny 21 minut 30)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siedem-

nastego porządku obrad: zmiana w składzie komisji 
senackiej.

Przypominam, że wniosek Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej 
sprawie zawarty jest w druku nr 223.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana 
senatora Sławomira Rybickiego, o przedstawienie 
wniosku komisji.

Senator Sprawozdawca  
Sławomir Rybicki:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw 

Senatorskich na posiedzeniu w dniu 5 lipca przyjęła 
jednogłośnie projekt uchwały i rekomenduje Wysokiej 
Izbie jego przyjęcie. Odczytam, bo jest bardzo krótki.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w spra-
wie zmiany w składzie komisji senackiej.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie 
art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwołuje sena-
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Komisja Nauki, Edukacji i Sportu po rozpatrzeniu 
na posiedzeniu w dniu dzisiejszym wniosków zgło-
szonych podczas debaty zwraca się do Wysokiego 
Senatu o poparcie poprawki nr 2 i przyjęcie ustawy 
z tą poprawką. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy pan senator wnioskodawca Marek Rocki chce 

jeszcze zabrać głos?
(Senator Marek Rocki: Nie, dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem ko-
misji o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników. Jeszcze chwi-

la… Proszę.
Głosowało 82 senatorów, 2 było za, 79 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 14)
Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy 

bez poprawek, przystępujemy do głosowania nad 
przedstawionymi poprawkami.

Poprawka nr 1 eliminuje przepis nakładający na 
uczelnię publiczną obowiązek określenia w drodze 
uchwały liczby miejsc na poszczególnych kierunkach 
studiów stacjonarnych na dany rok akademicki.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 89 senatorów, 32 było za, 56 – przeciw. 

(Głosowanie nr 15)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 2 zmierza do utrzymania dotych-

czasowych warunków prowadzenia studiów pody-
plomowych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, 82 było za, 6 – przeciw. 

(Głosowanie nr 16)
Poprawka została przyjęta.
Poprawki nr 3 i 4 należy głosować łącznie. 

Zmierzają one do zachowania kompetencji Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej w zakresie przeprowadzenia 
oceny instytucjonalnej.

Kto jest za?

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-
brać głos? Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili pa-
nowie senatorowie Jan Rulewski i Piotr Florek. Nie. 
Dziękuję.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, 59 było za, 29 – przeciw. 

(Głosowanie nr 12)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zasadach kształtowa-
nia wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwarte-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o jed-
nostkach doradztwa rolniczego.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiała 
projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek – druk senacki nr 212 A.

Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, 59 było za, 29 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 13)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o jednostkach doradztwa rolniczego.

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych 
ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, która ustosunko-
wała się do przedstawionych w toku debaty wniosków 
i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje 
się ono w druku nr 216 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Kazimierza Wiatra, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca  
Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
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(marszałek S. Karczewski) Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad poprawkami, według kolejności 
przepisów projektu – druk nr 72 X – a następnie nad 
przyjęciem projektu w całości ze zmianami wynika-
jącymi z przyjętych poprawek – druk 72 S.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nymi poprawkami.

Poprawki nr 1, 5 i 8 należy głosować łącznie. Mają 
one na celu wprowadzenie klauzuli proporcjonalno-
ści w brzmieniu dostosowanym do orzecznictwa nie 
tylko Sądu Najwyższego, lecz także Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 89 senatorów, za – 33, przeciw – 56. 

(Głosowanie nr 19)
Poprawki nr 1, 5 i 8 zostały odrzucone.
Poprawka nr 2 dostosowuje projekt w zakresie 

dokonywanych zmian w ubezpieczeniu społecznym 
rolników do zmian dokonywanych przez projekt 
w systemie powszechnym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 89 senatorów, za było 33, przeciw – 56. 

(Głosowanie nr 20)
Poprawka nr 2 została odrzucona.
Nad poprawkami nr 3 i 6 należy głosować łącz-

nie. Dostosowują one terminologię zaopatrzeniowych 
ustaw emerytalnych zmienianych w projekcie do ter-
minologii przyjętej w ustawie o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 32 było za, 54 – przeciw. 

(Głosowanie nr 21)
Poprawki nr 3 i 6 zostały odrzucone.
Nad poprawkami nr 4 i 7 należy głosować łącznie. 

Dostosowują one terminologię zaopatrzeniowych ustaw 
emerytalnych do terminologii przyjętej w ustawie o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 90, 34 – za, 56 – przeciw. (Głosowanie 

nr 22)
Poprawki nr 4 i 7 zostały odrzucone.
Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem 

przedstawionego przez komisję projektu ustawy 

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, 29 – za, 58 – przeciw, 1 

wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 17)
Poprawki nr 3 i 4 zostały odrzucone.
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 90 senatorów, 86 – za, 3 – przeciw, 

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 18)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych 
innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 
porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy 
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecz-
nych oraz niektórych innych ustaw.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czyta-
nia projektu ustawy skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej i Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej oraz do Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji i zobowiązał te 
komisje do przedstawienia jeszcze na obecnym posie-
dzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje 
się ono w druku nr 72 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora Jana 

Filipa Libickiego, o przedstawienie dodatkowego 
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Jan Filip Libicki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pozwolę sobie mówić z miejsca.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę.)
Chcę powiedzieć, że po dzisiejszym posiedzeniu 

połączone komisje rekomendują Wysokiemu Senatowi 
przyjęcie wszystkich 8 poprawek. Bardzo dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawoz-
dawcy i wnioskodawcy w związku z przedstawionym 
dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie? 
Nie.
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Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego 
porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy 
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czyta-
nia projektu ustawy skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej i zobowiązał komisję do przedsta-
wienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu do-
datkowego sprawozdania. Znajduje się ono w druku 
nr 152 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Proszę sprawozdawcę, pana senatora Marka Pęka, 

o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Marek Pęk:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja nie poparła żadnego wniosku i wnosi 

o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu ustawy 
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz projektu 
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu ustawy, zawartego w druku nr 152 S. Ponadto 
informuję, że pan senator Jerzy Czerwiński dokonał 
zmiany treści swojego wniosku. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości komisji, 

pana senatora Piotra Zientarskiego, o przedstawienie 
wniosku popartego przez mniejszość komisji.

Senator Sprawozdawca  
Piotr Zientarski:
Czy można z miejsca?
(Marszałek Stanisław Karczewski: Można.)
Panie Marszałku, ja popieram wniosek. Uważam, 

że sytuacja podwykonawców, w szczególności tego 
drugiego stopnia, będzie zdecydowanie osłabiona 
w wyniku przyjęcia tej propozycji.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości komi-

sji, panią senator Grażynę Sztark, o przedstawienie 
wniosku popartego przez mniejszość komisji.

Senator Sprawozdawca  
Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Apeluję o przyjęcie poprawki… W art. 1 w § 5 

w zdaniu 2 po wyrazach „przez podwykonawcę” do-

w całości oraz nad projektem uchwały w sprawie 
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawartej 
w druku nr 72 S.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił pana 
senatora Jana Filipa Libickiego do reprezentowania 
Senatu w dalszych pracach nad projektem tej ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 89 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 23)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz niektórych innych ustaw i podjął 
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana 
senatora Jana Filipa Libickiego do reprezentowania 
Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu siódme-
go porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy 
o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało 
przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie usta-
wy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 

przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego 
w druku nr 122 S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił 
pana senatora Zbigniewa Cichonia do reprezentowa-
nia stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym 
projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem ustawy oraz nad pro-
jektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego 
projektu ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 89 senatorów, 34 było za, 55 – przeciw. 

(Głosowanie nr 24)
Wobec wyników… Gdzie to jest? Okej. Wobec 

wyników głosowania stwierdzam, ze Senat nie podjął 
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu 
ustawy i tym samym zakończył postępowanie w tej 
sprawie.

(Poruszenie na sali)

(marszałek S. Karczewski)
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(senator sprawozdawca G. Sztark) Głosowało 90 senatorów, 34 było za, 55 – przeciw, 
1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 26)

(Senator Grażyna Sztark: O, jeden się wstrzymał.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Spiszemy nazwiska.)
Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem 

przedstawionego przez komisję projektu ustawy 
oraz projektu uchwały w sprawie wniesienia do 
Sejmu tego projektu ustawy zawartych w druku 
nr 152 S.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił pana se-
natora Roberta Mamątowa do reprezentowana Senatu 
w dalszych pracach nad projektem tej ustawy.

(Senator Marek Borowski: Panie Marszałku, 
w kwestii formalnej – można?)

W trakcie głosowań raczej nie, nie wiem, czego 
to dotyczy.

(Senator Marek Borowski: Króciutko tylko: 1:0 
dla Francuzów.)

Dobrze, dziękuję. (Wesołość na sali)
(Senator Aleksander Pociej: Senatowy kogut.)
Dobrze, kto… Proszę państwa, głosujemy i bardzo 

proszę o nieprzeszkadzanie. Wynik jest istotny, ale 
naprawdę nie najważniejszy.

Kto jest… Zaraz, czy ja głosowałem? Nawet nie 
wiem, czy głosowałem.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 90 senatorów, 61 było za, 29 – przeciw. 

(Głosowanie nr 27)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
cywilny i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do 
Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana 
senatora Roberta Mamątowa do reprezentowania 
Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiątego porządku obrad: drugie czytanie projek-
tu uchwały w sprawie utworzenia Polonijnej Rady 
Konsultacyjnej.

Przypominam, że wczoraj zostało przestawione 
sprawozdanie komisji o projekcie uchwały oraz zo-
stała przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedy-

nie głosowanie. Przypominam, że komisje wnoszą 
o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu uchwały 
zawartego w druku nr 196 S.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.

daje się wyrazy „lub przez dalszego podwykonawcę”, 
a po wyrazach „o której mowa w § 2” dodaje się wy-
razy „lub 3”. Proszę państwa, ta poprawka naprawdę 
cywilizuje… umożliwia rekompensatę strat nie tylko 
pierwszemu podwykonawcy, ale i następnym. Takich 
przypadków jest bardzo wiele. Apeluję do państwa 
z uwagi na to, że niebawem znowu będziemy musieli 
pracować nad tą ustawą, żeby zrekompensować tym 
ludziom… Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy – pan senator 

Piotr Zientarski i pan senator Jerzy Czerwiński – 
chcą jeszcze zabrać głos? Nie. Dziękuję.

(Senator Piotr Zientarski: Dziękuję bardzo.)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnio-
skodawców w związku z przedstawionym dodatko-
wym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać 
głos, zadać pytanie? Nie. Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu 
ustawy, a następnie, w przypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawioną poprawką.

Po przeprowadzeniu głosowania nad zgłoszoną 
poprawką przystąpimy do głosowania nad przyjęciem 
projektu ustawy w całości, druk nr 152 S, wraz ze 
zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
pana senatora Piotra Zientarskiego o odrzucenie 
projektu ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, 30 było za, 58 – przeciw. 

(Głosowanie nr 25)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

odrzucił… Nie, nie. Wobec odrzucenia wniosku o od-
rzucenie projektu ustawy przystępujemy do głosowa-
nia nad przedstawioną poprawką.

Poprawka zmierza do tego, aby inwestor ponosił 
wraz z podwykonawcą odpowiedzialność solidarną 
wobec dalszego podwykonawcy, pod warunkiem wy-
rażenia pisemnej zgody na zawarcie dalszej umowy 
o roboty budowlane.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
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Senator Jan Rulewski:

Tak, przypominając wszakże, że wszystkie dzieci 
są równe, co oznacza głosowanie za moją poprawką.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Przystępujemy zatem do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie – w wypadku odrzucenia tego 
wniosku – nad przedstawioną poprawką.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem ko-
misji o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 89 senatorów, 69 było za, 15 – przeciw, 

5 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 30)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych 
innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu czterna-
stego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy 
o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Przypominam, że dziś zostało przedstawione spra-
wozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została 
przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 

przez Senat jednolitego projektu ustawy, zawartego 
w druku nr 156 S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił 
pana senatora Grzegorza Czeleja do prezentowania sta-
nowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem ustawy oraz projektem 
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu 
ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 90 senatorów, 88 było za, 2 – przeciw. 

(Głosowanie nr 31)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o publicz-
nym transporcie zbiorowym i podjął uchwałę w spra-
wie wniesienia do Sejmu tego projektu.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana 
senatora Grzegorza Czeleja do prezentowania stano-
wiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Głosowało 90 senatorów, 89 było za, 1 wstrzymał 
się od głosu, nikt nie był przeciwny temu wnioskowi. 
(Głosowanie nr 28)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie utworzenia Polonijnej Rady 
Konsultacyjnej.

Powracamy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało 
przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie 
uchwały oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 

przez Senat jednolitego projektu uchwały zawartego 
w druku nr 220 S.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały w sprawie 
zmiany Regulaminu Senatu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 90 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 29)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzynaste-

go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej, które ustosunkowa-
ły się do przedstawionych w toku debaty wniosków 
i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. 
Znajduje się ono w druku nr 202 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Marka Pęka, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Marek Pęk:
Panie Marszałku!
Połączone komisje, Komisja Ustawodawcza 

i Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
rekomendują przyjęcie wniosku I, tj. wniosku o przy-
jęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy senator wnioskodawca, pan senator Jan 

Rulewski, chce jeszcze zabrać głos?

(marszałek S. Karczewski)
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Senator Sprawozdawca  
Piotr Zientarski:

Proszę państwa, niestety nie została przyjęta po-
prawka, która podkreślała, że Senat uznaje za celowe 
kontynuację dzieła pojednania i dialogu rozpoczęte-
go przez przywódców politycznych i duchownych. 
Nie uznano za konieczne wspierania, wzmocnie-
nia współpracy władz Rzeczypospolitej Polskiej 
i Ukrainy w najważniejszych dla przyszłości obu 
narodów sprawach. Tym bardziej więc będę głoso-
wał przeciwko, za odrzuceniem uchwały, ponieważ 
ta najważniejsza poprawka nie została przyjęta.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?
(Senator Kazimierz Kleina: Popieramy…)
Proszę panu senatorowi nie podpowiadać – do-

brze?
(Wesołość na sali)
W trakcie drugiego czytania wnioski o charak-

terze legislacyjnym zgłosili panowie senatorowie: 
Marek Borowski, Piotr Zientarski, Robert Dowhan. 
Czy senatorowie chcą jeszcze zabrać głos?

(Senator Robert Dowhan: Nie, dziękuję.)
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawców 
i wnioskodawców w związku z przedstawionym 
dodatkowym sprawozdaniem. Czy ktoś z państwa 
senatorów pragnie zadać takie pytanie?

(Głosy z sali: Nie, nie chce. Nie.)
(Głosy z sali: Tak, tak.)
Tak?
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie ma pytań.)
Tak czy nie? Pytam konkretnie.
Pan senator Ryszka, proszę.
(Senator Kazimierz Kleina: Nieuświadomiony…)

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja chciałbym tylko zapytać pana senatora 

Zientarskiego, czy dalej podtrzymuje swój wniosek, 
skoro dzisiaj rada miasta Kijowa podjęła uchwałę 
o zmianie nazwy Prospektu Moskiewskiego na Aleję 
Stepana Bandery.

Senator Piotr Zientarski:
Tak, tym bardziej podtrzymuję, ponieważ uwa-

żam, że tym bardziej potrzebna jest kontynuacja dzie-
ła pojednania i dialogu oraz wzmocnienie współpracy 
władz Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy. (Oklaski) 
Tym bardziej!

Powracamy do rozpatrywania punktu pięt-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobój-
stwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na 
obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939–1945.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania 
projektu uchwały skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej i zobowiązał komisję do przedsta-
wienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu do-
datkowego sprawozdania. Znajduje się ono w druku 
nr 236 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora Jana 

Żaryna, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca  
Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Uprzejmie informuję, że podczas posiedzenia 

Komisji Ustawodawczej w przerwie w naszych ob-
radach zostały podjęte głosowania. Wniosek o od-
rzucenie uchwały przepadł – 4 osoby głosowały za, 
9 osób było przeciw. Z kolei w przypadku poprawki 
pana senatora Piotra Zientarskiego w głosowaniu 4 
osoby były za, 8 – przeciw, 1 osoba się wstrzymała. 
W związku z tym poprawka nie została przyjęta.

Dlatego wnoszę i proszę o podjęcie uchwały bez 
poprawek.

Pojawiły się dwa wnioski mniejszości, zostały 
złożone. To wszystko.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości komisji, 

pana senatora Marka Borowskiego, o przedstawienie 
wniosku popartego przez mniejszość komisji.

Senator Sprawozdawca  
Marek Borowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Jest to wniosek o niepodejmowanie tej uchwały, 

przede wszystkim w związku z tym, iż 3 lata temu 
została podjęta uchwała w tej sprawie i zdaniem 
wnioskodawców jej tekst jest bardziej rozbudowany, 
głębszy i wystarczający. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości komisji, 

pana senatora Piotra Zientarskiego, o przedstawienie 
wniosku popartego przez mniejszość komisji.

(marszałek S. Karczewski)
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Przystępujemy do głosowania w sprawie wyraże-
nia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na 
pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenia 
pana senatora Waldemara Bonkowskiego.

Senat wyraża zgodę na pociągnięcie senatora do 
odpowiedzialności za wykroczenie w drodze uchwały 
podjętej bezwzględną większością głosów ustawowej 
liczby senatorów. Nieuzyskanie wymaganej większo-
ści głosów oznacza przyjęcie uchwały o niewyrażeniu 
zgody na pociągnięcie senatora do odpowiedzialności 
za wykroczenie.

Głosowanie w sprawach personalnych jest tajne 
i odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do 
głosowania.

Do przeprowadzenia głosowania tajnego wy-
znaczam sekretarzy pana senatora Arkadiusza 
Grabowskiego, pana senatora Łukasza Mikołajczyka 
i pana senatora Jerzego Wcisłę.

Za chwilę wyznaczeni senatorowie sekretarze 
rozdadzą państwu senatorom karty do głosowania 
tajnego. Na karcie do głosowania tajnego należy 
postawić tylko jeden znak „x”. Tylko jeden znak 
„x”. Karta do głosowania, na której postawiono 
więcej niż jeden znak „x” albo nie postawiono 
żadnego znaku „x”, zostanie uznana za głos nie-
ważny.

Po wypełnieniu kart do głosowania tajnego pań-
stwo senatorowie w kolejności alfabetycznej będą 
wrzucać karty do urn. Następnie zostanie zarządzona 
przerwa… Ile minut?

(Głos z sali: 10 minut.)
…w obradach, w trakcie której senatorowie se-

kretarze dokonają obliczenia głosów oraz sporządzą 
protokół głosowania tajnego.

Bardzo proszę teraz senatorów sekretarzy o rozda-
nie kart do głosowania, a państwa senatorów proszę 
o wypełnienie tych kart.

Będzie jeszcze jedno głosowanie tajne po tym 
głosowaniu tajnym.

Czy wszyscy państwo senatorowie otrzymali karty 
do głosowania?

To bardzo proszę senatora sekretarza Arkadiusza 
Grabowskiego o odczytywanie kolejno, w porządku 
alfabetycznym, nazwisk senatorów. Państwa sena-
torów zaś proszę, żeby po wyczytaniu ich nazwisk 
wrzucili do urny wypełnione karty do głosowania 
tajnego.

Panie Senatorze, proszę odczytać imiona i nazwi-
ska.

(Senator Stanisław Kogut: Ale my kart nie mamy.)
(Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: Nie 

wszyscy mają karty.)
(Senator Stanisław Kogut: Panie Marszałku, jesz-

cze nie mamy kart.)
To reszta dostanie. Proszę czytać.
Już mówiłem, żeby czytać.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dobrze.
Czy jeszcze są pytania? Nie ma.
(Senator Marek Borowski: Nie ma.)
Nie widzę i nie słyszę zgłoszeń. Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu 
uchwały, a następnie, w przypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawioną poprawką. Po prze-
prowadzeniu głosowania nad zgłoszoną poprawką 
przystąpimy do głosowania nad przyjęciem projek-
tu uchwały w całości ze zmianami wynikającymi 
z przyjętej poprawki… bądź będzie ona nieprzyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem pana 
senatora Marka Borowskiego oraz Roberta Dowhana 
o odrzucenie projektu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 90 senatorów, 27 było za, 61 – przeciw, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 32)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie projektu 

uchwały przystępujemy do głosowania nad poprawką 
senatora Piotra Zientarskiego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Rulewski: To jest sukces. Sukces!)
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 90 senatorów, 31 było za, 58 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 33)
(Głos z sali: Jak nieniewolnik.)
Przystępujemy do głosowania nad projektem 

uchwały w całości; jest zawarty w druku nr 236 S.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 60 było za, 23 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 34)
Wobec wyników…(Oklaski)
Dziękuję.
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie oddania hołdu ofiarom lu-
dobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraiń-
skich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 
1939–1945.

Poproszę o następny scenariusz.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwuna-

stego porządku obrad: wyrażenie zgody na pociągnię-
cie do odpowiedzialności za wykroczenia senatora 
Waldemara Bonkowskiego.
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Andrzej Mioduszewski,
Andrzej Misiołek,
Krzysztof Mróz,
Grzegorz Napieralski,
Jarosław Obremski,
Bogusława Orzechowska,
Andrzej Pająk,
Maria Pańczyk-Pozdziej,
Grzegorz Peczkis,
Marek Pęk,
Wojciech Piecha,
Leszek Piechota,
Aleksander Pociej,
Marian Poślednik,
Michał Potoczny,
Krystian Probierz,
Zdzisław Pupa,
Konstanty Radziwiłł,
Marek Rocki,
Tadeusz Romańczuk,
Jadwiga Rotnicka,
Jan Rulewski,
Jarosław Rusiecki,
Sławomir Rybicki,
Czesław Ryszka,
Janina Sagatowska,
Michał Seweryński,
Krzysztof Słoń,
Waldemar Sługocki,
Andrzej Stanisławek,
Lidia Staroń,
Grażyna Sztark,
Aleksander Szwed,
Antoni Szymański,
Rafał Ślusarz,
Przemysław Termiński,
Piotr Wach,
Artur Warzocha,
Jerzy Wcisła,
Kazimierz Wiatr,
Jacek Włosowicz,
Andrzej Wojtyła,
Alicja Zając,
Józef Zając,
Barbara Zdrojewska,
Piotr Zientarski,
Jan Żaryn.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę państwa, czy wszyscy państwo senatorowie 

oddali głosy? Wszyscy oddali głosy.
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę teraz senatorów sekretarzy o obli-

czenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania 
tajnego.

Senator Sekretarz  
Arkadiusz Grabowski:

Jan Filip Libicki,
Rafał Ambrozik,
Anna Anders,
Mieczysław Augustyn,
Adam Bielan,
Grzegorz Bierecki,
Przemysław Błaszczyk,
Aleksander Bobko,
Ryszard Bonisławski,
Waldemar Bonkowski,
Marek Borowski,
Bogdan Borusewicz,
Barbara Borys-Damięcka,
Margareta Budner,
Jerzy Chróścikowski,
Zbigniew Cichoń,
Leszek Czarnobaj,
Grzegorz Czelej,
Jerzy Czerwiński,
Dorota Czudowska,
Wiesław Dobkowski,
Jan Dobrzyński,
Robert Dowhan,
Jarosław Duda,
Jerzy Fedorowicz,
Piotr Florek,
Robert Gaweł,
Adam Gawęda,
Stanisław Gogacz,
Mieczysław Golba,
Arkadiusz Grabowski,
Tomasz Grodzki,
Maciej Grubski,
Jan Hamerski,
Jan Maria Jackowski,
Andrzej Kamiński,
Stanisław Karczewski,
Wiesław Kilian,
Kazimierz Kleina,
Bogdan Klich,
Andrzej Kobiak,
Maria Zofia Koc,
Stanisław Kogut,
Władysław Komarnicki,
Tadeusz Kopeć,
Małgorzata Kopiczko,
Waldemar Kraska,
Maciej Łuczak,
Józef Łyczak,
Ryszard Majer,
Robert Mamątow,
Marek Martynowski,
Łukasz Mikołajczyk,
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Przystępujemy do głosowania tajnego w sprawie 
wyrażenia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej 
zgody na odwołanie Magdaleny Gaj ze stanowiska 
prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Głosowanie tajne odbywa się przy użyciu opieczę-
towanych kart do głosowania. Do przeprowadzenia 
głosowania tajnego wyznaczam sekretarzy: pana se-
natora Arkadiusza Grabowskiego, senatora Łukasza 
Mikołajczyka, senatora Jerzego Wcisłę.

Za chwilę wyznaczeni senatorowie sekretarze roz-
dadzą państwu senatorom karty do głosowania tajne-
go. Na karcie do głosowania tajnego należy postawić 
tylko jeden znak „x”. Karta do głosowania, na której 
postawiono więcej niż jeden znak „x” albo nie posta-
wiono żadnego, zostanie uznana za głos nieważny.

Po wypełnieniu kart do głosowania tajnego pań-
stwo senatorowie w kolejności alfabetycznej będą 
wrzucać karty do urny. Następnie zostanie zarządzo-
na przerwa, w trakcie której senatorowie sekretarze 
dokonają obliczenia głosów oraz sporządzą protokół 
z głosowania tajnego.

Proszę teraz senatorów sekretarzy o rozdanie kart 
do głosowania, a państwa senatorów o wypełnienie 
tych kart.

(Rozmowy na sali)
(Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: Jan Filip 

Libicki, Rafał Ambrozik…)
Jeszcze momencik… Czy wszyscy senatorowie 

otrzymali karty do głosowania tajnego?
Dobrze. Teraz już można czytać nazwiska.

Senator Sekretarz  
Arkadiusz Grabowski:
Jan Filip Libicki,
Rafał Ambrozik,
Anna Anders,
Mieczysław Augustyn,
Adam Bielan,
Grzegorz Bierecki,
Przemysław Błaszczyk,
Aleksander Bobko,
Ryszard Bonisławski,
Waldemar Bonkowski,
Marek Borowski,
Bogdan Borusewicz,
Barbara Borys-Damięcka,
Margareta Budner,
Jerzy Chróścikowski,
Zbigniew Cichoń,
Leszek Czarnobaj,
Grzegorz Czelej,
Jerzy Czerwiński,
Dorota Czudowska,
Wiesław Dobkowski,
Jan Dobrzyński,

Zarządzam przerwę do godziny 22.17.
(Senator Adam Bielan: Będzie jeszcze jedno gło-

sowanie?)
Proszę państwa, będzie jeszcze jedno głosowanie 

tajne, tak że bardzo proszę państwa o obecność.
(Przerwa w obradach od godziny 22 minut 07  

do godziny 22 minut 17)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Powracamy do rozpatrywania punktu dwuna-

stego porządku obrad: wyrażenie zgody na pociągnię-
cie do odpowiedzialności za wykroczenia senatora 
Waldemara Bonkowskiego.

Informuję, że senatorowie sekretarze zakończy-
li obliczanie głosów i sporządzili protokół tajnego 
głosowania.

Ogłaszam wyniki i odczytuję protokół.
Protokół głosowania tajnego z dnia 7 lip-

ca 2016 r. w sprawie wyrażenia przez Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie 
do odpowiedzialności za wykroczenia senatora 
Waldemara Bonkowskiego.

Wyznaczeni przez marszałka Senatu do prze-
prowadzenia głosowania tajnego sekretarze Senatu, 
senator Arkadiusz Grabowski, senator Łukasz 
Mikołajczyk i senator Jerzy Wcisła, stwierdzają, że 
w głosowaniu tajnym w sprawie wyrażenia przez 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnię-
cie do odpowiedzialności za wykroczenia senatora 
Waldemara Bonkowskiego oddano głosów 84, w tym 
głosów ważnych 81. Za wyrażeniem zgody głosowało 
3 senatorów, przeciw głosowało 77 senatorów, wstrzy-
mał się od głosu 1 senator. Wymagana bezwzględna 
większość – 51.

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie 
niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowie-
dzialności za wykroczenia pana senatora Waldemara 
Bonkowskiego.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szesna-
stego porządku obrad: wyrażenie zgody na odwołanie 
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, UKE.

Przypominam, że zgodnie z art. 190 ust. 4 ustawy 
z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne 
prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej odwo-
łuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek prezesa Rady 
Ministrów. Wniosek taki został skierowany przez pre-
zesa Rady Ministrów w związku ze złożoną przez 
prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej rezygna-
cją. Sejm odwołał panią Magdalenę Gaj ze stanowiska 
prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 
7 lipca bieżącego roku. Uchwała Sejmu w tej sprawie 
zawarta jest w druku nr 243.

(marszałek S. Karczewski)
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Sławomir Rybicki,
Czesław Ryszka,
Janina Sagatowska,
Michał Seweryński,
Krzysztof Słoń,
Waldemar Sługocki,
Andrzej Stanisławek,
Lidia Staroń,
Grażyna Sztark,
Aleksander Szwed,
Antoni Szymański,
Rafał Ślusarz,
Przemysław Termiński,
Piotr Wach,
Artur Warzocha,
Jerzy Wcisła,
Kazimierz Wiatr,
Jacek Włosowicz,
Andrzej Wojtyła,
Alicja Zając,
Józef Zając,
Barbara Zdrojewska,
Piotr Zientarski,
Jan Żaryn.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Państwo senatorowie oddali głosy. Dziękuję.
Teraz bardzo proszę senatorów sekretarzy o obli-

czenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania 
tajnego.

Ogłaszam przerwę do godziny 22.33.
(Przerwa w obradach od godziny 22 minut 23  

do godziny 22 minut 33)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Powracamy do rozpatrywania punktu szesna-

stego porządku obrad: wyrażenie zgody na odwołanie 
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Informuję, że senatorowie sekretarze zakończyli 
obliczanie głosów i sporządzili projekt głosowania 
tajnego.

Ogłaszam wyniki głosowania.
Protokół głosowania tajnego z dnia 7 lipca 2016 r. 

w sprawie wyrażenia zgody przez Senat na odwoła-
nie Magdaleny Gaj ze stanowiska prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej. Wyznaczeni przez 
marszałka Senatu do przeprowadzenia głosowania 
tajnego sekretarze Senatu, pan senator Arkadiusz 
Grabowski, pan senator Łukasz Mikołajczyk i pan 
senator Jerzy Wcisła, stwierdzają, że w głosowaniu 
tajnym w sprawie wyrażenia przez Senat zgody na 
odwołanie Magdaleny Gaj ze stanowiska preze-
sa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oddano 66 
głosów, w tym 66 głosów ważnych. Za wyrażeniem 

Robert Dowhan,
Jarosław Duda,
Jerzy Fedorowicz,
Piotr Florek,
Robert Gaweł,
Adam Gawęda,
Stanisław Gogacz,
Mieczysław Golba,
Arkadiusz Grabowski,
Tomasz Grodzki,
Maciej Grubski,
Jan Hamerski,
Jan Maria Jackowski,
Andrzej Kamiński,
Stanisław Karczewski,
Wiesław Kilian,
Kazimierz Kleina,
Bogdan Klich,
Andrzej Kobiak,
Maria Zofia Koc,
Stanisław Kogut,
Władysław Komarnicki,
Tadeusz Kopeć,
Małgorzata Kopiczko,
Waldemar Kraska,
Maciej Łuczak,
Józef Łyczak,
Ryszard Majer,
Robert Mamątow,
Marek Martynowski,
Łukasz Mikołajczyk,
Andrzej Mioduszewski,
Andrzej Misiołek,
Krzysztof Mróz,
Grzegorz Napieralski,
Jarosław Obremski,
Bogusława Orzechowska,
Andrzej Pająk,
Maria Pańczyk-Pozdziej,
Grzegorz Peczkis,
Marek Pęk,
Wojciech Piecha,
Leszek Piechota,
Aleksander Pociej,
Marian Poślednik,
Michał Potoczny,
Krystian Probierz,
Zdzisław Pupa,
Konstanty Radziwiłł,
Marek Rocki,
Tadeusz Romańczuk,
Jadwiga Rotnicka,
Jan Rulewski,
Jarosław Rusiecki,

(marszałek S. Karczewski)
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(marszałek S. Karczewski) szenie małego ruchu granicznego zostało źle przyjęte 
w regionach nim objętych.

Jako przyczynę zawieszenia małego ruchu gra-
nicznego podano troskę o bezpieczeństwo w Polsce 
w okresie szczytu NATO oraz Światowych Dni 
Młodzieży połączonych z wizytą Ojca Świętego.

O ile trudno dyskutować z potrzebą zapewnienia 
bezpieczeństwa wymienionym wydarzeniom, o tyle 
równie trudno znaleźć powiązania między małym 
ruchem granicznym a zagrożeniem dla wymienionych 
wydarzeń, w tym przede wszystkim zagrożeniem 
terrorystycznym.

Proszę zatem o następujące informacje.
Czy w przeszłości mechanizm małego ruchu 

granicznego był wykorzystywany przez środowiska 
związane lub podejrzewane o związki z terroryzmem 
lub zorganizowaną przestępczością? Jeżeli tak, to jaka 
jest skala tego zjawiska?

Proszę o przedstawienie danych na temat liczby 
wykrytych w przeszłości faktów łamania prawa w za-
kresie małego ruchu granicznego, szczególnie w za-
kresie dotyczącym: prób przekroczenia granicy przez 
osoby nieupoważnione, w tym przez osoby poszuki-
wane lub podejrzewane o popełnienie przestępstw; 
przemycenia przez granicę broni, narkotyków lub 
innych rzeczy, wskazujących na wykorzystywanie 
małego ruchu granicznego przez zorganizowane gru-
py przestępcze.

Czy – a jeśli tak, to jakie – fakty związane z odpo-
wiedzią na te pytania oraz inne fakty mające związek 
z funkcjonowaniem małego ruchu granicznego uza-
sadniają jego czasowe zawieszenie?

Czy były podejmowane wysiłki, które mogłyby 
ewentualnie spowodować uszczelnienie małego ruchu 
granicznego bez zawieszenia jego funkcjonowania? 
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz pan senator Jerzy Czerwiński. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Swoje oświadczenie kieruję do ministra spraw 

wewnętrznych i administracji, pana Mariusza 
Błaszczaka.

Szanowny Panie Ministrze!
Przed kilkoma miesiącami w gminie Chrząstowice 

w województwie opolskim zamontowano dwujęzycz-
ne tablice z nazwami stacji kolejowych. PKP PLK zro-
biło to pomimo protestów licznych osób i środowisk, 
także moich. Uważam, że tablice te zamontowano 
bezprawnie, w sprzeczności z ustawą z 6 stycznia 

zgody głosowało 54 senatorów, przeciw głosowało 
12 senatorów, nikt się nie wstrzymał od głosu.

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na od-
wołanie pani Magdaleny Gaj ze stanowiska prezesa 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

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 drugiego posiedzenia 
Senatu został wyczerpany.

Następne posiedzenie Senatu odbędzie się 
w dniach 20, 21 i 22 lipca i rozpocznie się o godzinie 
11.00. Porządek tego posiedzenia zostanie państwu 
przesłany pocztą elektroniczną.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadcze-
nia złożone do protokołu zostaną zamieszczone 
w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego. 
Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. 
Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy zwią-
zane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może 
ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku 
obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek od-
mówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, któ-
rych treści nie można ustalić lub których wygłoszenie 
przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym 
na to czasie, czyli w ciągu 5 minut. Nad oświadcze-
niami senatorskimi nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos?

Pan senator Jerzy Wcisła, bardzo proszę.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Oświadczenie kieruję do ministra spraw we-

wnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka.
4 lipca zawieszono mały ruch graniczny z Ukrainą 

i rosyjskim obwodem kaliningradzkim, który w ogra-
niczonej przestrzeni ułatwiał ruch mieszkańców w re-
gionach przygranicznych Polski i wspomnianych 
państw. W ciągu kilku lat mały ruch graniczny stał 
się rzeczywistością akceptowaną we wszystkich re-
gionach, w których został wprowadzony. Służy nie 
tylko robieniu zakupów – co samo w sobie nie jest 
niczym złym – ale także ułatwieniu organizowania 
wielu przedsięwzięć. Np. w dniach 1–3 lipca tego 
roku, gdy ogłaszano zawieszenie małego ruchu gra-
nicznego, wspólnie z Rosjanami zorganizowaliśmy 
regaty na Zalewie Wiślanym. Nic dziwnego, że zawie-
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(senator J. Czerwiński) Zaznaczyć również należy, że opinia Rządowego 
Centrum Legislacji wyrażona w procesie konsulta-
cji rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 
10 sierpnia 2005 r. w sprawie umieszczania na zna-
kach i tablicach dodatkowych nazw w językach 
mniejszości narodowych i etnicznych oraz w języku 
regionalnym, na którą to opinię powołuje się PKP 
PLK, dotyczy aktu prawnego, który w tym zakresie 
nie ma w najmniejszym stopniu zastosowania, nie 
wspominając o tym, że w polskim systemie prawa 
opinie, nawet urzędów centralnych, nie są źródłem 
prawa.

Chciałbym również zauważyć, iż kwestie zwią-
zane z nazewnictwem stacji kolejowych nie są we-
wnętrzną sprawą spółki PKP PLK, ale dotyczą rów-
nież szerokiej grupy innych osób, np. pasażerów. 
Stąd też, podobnie jak w przypadku oznakowania 
dróg, jest to materia, która nie może być uregulo-
wana inaczej niż w przepisach powszechnie obo-
wiązujących. W związku z tym, a także w związku 
z interwencjami obywateli zwracam się z prośbą 
o usunięcie opisanych tablic z podwójnymi nazwami 
polskimi i niemieckimi stacji kolejowych w gminie 
Chrząstowice ustawionych sprzecznie z obowiązu-
jącym w Polsce prawem. Z wyrazami szacunku, 
senator RP, Jerzy Czerwiński.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję, Panie Senatorze.
To już wszystko, tak?
Informuję, że protokół dwudziestego drugiego 

posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX 
kadencji zostanie udostępniony senatorom w ter-
minie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac 
Senackich, pokój nr 255.

Zamykam dwudzieste drugie posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych 
oraz o języku regionalnym.

Z dokonanej analizy przepisów prawa wynika, 
że na podstawie art. 12 ust. 1 tej ustawy możliwe 
jest, po spełnieniu przewidzianej prawem procedury, 
używanie dodatkowych, tradycyjnych nazw w języku 
mniejszości jedynie obok urzędowych nazw miej-
scowości i obiektów fizjograficznych oraz nazw ulic, 
ustalonych w języku polskim na podstawie odrębnych 
przepisów. W art. 13 ust. 6 wymienionej ustawy po-
stanowiono, że dodatkową nazwę miejscowości lub 
obiektu fizjograficznego w języku mniejszości uwa-
ża się za ustaloną, jeżeli została wpisana do rejestru 
gmin. Rejestr ten jest zbiorem nazw miejscowości. 
Przywołana ustawa nie przewiduje zatem, aby przed-
miotowe nazwy dotyczyły również stacji kolejowych. 
Także ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych 
nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych 
nie dotyczy nazw stacji i przystanków kolejowych.

Kwestie związane z oznakowaniem w ruchu dro-
gowym reguluje szczegółowo rozporządzenie mini-
strów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i ad-
ministracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków 
i sygnałów drogowych, zaś zasady umieszczania na 
znakach i tablicach dodatkowych nazw w językach 
mniejszości – rozporządzenie ministra infrastruktury 
z dnia 10 sierpnia 2005  r. w sprawie umieszczania na 
znakach i tablicach dodatkowych nazw w językach 
mniejszości narodowych i etnicznych oraz w języku 
regionalnym. Oba akty prawne nie mają zastosowania 
w szeroko rozumianym oznakowaniu w ruchu kole-
jowym. Niedopuszczalne jest więc w tym przypadku 
stosowanie wykładni rozszerzającej i powoływanie 
się na przepisy, które dotyczą nazewnictwa miejsco-
wości, do ustalania nazw stacji kolejowych. Nawet 
wtedy, gdyby były one – nazwy stacji i przystanków 
kolejowych – tożsame z nazwami miejscowości.

(Koniec posiedzenia o godzinie 22 minut 42)
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    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1 R. Ambrozik - + + + + - + + - + + + + - - + - + - -
  2 A.M. Anders - + + + + - + . . . + + + - - + - + - -
  3 M. Augustyn + + + + ? + - - . . + - - - + + + + + +
  4 A. Bielan . . . . . . . + . . + + + - - + - + - -
  5 G. Bierecki - + + + + - + + - + + + + - - + - - - -
  6 P. Błaszczyk - . . . . - + + - + + + + - - + - + - -
  7 A. Bobko - + + + + - + + - + + + + + - - - + - -
  8 R. Bonisławski + + + + + . . . . . . . . . . . . . . .
  9 W. Bonkowski - + + + ? - + + - + + + + . - + - + - -
  10 M. Borowski + + + + + ? - - + - - - - - + + + ? + +
  11 B. Borusewicz + + + + + + - - + . - - - - + + + + + +
  12 B. Borys-Damięcka + + + + + + ? . + - + - - - + + + + + +
  13 M. Budner - + + + + - + + . + + + + . - + - + - -
  14 J. Chróścikowski - + + + + - + + - + . . . . . . - + - -
  15 Z. Cichoń - + + + + - + . . + + + + . - + - + . .
  16 L. Czarnobaj + + + + + + ? - + . + - - - + + + + + +
  17 G. Czelej - . . . + - + + - + + + + - - + - + - -
  18 J. Czerwiński - + + + + - + + - + + + + - - + - + - -
  19 D. Czudowska - + + + + . . . . . . . . . . . . . . .
  20 W. Dobkowski - + + + + - + + - + + + + - - + - + - -
  21 J. Dobrzyński - + + + + - + + . . . . . . . . . . . .
  22 R. Dowhan + + + + + + - - . . + - - - + + + + + +
  23 J. Duda + . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  24 J. Fedorowicz + + + + + ? + - + . + - - - + + + + + +
  25 P. Florek + + + + + + ? - + - + - - - + + + + + +
  26 R. Gaweł - + + + + - + + - + + + + - - + - + - -
  27 A. Gawęda - + + + + - + + - + + + + - - + - + - -
  28 S. Gogacz - + + + + - + + - . + + + - - + - + - -
  29 M. Golba . + + + + - + + - . + + + - - + - + - -
  30 A. Grabowski - + + + + - + + - + + + + - - + - + - -
  31 T. Grodzki . . . . . . . . . - + - - - + - . - + +
  32 M. Grubski + + + + + + ? - . . + - - - + + + + + +
  33 J. Hamerski - + + + + - + + - + + + + - - + - + - -
  34 J.M. Jackowski - . . . . - + + . + + + + - - - - + - -
  35 A. Kamiński - + + + + - + + - + + + + - - + - + - -
  36 S. Karczewski - + + + + - + . - . + + + - - + - + - -
  37 W. Kilian + + + + + + ? - + . + - - - + + + + + +
  38 K. Kleina + + + + + + - - + . + - - - + + + + + +
  39 B. Klich + + + + + + + - + - + - - - + + . + + +
  40 A. Kobiak . + + + + + + - + - + - - . + + + + + +
  41 M. Koc - + + + + . . + . + + + + - - + - + - -
  42 S. Kogut - + + + + - + + - + + + + - - + - + - -
  43 W. Komarnicki + + + + + + + - + . . . . . . . . . . .
  44 T. Kopeć - . . . . - + + . . + + + - - + - + - -
  45 M. Kopiczko - + + + + . . + - . + + + - - + - + - -
  46 W. Kraska - + + + + - + + - . + + + - - + - + - -
  47 J.F. Libicki + . . . . - + . . - + - - - + + + + + +
  48 M. Łuczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  49 J. Łyczak - + + + + - + + - + + + + - - + - + - -
  50 R. Majer - + + + + - + + - . + + + - - + - + - -
  51 R. Mamątow - + + + + - + + - . + + + ? - + - + - -
  52 M. Martynowski - + + + + - + + - + + + + - - + - + - -
  53 Ł. Mikołajczyk - + + + + - + + - + + + + - - + - + - -
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  54 A. Mioduszewski - + + + + - + + - + + + + - - + - + - -
  55 A. Misiołek . . . . . + + - + - + - - - + + + + + +
  56 K. Mróz - + + + + - + + . + + + + - - + - + - -
  57 G. Napieralski . . . . . ? ? . . ? + - - - + + + + + +
  58 J. Obremski - . . . . - + + + + + + + - + + - + + +
  59 B. Orzechowska - + + + + - + + - + + + + - - + - + - -
  60 A. Pająk - + + + + ? + + . + + + + . - . - + - -
  61 M. Pańczyk-Pozdziej + + + + + + + - + - + - - - + + + + + +
  62 G. Peczkis - . . . . - + + . . + + + - - + - + - -
  63 M. Pęk - + + + + - + + - + + + + - - + - + - -
  64 W. Piecha - + + + + - + + - + + + + - - + - + - -
  65 L. Piechota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  66 A. Pociej . . . . . ? + . + . + - - - + + + + + +
  67 M. Poślednik + . . . + + + - + . + - - - + + + + + +
  68 M. Potoczny - + + + + - + . - . + + + - - + - + - -
  69 K. Probierz - + + + + - + + - + + + + - - + - + - -
  70 Z. Pupa - + + + + - + + . . + + + - - - - + - -
  71 K. Radziwiłł . . . . . - + . . . . . . . . . . . . .
  72 M. Rocki . . . . . + + - . . + - - - + + + + + +
  73 T. Romańczuk - + + + + - + + - . + + + - - + - + - -
  74 J. Rotnicka + + + + + + ? - + . + - - - + + + + + +
  75 J. Rulewski + + + + + + ? - + - . . . . + + + + + +
  76 J. Rusiecki - + + + + - + + - + + + + - - + - + - -
  77 S. Rybicki + + + + + + ? - + - + - - - + + + + + +
  78 C. Ryszka - + + + + - + + - . + + + - - + - + - -
  79 J. Sagatowska - + + + + - + + - + + + + - - - - + - -
  80 M. Seweryński - + + + + - + + - + + + + - - + - + - -
  81 K. Słoń . . . . . - + + - + + + + - - + - + - -
  82 W. Sługocki + + + + + + + . . . . . . . . . . . . .
  83 A. Stanisławek - + + + + - + + - + + + + - - + - + - -
  84 L. Staroń . . . . . - + . . + + + + - ? + ? + + +
  85 G. Sztark + + + + + ? + - + - + - - - + - + - + +
  86 A. Szwed - + + + + - + + - . + + + - - + - + - -
  87 A. Szymański - + + + + - + . ? + + + + - - + - + - -
  88 R. Ślusarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  89 P. Termiński . . . . . + + - + - + - - . + + + + + +
  90 P. Wach + + + + + + - - + - + - - - + + + + + +
  91 A. Warzocha - + + + + - + + - + + + + - - + - + - -
  92 J. Wcisła . . . . . + ? . . . + - - - + + + + + +
  93 K. Wiatr - + + + + - + + - . + + + - - + - + - -
  94 J. Włosowicz - + + + + . . + - . + + + - - + - + - -
  95 A. Wojtyła - + + + + - + + - . + + + - - + - + - -
  96 A. Zając - + + + + - + + - . + + + - - + - + - -
  97 J. Zając - . . . . + - + ? + + + + - + + + + + +
  98 B. Zdrojewska + + + + + + ? - . - + - - - + + + + + +
  99 P. Zientarski + + + + + + + - + . + - - + + + + + + +
  100 J. Żaryn - . . . . - + + - + + + + - - + - + - -
 
  Głosujących 84 75 75 75 77 89 89 80 70 56 88 88 88 82 89 88 88 90 89 89
  Za 26 75 75 75 75 26 71 55 23 40 86 59 59 2 32 82 29 86 33 33
  Przeciw 58 0 0 0 0 57 7 25 45 15 2 29 29 79 56 6 58 3 56 56
  Wstrzymało się 0 0 0 0 2 6 11 0 2 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0
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    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
  1 R. Ambrozik - - + - - - + + + + + - - +
  2 A.M. Anders - - + - - - + + + + + - - +
  3 M. Augustyn + + + + + + - + + + + + + -
  4 A. Bielan - - + - - - + + + + + - - +
  5 G. Bierecki - - + - - - + + + + + - - +
  6 P. Błaszczyk - - + - - - + + + + + - - +
  7 A. Bobko - - + + - - + + + + + - - +
  8 R. Bonisławski . . . . . . . . . . . . . .
  9 W. Bonkowski - - + + - + + + + + + - - +
  10 M. Borowski + + + + + + - + + - + + + -
  11 B. Borusewicz + + + + + + - + + + + + + -
  12 B. Borys-Damięcka + + + + + + - + + + + + + -
  13 M. Budner - - + - - ? + + + + + - - +
  14 J. Chróścikowski - - + - - - + + + + + - - +
  15 Z. Cichoń . - . . . - + + + + + - - +
  16 L. Czarnobaj + + + + + + - + + - - + + -
  17 G. Czelej - - + - - - + + + + + - - +
  18 J. Czerwiński - - + - - + + + + + + - - +
  19 D. Czudowska . . . . . . . . . . . . . .
  20 W. Dobkowski - - + - - - + + + + + - - +
  21 J. Dobrzyński . . . . . . . . . . . . . .
  22 R. Dowhan + + + + + + - + + - + + + -
  23 J. Duda . . . . . . . . . . . . . .
  24 J. Fedorowicz + + + + + + - + + ? + + + -
  25 P. Florek + + + + + + - + + . + + + -
  26 R. Gaweł - - + - - - + + + + + - - +
  27 A. Gawęda - - + - - - + + + + + - - +
  28 S. Gogacz - - + - - - + + + + + - - +
  29 M. Golba - - + - - - + + + + + - - +
  30 A. Grabowski - - + - - - + + + + + - - +
  31 T. Grodzki . + + + + + - + + - + + + .
  32 M. Grubski + + + + + + - + + + + + + -
  33 J. Hamerski - - + - - - + + + + + - - +
  34 J.M. Jackowski - - + - - - + + + + + - - +
  35 A. Kamiński - - + - - - + + + + + - - +
  36 S. Karczewski - - + - - - + + + + + - - +
  37 W. Kilian + + + + + + - + + - + ? + .
  38 K. Kleina + + + + + + - + + + - + + -
  39 B. Klich + + + + + + - ? + - + + + -
  40 A. Kobiak + + + + + + - + + - + + + -
  41 M. Koc - - + - - - + + + + + - - +
  42 S. Kogut - - + - - - + + + + + - - +
  43 W. Komarnicki . . . . . . . . . . . . . .
  44 T. Kopeć - - + - - - + + + + + - - +
  45 M. Kopiczko - - + - - - + + + + + - - +
  46 W. Kraska - - + - - - + + + + + - - +
  47 J.F. Libicki + + + + + + - + + - + + + -
  48 M. Łuczak . . . . . . . . . . . . . .
  49 J. Łyczak - - + - - - + + + + + - - +
  50 R. Majer - - + - - - + + + + + - - +
  51 R. Mamątow - - + - - - + + + + + - - +
  52 M. Martynowski - - + - - - + + + + + - - +
  53 Ł. Mikołajczyk - - + - - - + + + + + - - +
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  54 A. Mioduszewski - - + - - - + + + + + - - +
  55 A. Misiołek + + + + + + - + + + + + + .
  56 K. Mróz - - + - - - + + + + + - - +
  57 G. Napieralski + + + + + + - + + - + + + -
  58 J. Obremski + + + - - - + + + + + - + ?
  59 B. Orzechowska + + + - - - + + + + + - - +
  60 A. Pająk - - + - - - + + + + + - - +
  61 M. Pańczyk-Pozdziej + + + + + + - + + ? + + + -
  62 G. Peczkis - - + - - - + + + + + - - +
  63 M. Pęk - - + - - - + + + + + - - +
  64 W. Piecha - - + - . - + + + + + - - +
  65 L. Piechota . . . . . . . . . . . . . .
  66 A. Pociej + + + + + + - + + ? + ? + -
  67 M. Poślednik + + + + + + - + + - + + + .
  68 M. Potoczny - - + - - - + + + + + - - +
  69 K. Probierz - - + - - - + + + + + - - +
  70 Z. Pupa - - + - - - + + + + + - - +
  71 K. Radziwiłł . . . . . . . . . . . . . .
  72 M. Rocki + + + + + + - + + - + - + +
  73 T. Romańczuk - - + - - - + + + + + - - +
  74 J. Rotnicka . + + + + + - + + ? + + + -
  75 J. Rulewski + + + + - + + + + - + + + -
  76 J. Rusiecki - - + - - - + + + + + - - +
  77 S. Rybicki + + + + + + - + + + + + + -
  78 C. Ryszka - - + - - - + + + + + - - +
  79 J. Sagatowska - - + - - - + + + + + - - +
  80 M. Seweryński - - + - - - + + + + + - - +
  81 K. Słoń - - + - - - + + + + + - - +
  82 W. Sługocki . . . . . . . . . . . . . .
  83 A. Stanisławek - - + - - - + + + + + - - +
  84 L. Staroń + + + + - + + + + + + - ? +
  85 G. Sztark . + + + + + - + + + + + + .
  86 A. Szwed - - + - - - + + + + + - - +
  87 A. Szymański - - + - - - + + + + + - - +
  88 R. Ślusarz . . . . . . . . . . . . . .
  89 P. Termiński + + + + + + - + + - + + + -
  90 P. Wach + + + + + + - + + - + + + -
  91 A. Warzocha - - + - - - + + + + + - - +
  92 J. Wcisła + + + + + + - + + ? + + + .
  93 K. Wiatr - - + - - - + + + + + - - +
  94 J. Włosowicz - - + - - - + + + + + - - +
  95 A. Wojtyła - - + - - - + + + + + - - +
  96 A. Zając + - + - - - + + + + + - - +
  97 J. Zając + + + + + + + + + + + - - +
  98 B. Zdrojewska + + + + + + - + + - + + + -
  99 P. Zientarski + + + + + + - + + + + + + -
  100 J. Żaryn - - + - - - + + + + + - - +
 
  Głosujących 86 90 89 89 88 90 90 90 90 89 90 90 90 84
  Za 32 34 89 34 30 34 61 89 90 69 88 27 31 60
  Przeciw 54 56 0 55 58 55 29 0 0 15 2 61 58 23
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5 0 2 1 1
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Przemówienie senatora Łukasza Mikołajczyka  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Szanowna Pani Marszałek! Szanowne Panie i Szanowni Panowie Senatorowie!
Po zapoznaniu się z opinią do ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi 

spółkami oraz po analizie celu i przedmiotu regulacji jestem przekonany o konieczności jej procedowania 
i podjęcia dyskusji. Już dawno powinna się odbyć taka wymiana poglądów.

Szanowni Państwo, ta ustawa oznacza istotną zmianę podejścia do zasad kształtowania wynagrodzeń w spół-
kach handlowych z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, a także państwowych i ko-
munalnych osób prawnych. W zamyśle projektodawców ma ona ustalić właściwą proporcję pomiędzy potrzebą 
zapewnienia elastycznego mechanizmu określania wynagrodzeń i zbliżenia go w maksymalnym stopniu do 
zasad obowiązujących na rynku a potrzebą pełnej realizacji konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej. 
Ponadto powinna przeciwdziałać potencjalnym nadużyciom i patologiom w tym zakresie.

Ta ustawa ma w znaczący sposób zmniejszać zarobki, chociaż i tak obecnie zakłada się, że to ograniczenie 
ma wynosić do 64 tysięcy zł brutto miesięcznie. To wysoka pensja, ale w porównaniu z wynagrodzeniami, 
które były wypłacane za poprzednich rządów prezesom spółek Skarbu Państwa, znacząco niższa. Z tak wy-
sokimi pensjami Prawo i Sprawiedliwość postanowiło skończyć. Dlatego jest ta ustawa, której zadaniem jest 
ograniczenie pewnych nadużyć. Wcześniej dochodziło do takich sytuacji, że prezesi prywatnych spółek, którzy 
wypracowywali zysk, zarabiali mniej niż nominaci poprzednich rządów, którzy nie przyczynili się do potęgi 
spółek. Nie przeszkadzało to, żeby w spółkach, które miały poważne kłopoty finansowe, prezesi zarabiali krocie.

Drodzy Państwo, wychodzimy z takiego założenia, że mienie publiczne powinno być dobrze zarządzane, 
a prezesi spółek powinni zarabiać, można powiedzieć kolokwialnie, w granicach przyzwoitości. Jest to realizacja 
projektów zgłaszanych przez nas w trakcie kampanii wyborczej. Po raz kolejny słowa dotrzymujemy.

Dlatego będziemy postulować, aby zarobki w spółkach Skarbu Państwa były adekwatne do wypracowy-
wanego zysku. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Andrzeja Kamińskiego  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Istotą procedowanego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny jest modyfikacja postanowień 
art. 6471 § 5 k.c. poprzez wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą inwestor będzie ponosił z wykonawcą i za-
wierającym umowę z podwykonawcą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budow-
lane wykonane przez podwykonawcę, pod warunkiem wyrażenia przez inwestora pisemnej zgody na zawarcie 
dalszej umowy o roboty budowlane między wykonawcą a podwykonawcą.

Dotychczasowe brzmienie art. 6471 § 5 k.c. wyrażające koncepcję solidarnej odpowiedzialności zawiera-
jącego umowę z podwykonawcą inwestora i wykonawcy oraz dotyczące charakteru zgody inwestora (zgoda 
milcząca albo czynna) na zawarcie dalszej umowy o roboty budowlane wywoływało w praktyce szereg pro-
blemów interpretacyjnych i kontrowersji. Stanowiło ono też element dodatkowego ryzyka dla inwestora, który 
niejednokrotnie po zapłaceniu wykonawcy czy też podwykonawcy za całość robót budowlanych zmuszony był 
następnie, po raz kolejny, uiścić wynagrodzenie należne podwykonawcom, którzy nie uzyskali swojej części 
wynagrodzenia od nieuczciwego wykonawcy/podwykonawcy.

Przedmiotowa regulacja zasługuje zatem w mojej ocenie na uwzględnienie, z jednej strony przyczyni się 
bowiem do czynnego udziału inwestora w procesie budowlanym, z drugiej – określając formę prawną zgody 
inwestora na zawarcie umowy z podwykonawcą, umożliwi uniknięcie przez inwestorów konieczności kilka-
krotnego ponoszenia kosztów za tę samą część prac, a tym samym przywróci choć w części swoistą równowagę 
stron stosunku prawnego.
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Przemówienie senatora Andrzeja Kamińskiego  
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Procedowana ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw 
stanowi w głównej mierze uzupełnienie i doprecyzowanie rozwiązań prawnych dotyczących świadczenia wy-
chowawczego z programu 500+ w kontekście alimentów i możliwości prowadzenia postępowań egzekucyjnych 
ze wskazanych świadczeń.

Jak pokazała praktyka, przedmiotowe regulacje są potrzebne w celu wyeliminowania swoistych wątpliwości 
interpretacyjnych, mogących skutkować odmową podwyżki alimentów z powodu uzyskiwania tego świadczenia 
wychowawczego, a także dokonywaniem zajęcia tych świadczeń, wpłacanych na konta bankowe beneficjentów, 
przez organy egzekucyjne prowadzące postępowania egzekucyjne poprzez zajęcie rachunków bankowych.

Istota i założenie świadczenia wychowawczego, jakim jest tzw. 500+, jak się zdaje, jednoznacznie wskazu-
je, iż pieniądze wypłacane w ramach programu „Rodzina 500+” nie powinny wpływać na zakres obowiązku 
alimentacyjnego, a także powinny ulec wyłączeniu spod egzekucji komorniczej prowadzonej z rachunku 
bankowego poprzez wprowadzenie ich do katalogu środków zwolnionych od egzekucji i nałożenie obowiązku 
oznaczenia ich specjalnym tytułem, który pozwoli na identyfikację świadczenia wychowawczego oraz w pełni 
ochroni je przed egzekucją sądową lub administracyjną.

W związku z tym, mając na uwadze założenia programu 500+, wprowadzone niniejszą ustawą regulacje 
doprecyzowujące należy uznać za w pełni zasadne. Tym samym w pełni aprobuję wprowadzenie zmian ob-
jętych procedowanym projektem.
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Na początku chciałbym odczytać opis wydarzeń z powiatu horochowskiego autorstwa Lucyny Kulińskiej, 
zamieszczony w księdze „Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich na tle losów ludności polskich Kresów w latach 
1943–1947”. Oto on. „Dochodzi północ. Koguty pieją. Cudowna księżycowa noc. Nagle w lasku za wsią – Pułhany 
w powiecie horochowskim – coś się poruszyło, jakieś szmery. Przywidzenie? Nie! Chwila ciszy. Potem znowu 
tur, tur, tur. Daleki skrzyp wozów. Cichy tętent kopyt końskich. I na drogę zalaną światłem księżyca wyjeżdża 
z lasku oddział konnych, a za nimi wozy i tłumy motłochu. Przysuwają się coraz bliżej wsi. Widać już teraz 
wyraźnie olbrzymie postacie z karabinami, nożami, siekierami, widłami i piłami.

Minęli pierwszą, drugą zagrodę, koło trzeciej zatrzymali się. Zeskoczyli z koni. Otoczyli dom, zdjęli karabiny 
z pleców i zaczęli gwałtownie dobijać się do drzwi i okien domostwa. Wychyliła się jakaś przerażona twarz 
kobieca. Strzelili – znikła. Przemocą, bo rozbiwszy drzwi i okna, wdarli się do chaty, po chwili szamotania 
rozległy się nieludzkie krzyki okropnie mordowanych. Wszystko zawarte było w tym krzyku. I ból spowo-
dowany fizycznym cierpieniem, i stokroć może gorszym widokiem mąk i okrutnej śmierci najbliższych. Żal 
za życiem młodym i nienawiść, i groźba! A nade wszystko wybijał się z tego natłoku uczuć okrzyk krzywdy 
wołającej o pomstę do nieba! A ludzie ci, jakby nie słysząc tego wszystkiego, szli od chaty do chaty, siejąc 
śmierć i spustoszenie.

A gdy wreszcie doszli do ostatniej zagrody, zajęli się wyłapywaniem resztek i dobijaniem tych, co nie zdążyli 
uciec, rabowaniem, a wreszcie paleniem chat. I znowu szli przez wieś, tu jeszcze kogoś chwycili, rzucili go do 
płonącego domu, tu dziecku głowę rozbili o pień drzewa, tu powiesili wyrostka. Aż wreszcie, po załadowaniu 
na wozy zrabowanego majątku zabitych, wsiedli i jak widma śmierci odjechali drogą zalaną światłem księżyca, 
wśród skrzypu kół i krzyków rozbestwionych.

Księżyc zbladł. Noc miała się ku końcowi. Tylko wielka łuna palącej się wsi oświetlała okolicę. Na zgliszczach 
wyły psy żałosnym głosem. Nagle zza niedopalonej stodoły wychylił się cień – Aleksander Kolman – spojrzał 
na drogę. Odjechali. Poruszył się. Wyszedł na podwórze i skierował swe kroki ku zgliszczom chaty. Potknął 
się o coś. Trup ojca. Dalej leżały zwłoki brata, dwóch sióstr, dwa maleńkie trupki jego córek dwulatek, jego 
żony, którą poznał tylko po ubraniu. Twarz miała zupełnie zeszpeconą. Drżącą ręką otarł pot z czoła. Pogrzebał 
w popiele, który pozostał po jego rodzinnej chacie, znalazł coś, co było kiedyś łopatą i poszedł do sadku. Tam 
w ulubionym miejscu całej rodziny zaczął kopać. Pracował tak do brzasku. Poznosił wszystkie trupy do wspól-
nej mogiły i zakopał. Słońce wzeszło, a on stał jeszcze z głową opuszczoną na piersi, ze wzrokiem wbitym 
w ziemię, nad grobem najbliższych, nad swoją przeszłością”.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ponad 60 lat temu nacjonaliści ukraińscy przystąpili do realizowania planu utworzenia niepodległego pań-

stwa ukraińskiego jednolitego narodowościowo – „Ukrainy dla Ukraińców”. Jak pisze Ewa Siemaszko, według 
ówczesnej nacjonalistycznej propagandy dopóki choć jeden Polak będzie na ukraińskich ziemiach, nie zdobędzie 
się niepodległej Ukrainy. „Bude lacka krow po kolina – bude wilna Ukrajina”; gdy polskiej krwi będzie po 
kolana, będzie wolna Ukraina – tym hasłem Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów i jej zbrojne bojówki, tj. 
Ukraińska Powstańcza Armia, uzasadniały ludobójstwo i agitowały za napadami. II wojna światowa miała być 
sprzyjającą ku temu okazją. Na przeszkodzie temu planowi stali Polacy, którzy choć na Wołyniu byli mniej-
szością (stanowili 16,6% ogółu ludności), do czasu wybuchu wojny mieli oparcie w silnym państwie polskim.

Mordowanie Polaków zaczęło się w 1939 r. Zamordowano tylko w tym roku ponad 10 tysięcy Polaków. 
Od stycznia do czerwca 1943 r. wymordowano drugie 10 tysięcy Polaków. Najgorsze miało nadejść. W nocy 
z 4 na 5 lipca 1943 r. UPA usiłowała wymordować Polaków w rejonie dużego polskiego ośrodka samoobrony 
Przebraże w powiecie Kiwerce, w którym od wiosny zgromadziło się kilka tysięcy Polaków w obawie przed 
ukraińskimi napadami.

11 lipca OUN-UPA rozpoczęła największą na Wołyniu akcję ludobójczą. Była to niedziela, w Cerkwi 
prawosławnej tego dnia obchodzono święto apostołów Piotra i Pawła. Tego dnia Polacy zostali zaatakowani 
w 4 gminach powiatu horochowskiego, tj. w co najmniej 11 miejscowościach, w 6 gminach powiatu włodzi-
mierskiego, tj. w co najmniej 85 miejscowościach, oraz w co najmniej 3 miejscowościach powiatu kowelskiego. 
Szczególnie wstrząsające były napady na świątynie dokonane 11 lipca. Łączna liczba zamordowanych Polaków 
na Wołyniu w ciągu jednego miesiąca, tj. lipca 1943 r., wyniosła ponad 10 tysięcy 500 osób.



197
22. posiedzenie Senatu w dniach 6 i 7 lipca 2016 r. 

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 22. posiedzenia Senatu

Niestety do dzisiaj historycy nie zbadali tej sprawy i nie odpowiedzieli na pytanie, kto i dlaczego mordował 
Polaków. Z tego powodu na polską naukę kładzie się głęboki cień stronniczości, ulegania polityce, a wreszcie 
indolencji. Jednocześnie niektórzy historycy stosują inwektywy pod adresem tych, którzy mówią prawdę o tej 
straszliwej zbrodni dokonanej nie tylko na ludności polskiej, ale też ukraińskiej. Nauka polska, jak i ukraiń-
ska biorą udział w tuszowaniu prawdy o zbrodni, w sposób wyraźny bronią jej sprawców, czyli Organizację 
Ukraińskich Nacjonalistów. To przecież ta ideologiczno-polityczna organizacja wszczęła w lipcu 1943 r. re-
wolucję narodową, mordując polską ludność. To członkowie tej organizacji stosowali wobec Polaków okrutne, 
sadystyczne tortury. Nie pomoże tu żadna polityczna poprawność – zbrodnię tę należy uznać za ludobójstwo. 
To ważne, że w uchwale Senatu napisaliśmy, iż „ofiary zbrodni popełnionych w latach 40. przez ukraińskich 
nacjonalistów do tej pory nie zostały w sposób należyty upamiętnione, a masowe mordy nie zostały nazwane, 
zgodnie z prawdą historyczną, ludobójstwem”. Lipcowe ludobójstwo Polaków do dzisiaj woła o pomstę do 
nieba. Woła także o pojednanie.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o uwzględnienie stanowiska Zrzeszenia Gmin Województwa 

Lubuskiego dotyczącego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”.
W ocenie samorządowców województwa lubuskiego dotychczasowe dwie edycje programu należy uznać 

za udane, gdyż przyczyniły się one do znacznego podniesienia jakości infrastruktury drogowej w regionie. 
Jednocześnie ich wdrożenie uwydatniło pewne dysproporcje, które pojawiły się pomiędzy poszczególnymi 
beneficjentami programu i wpłynęły znacząco na możliwości efektywnego wydatkowania wyasygnowanych 
funduszy.

Oceniając program z perspektywy beneficjentów, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego wnosi o roz-
patrzenie następujących postulatów.

1. Dostosowanie kryteriów do realiów własnościowych gmin. Postulat ten nawiązuje do podziału środków 
z budżetu państwa na dofinansowanie dróg powiatowych i gminnych ze stosownymi powiązaniami, znaczeniem 
w systemie komunikacyjnym i stopniem oddziaływania, z naciskami na te, które mają odpowiednie powiązania 
z dostępem do sieci dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Taka preferencja przyznaje większe szanse 
tym samorządom, których drogi powiatowe są głównymi arteriami w miastach. Kryteria oceniające stan pla-
nowanej inwestycji dotyczącej drogi uderzają przede wszystkim w gminy wiejskie. Zweryfikowanie potrzeb 
względem skategoryzowanych dróg w danym regionie przyczyniłoby się do rozbudowania infrastruktury 
w miejscach, gdzie jest ona bardzo potrzebna (tzw. „białe plamy”).

2. Zmniejszenie wysokości kwoty dofinansowania jednego zadania. Dotychczasowy próg wynosił 3 mi-
liony zł – ogranicza to dostęp małych gmin do udziału w programie. Powoduje to zwiększenie dysproporcji 
rozwojowych pomiędzy samorządami. Zmniejszenie progu do 1 miliona zł może spowodować zwiększenie 
szans małych gmin.

3. Zwiększenie alokacji środków pochodzących z zysku wypracowanego przez Państwowe Gospodarstwo 
Leśne „Lasy Państwowe” dla regionów, w których prowadzona jest zintensyfikowana gospodarka leśna. 
Województwo lubuskie notuje jeden z najwyższych wskaźników zalesienia. Transport drewna znacząco narusza 
substancję drogową w gminach wiejskich. Zgodnie ze źródłem pochodzenia środków należałoby kierować ich 
część w szczególności do gmin, które ponoszą straty z tytułu wspomnianej działalności w gospodarce leśnej.

W związku z przedstawionymi kwestiami zwracam się do Pana Ministra o uwzględnienie wymienionych tu 
postulatów, z nadzieją, że przyczynią się one do szerszej analizy w zakresie formuły funkcjonowania „Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”. Jednocześnie proszę o ustosunko-
wanie się ministerstwa do przedstawionych uwag.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o weryfikację przepisów zawartych w nowelizacji ustawy 

o księgach wieczystych i hipotece, która weszła w życie 1 lipca 2016 r. Przepisy te nie uwzględniają bowiem 
zastępców notarialnych, którzy nie mają uprawnień do przesyłania wniosków elektronicznych o wpisy w księ-
gach wieczystych.

Powyższy proceder prowadzi do zablokowania pracy wielu kancelarii notarialnych ze względu na brak do-
stępu do systemu teleinformatycznego, oczekiwanie na wydanie stosownych certyfikatów trwa bowiem kilka 
tygodni, co nie daje możliwości dokonania wpisu w księgach.

Jednocześnie należy podkreślić, iż nowe przepisy mają ukrócić praktyki polegające na kilkukrotnej sprzedaży 
jednej nieruchomości różnym nabywcom przez sprzedawców, którzy są nieuczciwi. Mam nadzieję, że za jakiś 
czas ministerstwo będzie dysponowało danymi potwierdzającymi skuteczność zapobiegania temu procederowi.

W związku z tym proszę o ustosunkowanie się do pytania, czy istnieje możliwość szybszego uwzględnienia 
zastępców notarialnych w przepisach i przyznania im prawa dostępu do systemu teleinformatycznego ksiąg 
wieczystych.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o weryfikację (poprawkę) zapisów projektu ustawy – Prawo 

wodne dotyczących wprowadzenia opłat za pobór i odprowadzenie wód przez podmioty rybackie. Zapisy te 
mogą doprowadzić do upadku gospodarstw rybackich, a tym samym do zaniku stawowej produkcji ryb w Polsce. 
Proponowane opłaty – tylko za pobór wody koniecznej do rocznego zaopatrzenia – będą wielokrotnie przewyż-
szały dochody z prowadzonej działalności rybackiej. W samym województwie lubuskim zmiana przepisów 
dotknęłaby 211 gospodarstw rybackich (dane z 2013 r.).

Wprowadzenie proponowanych zapisów spowoduje obniżenie poziomu dochodów gospodarstw rybackich, 
a także wzrost bezrobocia w sektorze rybackim. Wspomniane działania przyczynią się także do powstania 
negatywnych skutków dla gospodarki wodnej i środowiska przyrodniczego: stawy rybne to nie tylko hodowla, 
ale także bogate ekosystemy.

Uchwalenie ustawy w proponowanym brzemieniu spowoduje również szkody w odniesieniu do:
– retencji wód,
– planowanego wzrostu krajowej produkcji ryb przez akwakulturę przewidywanego w nowym PO „Rybactwo 

i morze” na lata 2014–2020,
– ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
– klimatu Polski.
Obniży się także poziom spożycia ryb w naszym kraju.
Zważywszy na to, iż gospodarstwa rybackie borykają się z dużymi problemami w zakresie utrzymania 

produkcji i osiągnięcia satysfakcjonujących dochodów z prowadzonej działalności, należy podjąć wszelkie 
działania mające na celu wyłączenie rybaków prowadzących działalność na obiektach stawowych z objęcia ich 
planowanymi opłatami.

Uważam, że działania mające na celu weryfikację (poprawkę) zapisów dotyczących wprowadzenia opłat 
za pobór oraz odprowadzanie wody na potrzeby chowu i hodowli ryb w ramach projektu nowelizacji ustawy – 
Prawo wodne są ważne i uzasadnione.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kamińskiego

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

W ostatnim czasie zwrócili się do mnie przedstawiciele Stowarzyszenia Poszkodowanych w Wypadkach 
Drogowych w Bielsku-Białej z prośbą o interwencję w sprawie przywrócenia zasad przeprowadzania konkur-
sów ofert na realizację zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 
ogłaszanych w czwartym kwartale każdego roku na rok następny przez ministra sprawiedliwości, umożliwia-
jących dalsze ubieganie się o dotację mniejszym podmiotom.

Jak wynika z posiadanych przez mnie informacji, wskazane powyżej stowarzyszenie od kilkunastu lat swojej 
działalności prowadziło z powodzeniem wiele działań nakierowanych na organizowanie pomocy, w szczegól-
ności poszkodowanym w wypadkach drogowych, poprzez finansowanie pomocy prawnej, psychologicznej, 
leczniczej i rehabilitacyjnej oraz socjalnej, edukację z zakresu odpowiedzialności sprawcy wypadku czy też 
edukację z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przez wiele lat swojej działalności stowarzyszenie 
działało w oparciu o środki finansowe uzyskiwane regularnie z nawiązek zasądzanych przez sądy skazujące 
osoby winne spowodowania wypadków drogowych. Niestety kilka lat temu Ministerstwo Sprawiedliwości 
doprowadziło do modyfikacji regulacji prawnych skutkującej wprowadzeniem wobec sądów zakazu orzekania 
o wpłatach nawiązek na rzecz stowarzyszeń. Od tego czasu nawiązki miały być wpłacane właśnie na Fundusz 
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, z którego środki są z kolei przyznawane poszczegól-
nym organizacjom wyłonionym w trybie konkursowym. Zgodnie z przekazanymi mojej osobie informacjami 
pierwotnie Stowarzyszenie Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych w Bielsku-Białej było uwzględniane 
w przedmiotowych konkursach i zawsze rzetelnie rozliczało się z publicznych pieniędzy.

Z końcem 2015 r. pojawiło się ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia dziesiątego otwartego konkursu ofert 
na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym 
stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji, na rok 2016, polegających na udzielaniu wsparcia świadkom i oso-
bom najbliższym. Zgodnie z brzmieniem §5 warunków udziału w ww. konkursie „celem niniejszego konkursu 
jest wyłonienie 16 podmiotów, po 1 w każdym województwie, których zadaniem będzie udzielanie wsparcia, 
o którym mowa w §3 ogłoszenia, świadkom i osobom im najbliższym”. Pojawia się pytanie, dlaczego tak zna-
cząco zmodyfikowano warunki konkursu, przewidując możliwość dotowania tylko po 1 organizacji z danego 
województwa. Powyższe zdaje się być krzywdzące dla wielu poszkodowanych, którym dotychczas wsparcia 
udzielały lokalne, mniejsze organizacje, jak choćby wskazane na wstępie Stowarzyszenie Poszkodowanych 
w Wypadkach Drogowych w Bielsku-Białej. Kolejnym z wymogów postawionych w toku ww. konkursu była 
konieczność świadczenia pomocy przez organizację ubiegającą się o środki w minimum 5 miejscach na terenie 
danego województwa, tj. konieczność funkcjonowania przez daną organizację w minimum 5 lokalach użytko-
wych, co generuje określone wysokie koszty bez gwarancji wygrania konkursu. Powyższe kryteria sprawiły, 
iż Zarząd Stowarzyszenia Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych w Bielsku-Białej zmuszony był odstąpić 
od przystąpienia do wspomnianego konkursu ofert w zakresie dotacji na rok 2016.

Ze względu na powyższe zwracam się do Szanownego Pana Ministra z prośbą o osobiste zainteresowanie 
skierowanym na moje ręce wnioskiem i podjęcie stosownych działań skutkujących umożliwieniem mniejszym, 
działającym prężnie, sprawnie i efektywnie organizacjom udzielającym pomocy niejednokrotnie osobom z tere-
nu całej Polski uczestniczenia z powodzeniem w konkursach ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków 
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Zwracam się także z prośbą o wskazanie, czy ministerstwo weźmie pod uwagę opisane okoliczności i po-
dejmie działania skutkujące odpowiednią modyfikacją kryteriów konkursowych w odniesieniu do najbliższego 
konkursu, który zostanie ogłoszony w 2016 r., a dotyczył będzie roku 2017.

Andrzej Kamiński
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kamińskiego

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, do prezes 
Sądu Apelacyjnego w Katowicach Barbary Suchowskiej oraz do prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej 
Piotra Wójcigi

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej prowadzi sprawy, wedle swej właściwości miejscowej, dla miasta Bielska-
Białej i licznych gmin powiatu bielskiego. Każdy z wydziałów charakteryzuje się pewną specyfiką, która wynika 
z rodzaju prowadzonych spraw i z rodzaju procedury, jaka tych spraw dotyczy.

Największą liczbę drobnych albo prostych spraw o zapłatę prowadzą wydziały VI gospodarczy i X cywil-
ny. Normą w tych wydziałach jest niestety to, że pomimo usilnych wysiłków wszystkich pracowników tych 
wydziałów – zarówno tych zaangażowanych w orzekanie, jak i tych pełniących funkcje sekretarskie – co-
raz bardziej wydłuża się czas oczekiwania na zakończenie sprawy. Jest to szczególnie rażące w przypadku 
spraw rozpoznawanych w postępowaniach nakazowych i upominawczych, które ze swej istoty powinny być 
rozpoznawane szybko. Największą trudność sprawia nie czas wydawania samych nakazów zapłaty, ale czas 
wykonywania zarządzeń sędziów i referendarzy przez sekretariaty tych wydziałów. Oczywiste jest to, że wy-
nika to wyłącznie z poważnych braków kadrowych tych wydziałów i ich sekretariatów, zatem konieczne dla 
zapewnienia odpowiedniej ochrony prawnej społeczeństwa jest dostosowanie zasobów kadrowych tego sądu 
do potrzeb wynikających z liczby rozpatrywanych spraw. Nie może być tak, że wydane orzeczenie czeka na 
wysyłkę do stron przez okres 3 lub 4 miesięcy.

Jak wskazał Sąd Okręgowy w Szczecinie, wydział VIII gospodarczy, w postanowieniu z dnia 13 lutego 
2013 r. sygn. akt VIII Gs 8/12: niedopuszczalne jest również wobec standardów sprawności postępowania 
cywilnego, aby od dnia wydania zarządzenia do dnia jego wykonania przez sekretariat upływał kolejny okres 
ponad 3 tygodni bezczynności. Zestawienie powyższych okoliczności wskazuje, że w sprawie niewątpliwie 
doszło do przewlekłości postępowania, a stan ten ustał dopiero z dniem 6 grudnia 2012 r., kiedy to sekretariat 
wykonał zarządzenie z dnia 12 listopada 2012 r. Zatem zaktualizowały się przesłanki o których mowa w art. 2 
powołanej wyżej ustawy. Taki stan, jaki jest obecnie, będzie zatem powodował dodatkowe koszty po stronie 
wymiaru sprawiedliwości z tytułu odszkodowań za przewlekłe prowadzenie spraw sądowych.

Ze względu na powyższe proszę o udzielenie informacji o tym, czy planowane jest podjęcie stosownych 
działań, które umożliwią wykonywanie czynności materialno-technicznych w sądach, a w szczególności 
w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, w terminach nieurągających gwarancjom konstytucyjnym i ustawowym 
do rozpoznania sprawy w odpowiednim terminie.

Andrzej Kamiński 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra 
Glińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z ostatnim naborem do Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 2014–2020, 

działanie 8.1 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Muzeum Okręgowe im. Leona 
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy wystąpiło z wnioskiem (nr 34/I/16) na realizację zadania „Remont konser-
watorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 
4”. Po pozytywnej ocenie pod kątem formalnym wniosek ten skierowano do merytorycznej oceny I stopnia.

Chciałbym wyrazić pełną aprobatę dla działań podjętych przez Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy. Nie 
ulega wątpliwości, że istnieje bardzo duża potrzeba wykonania remontu konserwatorskiego, a także rozbudowy 
budynku przy ul. Gdańskiej 4 nie tylko przez wzgląd na poszerzanie oferty kulturalnej i realizację nowych 
projektów wystawienniczych, ale przede wszystkim z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa wynikające z nisz-
czenia tego obiektu.

Zwracam się z prośbą o wnikliwe zapoznanie się z powyższym problemem oraz o przychylność dla poczy-
nań Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego. Realizacja tego projektu jest niezbędna dla rozwoju 
nowoczesnej i ambitnej oferty kulturalnej Bydgoszczy oraz województwa kujawsko-pomorskiego.

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Szanowny Panie Ministrze!
W myśl ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (DzU 2001 nr 115 poz. 1229) dotąd na hodowców ryb 

nie nakładano opłat za pobór i zrzut wód na potrzeby chowu i hodowli ryb. Jednakże w związku z trwającymi 
pracami nad nowymi regulacjami właściciele stawów wielkopowierzchniowych zaniepokojeni są planami 
wprowadzenia powyższych opłat, a w związku z tym obowiązku instalowania nowych urządzeń, tj. liczników 
poboru wody dla gospodarstw hodowli ryb.

W moim przekonaniu obawy i sugestie przedstawicieli środowiska rybackiego są uzasadnione. Dotychczasowe 
regulacje są korzystne zarówno dla gospodarki stawowej, jak i środowiska naturalnego. Świadczy o tym wy-
soka pozycja Polski na tle krajów Unii Europejskiej w zakresie powierzchni stawów czy wielkości produkcji. 
Zgadzam się ze stanowiskiem, iż wprowadzenie do projektu ustawy – Prawo wodne zapisów dotyczących na-
liczania opłat za pobór wody dla rybaków śródlądowych spowoduje likwidację wielu gospodarstw rybackich. 
Należy podkreślić specyfikę branży, tj. sezonowość sprzedaży, duże ryzyko zagrożeń środowiskowych i brak 
odszkodowań z tytułu utrzymywania dzikich zwierząt, co już na tej płaszczyźnie wiąże się z licznymi utrud-
nieniami w prowadzeniu działalności, ryzykiem braku zysku etc.

Nakładanie na rybaków dodatkowych opłat stanowi duże ryzyko, szczególnie dla tak podatnej na trudności 
gospodarki stawowej. Konieczne jest także podkreślenie wagi zrównoważonego funkcjonowania gospodarstw 
dla zabezpieczenia siedlisk wielu zwierząt wodnych. Można domniemywać, że właściciele tego typu gospo-
darstw podejmą także próby poszukiwania oszczędności, np. poprzez chemizację, niosącą ze sobą zagrożenie 
dla bioróżnorodności siedlisk stawowych.

Z wprowadzeniem wskazanych w projekcie poprawek wiąże się wiele niedogodności, w związku z czym 
tylko wybrane aspekty pozwoliłem sobie wskazać w powyższym oświadczeniu. 

Zwracam się z prośbą do Pana Ministra o przedstawienie stanowiska dotyczącego ryzyka negatywnych 
następstw wynikających z wprowadzenia planowanych poprawek.

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak 



205
22. posiedzenie Senatu w dniach 6 i 7 lipca 2016 r. 

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 22. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Obremskiego

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka

Szanowny Panie Ministrze!
W roku 2015 zostały zmienione uwarunkowania nadawania numeru PESEL obcokrajowcom. Zmiany miały 

w założeniu ułatwić funkcjonowanie, ale odniosły skutek odwrotny.
Stykam się z problemem obywateli państw spoza UE (a konkretnie obywateli USA i obywateli Ukrainy 

mających kartę stałego pobytu w innym państwie UE), którzy potrzebują uzyskać numer PESEL.
Obecnie, by wystąpić o ten numer, należy podać podstawę prawną obligującą do jego nadania. Jednak w zna-

nych mi przypadkach najczęściej jedynym powodem wystąpienia o nadanie numeru PESEL jest chęć założenia 
konta (lub skorzystania z innych usług) w polskim banku (w praktyce wymaga to posiadania numeru PESEL). 
Jako że nie jest to dla urzędu wystarczający powód do nadania numeru, jedynym sposobem jest wystąpienie 
o kartę stałego pobytu, a dopiero później o PESEL. Kłopot w tym, że na kartę stałego pobytu oczekuje się 
obecnie nawet 5 miesięcy.

Bardzo proszę o informację, czy są prowadzone prace nad zmianą przepisów, by obywatel obcego państwa, 
przebywający legalnie w RP, ale nieposiadający karty stałego pobytu, mógł wystąpić o PESEL w celu założenia 
konta bankowego.

Pozostaję z szacunkiem 
Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Obremskiego

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Szanowny Panie Ministrze!
Jestem senatorem z Dolnego Śląska, na terenie którego znajduje się unikatowy kompleks Stawów Milickich 

zarządzany przez spółkę Stawy Milickie SA. Spółka ta jest własnością samorządu województwa i dawnym 
zakładem budżetowym Skarbu Państwa.

Zespół Stawów Milickich to ponad 300 stawów o powierzchni 6 tysięcy 300 ha, co stanowi ponad 10% ob-
szaru wszystkich stawów hodowlanych w Polsce. Swą historią sięgają czasów cysterskich w XIII w. Na terenie 
Stawów Milickich znajduje się największy w Polsce ptasi rezerwat przyrody (5 tysięcy 324,31 ha) oraz tereny 
chronione umowami międzynarodowymi takimi jak Ramstar czy Natura 2000. Kompleks wpisany jest na listę 
Living Lakes.

Spółka zajmuje się głównie hodowlą ryb. Robi to w sposób umożliwiający żerowanie ptaków wodnych, które 
według wyliczeń obsługi rocznie zjadają ryby o wartości około 1,5–2 milionów zł. Spółka zatrudnia 230 osób 
i ma roczne przychody wynoszące około 15 milionów zł.

Jak alarmuje zarząd spółki, po wprowadzeniu opłaty za wodę do celów hodowlanych sama opłata zmienna 
w pierwszym roku będzie wynosić 164 miliony zł (200 milionów m3 pobranej wody; 82 gr za 1 m). Oznaczałoby 
to natychmiastowe bankructwo spółki.

Szanowny Panie Ministrze, bardzo proszę o szczególne przyjrzenie się temu przypadkowi przed podjęciem 
decyzji o wprowadzeniu opłat. 

Czy planuje Pan Minister rozróżnienie w wysokości opłat za wodę do celów hodowlanych w zależności od 
sposobu, skali, a także uwarunkowań historycznych i ekologicznych prowadzonej produkcji?

Pozostaję z szacunkiem 
Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Obremskiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Sejm na posiedzeniu w dniu 10 czerwca br. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz 

niektórych innych ustaw, Senat nie wniósł do niej poprawek i 17 czerwca br. ustawę przekazano prezydentowi 
do podpisu.

W związku z postulatami zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, stanowiących własność samorządów woje-
wódzkich i Skarbu Państwa, zwracam się z prośbą o rozważenie przedstawionej argumentacji i uwzględnienie 
uwag do tej ustawy.

Wątpliwości budzą uregulowania dotyczące wprowadzenia zakazu zbywania akcji i udziałów w spółkach ka-
pitałowych z udziałem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeśli w wyniku zbycia podmioty 
te stracą większościowy pakiet akcji lub udziałów. Art. 6 ust. 9: jednostki samorządu terytorialnego (dalej: j.s.t.) 
prowadzące zakład leczniczy w formie spółki kapitałowej wykonującej działalność leczniczą muszą posiadać 
w tych spółkach nie mniej niż 51% akcji lub udziałów oraz j.s.t. musi dysponować bezpośrednio większością 
głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu. Przy czym zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy 
nowelizującej przepis ten będzie stosowany tylko do spółek, w których w dniu wejścia w życie ustawy j.s.t. 
będą posiadały udziały albo akcje w kapitale zakładowym nie mniejsze niż 51% (nie będzie przymusu wykupu 
udziałów lub akcji, gdy j.s.t. ma pakiet mniejszościowy w danym zakładzie leczniczym). Natomiast stosownie 
do art. 36 ust. 2 ustawy nowelizującej czynności mające na celu zbycie udziałów poniżej 51% w kapitale zakła-
dowym spółki podjęte przed wejściem w życie nowelizacji zachowują ważność (można więc do czasu wejścia 
w życie ustawy dokonywać zbywania akcji w takich spółkach).

Większość infrastruktury zakładów lecznictwa uzdrowiskowego wymaga dużych nakładów inwestycyjnych, 
modernizacyjnych i remontowych, znacznie wykraczających poza możliwość samodzielnego finansowania. 
Głównym źródłem przychodów spółek uzdrowiskowych są kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia 
i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, gdzie stawka za osobodzień pobytu kuracjusza obejmuje jedynie realizację 
świadczenia zdrowotnego (opieka medyczna, zabiegi, częściowa odpłatność za zakwaterowanie i wyżywienie), 
nie uwzględniając środków na konieczne inwestycje i remonty. Wysokość stawek od lat jest niedoszacowana 
i nie pokrywa rzeczywistych kosztów realizacji usługi. Konieczność prowadzenia corocznych negocjacji, do-
tyczących liczby świadczeń i wysokości stawek, utrudnia zarządom spółek racjonalne planowanie, realizację 
długofalowych strategii rozwoju, a także optymalizację wykorzystania bazy uzdrowiskowej. Jednocześnie kon-
trahenci instytucjonalni stawiają wysokie wymagania w zakresie realizacji usług oraz standardu bazy hotelowej.

Leczenie uzdrowiskowe zawiera w sobie znaczny wkład kosztochłonnej pracy lekarzy, pielęgniarek, fizjo-
terapeutów i personelu pomocniczego, wymaga stosowania specyficznych i drogich urządzeń technicznych. 
Ponadto leczenie uzdrowiskowe wymaga stosowania surowców balneologicznych, których wydobycie, uży-
wanie i utylizacja podlegają osobnym regulacjom prawnym, dyktujących konieczność ponoszenia wysokich 
kosztów, m.in. utrzymywania uzdrowiskowego zakładu górniczego, opłat eksploatacyjnych, opłat związanych 
z korzystaniem i ochroną środowiska oraz uzyskaniem kosztownych koncesji.

W obecnej sytuacji jedyną szansą dla zakładów lecznictwa uzdrowiskowego na poprawę kondycji finanso-
wej oraz kontynuację działalności jest pozyskanie inwestora strategicznego, który posiadałaby większościowy 
pakiet udziałów lub akcji.

Panie Ministrze, mając świadomość negatywnych skutków powstałej sytuacji, uprzejmie proszę o przedsta-
wienie szerszej informacji na ten temat i odpowiedź na następujące pytania.

1. Czy wobec faktów, które przedstawiam, jest możliwe odstąpienie od tych regulacji, zgodnie z oczekiwa-
niami środowiska?

2. Czy proponowana zmiana zostanie uwzględniona przez ministerstwo?

Z poważaniem 
Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Mariana Poślednika

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracają się do mnie rolnicy z okręgu wyborczego, który reprezentuję, z prośbą o interwencję w sprawie 

trwających prac nad projektem ustawy – Prawo wodne.
Projekt zakłada duże zmiany w zakresie korzystania z zasobów wodnych w Polsce oraz zarządzania nimi. 

W ustawie zaproponowane zostały zmiany stawki opłat za pobór wody. Więcej za wodę mają zapłacić miedzy 
innymi rolnicy, którzy już liczą to, jak ta opłata wpłynie na funkcjonowanie ich gospodarstw. Z projektu wynika, 
że rolnicy za wykorzystywanie wód głębinowych zapłacą 1,64 zł za m3, a za wykorzystywanie wód powierzch-
niowych – 0,82 zł za m3. Apelują oni o to, aby stawki zaproponowane w projekcie ustawy nie były tak wysokie.

Ministerstwo Środowiska, przekazując projekt ustawy do konsultacji, zapomniało o rolnikach i reprezen-
tujących ich organizacjach rolniczych. Zapisy ustawy znacząco wpłyną na prowadzenie gospodarstw rolnych 
i przełożą się na koszty produkcji. Na przykład w przypadku ziemniaków na 1 ha tej rośliny przy deszczowa-
niu zużywa się około 2.000 m3 wody; w takim przypadku koszty wzrosną o 3.280 zł. Nowe zmiany odczują 
w swoich budżetach również sadownicy. Koszt utrzymania 1 ha sadu jabłoni, śliw wzrośnie o 5.000 zł rocznie.

Zmiany w ustawie dotyczą wszystkich gospodarstw domowych. Przeciętnie jeden mieszkaniec naszego kraju 
zużywa rocznie 24 m3 wody, ale mieszkańcy wsi zużywają jej zdecydowanie więcej. Nie ulega wątpliwości to, 
że zmiany proponowane w ustawie – Prawo wodne wpłyną na wzrost cen żywności, energii elektrycznej oraz 
szeroko rozumianego rynku usług.

Czy Pan Minister dostrzega wspomniany problem?
Czy apel rolników wnoszących o obniżenie opłat zostanie przez Pana Ministra wzięty pod uwagę w dalszej 

części procedowania ustawy?

Z poważaniem 
Marian Poślednik 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister!
Kierowany troską o dobro dzieci z zaburzeniami zdrowia zwracam się z uprzejmą prośbą o ponowne roz-

patrzenie oraz zweryfikowanie rozporządzenia MEN z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania, 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (DzU poz. 1113) dopuszczającego uczestnictwo dzieci z orzecze-
niem o potrzebie kształcenia specjalnego (w tym dzieci z zespołem Aspergera) w życiu szkoły ogólnodostępnej. 
Najczęściej zdarza się tak, że rodzice mają trudność z zaakceptowaniem diagnozy specjalistycznej, w związku 
z czym podejmują błędne decyzje skutkujące potem małymi dramatami dzieci.

Od dyrektora jednej ze szkół w Mysłowicach otrzymałem skargę, że nie ma on możliwości skierowania takich 
dzieci do szkoły integracyjnej lub specjalistycznej, gdzie uzyskałyby stosowną do zaburzenia pomoc. Obecnie 
w placówce ma 2 uczniów ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera. Zespół objawów u każdego dziecka jest 
inny. Z jednym nie ma problemów – dziecko odnajduje się w wieloosobowej klasie, ma rewalidację i socjoterapię, 
a współpraca z rodzicami układa się prawidłowo (jest to rodzic bardzo świadomy problemu). Natomiast uczeń 
klasy II stanowi zagrożenie dla siebie i innych dzieci zarówno w klasie, jak i w szkole – wybucha agresją, bije 
innych bez powodu, rzuca dużymi przedmiotami.

W związku z powyższym, mając na uwadze dobro dziecka, jak również pozostałych uczniów, proponuję, 
aby w tak drastycznych przypadkach pozwolić decydować dyrektorowi szkoły o pozostawieniu dziecka z orze-
czeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w danej szkole lub skierowaniu go do placówki specjalistycznej 
bez względu na to, czy jest z rejonu, czy nie. Nie jest to problem tylko tej szkoły – wiem, że wielu dyrektorów 
szkół oraz nauczycieli boryka się z tym samym.

Przy okazji pragnę zwrócić uwagę na to, że rodziców zniechęca nazwa „szkoła specjalna”, ponieważ kojarzy 
im się, jak to było za dawnych czasów, ze szkołą dla dzieci upośledzonych. Może nazwa „szkoła specjalistyczna” 
byłaby bardziej wskazana?

Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
29 czerwca 2016 r. w Zielonej Górze odbyło się spotkanie z Panem Premierem Mateuszem Morawieckim 

na temat planowanych inwestycji w zakresie wydobycia miedzi ze złóż w województwie lubuskim. Według 
wstępnych szacunków zatrudnienie we wspomnianym sektorze znaleźć może aż 8 tysięcy 600 Lubuszan. 
Pragnę podkreślić, że eksploatacja złóż rudy miedzi w województwie lubuskim to inwestycja, która wzmocni 
gospodarczo nie tylko województwo lubuskie, lecz także cały kraj.

Pomimo problemów związanych z dostępnością do tych złóż spółka Miedzi Copper Corporation, zain-
teresowana lubuskimi złożami, rozważa podjęcie wspólnych działań z koncernem KGHM mających na celu 
wydobycie tych złóż. Występują one jednak na dużych głębokościach, przez co konieczne jest zastosowanie 
najnowocześniejszej technologii, a także poniesienie dużych kosztów. Wspomniana spółka Miedzi Copper już 
w poprzednich latach starała się o możliwość budowania kopalni między Bytomiem Odrzańskim a Nową Solą. 
Pan Premier uczestniczący w obradach wojewódzkiej rady dialogu społecznego – zdaniem współuczestniczą-
cych w spotkaniu przedsiębiorców, związkowców oraz samorządowców – nie przedstawił konkretnych planów 
działania ministerstwa dotyczących wydobycia miedzi w naszym województwie.

Szanowny Panie Premierze, jeszcze raz podkreślę, że to strategiczne przedsięwzięcie jest ogromną szansą 
na rozwój gospodarczy naszego regionu, a także całego kraju. W związku z tym uprzejmie proszę Pana o za-
jęcie stanowiska odnośnie do poruszonej w tym oświadczeniu kwestii oraz odpowiedź na następujące pytania.

1. Czy po spotkaniu odbytym w Zielonej Górze ministerstwo planuje podjąć konkretne działania w sprawie 
uruchomienia wydobycia miedzi w naszym regionie?

2. Czy ministerstwo prowadziło rozmowy z firmami, które są w stanie podjąć się wydobycia złóż miedzi 
będących przedmiotem tego oświadczenia? Jeśli tak, proszę o przedstawienie wniosków z odbytych konsultacji.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Szanowny Panie Ministrze!
Środowisko rybaków śródlądowych zwróciło moją uwagę na planowaną przez Ministerstwo Środowiska 

zmianę ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. Obecny kształt tej ustawy jest zgodny z oczekiwaniami 
rybaków oraz środowiska naukowego zajmującego się tą dziedziną gospodarki. Zawarte w niej zapisy w nale-
żyty sposób regulują podstawowe kwestie zarówno środowiska naturalnego, jak i rybactwa. Jednakże rybacy 
wyrażają głębokie zaniepokojenie próbą nowelizacji ustawy – Prawo wodne, w związku z którą właściciele 
wielkopowierzchniowych stawów mieliby być obciążeni opłatami za pobór i zrzut wody.

Wprowadzenie opłat za wodę dla gospodarstw rybackich może spowodować – z uwagi na ich niską ren-
towność, działalność sezonową i dotkliwie odczuwalne skutki zagrożeń środowiskowych (susze, choroby 
ryb) – zaprzestanie działalności wielu takich gospodarstw. W ocenie rybaków byłoby to wydarzenie wysoce 
szkodzące nie tylko gospodarce, lecz także naturalnemu ekosystemowi wodno-błotnemu stawów rybnych. 
W konsekwencji może to doprowadzić do wyginięcia wielu cennych, objętych ochroną gatunków. Podobnego 
zdania jest Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody w Kielcach, które podkreśla, że „wprowadzenie dodatko-
wych opłat za wodę jest pomysłem wysoce niesprawiedliwym społecznie, niosącym negatywne konsekwencje”.

Szanowny Panie Ministrze, jak podkreśla środowisko rybackie, stawy karpiowe od lat dostarczają wysokiej 
jakości towar i cieszą się dobrą opinią. Ponadto gospodarstwa rybackie zapewniają wielu naszym rodakom 
pracę oraz pełnią funkcję rekreacyjną. Na uwagę zasługuje fakt, że Komisja Europejska 18 maja 2016 r. rów-
nież wskazała, że nie należy nakładać na rybaków dodatkowych obciążeń. Stanowisko rybaków pokrywa się 
także z opinią ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, pana Marka Gróbarczyka, który podkreśla, 
że nałożenie na rybaków dodatkowych opłat jest niezgodne z planami ramowej dyrektywy wodnej. Dlatego 
uprzejmie proszę Pana Ministra o zajęcie stanowiska w tej sprawie oraz odpowiedź na następujące pytania.

1. Jakie argumenty zdaniem Ministerstwa Środowiska przemawiają za wprowadzeniem przedmiotowej 
opłaty?

2. Jakie są planowane wpływy do budżetu państwa z tych opłat i na jakie cele zostaną one przeznaczone?
3. Czy nowelizacja ustawy – Prawo wodne była konsultowana ze stroną społeczną?

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Aleksandra Szweda

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister!
W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do mojego biura senatorskiego przez szkoły niepubliczne 

oraz samorządowców uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.
1. Czy możliwe jest pokrycie przez szkołę niepubliczną ze środków otrzymywanych w formie dotacji pod-

miotowej na podstawie art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r., nr 256 
poz. 2572) tj. w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2014 r., wynagrodzeń pracowników administracji 
szkoły, w tym także wynagrodzenia osoby prowadzącej sekretariat szkoły, osoby zajmującej się rozliczeniem 
dotacji, wynagrodzenia dyrektora placówki w części dotyczącej spraw administracyjnych, czyli zaliczenie ich 
do wydatków bieżących w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych?

2. Czy możliwe jest pokrycie przez szkołę niepubliczną ze środków otrzymywanych w formie dotacji pod-
miotowej na podstawie art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r., nr 256 
poz. 2572), tj. w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2014 r., kosztów remontów placówek, w których 
odbywają się zajęcia szkolne i przedszkolne, poniesionych w związku z poprawą bezpieczeństwa, czyli zali-
czenie ich do wydatków bieżących w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych?

3. Czy możliwe jest pokrycie przez szkołę niepubliczną ze środków otrzymywanych w formie dotacji pod-
miotowej na podstawie art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r., nr 256 
poz. 2572), tj. w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2014 r., kosztów usług związanych z działalnością 
szkoły, m.in. rachunków za telefon będący w posiadaniu dyrektora, wicedyrektora oraz sekretariatu placów-
ki, ochrony obiektów należących do placówki oświatowej, zakupu sprzętu i wyposażenia szkoły dla potrzeb 
dydaktycznych, jak i nabytych celem wyposażenia administracji placówki, a także kosztów poczęstunków 
związanych z uroczystościami szkolnymi takimi jak np. zakończenie roku szkolnego, pasowanie na ucznia 
czy dzień patrona szkoły, czyli zaliczenie ich do wydatków bieżących w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych?

Uzasadnienie przyczyny powyższych pytań.
Wskazać należy, że w praktyce organy kontroli skarbowej, sprawdzając celowość i zgodność z prawem go-

spodarowanie środkami publicznymi w zakresie rozliczania dotacji oświatowej, kwestionują zakwalifikowanie 
przez szkoły niepubliczne do wydatków bieżących (a zatem podlegających rozliczeniu z dotacji oświatowej) 
kosztów wynagrodzeń pracowników administracji szkoły, a także kosztów remontów poniesionych w związku 
z koniecznością dostosowania obiektów do wymogów bezpieczeństwa. Kwestionowane rozliczenia dotyczą 
okresu do 1 stycznia 2014 r., kiedy to przepis art. 90 ust. 3d został znowelizowany. Obecnie zawiera on katalog 
wydatków, które mogą być pokrywane z dotacji. Wskazać należy, że w katalogu tym znajdują się wydatki, które 
najczęściej kwestionowane są przez organy kontroli skarbowej w rozliczeniach dotyczących okresu sprzed wejścia 
w życie nowelizacji. Takie stanowisko organów powoduje niepewność obrotu gospodarczego, a także niesie ze 
sobą ryzyko postawienia w niekorzystnym świetle podmiotów (w szczególności szkół i przedszkoli wiejskich), 
które zostały skontrolowane i co do których zakwestionowany został sposób dokonywanych rozliczeń, mimo 
że na gruncie obecnie obowiązujących przepisów tożsame rozliczenie nie zostałoby już zakwestionowane. 
Podkreślenia wymaga fakt, że właśnie te wątpliwości, jeśli chodzi o prawidłowe rozliczenie wydatków z dotacji 
oświatowej, stały się podstawą do nowelizacji wskazanego przepisu ustawy.

Równie często zdarza się kwestionowanie przez organy kontroli skarbowej możliwości rozliczenia ze środków 
pochodzących z dotacji oświatowej kosztów usług związanych z działalnością placówki oświatowej. Przede 
wszystkim kwestionowane są koszty rachunków za telefon będący w dyspozycji dyrektora czy sekretariatu 
szkoły, a także koszty związane z ochroną budynku czy też z zakupem potrzebnego wyposażenia placówki 
oświatowej. Wydatki te są niezbędne do prawidłowego wypełniania zadań szkoły w zakresie kształcenia, edukacji 
dzieci, a także zapewnienia im bezpieczeństwa. W związku z powyższym nie powinny być kwestionowane.

Nieuprawnione w świetle znowelizowanych przepisów ustawy jest także kwestionowanie wynagrodzeń 
dyrektorów placówek oświatowych w części, w jakiej związane jest ono z pełnieniem funkcji administracyjnej 
w szkole lub w przedszkolu. Nie ma faktycznej ani prawnej możliwości oddzielenia pełnienia przez dyrektora 
funkcji związanych z administrowaniem szkołą od merytorycznego kształcenia. Organ stojący na czele szkoły 
obowiązany jest wykonywać nadzór administracyjny nad placówką, a zatem jest to funkcja związana stricte 
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z działalnością szkoły i jako taka nie powinna być kwestionowana w zakresie rozliczania kosztów z nią zwią-
zanych z dotacji oświatowej.

Pożądane byłoby jednoznaczne określenie, jakie wydatki mogą być rozliczane z dotacji oświatowej w okresie 
sprzed nowelizacji art. 30 ust. 3d ustawy o systemie oświaty. Ze względu na aktualne brzmienie przepisu, a tak-
że mając na celu pogłębianie zaufania obywateli do organów państwa, należałoby przy interpretacji przepisu 
w brzmieniu przed 1 stycznia 2014 r. wziąć pod uwagę nie tylko aktualną jego treść, ale również okoliczności, 
które spowodowały konieczność znowelizowania treści przepisu. Nie może dojść do sytuacji, w której te same 
wydatki rozliczone z dotacji oświatowej w różnych okresach, tj. przed 2014 r. oraz po 2014 r., w jednym przy-
padku zostałyby zakwestionowane przez organ kontroli podatkowej ze wskazaniem, że zostały wykorzystane 
niezgodnie z przeznaczeniem, a w drugim (w przypadku wydatków poniesionych po 2014 r.) uznano by, że 
rozliczenie nastąpiło w sposób prawidłowy.

Z poważaniem 
Aleksander Szwed 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Aleksandra Szweda

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Pani Ministrze!
Zwracam się do Pana z prośbą o przeanalizowanie sprawy wniesionej przez moich wyborców, państwa D. 

i S. K., którzy w dniu 31 grudnia 1986 r. zawarli z poprzednikiem  firmy (…) SA umowę ubezpieczenia renty 
odroczonej według taryfy z podwyższonym urealnieniem renty w formie polis nr (…) i nr (…). Na mocy umowy, 
polisy książeczki rentowej dobrowolnego ubezpieczenia renty odroczonej, wpłacając kwoty po 1.000.000,00 
starych złotych mieli po osiągnięciu wieku 45 lat otrzymać, w związku z opłaconymi składkami, rentę w wy-
sokości odpowiednio 6.330 i 6.560 starych złotych. Jako uposażonych na wypadek śmierci państwo K. wskazali 
w polisie synów R. i P. K. Dodatkowo zawarli jeszcze klauzulę do polisy, na podstawie której renta miała być 
corocznie podwyższana o 24,5%. Na podstawie zawartych umów ubezpieczenia wysokość rent miała zostać 
wypłacona zgodnie z taryfą XIIA.

Z dokumentów przedłożonych przez państwa K. wynika, że (…) SA w dniu 17 września 1996 r. samowol-
nie dokonała wpisów w dokumentach ubezpieczeniowych – zmiany ubezpieczenia renty odroczonej na rentę 
natychmiast płatną poprzez zmianę numeru polisy państwa K., nadanie im nowych numerów oraz zmianę 
taryfy z XIIA na XVIIIA. Pominięto także wskazanie jako uposażonych synów. Wysokość wypłacanej ren-
ty określono na poziomie 39 zł dla D. K. i 40 zł dla S. K. Dokonane zmiany były niezgodne z zawartą przez 
strony umową ubezpieczenia – ubezpieczeniem renty odroczonej. Pominięta została klauzula zezwalająca na 
coroczne oprocentowanie podstawy uzyskanych rent w wysokości 24,5%. Przyjęta przez ubezpieczalnię taryfa 
XVIIIA nie była uwzględniona w zbiorze taryf składek za jednostkowe ubezpieczenia rent wydanym przez 
ubezpieczyciela. Zgodnie z nim do ubezpieczenia odroczonej renty oszczędnościowej ze zwrotem składek 
odnosiła się taryfa XII i XIIA. Taryfa XVIIIA została nadana samodzielnie przez pracowników ubezpieczalni 
na podstawie wewnętrznego zarządzenia wydawanego przez centralę (…) SA dotyczącego zmiany rent odro-
czonych na natychmiast płatne. Zarządzenie było wewnętrznym dokumentem, który nie był przedstawiony 
do wiadomości klientów – nie został on udostępniony państwu K., co potwierdzili pracownicy ubezpieczalni 
w toku prowadzonych postępowań sądowych.

W tej sytuacji jednostronna decyzja o zmianie taryfy XIIA na taryfę XVIIIA prowadząca do zmiany 
świadczenia należnego na podstawie umowy ubezpieczenia była działaniem bezprawnym ubezpieczyciela. 
Ubezpieczyciel naruszył podstawowe zasady kontraktowania oraz równości stron umowy. Państwo K. nigdy 
nie wyrazili zgody na dokonaną zmianę, którą traktowali jako podrobienie dokumentu. Prokuratura Rejonowa 
w Wałbrzychu prowadziła w tej sprawie postępowanie, które, wielokrotnie umarzane i wznawiane, prowadzone 
było pod sygnaturami DS. 2234/06/5, 2 DS. 753/07/4, 2 DS 311/07/4/S oraz 2 DS. 829/08/4.

Determinacja państwa K. jednoznacznie wskazuje na to, że nigdy nie uznali oni zmiany istotnych posta-
nowień zawartych przez siebie umów ubezpieczenia wprowadzonych jednostronnie przez pozwanego. Takie 
postępowanie (…) SA, będącego w procesie kontraktowania oraz wcześniejszych przełomów gospodarczych 
silniejszą stroną zawartej umowy, stanowi naruszenie zasad współżycia społecznego.

Przytoczone fakty jednoznacznie wskazują na to, że pozwany w trakcie realizacji zawartej umowy wy-
korzystywał swoją pozycję w stosunku do powodów. Przywoływane już wcześniej zasady wykonywania 
zobowiązań jednoznacznie wskazują, że dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią, 
w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego. 
Państwo K. w dobrej wierze złożyli w ubezpieczalni wniosek o ubezpieczenie renty odroczonej według taryfy 
z podwyższonym urealnieniem renty. Na jego podstawie zawarto umowy w formie polisy ubezpieczeniowej 
oznaczonej numerami (…) i (…). Warunki zawartych w ten sposób umów ubezpieczenia pozostawały takie 
same dla D. K. i S. K.

Pomimo wykazania, że sądowi, który w 1997 r. dokonał waloryzacji sądowej świadczeń państwa K., (…) SA 
przedstawiła przerobione przez siebie dokumenty, państwo K. do tej pory nie są w stanie, pomimo prowadzenia 
wielu postępowań sądowych i prokuratorskich, doprowadzić do uwzględnienia rzeczywistej treści polis ubez-
pieczeniowych oraz przypisanych do nich taryf przy wyliczeniu należnych im rent. Obecnie na skutek złożonej 
skargi kasacyjnej kolejna sprawa toczyć się będzie przed Sądem Okręgowym w Warszawie.

Wiem, że omówiony problem dotyczy znacznie szerszego grona osób niż wymienieni przeze mnie państwo 
K., jednak większość z nich nie miała w sobie tyle determinacji, aby dochodzić własnych praw i często godziła 
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się z warunkami narzuconymi przez ubezpieczyciela. Takie postępowanie narusza jednak podstawowe zasady 
porządku demokratycznego państwa prawa i zaufanie obywateli do jego instytucji, a zatem winno wzbudzić 
zainteresowanie organów powołanych do zabezpieczania praworządności w Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę 
o podjęcie interwencji w tej sprawie.

Z poważaniem 
Aleksander Szwed 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Antoniego Szymańskiego

Oświadczanie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

W związku z docierającymi do mnie sygnałami zaniepokojenia ze strony środowiska organizacji pożytku 
publicznego (OPP) pragnę zwrócić uwagę na bardzo ważny problem wpływu zapowiedzianych przez rząd 
zmian w prawie podatkowym – podniesienia kwoty wolnej od podatku oraz zastąpienia PIT i innych należności 
publicznoprawnych jedną daniną – na konstrukcję 1% podatku dla OPP.

Zgodnie z informacją na stronie internetowej prezesa Rady Ministrów prace nad podniesieniem 
kwoty wolnej od podatku są w toku1. Jak można przypuszczać, podniesienie tej kwoty wpłynie na 
zmniejszenie kwoty odprowadzanego podatku dochodowego. To z kolei może doprowadzić do ob-
niżenia wpływów z 1% podatku na działalność organizacji pożytku publicznego (OPP), co budzi 
uzasadniony niepokój.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez prasę pan minister Henryk Kowalczyk, przewodniczący 
Komitetu Stałego Rady Ministrów, ujawnił na konferencji zorganizowanej przez centrum analityczne Polityka 
Insight, że zapadła już decyzja polityczna w sprawie likwidacji podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 
na rzecz utworzenia jednolitej daniny. Pomysł likwidacji podatku dochodowego nasuwa pytanie o to, jaki będzie 
los konstrukcji 1% podatku na OPP po tej zmianie.

W Polsce działa obecnie 8 tysięcy 218 organizacji pożytku publicznego uprawnionych do pozyskiwania 
środków z 1% podatku2. Są wśród nich tak znane organizacje jako choćby Caritas Polska, Stowarzyszenie 
„Wiosna” odpowiedzialne za akcję „Szlachetna Paczka”, Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” 
czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wpływy z 1% podatku za 2014 r. dla wszystkich przeszło 
8 tysięcy OPP (dane z 2015 r. nie są jeszcze dostępne) wynosiły 557,6 miliona zł3. Zgodnie z aktualnie 
obowiązującym ustawodawstwem4 1% podatku może służyć wyłącznie działalności pożytku publicznego 
(a zatem nie np. celom biznesowym). Te liczby są w stanie tylko w niewielkim stopniu przybliżyć skalę 
dobra, jakie dzieje się za sprawą OPP. Ponadto są podstawy do stwierdzenia, że w OPP jest zatrudnio-
nych na etat kilkanaście tysięcy osób, dla których praca ta stanowi główne miejsce zatrudnienia5. Dla 
wielu tych OPP wpływy z 1% podatku to „być albo nie być” ich działań na rzecz doba wspólnego i ich 
podopiecznych.

W związku z powyższym wydaje się zasadne, by na najwcześniejszym etapie prac nad ww. zmianami 
w prawie podatkowym uwzględnić aspekt wpływu tych zmian na działalność OPP. Celowe byłoby uzyskanie 
w tej sprawie m.in. opinii Rady Działalności Pożytku Publicznego, która jest ustawowym organem opiniodaw-
czo-doradczym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, a także udostępnienie tej opinii do 
wiadomości publicznej.

Obecnie najpilniejsze pytania dotyczą następujących kwestii.
Czy likwidacja PIT będzie wiązać się z likwidacją 1% podatku dla OPP? Jeśli tak, to czy rząd przewiduje 

alternatywną konstrukcję wsparcia OPP? Jaki jest jej planowany kształt? Kiedy i w jaki sposób będzie konsul-
towana? Czy taka alternatywa jest wskazana?

Jak ta ewentualna alternatywna konstrukcja oraz podniesienie kwoty wolnej od podatku wpłyną na kondycję 
finansową OPP?

1 M.in. „Rzeczpospolita”, „Jedna danina zamiast PIT, ZUS i NFZ od 2018 r.”, wyd. elektr. z dnia 31 czerwca 2016 r. [dostęp: 
04 czerwca 2016 r.].
2 Stan wg. najbardziej aktualnego wykazu OPP opublikowanego w BIP Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, stan na 
dzień 14 czerwca 2016 r.
3 Ministerstwo Finansów, „Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organi-
zacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2014 r.”, s. 2.
4 Por. art. 27 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, DzU z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.
5 GUS, „Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz 
samorządu gospodarczego i zawodowego w 2014 r. – wyniki wstępne” (4 kwietnia 2016 r.), s. 5. W sektorze non-profit na podstawie 
stosunku pracy zatrudnionych było łącznie 150 tysięcy osób, w tym dla blisko 128 tysięcy osób praca ta stanowiła główne miejsce 
zatrudnienia. Z kolei 10% wszystkich badanych organizacji posiadało status OPP (s. 1), można więc ze sporym marginesem błędu 
przyjąć, że na etatach w OPP pracuje 12–15 tysięcy osób.
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Trudno dziś wyobrazić sobie funkcjonowanie nowoczesnego państwa bez sektora organizacji społecznych, 
a zwłaszcza organizacji pożytku publicznego. To one pomagają tysiącom osób ubogich, wykluczonych. To one 
prowadzą szeroką działalność edukacyjną i kulturalną. 

Dlatego też uprzejmie zwracam się z wnioskiem o pilne wzięcie powyższego aspektu pod uwagę przy pla-
nach nowelizacji prawa podatkowego.

Antoni Szymański 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Artura Warzochę

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra 
Glińskiego

Kilka tygodni temu Rada Miasta Gliwic, na wniosek prezydenta miasta, podjęła uchwałę o przekształceniu, 
a de facto o likwidacji w obecnej formule Gliwickiego Teatru Muzycznego, będącego przez wiele lat jedyną na 
tym terenie sceną operetkową, nazywaną potocznie Operetką Śląską. Instytucja ta przez całe lata budowała pro-
fesjonalny zespół artystyczny, składający się m.in. z solistów, chóru, orkiestry i baletu, a spektakle wystawiane 
w tym teatrze cieszyły się przez cały czas olbrzymią popularnością wśród publiczności – średnia frekwencja 
na przedstawieniach wynosiła ponad 90%. W powszechnej opinii odbiorców i przedstawicieli środowisk arty-
stycznych scena ta trwale wpisała się w pejzaż artystyczny Górnego Śląska, a prezentowany przez jej zespół 
poziom pracy spełniał najwyższe kryteria artystyczne.

Właśnie z tych powodów decyzja samorządu miejskiego jest niezrozumiała. Przekształcając tę instytucję 
w publiczny teatr dramatyczny, jakich na terenie aglomeracji górnośląskiej działa przynajmniej kilka, Gliwice 
pozbawiają region jedynej tego typu niepowtarzalnej i unikatowej sceny, która swoich odpowiedników mogła 
szukać jedynie poza granicami Polski.

Powyższe działania odbieram jako przykład nadużywania swoich uprawnień przez organy samorządu te-
rytorialnego, które mylnie intepretują swoją rolę wynikającą z konstytucyjnej zasady subsydiarności, a która 
sprowadza się do tego, że władze samorządowe realizują zadania publiczne w imieniu swoich społeczności 
lokalnych wszędzie tam, gdzie działania tych władz mogą być bardziej efektywne niż działania rządu, a przede 
wszystkim będą to działania w interesie tej społeczności. Niestety w tym przypadku mamy do czynienia z de-
cyzjami, które nie służą ani społeczności lokalnej, ani kulturze polskiej i jej dziedzictwu, ani szeroko pojętemu 
dobru wspólnemu. Decyzja o likwidacji Gliwickiego Teatru Muzycznego została podjęta arbitralnie, bez prze-
prowadzenia szerokich konsultacji społecznych, wbrew woli mieszkańców miasta i pracowników placówki.

Zwracam się z prośbą do Pana Ministra o podjęcie działań wynikających z Pana kompetencji w celu ura-
towania zarówno tej instytucji, jak i jej całego dotychczasowego dorobku artystycznego, które stanowi nasze 
narodowe dziedzictwo, a nie jest tylko, jak mylnie pojmują władze samorządowe Gliwic, sprawą lokalną. 

Proszę również Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o podjęcie dialogu z prezydentem Gliwic, 
którego efektem powinno być uchronienie dorobku Gliwickiego Teatru Muzycznego i uratowanie jego obecnej 
formuły artystycznej.

Z poważaniem 
Artur Warzocha
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podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79



222
22. posiedzenie Senatu w dniach 6 i 7 lipca 2016 r. 

Spis treści

podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
senator Tomasz Grodzki . . . . . . . . . . . . 79
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak . . . . . . . . . . . . . . . .   80

Otwarcie dyskusji
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . 80
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82
senator Robert Mamątow.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84
senator Robert Mamątow.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85

Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela rządu

podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Skierowanie projektu ustawy do Komisji Ustawo-
dawczej

Wznowienie obrad
Wznowienie obrad
Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Kon-
sultacyjnej

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodaw-
czej oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności 
z Polakami za Granicą

senator sprawozdawca 
Janina Sagatowska . . . . . . . . . . . . . . . 86
senator Maria Koc . . . . . . . . . . . . . . . 87

Zapytania i odpowiedzi
senator Jadwiga Rotnicka  . . . . . . . . . . . 88
senator Janina Sagatowska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88

Zamknięcie dyskusji
Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodaw-
czej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw 
senatorskich

senator sprawozdawca 
Piotr Zientarski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 12. porządku obrad: wyrażenie zgody na po-
ciągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenia se-
natora Waldemara Bonkowskiego

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki 
Spraw senatorskich

senator sprawozdawca 
Krzysztof Słoń . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie usta-

wy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych 
innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodaw-
czej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej

senator sprawozdawca 
Marek Pęk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Zapytania i odpowiedzi
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . . 93
senator Marek Pęk . . . . . . . . . . . . . . . 93
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94
senator Marek Pęk . . . . . . . . . . . . . . . 94

Wystąpienie przedstawiciela prezydenta RP
sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP  
Andrzej Dera . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95
sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP  
Andrzej Dera . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . . 95
sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP  
Andrzej Dera . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
senator Waldemar Bonkowski . . . . . . . . . 96
sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP  
Andrzej Dera . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97
sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP  
Andrzej Dera . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
senator Alicja Zając  . . . . . . . . . . . . . . 97
sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP  
Andrzej Dera . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
senator Waldemar Bonkowski . . . . . . . . . 98
sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP  
Andrzej Dera . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98
sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP  
Andrzej Dera . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Otwarcie dyskusji
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99
senator Antoni Szymański . . . . . . . . . . 100

Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela prezydenta RP

sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP  
Andrzej Dera . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  103

Komunikaty
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Wznowienie posiedzenia
Uzupełnienie porządku obrad
Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwały w 100. rocznicę powstania Związku 
Ziemian

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca  
Jan Żaryn .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  105

Zapytania i odpowiedzi
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  107
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . 107
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . 107
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . 107
senator Marek Borowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  107
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . 108
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . 108
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . 108
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  109
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . 109

Otwarcie dyskusji
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . 109
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . .111
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .112
senator Ryszard Majer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .113
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . .113
senator Kazimierz Wiatr .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .114
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .115
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . .115

Zamknięcie dyskusji
Skierowanie projektu uchwały do Komisji Usta-
wodawczej

Komunikaty
Wznowienie obrad
Wznowienie obrad
Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwały w 100. rocznicę powstania Związku 
Ziemian (cd.)

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

senator sprawozdawca  
Jan Żaryn .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .116

Głosowanie nr 6 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .116
Głosowanie nr 7 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .117
Podjęcie uchwały

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych in-
nych ustaw

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca  
Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . . . . . .117

Zapytania i odpowiedzi
senator Jadwiga Rotnicka  . . . . . . . . . . .118
senator Kazimierz Wiatr .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .118

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  

w Ministerstwie  
Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
Aleksander Bobko .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .118

Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Wach .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .119
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
Aleksander Bobko .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .119
senator Jadwiga Rotnicka  . . . . . . . . . . .119
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
Aleksander Bobko .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  120
senator Grzegorz Peczkis  . . . . . . . . . . 120
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
Aleksander Bobko .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  120

Otwarcie dyskusji
senator Marek Rocki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  120
senator Józef Zając  . . . . . . . . . . . . . 123

Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela rządu

sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
Aleksander Bobko .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  124

Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projek-
tu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie 
zbiorowym

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodaw-
czej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Admini-
stracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury

senator sprawozdawca  
Grzegorz Czelej  . . . . . . . . . . . . . . . 124

Zapytania i odpowiedzi
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . 125
senator Grzegorz Czelej  . . . . . . . . . . . 125

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie 
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit  . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Zapytania i odpowiedzi
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . 126
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie 
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit  . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . 127
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie 
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit  . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

(Obrady w dniu 7 lipca)
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Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Komunikaty
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  128

Wznowienie obrad
Wznowienie obrad

senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . 128
Głosowanie nr 8 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  129

Uzupełnienie porządku obrad
Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobój-
stwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na 
obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939–1945

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca  
Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Zapytania i odpowiedzi
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . 130
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . 130
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  131
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . 131
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . 131
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . 132
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . 132
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . 132
senator Andrzej Misiołek  . . . . . . . . . . 133
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . 133
senator Mieczysław Golba .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  133
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . 133
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . 134
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . 134
senator Piotr Zientarski  . . . . . . . . . . . 135
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . 135
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . 135
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . 136
senator Zdzisław Pupa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  136
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . 136
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . 136
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . 137
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  137
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  138
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . 138
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . 138

Wznowienie obrad
Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobój-
stwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na 
obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939–1945 
(cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . 139
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . 139
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . 139
senator Marek Martynowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  140

Głosowanie nr 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
senator Józef Łyczak  . . . . . . . . . . . . 140
senator Grażyna Sztark  . . . . . . . . . . . 140
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . 140
senator Piotr Wach .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  141
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . 141

senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  141
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . 141
senator Andrzej Stanisławek .  .  .  .  .  .  .  .  .  141
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . 142
senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . 142
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . 142
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . 142
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . 142
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 143
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . 143
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  143
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . 143
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . 144
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . 144

Otwarcie dyskusji
senator Robert Gaweł  . . . . . . . . . . . . 144
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . 145
senator Jadwiga Rotnicka  . . . . . . . . . . 146
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  147
senator Władysław Komarnicki  . . . . . . . 148
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . 149
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 150
senator Marek Borowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  152
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . 153
senator Jarosław Obremski  . . . . . . . . . 154
senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . 156
senator Piotr Zientarski  . . . . . . . . . . . 157
senator Józef Zając  . . . . . . . . . . . . . 158
senator Mieczysław Golba .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  159
senator Aleksander Bobko .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  161
senator Grzegorz Bierecki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  162
senator Grzegorz Peczkis  . . . . . . . . . . 163
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . 164
senator Antoni Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  165
senator Andrzej Stanisławek .  .  .  .  .  .  .  .  .  166
senator Robert Dowhan  . . . . . . . . . . . 167
senator Krzysztof Mróz  . . . . . . . . . . . 167
senator Zbigniew Cichoń  . . . . . . . . . . 168
senator Bogusława Orzechowska  . . . . . . 170

Zamknięcie dyskusji
Skierowanie projektu uchwały do Komisji Usta-
wodawczej

senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . 170
Głosowanie nr 10  . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Komunikaty
Wznowienie obrad

Punkt 17. porządku obrad: zmiana w składzie ko-
misji senackiej

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki 
i Spraw Senatorskich

senator sprawozdawca  
Sławomir Rybicki  . . . . . . . . . . . . . . 171

Głosowanie nr 11.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  171
Podjęcie uchwały

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zasadach kształ-
towania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi 
spółkami (cd.)

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności
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senator sprawozdawca  
Adam Gawęda .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  171

Głosowanie nr 12  . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Podjęcie uchwały

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o jednostkach doradztwa rolniczego (cd.)

Głosowanie nr 13  . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Podjęcie uchwały

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych in-
nych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca  
Kazimierz Wiatr  . . . . . . . . . . . . . . . 172

Głosowanie nr 14  . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Głosowanie nr 15  . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Głosowanie nr 16  . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Głosowanie nr 17  . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Głosowanie nr 18  . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Podjęcie uchwały

Punkt 6. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodaw-
czej i Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Spo-
łecznej oraz do Komisji Praw Człowieka, Prawo-
rządności i Petycji

senator sprawozdawca  
Jan Filip Libicki  . . . . . . . . . . . . . . . 173

Głosowanie nr 19  . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Głosowanie nr 20  . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Głosowanie nr 21  . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Głosowanie nr 22  . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Głosowanie nr 23  . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Podjęcie uchwały

Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projek-
tu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych (cd.)

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Głosowanie nr 24  . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Odrzucenie projektu

Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (cd.)

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

senator sprawozdawca  
Marek Pęk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Sprawozdanie mniejszości Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca  
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ciągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenia se-
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Tajne głosowanie
Wznowienie obrad
Punkt 12. porządku obrad: wyrażenie zgody na po-
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