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Porządek obrad

28. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 19, 20 i 21 października 2016 r.

1. Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. 

2. Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki 
Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym 
poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, podpisanej w Białymstoku dnia 23 kwiet-
nia 2015 r.

3. Ustawa o ratyfikacji Poprawek z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej dnia 23 
lutego 2006 r. w Genewie, zatwierdzonych w dniu 11 czerwca 2014 r. w Genewie przez Kon-
ferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy.

4. Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu Rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów 
ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie 
ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela pań-
stwa trzeciego lub bezpaństwowca COM (2016) 270.

5. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub in-
nego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

6. Drugie czytanie projektu apelu do Parlamentu Zjednoczonego Królestwa. 

7. Ustawa o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowa-
cyjnej.

8. Ustawa o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych.

9. Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2015 roku. 

10. Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2015 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspie-
raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

11. Informacja Prezesa Rady Ministrów o stanie Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej 
między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Kanadą (Comprehensive Economic 
and Trade Agreement, CETA).

12. Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym.

13. Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016.



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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:
Krajowa Rada Sądownictwa  – przewodniczący Dariusz Zawistowski

Urząd do Spraw Cudzoziemców  – szef Rafał Rogala

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  – wiceprezes Dorota Karczewska

Ministerstwo Finansów  – podsekretarz stanu Marian Banaś 
 – podsekretarz stanu Hanna Majszczyk

Ministerstwo Gospodarki Morskiej  – podsekretarz stanu Paweł Brzezicki 
i Żeglugi Śródlądowej

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  – podsekretarz stanu Jerzy Szmit

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  – podsekretarz stanu Piotr Dardziński

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

Ministerstwo Rozwoju  – podsekretarz stanu  
    Radosław Domagalski-Łabędzki

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  – sekretarz stanu Jarosław Zieliński  
 – podsekretarz stanu Sebastian Chwałek

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  – podsekretarz stanu Marek Ziółkowski





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

Marszałek Stanisław Karczewski:
Otwieram dwudzieste ósme posiedzenie Senatu 

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

kowską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana 

senatora Łukasza Mikołajczyka i pana senatora 
Aleksandra Szweda. Listę mówców prowadzić bę-
dzie pan senator Aleksander Szwed.

Informuję, że protokół dwudziestego piątego 
posiedzenia Senatu zgodnie z Regulaminem Senatu 
jest przygotowany do udostępnienia senatorom. 
Jeśli nikt z państwa senatorów nie zgłosi do niego 
zastrzeżeń, to zostanie on przyjęty na kolejnym 
posiedzeniu.

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

Proponuję rozpatrzenie punktu czwartego oraz 
punktu piątego projektu porządku obrad, pomimo że 
sprawozdania właściwych komisji w tych sprawach 
zostały dostarczone w terminie późniejszym niż okre-
ślony w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu.

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

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

Państwo Senatorowie, proponuję uzupełnienie po-
rządku obrad o punkty: ustawa o zmianie niektórych 
ustaw określających warunki prowadzenia działal-
ności innowacyjnej – i rozpatrzenie go jako punktu 
siódmego porządku obrad; ustawa o zmianie ustawy 
o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o sys-
temie ubezpieczeń społecznych – i rozpatrzenie go 
jako punktu ósmego porządku obrad.

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

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

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

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

Wysoka Izbo, dzisiaj o godzinie 12.00 zostanie za-
rządzona półgodzinna przerwa w obradach na otwarcie 
wystawy „Polska światu Papieża dała – Jan Paweł II na 
plakatach”. Jutrzejsze obrady rozpoczniemy o godzinie 
9.00 od rozpatrzenia informacji Rady Ministrów o re-
alizacji w roku 2015 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
Następnie zostanie rozpatrzona informacja prezesa 
Rady Ministrów o stanie kompleksowej umowy go-
spodarczo-handlowej między Unią Europejską i jej 
państwami członkowskimi a Kanadą – CETA.

Informuję, że w przypadku uchwalenia przez Sejm 
na bieżącym posiedzeniu ustawy o zmianie ustawy 
budżetowej na rok 2016 oraz po przygotowaniu przez 
komisję senacką sprawozdania w tej sprawie porzą-
dek obrad zostanie uzupełniony o punkt obejmujący 
rozpatrzenie tej ustawy.

Przypominam państwu senatorom, że bieżące 
posiedzenie Senatu zostało przedłużone do dnia 21 
października 2016 r., to jest do piątku. Głosowania 
zostaną przeprowadzone pod koniec posiedzenia.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-
szego porządku obrad: ustawa o pozasądowym roz-
wiązywaniu sporów konsumenckich.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 282, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 282 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, pana senatora 
Adama Gawędę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Adam Gawęda:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Pani Minister!
Pragnę przedstawić sprawozdanie Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji 

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 01)
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(senator sprawozdawca A. Gawęda) wania sporów konsumenckich, muszą zostać wpisane 
do rejestru podmiotów uprawnionych prowadzonego 
przez prezesa UOKiK. 

Ustawa, o której dzisiaj mówimy i którą pro-
cedujemy, będzie miała zastosowanie do postępo-
wań mających na celu pozasądowe rozwiązywanie 
krajowych i transgranicznych sporów dotyczących 
zobowiązań umownych wynikających z umów 
sprzedaży lub innych umów zawieranych z konsu-
mentami przez przedsiębiorców mających siedzibę 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres 
podmiotowy ustawy obejmuje strony sporów kon-
sumenckich: przedsiębiorców mających siedzibę 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i konsu-
mentów mających miejsce zamieszkania na teryto-
rium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 
Podstawową zasadą postępowania w sprawie poza-
sądowego rozwiązywania sporów konsumenckich 
jest wszczęcie tej procedury na wniosek konsumen-
ta. Pragnę również podkreślić, że monitorowanie 
prawidłowego wykonywania obowiązków przez 
podmioty uprawnione do pozasądowego rozwią-
zywania sporów konsumenckich i koordynacja 
współpracy pomiędzy tymi podmiotami należą do 
prezesa UOKiK. Uchwalenie nowej ustawy wyma-
ga zatem również zmiany przepisów innych ustaw. 
Przytoczę tylko kilka z nich. Chodzi o przepisy 
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy 
– Prawo energetyczne, ustawy – Prawo pocztowe, 
ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów.

O przebiegu prac legislacyjnych… Nie będę tutaj 
Wysokiej Izbie przedstawiał pełnej relacji w tym za-
kresie, bo informacje te są w sprawozdaniu z posie-
dzenia komisji oraz z prac parlamentarnych w Sejmie.

Pragnę podkreślić, że na posiedzeniu połączonych 
komisji, Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności, przez Biuro Legislacyjne zostało 
zaproponowane 5 poprawek. Wszystkie te propozy-
cje przejął pan przewodniczący Michał Seweryński. 
Akceptację uzyskały wszystkie te poprawki, jak 
również cały projekt ustawy wraz ze zmianami wy-
nikającymi z tych poprawek – został on przyjęty 
jednogłośnie.

Wnoszę do Wysokiej Izby o przyjęcie proponowa-
nego projektu ustawy. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
senatora sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności dotyczące 
uchwalonej przez Sejm 23 września 2016 r. ustawy 
o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenc-
kich.

Celem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu 
sporów konsumenckich jest implementacja dyrekty-
wy Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 maja 2013 r. 
w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania spo-
rów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia 
i dyrektywy ADR w sporach konsumenckich.

(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Przepraszam 

bardzo, Panie Senatorze. Bardzo proszę o wyciszenie 
rozmów, a jeśli już ktoś musi rozmawiać, to bardzo 
proszę o opuszczenie sali. Panie Senatorze, bardzo 
proszę o nieprzeszkadzanie panu senatorowi spra-
wozdawcy. Bardzo proszę, Panie Senatorze.)

Dziękuję, Panie Marszałku.
Celem dyrektywy jest zapewnienie konsumen-

tom możliwości składania wniosków o rozstrzyganie 
sporów z przedsiębiorcami do podmiotów oferują-
cych niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne 
i szybkie metody ich alternatywnego rozwiązywania. 
Zgodnie z założeniami dyrektywy dostęp do tanich 
i efektywnych sposobów rozwiązywania sporów 
konsumenckich będzie korzystny także dla przed-
siębiorców, którzy uzyskają instrument pozwalający 
na uniknięcie długotrwałych i kosztownych procesów 
sądowych w sytuacjach spornych z konsumentami. 
Dyrektywa ADR zakłada stworzenie we wszystkich 
państwach członkowskich jednolitego systemu poza-
sądowego rozstrzygania sporów. 

W Polsce funkcjonuje model mieszany systemu 
pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenc-
kich, zwany dalej systemem ADR, polegający na 
współwystępowaniu zarówno biznesowych podmio-
tów ADR, jak również podmiotów ADR o charakte-
rze publicznym. W Polsce, co pragnę tutaj podkreślić, 
działa 16 stałych polubownych sądów konsumenc-
kich utworzonych przy wojewódzkich inspekto-
ratach Inspekcji Handlowej z siedzibą w miastach 
wojewódzkich. Drugą, obok polubownych sądów 
konsumenckich, alternatywną metodą rozstrzyga-
nia sporów cywilnoprawnych świadczoną w ramach 
działalności Inspekcji Handlowej jest postępowanie 
mediacyjne. Nowy model systemu ADR ma opierać 
się na podejściu mieszanym, w którym istnieją obok 
siebie zarówno niepubliczne, jak i publiczne podmio-
ty, w skład których wchodzić będą m.in. podmioty 
utworzone przez przedsiębiorców, podmioty publicz-
ne o charakterze sektorowym, w tym prezes UKE, 
prezes URE i prezes UTK, oraz Inspekcja Handlowa. 
Wszystkie wymienione podmioty, aby uzyskać status 
podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązy-
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sądowa generuje dużo większe koszty niż polubowne 
załatwienie sprawy. W związku z tym myślę – to jest 
moja interpretacja, moja opinia, bo to nie pojawiło 
się w pracach komisji – że to powinno być… Taka 
informacja powinna zostać przekazana również do 
jednostek samorządu terytorialnego, głównie tych 
jednostek, które zajmują się ochroną konsumentów, 
przyjmowaniem wniosków i różnych skarg.

A jeśli chodzi o drugie pytanie, to nie rozmawiali-
śmy na ten temat na posiedzeniu komisji. Myślę, że na 
to pytanie odpowie później pani minister. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana senatora 

sprawozdawcy?
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Adam Gawęda: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

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

Witam na posiedzeniu panią wiceprezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, panią minister 
Dorotę Karczewską. Pragnę państwa poinformować, 
że zbieżność nazwisk jest przypadkowa.

Chce pani zabrać głos?
(Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów Dorota Karczewska: Tak.)
To bardzo proszę.

Wiceprezes  
Urzędu Ochrony  
Konkurencji i Konsumentów  
Dorota Karczewska:
Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Dziękuję, że Senat tak szybko zajął się tą usta-

wą. Chciałabym uzupełnić odpowiedź na zapytanie 
pana senatora Augustyna. Od dłuższego czasu mó-
wimy o konsumentach seniorach, o czynieniu ładu 
konsumenckiego w tym zakresie. To pańskie pyta-
nie jak najbardziej się w to wpisuje. Chcąc państwa 
senatorów uspokoić, powiem tak: promując system 
alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, 
będziemy w ogóle promowali system zarządzania 
skargą konsumencką. Dzisiaj przygotowujemy się 
na taką akcję, dużą akcję informacyjną w Urzędzie 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, żeby konsu-
ment wiedział, dokąd ze swoim problemem pójść. 
Chodzi o to, żeby te liczne skargi – podczas prac nad 
tą ustawą wielokrotnie to podkreślałam – nie były 

Nie widzę chętnych, nie słyszę…
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Jest…)
Pan senator Augustyn i pan senator Florek, bardzo 

proszę w takiej kolejności.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Przewodniczący, nie zapytałem o to na po-

siedzeniu komisji, a bardzo mnie interesuje, czy jedna 
z podstawowych barier, jaką można zaobserwować 
w obszarze ochrony praw konsumenckich, jaką jest 
brak informacji o prawach konsumenta i o miejscu, 
gdzie można ich dochodzić… Czy ta ustawa idzie 
w tym kierunku, żeby ta informacja była bardziej 
dostępna?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Florek, bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, powiedział pan przed chwilą, że 

wszczęcie procedury następuje na wniosek konsu-
menta. Z tego, co wiem, to konsumenci boją się iść 
do sądu. Nieraz to są, powiedziałbym, błahe sprawy, 
więc… W związku z tym mam pytanie, czy mediacje, 
działanie sądów polubownych, które w pewien spo-
sób mogą przyspieszyć rozwiązywanie tych spraw… 
Jak wygląda sprawa kosztów? Jeśli chodzi o koszty 
sądowe, to wiemy, ale jak w tym przypadku będą 
wyglądały… Czy konsument poniesie te koszty, czy 
może, w związku z tym, że mamy takie prawo, będzie 
to finansowane z budżetu? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o odpowiedzi.

Senator Adam Gawęda:
Dziękuję.
Na posiedzeniu komisji te tematy nie były oma-

wiane. Odnosząc się do pierwszego pytania, pana 
senatora Augustyna, pragnę powiedzieć, że sam 
projekt ustawy będzie ogłoszony zgodnie z proce-
durą, a informacje, o które pan pytał, powinny być 
szeroko przekazywane przez jednostki administracji 
publicznej. Ta ustawa w sposób znaczący umożli-
wia rozstrzyganie takich sporów. Przedłużająca się 
procedura generuje koszty. Wiadomo, że rozprawa 

(marszałek S. Karczewski)
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(wiceprezes D. Karczewska) są tutaj dostrzegani, nie ma właśnie tych organizacji 
konsumenckich… Jak to będzie funkcjonowało po 
wprowadzeniu tej ustawy?

Wiceprezes  
Urzędu Ochrony  
Konkurencji i Konsumentów  
Dorota Karczewska:
Tak, dziękuję, to jest bardzo trafne pytanie. 

Zwróćmy uwagę, że system ADR opiera się w du-
żej mierze na ośrodkach branżowych, a zatem to nie 
jest ten lekarz pierwszego kontaktu, to jest lekarz, 
który ma już wyleczyć, wyeliminować przyczy-
nę. Rzecznicy konsumentów w naszym systemie 
i w tym koncepcie są lekarzami pierwszego kon-
taktu, którzy mają pokierować do tego specjalisty. 
Oni nie są w systemie, ale są obok i są częścią tegoż 
jakby konceptu.

Jeżeli chodzi o organizacje konsumenckie, to one 
dzisiaj prowadzą dwa projekty… w zasadzie trzy pro-
jekty. Pierwszy projekt to jest infolinia konsumencka, 
i tam konsument zostaje pokierowany, gdzie może się 
z danym problemem, z daną sprawą zwrócić. Drugi 
projekt, który prowadzą organizacje pozarządowe 
konsumenckie, to jest e-poradnictwo konsumenckie, 
i tam już konsument ma możliwość przedłożenia doku-
mentów; te dokumenty są w ramach tego poradnictwa 
analizowane i tam już można bardziej, że tak powiem, 
drążyć problem i udzielić bardziej szczegółowej odpo-
wiedzi. I trzeci projekt, w którym uczestniczą NGO, 
to jest poradnictwo w terenie świadczone w tej chwili 
przez Federację Konsumentów. Tak że w naszej ocenie 
system jest komplementarny. Chodzi o to, żeby on po 
wdrożeniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu 
sporów po prostu się w pewnym sensie domknął.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Pani Prezes.
Teraz pan senator…
(Głos z sali: Majer.)
…Majer, bardzo proszę.

Senator Ryszard Majer:
Panie Marszałku, Szanowni Państwo, Pani Prezes, 

Pani Minister, czy pani prezes mogłaby się poku-
sić o ocenę tego, na ile ta zmiana, regulacja prawna 
wpłynie na zwiększenie ochrony konsumenckiej? Jak 
mówię, w tej chwili są sądy konsumenckie, które już 
funkcjonują. One działają różnie, ale jest to jakaś 
forma działania. Gdyby jednak było to możliwe, 
to prosiłbym o to, aby spróbowała pani pokusić się 
o taką ocenę skuteczności, o ocenę tego, na ile ten 
system pozasądowy będzie lepszy, korzystniejszy dla 
polskiego konsumenta.

rozproszone. Często trafiają one do państwa senato-
rów, trafiają do posłów, a być może powinny trafić do 
takiego lekarza pierwszego kontaktu. I my w takiej in-
formacji będziemy pokazywali, kto jest tym lekarzem 
pierwszego kontaktu, a kto dalej mógłby załatwić 
sprawę konsumencką. Tyle w kwestii informacyjnej.

Dodam tylko jeszcze, że sama ustawa przewiduje 
po stronie przedsiębiorców obowiązek informowania, 
czy poddają się alternatywnej metodzie rozwiązywa-
nia sporów konsumenckich. Tak że te obowiązki są 
jakby komplementarne.

Jeżeli chodzi o drugą kwestię, kwestię odpłatności, 
nieodpłatności, to co do zasady dyrektywa przyjmu-
je nieodpłatność, ale może się zdarzyć, że ośrodek 
ADR-owy taką odpłatność ustanowi, tyle że ona nie 
może ograniczać dostępu do polubownego sposobu 
rozwiązywania sporów. Według naszych szacunków 
ta odpłatność nie powinna przekraczać 30 zł. Ale co 
do zasady – nieodpłatność. Chcę podkreślić jedną 
rzecz: komisja w trakcie prac nad tą ustawą odwróciła 
tę regułę i dzisiaj w drugiej poprawce zauważycie 
państwo taki zapis, że co do zasady postępowanie jest 
odpłatne. Tak więc przy głosowaniu nad tą ustawą 
bardzo państwa proszę jeszcze o refleksję, rozwagę, 
żeby wrócić do tej zasady nieodpłatności, jeżeli cho-
dzi o postępowanie polubowne w różnych formach 
koncyliacyjnych. Bardzo dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Pani Prezes.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Senator Augustyn, bardzo proszę.
Pani Prezes, mamy pytania do pani jako przedsta-

wiciela rządu. Gdyby pani może została…
Panie Senatorze, bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Minister, chciałbym zapytać, czy w systemie, 

o którym pani wspomniała, a także w związku z tą 
ustawą wykorzystany zostanie potencjał pozarządo-
wych organizacji konsumenckich. Bo tutaj wymienia 
się bardzo wiele podmiotów, które oczywiście są za-
angażowane, i sektorowo, i, że tak powiem, globalnie, 
ale te, które są najbliżej klienta, w ogóle nie są wy-
mieniane, np. powiatowi rzecznicy konsumenta nie 
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Wiceprezes  
Urzędu Ochrony  
Konkurencji i Konsumentów  
Dorota Karczewska:

Tak, Panie Senatorze, ten system zarówno będzie 
działał w Polsce, jak i będzie dotyczył sprzedaży 
transgranicznej. My dzisiaj mówimy tylko o imple-
mentacji dyrektywy dotyczącej alternatywnych spo-
sobów rozwiązywania sporów, ale chodzi również 
o spory przy zakupach on line, czyli platforma ODR 
będzie sprzężona z platformą ADR. Zatem znowu 
będzie to pewien zamknięty system, w którym za-
wiadywanie skargą konsumencką będzie spójne.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Kamiński:
Dziękuję bardzo.
Pani Minister, ja chciałbym dopytać w sprawie 

proponowanego brzmienia art. 41 nowej ustawy. Na 
gruncie proponowanych zmian art. 41 przewiduje się 
możliwość obciążenia konsumenta opłatami w opar-
ciu o bardzo subiektywne i dyskusyjne kryterium, 
polegające na przyjęciu, iż łączna wysokość opłat 
pobranych od danego konsumenta ma konsumentowi 
nie utrudniać znacząco dostępu do pozasądowego 
rozwiązywania sporów konsumenckich.

Tutaj pojawia się pytanie. Według jakiego klucza 
i kto będzie weryfikował, czy w danym przypadku 
dla konkretnego konsumenta dana opłata stanowi 
znaczące utrudnienie w dostępie do instrumentów 
umożliwiających pozasądowe załatwianie sprawy, 
czy też nieznaczne, niemające wpływu na możliwość 
finansowania przez konsumenta? Pani w swoim wy-
stąpieniu powiedziała, że to ma być gdzieś do 30 zł. 
Skąd to się bierze i kto będzie oceniał tę wielkość?

Wiceprezes  
Urzędu Ochrony  
Konkurencji i Konsumentów  
Dorota Karczewska:
Tak jak wcześniej wspomniałam, system jest sko-

ordynowany i monitorowany przez prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, więc jeżeli 
ze sprawozdań czy z notyfikacji podmiotu upraw-
nionego wynikałoby, że on chce wprowadzić opłatę, 
która utrudni dostęp, czyli będzie zgodnie z naszym 
uznaniem na dziś wyższa niż 30 zł, to będziemy się 
zastanawiali, czy ten podmiot powinien należeć do 

Wiceprezes  
Urzędu Ochrony  
Konkurencji i Konsumentów  
Dorota Karczewska:

Proszę państwa, żeby w ogóle była skłonność 
przedsiębiorców do poddawania się tego typu proce-
durze, musi być odpowiednia jakość tych ośrodków, 
czyli podmiotów uprawnionych. Dzisiaj z tą jakością 
bywa bardzo różnie, bo system jest rozproszony, nie 
jest koordynowany.

W projekcie ustawy przewidziano, że koor-
dynatorem systemu i mentorem tego całego kon-
ceptu jest prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, a podmioty uprawnione mają obo-
wiązek przedstawiania sprawozdań z tego, co ro-
bią, co też w pewnym sensie daje obraz tego świata 
konsumenckiego. Więc przede wszystkim dzięki 
temu, że prezes będzie koordynował działalność 
tych podmiotów uprawnionych i pomiędzy nimi na-
stąpi wymiana doświadczeń, powinniśmy poprawić 
jakość. Jeżeli będzie zapewniona jakość, to w mojej 
ocenie będzie większa skłonność przedsiębiorców do 
poddawania się tego typu sporom. Poza tym, proszę 
państwa, konsumenci generalnie nie chodzą ze spra-
wami konsumenckimi do sądu. Wynika to z tego, że 
wartość przedmiotu sporu zwykle jest niska, procesy 
toczą się długo i generalnie sędziowie też do tych 
sporów zwyczajnie nie mają serca.

W mojej ocenie, jeżeli uda się rozpropagować 
wiedzę o funkcjonowaniu tego typu systemu, to 
skłonność konsumentów do składania reklamacji 
wzrośnie. Dzisiaj często w ogóle rezygnujemy ze 
składania reklamacji, bo wiemy, że drugim etapem 
jest sąd. A jeżeli będziemy wiedzieli, że jest jeszcze 
drugi etap poreklamacyjny, jakiś mediacyjny, jakiś 
koncyliacyjny, to w mojej ocenie skłonność konsu-
mentów do składania reklamacji będzie wyższa, co 
wymusi też lepsze zarządzanie skargą konsumencką 
w procesie reklamacyjnym przez przedsiębiorcę. Tak 
to wygląda w koncepcie. Mam nadzieje, że w prak-
tyce również się sprawdzi.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Pani Prezes.
Bardzo proszę, pan senator Wach.

Senator Piotr Wach:

Ponieważ system jest wprowadzany w podobny 
sposób w Unii Europejskiej na mocy regulacji unij-
nej, chciałbym zapytać, czy on ma wymiar transgra-
niczny, czy są tu jakieś działania, które funkcjonują 
w tym zakresie.
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Druga uwaga wynika troszeczkę z pytania, któ-
re zadawałem. Mianowicie uważam, że podstawową 
barierą w poprawie sytuacji nas samych jako konsu-
mentów jest oczywiście brak wiedzy, bo to powoduje, 
że stajemy się bezradni. Ktoś nam coś mówi, my nie 
wiemy, jak na to odpowiedzieć i bardzo często od-
stępujemy, bo się nie da, bo powiedziano nam… bo 
nie mamy żadnej wiedzy na ten temat. Proszę pań-
stwa, pani minister zauważyła, że ja z racji innych 
obowiązków tą kwestią się zajmowałem, więc może 
moja wiedza jest ciut większa. Ale gdybyśmy tutaj na 
tej sali zrobili test na temat tego, jakie prawa mają kon-
sumenci, jakie my mamy prawa w zakresie nabywania 
dóbr, pewnie okazałoby się, że wynik nie byłby przede 
wszystkim dla nas samych satysfakcjonujący. Jest do 
zrobienia ogromna praca w tym zakresie, naprawdę. 
Wiem od państwa, od Federacji Konsumentów, od in-
nych organizacji konsumenckich, że jeżeli prowadzi 
się taką pracę – tyle tylko, że u nas niestety ma ona 
charakter akcyjny, kampanijny – to przynosi to efekty, 
od razu widać wzrost zgłoszeń w tym zakresie. Ale 
właśnie przez czas, kiedy trwa kampania, przez czas, 
kiedy wiemy troszkę więcej, z tych praw korzystamy.

Jeśli chodzi o seniorów, uważam, że ten poten-
cjał… Ja bardzo żałuję – tu patrzę na pana senatora 
– ale niestety obrady uniemożliwiły mi bycie na tej 
interesującej konferencji seniorskiej. Rzeczywiście 
organizacje seniorskie mają dzisiaj dość duży poten-
cjał, który, Pani Minister, warto by było w tej słusznej 
sprawie wykorzystać. Proszę państwa, nikt nie jest 
tak nacinany na sprzedaży dóbr, zwłaszcza w ramach 
tak zwanej sprzedaży bezpośredniej, jak seniorzy – 
co rusz słyszymy o różnych akcjach podejmowanych 
przez policję, przez prokuraturę. Nie twierdzę, że to 
się nie działo, ale na spotkaniach, które organizowa-
łem, dowiedziałem się, że naprawdę to jest gonienie 
uciekającego króliczka. Opowiadano o firmie, która 
akurat we Wrocławiu prowadziła akcję wyłudzania 
pieniędzy pod pozorem sprzedaży śmieci, prawdzi-
wych śmieci, czyli rzeczy do niczego nieużytecznych, 
które, jak to potocznie mówimy, wciskano seniorom, 
zachwalając nie wiadomo jak. Zorganizowana grupa, 
proszę państwa, z psychologami, którzy obserwowali 
zgromadzonych, którzy stosując pewne techniki, wy-
ciągali przeciwników na odrębne rozmowy, ucieka-
ła organom ścigania. Zanim zdążono coś zrobić we 
Wrocławiu, grupa już była w Legnicy, a nim tam się 
do niej zabrano, była w Głogowie. Ten taniec można 
ciągle prowadzić. 

Wydaje mi się, proszę państwa, że trzeba by było 
pomyśleć o wprowadzeniu zasady tzw. jednego okien-
ka, jednego miejsca, gdzie przedstawiciele tych grup 
szczególnie, że tak powiem, defaworyzowanych na 
rynku konsumenckim… Oni wiedzieliby, że tam wła-
śnie znajdą – tu uwaga – przyjazną poradę. Ludzie, 
którzy do mnie przychodzą, a przychodzą, opowiadają 

tego systemu. Na pewno od zawiadowcy tego systemu 
dostanie jasny sygnał, że ta opłata utrudnia dostęp.

(Senator Andrzej Kamiński: Dziękuję.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej chętnych do zadawania pytań.
Bardzo dziękuję, Pani Prezes.
(Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów Dorota Karczewska: Bardzo dzię-
kuję.)

Otwieram dyskusję.
Do zabrania głosu zapisał się pan senator 

Augustyn.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Pani Minister! Państwo 

Senatorowie!
Żyjemy w społeczeństwie konsumpcyjnym. 

Pracownikami, przedsiębiorcami, urzędnikami są 
niektórzy z nas, a konsumentami – wszyscy. Ta usta-
wa zatem dotyczy nas wszystkich, dotyczy bardzo 
żywotnych spraw życia codziennego, bo przecież co-
dziennie dokonujemy zakupów i z tym zadowoleniem 
bywa różnie.

Chciałbym dzisiaj powiedzieć, po pierwsze, że 
nie uważam, żeby sytuacja konsumentów w Polsce 
– w porównaniu z tym, jak jest pod tym względem 
w innych krajach – była dobra. Jak ja słyszę w innych 
krajach, co można zrobić z towarami, kiedy je można 
oddać bez żadnych problemów, bez najmniejszego 
tłumaczenia, i porównuję to z tym, jak jest u nas, 
to myślę, że jest bardzo wiele do zrobienia. Nie jest 
dobrze. Ja bardzo przepraszam, Panie Senatorze, 
ale adresuję te słowa, że tak powiem, troszeczkę do 
pańskich pleców zamiast do pani minister. Chciałem 
powiedzieć jeszcze raz: uważam, że polscy konsu-
menci nie są w wystarczającym stopniu chronieni, 
nie mają takiego poczucia, że to oni jako ci, którzy 
dysponują pieniędzmi, którzy płacą, mają przewagę 
nad sprzedawcą, a tak powinno być. I są grupy, które 
z różnych względów mają niższy potencjał społecz-
ny, mają też niższy poziom wiedzy w zakresie praw 
konsumenckich i w ogóle w zakresie prawnym – mam 
tutaj na myśli osoby niepełnosprawne, mam na myśli 
seniorów, którzy są w jeszcze trudniejszej sytuacji niż 
inni. Ale ja, prawdę mówiąc, nie widzę w systemie 
prawnym – bo nie mówię o działalności organizacji 
pozarządowych czy nawet państwa urzędu, bo to się 
zdarza – specjalnych zabezpieczeń dla tej rosnącej 
grupy konsumentów, jakimi są seniorzy. To jest moja 
pierwsza uwaga.

(wiceprezes D. Karczewska)
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(senator M. Augustyn) powiedzieć o części, która ma bezpośredni wpływ na 
sprzedawcę. Bo to, że często nie udaje nam się wygrać 
z nieuczciwym sprzedawcą, to, że nadal jest na rynku 
spora grupa osób, które uważają, że można w sposób 
bezkarny oszukiwać, jest też niestety sytuacją, za 
którą odpowiada państwo. I słabość naszych instytucji 
publicznych skupia się niestety nie gdzie indziej jak 
w kwestiach ochrony konsumenta. 

Bo, Drodzy Państwo, to o czym mówił pan senator 
Augustyn… On mówił o rzecznikach praw konsumen-
ta. Ale podstawową instytucją, która ma chronić konsu-
menta, jest Inspekcja Handlowa. Mamy sieć wojewódz-
kich inspektorów handlowych, mamy 16 wojewódzkich 
oddziałów Inspekcji Handlowej, mamy sieć delegatur. 
Ale, Drodzy Państwo, w tych delegaturach inspektorzy 
dysponują bardzo ograniczonymi środkami finansowy-
mi na kadrę. I ta kadra nie jest tak szkolona, jak byśmy 
chcieli. To jest, Drodzy Państwo, problem. Bo przy 
takiej liczbie podmiotów gospodarczych, handlowych, 
które Inspekcja Handlowa ma kontrolować… A to jest, 
Drodzy Państwo, i kontrola podmiotów prowadzących 
handel wyrobami chemicznymi czy spożywczymi, 
i kontrola rynku paliw, i również kontrola gastrono-
mii. Tam, Drodzy Państwo, małe grupy inspektorów 
są niewystarczające, by w skuteczny sposób chronić 
klienta. Skoro w województwie śląskim, jednym z naj-
większych województw w naszym kraju, liczącym 
ponad 4 miliony mieszkańców, jest, Drodzy Państwo, 
Inspekcja Handlowa, która zatrudnia osoby… Tam 
jest w granicach 100 etatów. I, Drodzy Państwo, jeże-
li zestawić to z liczbą podmiotów gospodarczych, to 
widać, że choćby ci ludzie się dwoili i troili, nie będą 
w stanie w skuteczny sposób przeprowadzać kontroli. 
A w sytuacjach, w których dochodzi do nieprawidło-
wości, kontrola – oczywiście oprócz wiedzy, oprócz 
wiedzy samego konsumenta – jest jednym z tych na-
rzędzi, za pomocą których państwo może pokazać 
skuteczne działanie. Dlatego, mając taką okazję, ma-
jąc wspomnianą ustawę, która była bardzo potrzebna, 
musimy myśleć o tym, jak wzmocnić potencjał ka-
drowy, finansowy oraz instrumentalny wojewódzkich 
inspektoratów Inspekcji Handlowej i delegatur. Bo to 
są podmioty, które w pierwszym rzędzie stoją na straży 
interesów konsumenta.

Przejdę teraz, Drodzy Państwo, do ciał samorzą-
dowych. Jest sieć powiatowych rzeczników praw 
konsumenta. Rzeczywiście, w każdym powiecie oni 
funkcjonują. Kiedy się patrzy na praktykę działa-
nia poszczególnych rzeczników, to wydaje się, że też 
można próbować ich aktywizować. Bo to, o czym 
mówimy, to jest też próba dotarcia do środowiska 
z informacjami, z nowym przekazem. Faktycznie, 
powiatowi rzecznicy są najbliżsi obywatelowi. Jest 
ponad trzysta powiatów, oni tam funkcjonują, pra-
cują i przyjmują strony. Ale, Drodzy Państwo, trzeba 
pomyśleć o tym, jakie podjąć działania, by rzecznicy 

o tym, jak próbuje się im wyjaśniać… Tak się próbuje 
wyjaśniać, że oni dalej nic nie rozumieją, więc gdyby-
śmy wykorzystali potencjał uniwersytetów trzeciego 
wieku, gdybyśmy wykorzystali potencjał rad seniorów, 
to można by było z organizacjami pozarządowymi, se-
niorskimi, stworzyć taką gęstą sieć… Proszę państwa, 
kto w miejscowości gminnej ma pojęcie o istnieniu 
powiatowego rzecznika praw konsumenta? Nikt o tym 
nie wie, zapewniam państwa. A tam są sklepy, tam 
się sprzedaje, tam się prowadzi akcje marketingowe 
i nabiera się klientów, oszukuje ich na duże sumy, 
dlatego uważam, że to wciąż jest aktualny problem. 
Poddaję to pani minister pod rozwagę. Na posiedze-
niach Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych 
przedstawiciele organizacji wyrażali zainteresowanie 
tym, żeby w coś takiego wejść. Gdyby rzecznicy praw 
konsumenta, ci powiatowi, byli w systemie kaskado-
wym tymi, którzy wspomagają społeczne punkty in-
formacyjne budzące zainteresowanie, naprawdę mogli-
byśmy dotrzeć z informacją do bardzo wielu, a to by 
był prawdziwy postęp, kto wie, czy nie rewolucja. Bo 
możemy sobie naprawdę natworzyć, z pomocą Europy 
i sami, bardzo wiele przepisów, ale to będą narzędzia, 
które będą leżały na stole i rzadko ktoś po nie sięgnie. 
Moim zdaniem czas na przełom w tej sprawie, warto 
o tym myśleć. Ciągle kolejnym rządom podsuwam 
tę ideę, podsuwam ją urzędowi i mam nadzieję, że 
ktoś kiedyś ją podchwyci, że z pomocą organizacji, 
chociażby konsumenckich, zrobi program, który uda 
się wreszcie zrealizować, o co proszę dziś rządzących 
i wszystkich sojuszników osób starszych.

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

Senator Ryszard Majer:
Panie Marszałku! Pani Minister! Szanowni 

Państwo Senatorowie!
Kiedyś prezydent Kennedy powiedział: wszy-

scy jesteśmy konsumentami. Ja jeszcze dodam, że 
wszyscy byliśmy i wszyscy będziemy konsumenta-
mi, dlatego waga tego projektu ustawy, który dzisiaj 
procedujemy, który omawiamy, jest istotna; on tak 
naprawdę dotyczy nas wszystkich. Pragnę podzięko-
wać UOKiK i pani prezes osobiście za przygotowa-
nie i sformułowanie tych zapisów ustawowych, któ-
re znacznie poprawiają jakość ochrony konsumenta. 
Ale jakość ochrony konsumenta to nie tylko prawo, 
to także ludzie. Mój czcigodny przedmówca mówił 
o organizacjach konsumenckich, o ruchach konsu-
menckich, o tym wszystkim, co się dzieje. I to jest 
jedno, do tego za chwileczkę wrócę. Ale muszę też 
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(senator R. Majer) że ta świadomość na terenach wiejskich jest znacz-
nie mniejsza niż w miastach, szczególnie w dużych 
miastach. Tam konsumenci, którzy korzystają, nie 
wiem, ze sklepów wielkopowierzchniowych itd., mają 
większą świadomość tego, jakie mają prawa i co mogą 
w tej sytuacji zrobić.

Cieszę się, że jakieś działania są podejmowane. 
Moi przedmówcy mówili o możliwościach, jakie są, 
czyli wojewódzkich inspekcjach handlowych, powia-
towych rzecznikach konsumentów, o tym, że nale-
żałoby podejmować jak najwięcej działań, żeby była 
większa wiedza, o bezpłatnych poradach prawnych, 
które też należy wykorzystać – przecież poprzedni 
rząd to przygotował. Chodzi o to, żeby z tego wszyst-
kiego korzystać, żeby mieć pełną wiedzę na temat 
swoich możliwości. Pewno ta wiedza jest na dzisiaj 
niewystarczająca.

Ja sobie przypominam… Pan senator mówił o se-
niorach. Ja sobie przypominam, że w urzędzie woje-
wódzkim, w którym pracowałem, razem z wojewódz-
ką komendą Policji wydaliśmy taki poradnik. I tam 
rzeczywiście te wszystkie informacje, o których pan 
senator mówił, były zawarte. Wiem, że ten poradnik 
był też przedrukowany w innych województwach. 
A więc warto szukać różnych dróg do tego, żeby ta 
informacja dotarła do konsumentów, bo to jest główne 
zadanie. I dlatego nie bez kozery zadałem pytanie 
o koszta. Bo wiadomo, że jeżeli to jest bezkosztowo 
albo koszta są niewysokie – 30 zł na pewno nie bę-
dzie problemem – to wówczas mam odwagę, żeby 
dochodzić swoich praw. Reasumując… W związku 
z tym myślę, że będzie dużo pracy z tym, Pani Prezes, 
żeby dotrzeć, żeby poinformować, żeby świadomie 
wszyscy mogli z tych praw, które w tej chwili mają, 
korzystać. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Nie ma więcej zgłoszeń.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję również, że wniosek o charakterze legi-

slacyjnym na piśmie złożył pan senator Martynowski.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków? Nie.
Ponieważ został zgłoszony wniosek o charak-

terze legislacyjnym, proszę Komisję Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisję Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji o ustosunkowa-
nie się do przedstawionych wniosków i przygotowanie 
wspólnego sprawozdania.

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

Ogłaszam przerwę do godziny 12.30.

praw konsumenta byli w większym stopniu aktywni, 
by w większym stopniu wychodzili do społeczeństwa 
z informacjami.

Faktycznie, Drodzy Państwo, są na rynku grupy, 
które są grupami w sposób szczególny – nie boję się 
użyć tego słowa – upośledzonymi. To, o czym mó-
wię, to jest upośledzenie, to są deficyty informacji. 
Mam tu na myśli osoby w wieku senioralnym, które 
na srebrnej gospodarce korzystają – bo jest jakaś tam 
bogatsza oferta wyrobów i produktów dla nich – ale 
jednocześnie niestety też tracą, bo są łatwym łupem 
dla nieuczciwych przedsiębiorców. I, Drodzy Państwo, 
musimy też myśleć o tym, jak docierać do takich osób 
z informacją, ale też jak budować system, który będzie 
tę grupę społeczną w sposób szczególny chronił. Mam 
nadzieję, że właśnie ten temat stanie się przedmio-
tem konferencji, którą planujemy zorganizować tu, 
w Senacie, w okolicach 15 marca – to dzień konsu-
menta, Międzynarodowy Dzień Konsumenta – wspól-
nie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta. 
Tematem przewodnim będzie właśnie srebrna gospo-
darka i to, co się dzieje w srebrnej gospodarce, jak 
w skuteczniejszy sposób chronić tego właśnie nieco 
starszego konsumenta, który ma mniejszy dostęp do 
informacji i łatwiej poddaje się manipulacji. Bo niestety 
bardzo często, Drodzy Państwo, ci, którzy przychodzą 
do klienta w wieku senioralnym, starszego konsumen-
ta, manipulują i są w stanie w sposób bardzo skuteczny 
sprzedać… Choćby filtry do wody, które w sklepie za 
rogiem, w hurtowni, kosztują 200 zł, oni sprzedają za 
1 tysiąc 200 zł czy 1 tysiąc 500 zł. I takie przykłady 
można mnożyć.

Musimy, Drodzy Państwo, w sposób bardzo ja-
sny i wyraźny powiedzieć, że ta ustawa zwiększa 
możliwości konsumenta na polskim rynku. I za to 
rządowi dziękuję. Ale to jest wciąż za mało, byśmy 
czuli się bezpieczni jako konsumenci – zarówno my, 
jak i nasze rodziny oraz seniorzy, którzy również 
padają ofiarą takich działań. Czekamy na więcej. 
Bardzo dziękuję.

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

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Pani Prezes!
Mediacje, sądy polubowne to oczywiście jest 

właściwy kierunek. Prace nad ustawą chyba trwały 
parę lat i dobrze, że je dzisiaj finalizujemy, dlatego że 
warto odciążyć sądy. Chodzi o to, żeby konsumenci 
byli bardziej odważni, żeby domagali się swoich praw, 
bo różnie to bywa. Pan senator Augustyn powiedział, 
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(wicemarszałek A. Bielan) nych nadzwyczajnych zdarzeń wspólnemu działaniu 
dla dobra czy to środowiska, czy ludzi.

Połączone komisje przyjęły tę ustawę bez popra-
wek i wnoszą do Wysokiej Izby o przyjęcie tej ustawy. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani se-
nator sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

(Senator Alicja Zając: Grubski.)
Pan senator Grubski. Proszę.

Senator Maciej Grubski:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowna Pani 

Senator! Czy na posiedzeniu komisji była podawana 
informacja, jak ten teren jest nasycony, jeżeli chodzi 
o takie niebezpieczeństwa, czyli czy są np. takie za-
kłady przemysłowe, które mogłyby doprowadzić do 
katastrofy? No, jak w ogóle wygląda ta granica pod 
względem bezpieczeństwa? Czy jest to tylko teren 
zielony i tak naprawdę trzeba się liczyć z klęskami 
żywiołowymi, dotyczącymi natury, czy jest to teren 
nasycony np. przemysłowo?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Alicja Zając:
Jest to głównie teren leśny, ale są możliwe różne 

przypadki – przecież w lasach mieszkają zwierzęta, 
żyją zwierzęta… Również chodzi o sprawy trans-
portu, bo dzisiaj transportuje się różne substancje, 
również szkodliwe. W związku z tym jest taka ko-
nieczność. Strona białoruska ratyfikowała tę umowę 
w 2015 r. i teraz czeka na jej ratyfikację przez prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Pani Senator! Oczywiście klęski 

żywiołowe, katastrofy naturalne się zdarzają i zdarzać 
się będą, i nie ma granic, jeżeli chodzi o te sprawy. 
Ja dokładnie pamiętam rok 2010, kiedy była słynna 
powódź w Polsce, i pamiętam działania, które w tym 
czasie podejmowaliśmy. Myślę więc, że to jest bardzo 
ważna umowa i ważna jest ratyfikacja tej umowy. 

Dziękuję bardzo.
I oczywiście zapraszam wszystkich na 12.00 na 

otwarcie wystawy.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 44  
do godziny 12 minut 31)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dru-

giego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy 
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapo-
biegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym 
poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, 
podpisanej w Białymstoku dnia 23 kwietnia 2015 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 283, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 283 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, 
panią senator Alicję Zając, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji. Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator Sprawozdawca  
Alicja Zając:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej sprawozdanie z posiedzenia komisji, któ-
ra procedowała nad uchwaloną przez Sejm w dniu 23 
września 2016 r. ustawą o ratyfikacji Umowy mię-
dzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapo-
biegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym 
poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, 
podpisaną w Białymstoku dnia 23 kwietnia 2015 r.

Negocjacje w tej sprawie trwały od 2001 r. i liczne 
uzgodnienia przedłużały tę procedurę. Jest to bar-
dzo potrzebna umowa, ponieważ porządkuje spo-
sób działania w tych nadzwyczajnych wypadkach 
rządu Rzeczypospolitej Polskiej i rządu Białorusi. 
Działania sił natury i człowieka czasem wykraczają 
poza granice jednego państwa, a dotychczas służby 
mogły działać wyłącznie do granicy Polski czy gra-
nicy Białorusi. Tak że przyjęcie tej ustawy pozwoli 
na szerokie działania. W zapisach umowy są szcze-
gółowe normy, które określają zasady przekraczania 
granicy, zasady pobytu i wszystkie formy wzajemnej 
pomocy służące w przypadku tych katastrof czy in-
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(senator P. Florek) przewożonych środków pomocy mogą znajdować się 
materiały medyczne w postaci środków odurzających 
i substancji psychotropowych, konieczne więc jest 
uregulowanie zasad przewożenia takich materiałów, 
co zostało zawarte w ust. 6 w art. 8. I tak dalej… 
Myślę, że nie będę już więcej tego czytać, ponieważ 
tak szczegółowo nie wchodziliśmy w to, nie pytaliśmy 
o to na posiedzeniu komisji, a ja właściwie tylko ten 
zakres sprawozdaję. Chciałabym tylko powiedzieć… 
To jest bardzo ciekawe i to wszystko już powinno się 
stać, ponieważ to bardzo ułatwi nam tę współpracę.

Ja może jeszcze, tak w ramach ciekawostki po-
wiem państwu senatorom, że ostatnio ministrowi 
Waszczykowskiemu udało się podpisać również umo-
wę dotyczącą edukacji, co jest tak jakby kolejnym 
krokiem w pozytywnym kierunku we współpracy 
z Białorusią. Bo, tak jak powiedziałam na początku, 
rozmowy i negocjacje trwały od 2001 r., a dzisiaj 
mamy już rok 2016, więc minęło 15 lat. Nie było to 
łatwe. Ale teraz te stosunki się poprawiają. To jest 
pewno z naszą… Wszystkich nas to cieszy. Dziękuję 
bardzo.

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

Senator Maciej Grubski:
Jeżeli pani senator nie będzie w stanie odpowie-

dzieć, zapytam pana ministra. Chodzi mi o… Czy ta 
umowa wiąże się z jakimiś kosztami? Ja to rozumiem 
tak: jest sytuacja, zdarzenie na granicy, np. po stronie 
białoruskiej i polska jednostka straży pożarnej, która 
znajduje się bliżej tego zdarzenia, wykonuje określone 
czynności. Czy wiąże się to z jakimiś kosztami, czy 
jest to wzajemna pomoc w zakresie tej umowy i jest 
to bezkosztowe?

Senator Alicja Zając:
Na pewno są koszty, bo przecież trzeba wysłać 

ludzi itd., ale jest to w ramach tej umowy, więc raz 
my ponosimy koszty, raz oni. Myślę, że o tych szcze-
gółach może pan komendant główny czy pan minister 
powiedzą coś więcej, bo nie było o tym mowy na 
posiedzeniu komisji.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Nie ma więcej chętnych do zadawania pytań.
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
(Senator Alicja Zając: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-

Zresztą to już ostatni nasz sąsiad… I z nim też już 
będzie taka umowa.

Moje pytanie jest stricte techniczne. Nie wiem, czy 
w związku z podpisaniem tej umowy w przypadku 
wystąpienia jakiejś katastrofy, nagłej katastrofy, na 
przykład… Ja rozumiem, że przepisy prawa zostały 
tak dostosowane, żeby wymogi co do dokumentów 
itd., dotyczące przekroczenia granicy zostały zmini-
malizowane. Ale tu chodzi o podjęcie działań. Bo do 
tej pory, jak pani mówiła, my mogliśmy podejmować 
działania do granicy, z drugiej strony nasz sąsiad też 
do granicy. Czy teraz w przypadku nagłego zdarzenia 
będziemy musieli czekać na to, by sąsiad nas zaprosił, 
żebyśmy mogli podejmować działania, czy będzie 
również możliwość podjęcia działań z inicjatywy 
naszej strony?

Senator Alicja Zając:
Są w zapisach uwzględnione specjalne procedury, 

te działania są ściśle uzgodnione w zakresie warun-
ków, którym musi sprostać zarówno strona polska, 
jak i białoruska, w zależności od tego, gdzie dane 
zdarzenie ma miejsce i czego dotyczy – czy dotyczy 
środowiska, czy dotyczy ludzi, czy dotyczy katastrofy 
kolejowej. Ja myślę, że jeżeli pan senator będzie sobie 
tego życzył, to pan minister czy komendant główny 
Państwowej Straży Pożarnej – tu serdecznie panów 
witam… Zaczęliśmy ciut wcześniej, ponieważ mamy 
bardzo dużo punktów przewidzianych na to posie-
dzenie Senatu. Myślę, że tutaj… Ja mogę przywołać 
kilka zapisów, najważniejszych artykułów umowy. 

Doskonalenie systemu wykrywania i powiada-
miania o katastrofach – o tym mówi art. 6 – oraz 
wspólne projekty naukowo-badawcze, wspólne 
ćwiczenia, wspólne przygotowywanie specjalistów 
i programów specjalistycznych. Art. 7 określa za-
sady przekraczania granicy i pobytu na terytorium 
państwa drugiej strony, z uwzględnieniem wykazu 
dokumentów uprawniających do przekroczenia grani-
cy, zawartego w załączniku nr 1 do umowy. W szcze-
gólności członkowie grupy ratowniczej są uprawnieni 
do przekraczania granicy na podstawie dokumentu 
poświadczającego tożsamość – takich jak paszport, 
paszport dyplomatyczny czy legitymacja służbowa 
właściwych służb – bez konieczności posiadania 
wizy i zezwolenia na pobyt. To bardzo istotne, aby 
można było szybko reagować, bez sprawdzania tych 
dokumentów, które obowiązują w ramach normalnych 
kontaktów międzynarodowych. Oczywiście te doku-
menty wystarczałyby tylko w sytuacjach nadzwyczaj-
nych. Art. 8 określa zasady przemieszczania wypo-
sażenia i środków pomocy przez granicę państwową, 
które są zwolnione od cła, podatków i opłat. Wśród 



15

28. posiedzenie Senatu w dniu 19 października 2016 r. 
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi 

o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom...

(wicemarszałek G. Czelej) by białoruskie będą w Polsce prowadzić działania 
ratownicze, to oczywiście Polska pokryje te koszty. 
Tak stanowi umowa.

Zagrożenia dotyczące klęsk żywiołowych, awarii 
przemysłowych czy katastrof ekologicznych z natury 
są transgraniczne. Ludzie ustanawiają granice poli-
tyczne między państwami, a zjawiska przyrodnicze, 
a także skutki katastrof, które wynikają z rozwoju cy-
wilizacji, naturalnie przekraczają te granice. W tym 
przypadku mają znaczenie zarówno czas reagowania, 
jak i siły oraz środki, które są potrzebne… Czasem 
zdarza się tak, że w danym kraju, zwłaszcza na tere-
nach przygranicznych, te siły i środki mogą być za 
małe, w związku z czym wsparcie sąsiedniego kraju 
– kiedy będzie umowa – może być bardzo potrzebne.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z uznaniem 
przyjmuje to, że rząd Republiki Białoruskiej chce 
wdrożyć tę umowę; nastawienie naszego partnera 
jest wreszcie takie, że umowa może zacząć funkcjo-
nować. Bardzo ważny jest też tryb, w jakim umowa 
jest zawierana. To jest umowa ratyfikowana przez 
prezydenta na skutek ustawy przyjętej przez parla-
ment, co oznacza, że w przypadku, gdyby przepisy 
tej umowy były sprzeczne z ustawami, pierwszeństwo 
miałyby przepisy tejże umowy. To ułatwi na pewno 
podjęcie skutecznych działań ratowniczych, gdy za-
istnieje taka potrzeba. A ponieważ we współczesnym 
świecie jest sporo zagrożeń – i tych naturalnych, i tych 
wynikających z działalności człowieka – to jako rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej jesteśmy przekonani, że 
warto z tym ostatnim krajem, z którym graniczymy, 
taką umowę zawrzeć i wspierać się wzajemnie w sy-
tuacjach, kiedy taka potrzeba wystąpi.

W imieniu rządu zwracam się do Wysokiego 
Senatu z prośbą o to, żeby poprzeć ten dokument 
i umożliwić prezydentowi Rzeczypospolitej jego ra-
tyfikację.

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.

Panie Ministrze, proszę z nami pozostać, bo być 
może będą do pana pytania.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Czerwiński, bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Ministrze! Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 

Niedawno na tej sali rozmawialiśmy o afrykańskim 
pomorze świń, czyli o problemie, który do nas dotarł 

lamentarnych zostali upoważnieni minister spraw 
wewnętrznych i administracji oraz minister spraw 
zagranicznych.

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

Witam serdecznie pana ministra Jarosława 
Zielińskiego. Witam również komendanta głównego 
Państwowej Straży Pożarnej, pana Leszka Suskiego. 
Witam serdecznie.

Zapraszam, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Jarosław Zieliński:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Rząd oczywiście wnosi o to, by umowa mogła 

wejść w życie. Jest ona bardzo potrzebna i ważna. 
Białoruś jest ostatnim państwem, z którym nie pod-
pisaliśmy takiego porozumienia… takiej umowy, 
bo to dokładnie jest umowa, a są też porozumienia. 
Dotychczas zawarliśmy 10 takich umów z kraja-
mi sąsiadującymi: z Republiką Federalną Niemiec, 
z rządem Federacji Rosyjskiej, z rządami Republiki 
Litewskiej, Republiki Słowackiej, z Republiką 
Węgierską, Republiką Czeską, z Ukrainą, Chorwacją, 
Słowenią. Teraz będzie właśnie umowa z Białorusią. 
Podpisaliśmy też kilka porozumień regulujących 
współpracę, jeśli chodzi o zapobieganie zdarzeniom, 
które wymagają współpracy transgranicznej albo usu-
wania ich skutków.

Umowa ta była długo negocjowana, bo właściwie 
początki negocjacji sięgają 2001 r., można powiedzieć, 
że nawet bardzo długo. W 2007 r. nastąpiło pewne za-
chwianie w negocjacjach związane z przekraczaniem 
granicy, z dokumentami i upoważnieniami do prze-
kraczania granicy polsko-białoruskiej. Oczywiście 
problem powstał nie po naszej stronie, tylko po dru-
giej. Teraz umowa została już wynegocjowana. Jest 
w niej tyle zapisów, ile przedstawiła pani senator. 
Regulują one dokładnie najważniejsze kwestie.

Żeby się odnieść do pytań, które już padły – po-
twierdzając to, co pani senator powiedziała – chciał-
bym tylko jeszcze raz zaakcentować, że działania 
na terytorium drugiej strony mogą się odbywać na 
zaproszenie tej strony. Oczywiście nie możemy sami 
pojechać na Białoruś ani Białoruś sama z własnej woli 
nie może do nas wysłać swoich służb ratowniczych; 
dzieje się to na zaproszenie. I reguluje to umowa. 
Koszty ponoszone są przez stronę zapraszającą. Jeżeli 
strona białoruska zaprosi nasze służby, to pokryje 
koszty ich działania po swojej stronie, a jeżeli służ-
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(senator J. Czerwiński) Tekst ustawy zawarty w jest druku nr 284, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 284 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, Komisji Infrastruktury oraz 
Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, 
panią senator Alicję Zając, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Alicja Zając: 
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 

Państwo!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu połączo-

nych komisji sprawozdanie z posiedzenia komisji 
na temat ustawy o ratyfikacji Poprawek z 2014 r. do 
Konwencji o pracy na morzu, przyjętej dnia 23 lutego 
2006 r. w Genewie, zatwierdzonych w dniu 11 czerw-
ca 2014 r. w Genewie przez Konferencję Ogólną 
Międzynarodowej Organizacji Pracy. Połączone ko-
misje po dyskusji na posiedzeniu proponują przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek.

Ta umowa jest umową nowoczesną, z uprosz-
czoną procedurą. Polska ratyfikowała Konwencję 
o pracy na morzu w dniu 3 maja 2012 r. Weszła ona 
w życie 20 sierpnia 2013 r. Została wdrożona do 
polskiego prawa dopiero w ustawie z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o pracy na morzu i weszła w życie w listo-
padzie 2015 r., co oznacza, iż polscy marynarze 
pozbawieni byli ochrony przewidzianej w konwen-
cji przez okres 2 lat. Konwencja o pracy na morzu 
składa się z 3 części: artykułów, prawideł i kodek-
su. Poprawki z 2014 r. zmieniają kodeks w części 
wdrażającej prawidło 2.5 „Repatriacja” i prawidło 
4.2 „Odpowiedzialność armatorów” w zakresie 
Konwencji o pracy na morzu.

Poprawki do prawidła 2.5 mają na celu uregulo-
wanie sytuacji na wypadek porzucenia marynarza. 
W myśl tego prawidła wszyscy marynarze mają prawo 
do pokrycia kosztów ich repatriacji do kraju, jednakże 
w praktyce przewidziany w konwencji mechanizm 
może nie być wystarczający w przypadku porzuco-
nych marynarzy. Stąd ta poprawka.

Z kolei poprawka do kodeksu w części dotyczącej 
prawidła 4.2 rozszerza obowiązki armatorów w za-
kresie zabezpieczenia finansowego mającego na celu 
rekompensatę roszczeń w przypadku śmierci ma-
rynarza lub jego długotrwałej niepełnosprawności 
w wyniku wypadku przy pracy, choroby zawodowej 
lub na wypadek zagrożenia życia.

Poprawki do Konwencji o pracy na morzu wejdą 
w życie, jeżeli do końca wyznaczonego terminu, tj. 
do dnia 18 lipca 2014 r., sprzeciwu nie złoży więcej 
niż 40% państw stron konwencji. Sprzeciwu nie zło-
żyło żadne państwo, w związku z tym 18 stycznia 

właśnie z Białorusi. Czy ta umowa w jakiś sposób 
przewiduje współpracę w kwestii – mówmy wprost 
– likwidacji stad dzików, które przenoszą tę chorobę?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Jarosław Zieliński:
Nie przewiduje tego wprost. Jej treść była przed-

miotem uzgodnień znacznie wcześniejszych niż ten 
problem, który nas teraz dotyczy. Nasuwa się też py-
tanie o definicję. Czy to jest rodzaj klęski żywiołowej? 
Raczej nie. Pewnie można byłoby się nad tego typu 
zjawiskami zastanawiać, ale na tym etapie umowa jest 
procedowana w takim kształcie, w jakim została wy-
negocjowana i wstępnie podpisana w ubiegłym roku. 
Nie można na tym etapie dodawać do niej nowych 
elementów, bo to by wydłużyło znacznie procedu-
ry ratyfikacyjne, procedury uzgodnieniowe. Myślę, 
że z tą sprawa poradzimy sobie w Polsce, chociaż 
sytuacja nie jest łatwa, bo istnieje zagrożenie ASF, 
afrykańskim pomorem świń. Nie chcę się w to wgłę-
biać, bo nie jest to przedmiot tej dyskusji, ale gdy-
by działania w tej sprawie zostały podjęte znacznie 
wcześniej, pewnie byśmy uniknęli tego, co jest dzisiaj. 
No ale jesteśmy w danym miejscu i w danym czasie 
i trzeba reagować tak, jak aktualna rzeczywistość 
tego wymaga. Ale muszę wprost odpowiedzieć, że 
takie współdziałanie na wypadek tego zagrożenia nie 
jest przewidziane w tej umowie.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, 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 pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trze-
ciego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Poprawek 
z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyję-
tej dnia 23 lutego 2006 r. w Genewie, zatwierdzo-
nych w dniu 11 czerwca 2014 r. w Genewie przez 
Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji 
Pracy.
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(senator sprawozdawca A. Zając) Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych zostali upoważnieni minister spraw 
zagranicznych, minister rodziny, pracy i polityki spo-
łecznej oraz minister gospodarki morskiej i żeglugi 
śródlądowej.

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

Witam serdecznie pana ministra Pawła 
Brzezickiego.

Zapraszam, Panie Ministrze. Oddaję panu głos.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej  
Paweł Brzezicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Bardzo prosimy jako rząd o umożliwienie ratyfi-

kowania przez pana prezydenta konwencji dotyczącej 
pracy na morzu z tego względu, że podpisanie tej kon-
wencji przez państwo polskie zabezpieczy polskich 
marynarzy czy marynarzy pływających u polskich 
armatorów przed konsekwencjami wynikającymi 
z porzucenia przez armatora bądź też przed wszel-
kimi roszczeniami wynikającymi…

(Senator Alicja Zając: Ze zdarzeń losowych.)
Tak, ze zdarzeń losowych. Dziękuję, Pani Senator.
Może przybliżę, ponieważ w pańskim pytaniu za-

warła się kwintesencja tej konwencji… Armator jest 
zobowiązany do ubezpieczenia się, w ramach swojego 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w tzw. 
klubach P&I; to są kluby wzajemnych ubezpieczeń. 
W momencie porzucenia marynarza, zostawienia 
go gdzieś na lądzie, kiedy statek sobie popłynął… 
Marynarz jest wówczas uprawniony do wystąpienia 
do tego klubu o odszkodowanie, co, nazwijmy to, 
załatwia sprawę.

To może być przez armatora załatwione na dwa 
sposoby: albo w ramach krajowych ubezpieczeń spo-
łecznych, czyli ZUS itd., co w naszych realiach nie 
będzie tak załatwione, albo w ramach ubezpieczenia 
się armatora od ryzyk wobec osób trzecich. Jest to 
nowa klasyfikacja prawna, bo ryzyka wobec osób 
trzecich to są zwykle jakieś zderzenia z innym obiek-
tem, a tu w grę wchodzi jeszcze własny pracownik 
jako podmiot ubezpieczony.

W tej chwili konwencją objęte jest już 90% floty 
światowej, jej ratyfikowanie w żaden sposób nie za-
graża nierównowagą w kosztach prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej przez polskich armatorów, 
w związku z czym uprzejmie proszę Wysoki Senat 
o zaakceptowanie naszego wniosku. Dziękuję bardzo.

2017 r. wejdą w życie poprawki i od tej daty będą 
obowiązywać. Konwencją jest objęte 91% światowego 
tonażu, czyli właściwie wszystkie statki, ponieważ te 
9%, jak nam powiedziano w komisji, dotyczy żeglugi 
śródlądowej.

W imieniu połączonych komisji, Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej, Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji 
Infrastruktury, wnoszę o przyjęcie tej ustawy zgodnie 
z projektem uchwały Senatu, którą państwu przed-
stawiłam. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani se-
nator sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Grubski, bardzo proszę.

Senator Maciej Grubski:
Pani Senator, czy ja dobrze zrozumiałem, że ar-

matorzy powinni wygenerować w ramach własnych 
środków określoną kwotę, która w wypadku porzuce-
nia określonego marynarza daje możliwość repatriacji 
do kraju? Czy ja to dobrze zrozumiałem?

(Senator Alicja Zając: To jest taki swoisty kodeks 
pracy dla marynarzy…)

Ale jak to się ma do tego… Bo jak porzuca, to, 
no, wykonuje czynność negatywną w stosunku do 
marynarza, a z drugiej strony będzie zainteresowany, 
żeby płacić?

Senator Alicja Zając:
Ja myślę, że to jest bardzo szczegółowe pytanie, 

może poproszę kogoś z ministerstwa pracy o pomoc, 
dlatego że to są pojedyncze przypadki charaktery-
styczne, to nie zdarza się często… Skoro wszystkie 
kraje, które posiadają… Armatorzy stosują te przepi-
sy, ale należało to jakoś uporządkować i stąd właśnie 
te poprawki do już istniejących dokumentów w tym 
zakresie.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Może przesuńmy to pytanie do przedstawiciela 

rządu.
Nie widzę innych pytań.
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
(Senator Alicja Zając: Dziękuję bardzo.)
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Przecież PŻM jest ogromnym polskim przedsię-
biorstwem, ale statki pływają pod obcymi banderami.

(Senator Robert Mamątow: Jakie? Jeden statek 
mają.)

(Senator Kazimierz Kleina: A czy o PŻM… 
Przepraszam, można jeszcze…)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę, proszę.

Senator Kazimierz Kleina:
Tak? Rzeczywiście mówiliśmy o tym, że tych na-

szych marynarzy pływających pod polskimi bandera-
mi jest około 200, ale przecież PŻM to jest ogromne 
przedsiębiorstwo państwowe żeglugowe, chyba jedno 
z większych przedsiębiorstw żeglugowych w ogóle. 
Ilu mniej więcej oni zatrudniają pod różnymi… Bo 
oni mają statki pod różnymi banderami, prawda? Ilu 
w tym przedsiębiorstwie mniej więcej może być ma-
rynarzy?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej  
Paweł Brzezicki:
Jest około 3 tysięcy marynarzy, z czego połowa 

na morzu.
(Senator Kazimierz Kleina: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań. Bardzo dziękuję, 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 pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwar-
tego porządku obrad: drugie czytanie projektu opi-
nii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów 
ustalania państwa członkowskiego odpowiedzial-
nego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochro-
ny międzynarodowej złożonego w jednym z państw 
członkowskich przez obywatela państwa trzeciego 
lub bezpaństwowca.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez Komisję Spraw Zagranicznych i Unii 

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Kleina, bardzo proszę.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Ministrze, chciałbym zapytać, ilu polskich 

marynarzy zostanie obecnie objętych tą konwencją. 
To dotyczy polskich armatorów, więc… Jaka to jest 
mniej więcej liczba?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
(Senator Alicja Zając: Wszyscy.)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej  
Paweł Brzezicki:
Tak, oczywiście… Pani senator mi podpowiada, że 

wszyscy, ale pytanie jest dokładne. Panie Senatorze, 
to dotyczy polskich armatorów, armatorów, którzy 
zatrudniają marynarzy na podstawie polskiego prawa. 
Takich marynarzy jest 200. Niezależnie od tego, że 
również wszyscy inni polscy marynarze pływający 
pod obcymi banderami w państwach, które ratyfiko-
wały tę konwencję…

(Senator Kazimierz Kleina: Oni będą objęci.)
…też będą nią objęci.
(Senator Robert Mamątow: Dokładnie.)
Tak.
(Senator Kazimierz Kleina: A ilu jest w ogóle pol-

skich marynarzy pływających…)
Są 54 tysiące polskich marynarzy.
(Senator Robert Mamątow: Ale nie pływają pod 

polską banderą.)
(Senator Kazimierz Kleina: Nie, to jest około 

200…)
Około 200 marynarzy.
(Senator Kazimierz Kleina: Pan minister powie-

dział, że…)
(Senator Robert Mamątow: Nie ma tylu.)
Nie, rybacy są na pewno.
(Senator Kazimierz Kleina: No są, są, na pewno. Ja 

myślałem, że nawet ciut więcej będzie, bo to jest…)
(Senator Robert Mamątow: 50 jest.)



19
28. posiedzenie Senatu w dniu 19 października 2016 r. 

Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego...

(wicemarszałek G. Czelej) oznacza, że w ramach instrumentów dopuszczalnych 
dla izb parlamentów krajów członkowskich po trakta-
cie lizbońskim możemy zastosować tylko i wyłącznie 
tzw. żółtą kartkę. Możemy zatem sprowadzić to tylko 
i wyłącznie do pewnego problemu prawnego. Chcę 
powiedzieć, że procedurę żółtej kartki uruchomiły 
parlamenty słowacki i węgierski, niższa izba parla-
mentu czeskiego, a dzisiaj – nie wiem tylko, czy de-
cyzja już zapadła, czy nie – Senat Republiki Czeskiej. 
Wiem, jakie będzie stanowisko Senatu czeskiego – 
potwierdzające złamanie zasady pomocniczości.

Złamanie zasady pomocniczości oznacza, że trud-
niej odnosić się do pewnych rzeczy merytorycznych 
albo tych elementów, które są przejawem łamania 
zasady proporcjonalności. Złamaniem zasady pro-
porcjonalności jest na pewno karanie kraju, który nie 
chce przyjąć uchodźców, karą w wysokości 250 tysię-
cy euro, czyli około 1 miliona zł, za każdego nieprzy-
jętego uchodźcę. W związku z tym siłą rzeczy sta-
nowisko Senatu nie jest stanowiskiem politycznym. 
Odnosi się ono do 2 elementów, które my uważamy 
za złamanie zasady proporcjonalności. Po pierwsze, 
chodzi o to, że Unia Europejska do tej pory nie wdro-
żyła wcześniejszych rozporządzeń, a już wprowadza 
następne, a po drugie, chodzi o to, że mówi o kryzysie 
i w ramach rozwiązania kryzysowego proponuje roz-
porządzenie, które jest rozporządzeniem obowiązują-
cym permanentnie. I to jest jeden element złamania 
zasady. Drugi element jest taki, że bardzo głęboko 
wkracza się w kompetencje ustawodawcy narodowe-
go. Mianowicie przyjęcie uchodźców w dłuższej lub 
krótszej perspektywie musi oznaczać bardzo poważne 
dostosowanie w zakresie chociażby elementów poli-
tyki społecznej, a to już jest pewna ingerencja, coś, 
co jest suwerenną decyzją każdego państwa. Troszkę 
inaczej argumentują to Węgrzy i Słowacy. Bardzo 
mocne jest też stanowisko parlamentu niższej izby 
czeskiej. Piszą oni, używając takich bardzo mocnych 
słów – to jest takie mocne odrzucenie strony – że re-
jects… No, ja bym powiedział, że mamy do czynienia 
z bardzo dużym problemem. Jest pewne rozwiąza-
nie, pod którym podpisuje się polski rząd, dotyczą-
ce wzmocnienia granic, obniżenia popytu na bycie 
emigrantem przybyłym do Unii Europejskiej poprzez 
pewne regulacje, a przede wszystkim dotyczące po-
mocy tam, gdzie uchodźcy trafiają w pierwszej fazie.

Wysoka Izbo, zwracam się w imieniu dwóch ko-
misji z prośbą o przyjęcie stanowiska i uruchomienie, 
także w imieniu parlamentu, Senatu, instytucji żółtej 
kartki. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 

Europejskiej. Zawarty jest w druku nr 289, a spra-
wozdanie – w druku nr 289 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej, pana senatora 
Jarosława Obremskiego, o przedstawienie wspólnego 
sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca  
Jarosław Obremski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W imieniu 2 komisji rekomenduję Wysokiej Izbie 

przyjęcie opinii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
o niezgodności z zasadą pomocniczości przedmioto-
wego projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej.

Jest to rozporządzenie dotyczące azylantów, 
uchodźców. Decyzja, o której będziemy dyskutować, 
jest decyzją o charakterze bardziej politycznym niż 
prawnym, dotyczy wszak istotnego problemu o wy-
miarze humanitarnym i politycznym. Kryzys uchodź-
czy to nie tylko wyzwanie organizacyjne i finansowe. 
Mam wrażenie, że jest to kryzys o daleko idących 
implikacjach politycznych – on nie tylko zmienia 
preferencje wyborcze na bardziej eurosceptyczne 
w wielu krajach, nazwijmy to, starej Unii, czy bardziej 
zachodniej części Unii, ale… Wydaje mi się, że był 
też jedną z przyczyn decyzji, jaka zapadła w czerwcu 
w Wielkiej Brytanii. Można mówić, że to nie sam 
kryzys to spowodował. Może to, że Unia Europejska 
nie umiała sobie z tym kryzysem poradzić, skłoniło 
część Anglików do takiego, a nie innego głosowania.

Można powiedzieć, że rozpatrujemy rozporzą-
dzenie, które być może nie wejdzie w życie. Wielu 
zwraca uwagę na to, że decyzja jest na tyle polityczna, 
że powinna to być przede wszystkim decyzja Rady 
Europejskiej, a nie Komisji Europejskiej. A więc 
bardziej Donald Tusk niż pan Juncker… W Europie 
z jednej strony pojawiają się głosy, które bym określił 
jako… To jest mówienie takie, jakie rok temu pre-
zentował Orban – trzeba znaleźć konsensus, trzeba 
szukać takiego porozumienia w sprawie uchodźców, 
które by nie było narzucaniem woli innym krajom 
itp. No, ale to rozporządzenie nad nami wisi. Ono 
jest wdrażane i jeżeli zostanie przyjęte, zawsze może 
zostać uruchomione. W związku z tym trzeba się 
zastanowić, jaka powinna być odpowiedź polskiego 
parlamentu.

Wydaje mi się, że jest tak, iż rząd Rzeczypospolitej 
Polskiej w pełni akceptuje cały pakiet ustaw, któ-
re mają uregulować kryzys uchodźczy. Z jednym 
wszakże wyjątkiem – rząd polski nie zgadza się na 
arbitralność i przymus przyjmowania uchodźców. To 
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(Senator Mieczysław Augustyn: O to pytałem. Jak 
my zamierzamy przyjmować uchodźców w Polsce?)

Dobrze, ale pan stawia tezę o konieczności przyj-
mowania uchodźców, a ja jestem troszkę w innym 
miejscu. Uważam, że trzeba się zastanowić, jaka 
powinna być polityka, żeby nie było potrzeby roz-
patrywania w takiej skali problemu uchodźczego. 
Wydaje mi się, że odpowiedź rządu polskiego jest 
następująca: wzmocnienie granic, pomoc w miej-
scu, gdzie tworzone są obozy uchodźcze, i poprzez 
wsparcie finansowe wspomaganie procesu asymilacji, 
nazwijmy to, w bliskiej zagranicy. To była propozycja 
polska, zresztą chyba formułowana nawet wcześniej, 
także przez poprzedni rząd, która trochę przesuwa 
problem, ale wydaje mi się, że to jest w miarę spójna 
odpowiedź.

(Senator Mieczysław Augustyn: To jest odpowiedź 
nie na temat, nie na temat rozporządzenia.)

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Ale chyba 
sam…)

Nie, ja to rozumiem, tyle że to rozporządzenie 
nie rozwiązuje problemu, a wjeżdża bardzo mocno 
w kompetencje, które powinny być kompetencjami 
państwa, a nie Unii Europejskiej.

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale to nie jest…)
Zgoda.

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

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję.
Panie Senatorze Sprawozdawco, czy mógłby pan 

uwypuklić ten związek, który jest przedmiotem pro-
cedowania, iż dublińska konwencja, czyli dopusz-
czająca alokację automatyczną, czy też procentową, 
czy też pogłówne, przeczy zasadzie pomocniczości? 
I pan, i ja wiemy, że uchodźcy przybywają przede 
wszystkim do Europy, w dalszej kolejności wybierają 
sobie kraje, zatem to nie jest problem tylko polski, ani 
problem wyszehradzki, jak pan to mocno akcentuje, 
zapominając, że Polska sąsiaduje jeszcze z takimi 
biednymi krajami, jak Litwa, Łotwa, Estonia, ale jest 
to także problem europejski.

Drugie pytanie. Czy w tym stanowisku Polski jest 
rozróżnienie, tak jak pan słusznie zauważył, między 
emigracją a azylantami, osobami podlegającymi pra-
wu azylowemu, uchodzącymi z różnych powodów, 
rasowych, religijnych, politycznych, czy też z racji 
przynależności do określonej grupy politycznej?

Trzecie pytanie. Wspomniał pan – ale nie oczekuję 
od pana odpowiedzi, choć pańska wiedza może być 
bardzo duża – że rząd polski prezentuje inne stanowi-

oraz do upoważnionego przedstawiciela wniosko-
dawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania również pana senatora Jarosława 
Obremskiego.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Senator Augustyn. Proszę o pytanie.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, rozumiem, że do naruszenia zasa-

dy pomocniczości dochodzi wtedy, kiedy jakąś kwe-
stię parlament narodowy, dane państwo jest w stanie 
załatwić samo. Rozporządzenie dotyczy konkretnie 
zasad przyjmowania uchodźców. Jak polskie państwo 
– jak na posiedzeniu komisji to było argumentowane 
– zamierza tych uchodźców samo przyjmować bez 
żadnych narzucanych kwot? Jak chce się włączyć 
w tę kwestię samodzielnie, żeby nie trzeba było ni-
czego narzucać? Jak to było argumentowane, że my 
nie potrzebujemy tego, bo po prostu mamy swój plan 
i potrafimy przyjąć może nawet więcej niż próbuje 
się nam narzucić?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jarosław Obremski:
Myślę, że dyskutujemy o dwóch poziomach. Po 

pierwsze, zastanawiam się, czy zasada pomocniczości 
może być rozumiana tylko i wyłącznie z góry na dół, 
tzn. jak my sami rozwiązujemy dany…

(Senator Mieczysław Augustyn: To jest zasada 
pomocniczości.)

Zgoda, tylko… A jeżeli jest tak, że propozycja, 
która jest składana, tego problemu nie rozwiązuje, 
tylko go pogłębia? Bo mamy do czynienia z taką sy-
tuacją, że wielu ekspertów, kilka parlamentów uważa, 
że tak naprawdę to rozporządzenie brukselskie będzie 
powodować dodatkowy napływ emigrantów… Nie 
oszukujmy się, bardziej emigrantów niż uchodźców 
– tak? – chociaż oczywiście ta granica jest jak gdyby 
płynna. Ja nie do końca to rozumiem. Ma to polegać 
na tym, że my mamy obowiązek przyjmować uchodź-
ców… Nie uważam, że tak… To znaczy uważam, że 
to jest bardzo mocne wejście na poziom suwerennych 
decyzji o daleko idących implikacjach politycznych, 
społecznych itd. Wydaje mi się, że zasada pomocni-
czości mówi tak: tę sprawę powinniśmy podejmować 
na tym poziomie i możemy rozwiązywać ją na tym 
poziomie.

(wicemarszałek G. Czelej)
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(senator J. Rulewski) niewątpliwie kanclerz Angela Merkel, coraz częściej 
mówi się o znalezieniu bardziej miękkich rozwiązań 
niż komputerowe rozdzielanie uchodźców między 
poszczególne państwa.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
(Senator Jan Rulewski: Można uzupełniająco?)
Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Panie Marszałku, za tę uprzejmość. Ale 

liczę też na uprzejmość pana przewodniczącego, bo 
nie rozszerzyłem…

Czy pan uważa, że we wspomnianej sytuacji rów-
nież państwa dotknięte problemem uchodźców, jak 
Grecja, Włochy, Francja, a być może jeszcze inne, też 
powinny zająć podobne stanowisko jak my?  I gdy-
by takie stanowisko przyjęły, to jak pan by widział 
problem uchodźców? Albo rząd, jak by to widział, 
przedstawiając…

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Jarosław Obremski:
Odpowiem tak: nie udawaj Greka.
(Wesołość na sali)
Ja bym powiedział, że gdyby strona grecka także 

wprowadziła we wspomnianej sprawie żółtą kartkę, 
byłbym zadowolony, bo byłoby to potwierdzenie pol-
skiego stanowiska.

Tutaj mamy też jeszcze jeden problem, na który 
chcę zwrócić uwagę. Jest to oczywiście problem dys-
kusyjny. Mam więcej niż podejrzenie, że przez kilka 
lat rząd grecki popełniał błędy związane z uchodźca-
mi i w pewnym momencie przyszło Grekom za to za-
płacić – niewspółmiernie. Tu się absolutnie zgadzam. 
Mam też wrażenie, że wspomniany pull factor, wy-
wołany w 2015 r., nie został wywołany na poziomie 
decyzji brukselskiej. Został on wywołany w dużym 
stopniu na poziomie Niemiec, w związku ze złama-
niem zasad, które obowiązują w Unii Europejskiej. 
I mamy obecnie problem. Ktoś wywołuje kryzys, 
a wszyscy płacimy. Możemy na ten temat dyskuto-
wać, ale zwracam uwagę, że pewien problem, także 
odpowiedzialności za to, co się zdarzyło, nie jest po 
naszej stronie. I mam wrażenie, że… To znaczy moje 
doświadczenia z Rady Europy są takie, że najbardziej 
agresywną politykę antyemigracyjną, w stosunku do 
pomocy w takim wydaniu, w jakim chce ją wpro-
wadzać Bruksela, prowadzi Republika Czeska. Tam 

sko, mówi, że należy udzielać innego rodzaju pomocy 
niż tylko przyjmować uchodźców. Czy mógłby pan się 
na ten temat wypowiedzieć? Co prawda nie oczekuję 
tu od pana precyzyjnych wypowiedzi. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jarosław Obremski:
Mimo wszystko nie chciałbym w detalach wypo-

wiadać się o stanowisku rządowym, nie moja to rola.
Nie znam stanowisk krajów bałtyckich.
(Senator Jan Rulewski: Tu nie chodzi o…)
Aha, to zgoda.
Ale wydaje mi się, że jest tu zupełnie podstawowy 

kłopot. Jeżeli mówimy o zasadzie pomocniczości, 
to pewna argumentacja, która temu przyświeca, jest 
taka, że jest to problem, z którym Unia Europejska nie 
umie sobie poradzić na szczeblu poszczególnych na-
rodów, więc musi znaleźć rozwiązanie ogólne. W tym 
znaczeniu ja bym powiedział, że to jest niesprzeczne 
z zasadą pomocniczości. Tylko mnie się wydaje, że 
nasza odpowiedź jest taka, że proponowane rozwią-
zanie nie jest rozwiązaniem, a bardzo mocno ingeruje 
w poziom narodowy i dlatego została złamana zasada 
pomocniczości. Według mnie inaczej nie da się tego 
uzasadnić.

Proszę zwrócić uwagę, że mamy kłopot, oczy-
wiście z tym się zgadzam. Myśmy zrezygnowali 
z bardzo dużej części argumentów, które by świad-
czyły o tym, że się na to nie zgadzamy. Mówiłem np. 
o kwocie kary, która jest absolutnie nieproporcjonalna 
do ewentualnej winy. Uważaliśmy, że trudno to na-
zwać sprzecznym z zasadą pomocniczości, jest to 
tylko nieproporcjonalne. Wydaje mi się jednak, że są 
2 przesłanki: daleko idące konsekwencje odnośnie do 
późniejszej regulacji, chociażby w prawie dotyczącym 
regulacji społecznych, i drugi element, który, powie-
działbym, jest troszkę związany z wyższą wartością, 
jaką jest to, na co się często powołuje, pewien huma-
nitaryzm. Uważam, że pomysł pt. „przymusowo skie-
rujemy cię do kraju, do którego nie chcesz trafić” jest 
bardzo niebezpieczny, ponieważ oznacza w punkcie 
startu jeszcze większą barierę dla asymilacji uchodź-
ców, niż ma to miejsce w Paryżu czy w Brukseli. 
Pozostawiam panu senatorowi ocenę tego, na ile 
ta integracja w przypadku niektórych mniejszości 
w tych miastach i w tych państwach się udała. I to jest 
według mnie istota problemu, o którym decydujemy. 
Akcent w Europie został w tej chwili bardzo mocno 
przesunięty. Rzeczywiście, w dyskusji przywódców 
politycznych z najważniejszym przywódcą, jakim jest 
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(senator J. Obremski) Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
Rafał Rogala:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Oczywiście nie jest rolą przedstawiciela rządu, 

ażeby podejmować kwestię odnoszącą się bezpośred-
nio do samej uchwały, ale padło tutaj kilka pytań, któ-
re pozostają w sferze zainteresowania rządu albo które 
zostały skierowane bezpośrednio do rządu. Ja tylko 
może zaznaczę – co zostało już przez pana senatora 
Obremskiego podkreślone – iż ta propozycja w zakre-
sie dotyczącym zmiany rozporządzenia dublińskiego 
jest taką próbą, proszę wybaczyć kolokwializm, na-
prawiania komputera lub innej skomplikowanej ma-
szyny przy pomocy młota udarowego. Z tego względu 
że Komisja pozostaje w sferze myślenia kryzysowego 
i to rozwiązanie antycypuje na sytuacje, które niestety 
kryzysowymi nie są.

Pan senator Rulewski zadał pytanie, czy nastąpi-
ło rozdzielenie pomiędzy emigrantami i azylantami. 
Nie, bo nie ma potrzeby. My cały czas rozmawia-
my o sferze kategorii azylowych. Naszym zdaniem 
m.in. właśnie mieszanie tych pojęć oraz mieszanie 
instrumentów i procedur stanowiło jedną z przyczyn 
czynnika przyciągającego osoby do Europy, z tego 
względu że zatarły się granice pomiędzy regulacjami, 
a tym samym pomiędzy obowiązkami i uprawnie-
niami poszczególnych kategorii osób. W związku 
z tym – ja już upraszczam tę sprawę – cudzoziemiec 
myślał kategoriami: po cóż jest mi potrzebna wiza, 
po cóż mam spełniać wymagania dotyczące środków 
czy kwestii ubezpieczenia, skoro mogę pojawić się na 
granicy i powiedzieć, że jestem azylantem. A później, 
w całym ferworze tej walki proceduralnej, upłynie 
rok, 2 lata. Dopiero wtedy będzie można moją sprawę 
rozpoznać. A po tych 2 latach ja będę podnosił, że 
jestem zintegrowany ze społeczeństwem i właściwie 
to nie ma możliwości, żebym wrócił do kraju pocho-
dzenia. Tak wygląda sytuacja i tak wygląda praktyka 
wśród migrantów. Musimy być tego świadomi.

Mechanizm alokacji, który został zaproponowany 
przez Komisję Europejską, jest taką bardzo szybką 
odpowiedzią na tamte wydarzenia. Ale proszę za-
uważyć, co się dzieje. Podobny mechanizm relokacji 
został zaproponowany rok temu. 160 tysięcy osób do 
relokowania z Grecji i z Włoch. Co się w międzycza-
sie wydarzyło? Ano do dnia dzisiejszego, a minął już 
ponad rok, relokowano nie więcej aniżeli 6 tysięcy 
osób ze 160 tysięcy, i to nie do Polski, ale do wszyst-
kich krajów Unii Europejskiej. A więc dano niejako 
wyraz dezaprobaty dla tego rozwiązania. Poza tym 
we Włoszech mniej więcej po 2, 3 miesiącach – pro-
szę wybaczyć kolejny kolokwializm – skończyli się 
kandydaci spełniający ustalone kryteria. Na dzień 
dzisiejszy Włosi, owszem, są za tym rozwiązaniem, 
Grecy są za tym rozwiązaniem. Ja oczywiście nie 

to wszystko jest bardzo mocno nagłaśniane i także 
bardzo mocno artykułowane, ponad podziałami po-
litycznymi w Republice Czeskiej, chociażby na po-
ziomie Rady Europy.

Mam wrażenie, że tak naprawdę dyskutujemy 
troszkę obok, to znaczy że polski rząd – ja podzie-
lam tutaj to stanowisko – uważa, że rozwiązanie 
proponowane przez Brukselę nie jest rozwiązaniem, 
oznacza tylko pogłębienie problemu i w żaden sposób 
nie przygotowuje nas na ewentualną następną fazę 
wielkich ruchów emigracyjnych, która będzie zwią-
zana z nadwyżką demograficzną w Czarnej Afryce.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Augustyn. Proszę o pytanie.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Senatorze, proszę powiedzieć – bo pan wy-
mieniał tylko niektóre kraje, a ja nie mam pewno-
ści, czy to już jest skończona lista – ile państw Unii 
Europejskiej zajmuje podobne stanowisko jak Polska. 
W jakim my jesteśmy gronie? Czy coś na ten temat 
mówiono? Czy coś wiadomo?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Jarosław Obremski:
Nie wiem, nie sprawdzałem. W tej chwili...
(Senator Mieczysław Augustyn: To już jest znane.)
Zgoda.
W tej chwili dostałem stanowisko rumuńskie, ale 

nie zdążyłem go przeczytać. Wiem, że jest stano-
wisko włoskie, sprzed dnia czy dwóch dni, ale jesz-
cze nie zostało przetłumaczone na język angielski. 
Przypuszczam jednak, że Włosi są tą siłą, która naj-
bardziej naciska na przymusową dyslokację emigran-
tów. Prosiłbym, żeby to pytanie skierować jeszcze do 
strony rządowej. Przepraszam, nie mam tej wiedzy.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Nie ma pytań.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos w spra-

wie przedstawionego projektu opinii?
Witam pana ministra Rafała Rogalę. Zapraszam, 

Panie Ministrze.
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(szef R. Rogala) w ramach procedury dublińskiej, nie podnosimy, że 
ona nie funkcjonuje. Niemcy też nigdy nie podnosili 
– bo głównie z Niemiec mamy te wnioski w ramach 
procedury dublińskiej – że to w relacjach z Polską 
nie funkcjonuje. Tak więc należy przywrócić logikę 
myślenia, która leżała u podstaw tych dokumentów. 
Ona wcale nie była taka niespójna i wcale nie jest 
tak, że nie odpowiadała potrzebom kryzysowym. 
Rozumiemy potrzebę działania ad hoc, stąd też 
w Grecji, w Macedonii, w Słowenii, we Włoszech, 
polska Straż Graniczna, pracownicy Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców… Mówiłem o tym na posiedzeniu 
komisji. Od lutego było 51 misji Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców w urzędzie greckim i na wyspach 
greckich, również we Włoszech, na Lampedusie, na 
Sycylii, gdzie pracownicy urzędu wykonują zadania 
zamiast, i to trzeba jasno powiedzieć, pracowników 
greckich i innych. Rozumiemy konieczność wsparcia, 
ale wpierw należy nakazać państwu, które jest do 
tego zobligowane, ażeby działało, a potem wspierać 
to państwo. A więc taka jest nasza logika działania. 
I tak jak powiedziałem na samym początku, jest to 
zupełnie nieprzystający instrument, który miałby 
rozwiązywać tę sytuację kryzysową.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o pozostanie, bo zapewne będą pytania.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej minutę zapytania do obecnego na 
posiedzeniu przedstawiciela rządu, związane z oma-
wianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Jako pierwszy do zadawania pytań zgłosił się pan 
senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:

Panie Ministrze, jeśli się zgodzić z pańską argu-
mentacją o ograniczonym zaufaniu, że dublińskie 
rozwiązanie mówiące o tej alokacji nie jest dobrym 
rozwiązaniem, a nade wszystko, jak mówi tu senator 
Obremski, perspektywicznym, to jest pytanie: jaka 
istnieje alternatywa, która by była przyjęta przez 
większość krajów? Co zrobić w przypadku, gdy jed-
nak kilka krajów Europy – sojuszniczych i nie tylko 
sojuszniczych, będących we wspólnocie – ugina się 
teraz pod ciężarem?

Trzecie pytanie. Czy one nie zastosują retorsji in-
nego rodzaju niż, powiedzmy, noty protestacyjne? 
Czy to, czego nie byłby w stanie wypowiedzieć se-
nator Obremski, słusznie… Czy oprócz tej pomocy, 
jeżeli chodzi o pracowników na granicy Grecji, jest 

posiadam wiedzy odnoszącej się do parlamentów 
tamtych krajów, ale posiadam wiedzę wynikającą 
z pracy i z doświadczenia roboczego ze spotkań 
w Unii Europejskiej. Oczywiście, że są za tym roz-
wiązaniem, ale podnoszą również i inne aspekty, jak 
chociażby kwestię skutecznej polityki powrotowej, bo 
przecież dzisiaj w obozach greckich przebywają nie 
tylko Syryjczycy, ale przede wszystkim Afgańczycy, 
Pakistańczycy, Bengalezi. To są naprawdę problemy, 
które powinny być bardzo szybko rozwiązane. A po-
byt tych osób w Grecji jest wynikiem takiej, a nie 
innej polityki europejskiej związanej właśnie z tym 
pull factor’em.

Tak więc to rozwiązanie jest rozwiązaniem zu-
pełnie nieadekwatnym, nie ma rozwiązania dodatko-
wego. My proponujemy, i tutaj też było pytanie z tej 
strony, ze strony pana senatora… pana senatora…

(Senator Jan Rulewski: Rulewskiego.)
Proszę wybaczyć, Rulewskiego.
…odnośnie do polityki rządu. Proponujemy przy-

wrócić logikę myślenia w sferze migracyjnej, taką, 
jaka powinna być. A więc wpierw myślimy o kontroli 
granic zewnętrznych, ale kontroli granic zewnętrz-
nych nie na zasadzie odbijania od tej granicy każdego, 
kto do tej granicy dociera, tylko na zasadzie takiej 
weryfikacji, która umożliwi wjazd osobom będącym 
de facto azylantami oraz wymuszenie od osób, które 
azylantami nie są, zachowywania się zgodnie z regu-
łami, które dla tej kategorii osób zostały przypisane, 
bo takie reguły są, funkcjonują. Następnie postulu-
jemy wzmocnienie systemów azylowych i systemów 
migracyjnych krajów granicznych.

Wracam do tej nieszczęsnej Grecji, troszkę nie-
szczęsnej, bo faktycznie zgadzam się w pełni z panem 
senatorem, że Greków niewspółmiernie dotknęła sy-
tuacja związana z kryzysem azylowym. Ale w 2011 r. 
wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
zdecydowano o zawieszeniu transferów dublińskich 
z innych krajów do Grecji. I to był początek końca 
z tego względu, że ten system de facto przestał ist-
nieć i przestał funkcjonować. Do dziś dnia nikogo do 
Grecji się nie zawraca. Proszę mi powiedzieć: jaka 
jest w takim razie motywacja administracji grec-
kiej w przyjmowaniu uchodźców? Otóż oni mówią: 
przyjmiemy, oni uciekną, bo oczywiście w Grecji nie 
chcą pozostać, a przecież do nas nikt nie zawróci tych 
osób, bo nadal funkcjonuje to rozwiązanie. A więc 
coraz mocniej podnosi się to, że powinno się przy-
wrócić możliwość zawracania w ramach procedury 
dublińskiej. I to jest de facto realna potrzeba, to jest 
de facto clou funkcjonowania konwencji dublińskiej 
i tych późniejszych rozporządzeń dublińskich: możli-
wość wtórnego dystrybuowania tych osób. Polacy nie 
mają z tym problemu. My mamy 10 tysięcy wniosków 
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(senator J. Rulewski) Jeśli chodzi o gratyfikacje finansowe dla dane-
go państwa, to Unia wspiera… Bądźmy szczerzy, 
Unia Europejska nie posiada własnych pieniędzy 
i własnego budżetu, to są środki ze składek człon-
kowskich, czyli również z naszych pieniędzy. Tak że 
wspomniane kraje są wspierane z Funduszu Azylu, 
Migracji i Integracji. Nie chciałbym podawać kwot. 
Pamiętam, że w dyskusji nad tym problemem padła 
kwota 400 milionów euro, które zostały wysubsy-
diowane dla Grecji w związku z sytuacją azylową 
w Grecji.

Ja tylko przypomnę, że program niejako odbudo-
wy systemu azylowego – odbudowy, a w przypadku 
niektórych jego elementów ponownego ustanowie-
nia – funkcjonuje w Unii Europejskiej od 2010 r. Od 
2010 r. mieliśmy wiedzę na temat tego, że źle się dzie-
je na podbrzuszu Europy. Tak więc nie jest to kwestia 
tylko i wyłącznie kryzysu, o czym również wspomi-
nał pan senator Obremski. I to jest kolejna kwestia.

Proszę wybaczyć, uciekły mi pozostałe pytania. 
Czy byłby pan łaskaw…

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę o powtórzenie, Panie Senatorze.
(Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafał 

Rogala: Czy już udzieliłem odpowiedzi na wszyst-
kie…)

Senator Jan Rulewski:
Chodziło o to, że nie przeprowadzono w tym 

stanowisku dowodu na to, że działanie konwencji 
Dublin IV, jak pan słusznie to powiedział na posie-
dzeniu komisji, jest zaprzeczeniem zasady pomoc-
niczości, że innymi słowy, jest to narzucenie Polsce 
przez Unię rozwiązań, które naruszają tę zasadę po-
mocniczości. Ja tego dowodu nie widzę. Odwrotnie, 
widzę potrzebę współdziałania, po to chociażby, żeby 
gdy w przyszłości, nie daj Boże – czy nie daj inne 
siły – Polskę spotka podobne zjawisko, co wcale nie 
jest aż tak nieprawdopodobne, inne państwa też nie 
zareagowały w ten sposób, że nie widzą potrzeby 
udzielania pomocy Polsce.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
Rafał Rogala:
Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze, przypomniałem sobie pytanie: co 

w zamian? Oczywiście ja nie będę tutaj przeprowa-
dzał tego dowodu, no bo, proszę wybaczyć, nie jestem 
uprawniony do tego, ażeby linkować zasadę pomoc-

świadczona jakaś inna pomoc? Czy przewidywane 
są w budżecie środki chociażby na pomoc medyczną 
dla dzieci?

I czwarte, ostatnie pytanie: dlaczego rząd Polski 
odrzuca humanitarną propozycję episkopatu, który, 
jak myślę, wyraża uczucia wielu chrześcijan w Polsce, 
aby udzielić jakiejś pomocy, w tym utworzyć korytarz 
dla uchodźców?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
Rafał Rogala:
Jeżeli chodzi o propozycję, która została złożona 

przez Caritas, odnośnie do korytarzy humanitarnych, 
to ja nie znajduję żadnego stanowiska rządowego, 
w którym rząd by ją odrzucał. Znajduję tylko i wy-
łącznie artykuł prasowy, który statuował taką tezę. 
Nie znajduję jednak stanowiska rządowego, w którym 
by odrzucano tę propozycję. Co więcej, w tym arty-
kule mówi się wyraźnie słowami biskupa Zadarko, 
a więc tego, który przewodniczy komisji do spraw 
migracji, że trwają rozmowy i czekamy na ich dalszy 
ciąg. Tak więc proszę wybaczyć, nie udzielę w imie-
niu rządu – bo też nie na ten temat jest tutaj dyskusja 
– odpowiedzi w szerszym zakresie na pana pytanie.

Jeśli chodzi o inne formy pomocy, chociażby to, 
co powtarzaliśmy od samego początku, działania… 
Przypomnijmy jedną podstawową kwestię: wpierw 
należy gasić ogień tam, gdzie jest jego zarzewie. 
Mówimy o konfliktach zbrojnych, kiedy mówimy 
o problemach związanych z uchodźcami wojennymi. 
Mówimy o tego typu sytuacji, odnosząc się np. cho-
ciażby do Syrii. Należy pomagać tam, gdzie ta pomoc 
jest najbardziej efektywna, optymalna, ale też tam, 
gdzie dane osoby tej pomocy oczekują. 12 milionów zł 
przeznaczonych przez polski rząd na polską pomoc 
humanitarną, dla konkretnej instytucji, Polskiego 
Centrum Pomocy Międzynarodowej w Libanie, na 
stworzenie strefy humanitarnej w Libanie, objęcie 
pomocą 10 tysięcy osób, to jest konkret. W zakres 
tej pomocy wchodzą badania medyczne, pomoc 
o charakterze socjalnym, pomoc o charakterze edu-
kacyjnym… Ale prosiłbym skierować to pytanie do 
przedstawiciela MSZ, bo to MSZ tym tematem się zaj-
muje. I o naszym wsparciu świadczy nie tylko, tak jak 
powiedziałem, obecność urzędników, nie tylko obec-
ność oficerów, funkcjonariuszy Straży Granicznej. 
Jesteśmy też tam, na miejscu, ażeby szkolić nowych 
pracowników, jesteśmy na miejscu, żeby przejmować 
różne obowiązki.
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gląd, przynajmniej polskiego parlamentu – na razie, 
na tym etapie – że należy uznać to rozporządzenie 
za sprzeczne z zasadą pomocniczości? Ja przyznaję 
szczerze, że z uwagą słuchałem tego, co pan mówił, 
tylko że pan mówił nie na temat. Bo tematem tego 
rozporządzenia, sprawą, którą ono ma załatwić, jest 
w większości relokacja tych, którzy już tu są. Tak 
więc trzeba oczywiście bardzo wiele zrobić, np. wpro-
wadzić polską politykę wobec cudzoziemców, bo my 
ich będziemy potrzebować w dużej liczbie – i o tym 
rozmawiajmy, a pan nic na ten temat nie mówi – ale 
w moim przekonaniu równolegle trzeba też okazać 
solidarność w tej trudnej sytuacji, w której znaleźli się 
nasi partnerzy w Unii Europejskiej. Teraz chciałbym 
pana zapytać, co my, jako rząd, robimy, ale w zakresie 
tego rozporządzenia. Nie chodzi o to, co tam dalej po-
winno być, kiedyś tam, wcześniej, później, zaraz itd., 
tylko co robimy tu i teraz, żeby pomóc rozlokować 
– bo tego dotyczy to rozporządzenie – imigrantów. 
Nie uciekajmy na boki – bo tak jest fajnie – tylko 
mówmy o tym, czego ono dotyczy. Dlatego bardzo 
proszę o odpowiedź na to pytanie, bo nie doczekałem 
jej się od pana senatora Obremskiego. Może teraz się 
dowiemy.

(Senator Robert Mamątow: Bo to nie dotyczy…)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
Rafał Rogala:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, nie mówiłem o polskiej polityce, 

bo nie było pytania…
(Senator Robert Mamątow: Tak jest.)
Dlatego też nie odpowiedziałem. Mogę tutaj długo 

stać, proszę mi wierzyć. 
Odnośnie do pytania o stanowiska innych państw, 

to nie będę mówił na temat stanowisk parlamentów 
wobec zasady pomocniczości, bo ich po prostu nie 
znam. Jesteśmy w kontakcie z panem senatorem 
Obremskim i na ten temat też rozmawialiśmy. 
Znam stanowiska rządów i w tym zakresie mogę 
powiedzieć, że bardzo wiele krajów podziela ta-
kie stanowisko i mogę… Tylko zauważmy… Ja nie 
uciekam, proszę mi wierzyć. Proszę zwrócić uwagę 
na etap prac nad tym dokumentem. Jest to etap 
prac grup roboczych, więc dzisiaj dyskutują eks-
perci, wątpliwości wyrażane są ustami ekspertów. 
Rządy krajów bałtyckich wyrażają np. zaniepoko-
jenie w związku z tego typu rozwiązaniami i są im 
przeciwne. O Grupie Wyszehradzkiej słyszeliśmy, 
ale idąc dalej, chciałbym powiedzieć, że zaniepo-
kojenie wyraża Austria, zaniepokojenie wyraża 

niczości i to rozwiązanie. Ale mogę powiedzieć, co 
w zamian. Otóż coraz więcej państw twierdzi, że 
powrót do rozwiązań rozporządzenia Dublin II byłby 
wyjściem z sytuacji, a więc nadal redystrybucja osób, 
ale niejako wtórna, a nie komputerowa, zaraz przy 
granicy, umożliwiająca wprowadzenie na teren Unii 
Europejskiej bliżej nieoszacowanej grupy migrantów, 
a dopiero później zajęcie się problemem. Bo mniej 
więcej tak to wygląda, nikt nie określa limitów, ile 
można na teren Unii wprowadzić migrantów. Proszę 
zauważyć, że przy tej okazji mówi się o przejęciu 
przez państwo, do którego osoba została skierowana, 
odpowiedzialności za tego migranta niejako do końca 
jego życia. Więc jeśli on wyjedzie ze Wspólnoty i po-
nownie wjedzie do innego państwa, to Polska znowu 
będzie za niego odpowiedzialna, jeśli pierwotnie zo-
stała wskazana. I jeśli będzie tak sobie podróżował, 
to Polska ciągle będzie za niego odpowiedzialna.

Oczywiście ja tutaj nie uwzględniam szeregu ar-
gumentów, które powinny być brane pod uwagę, jak 
chociażby wola migranta. Bo cóż Polska ma zrobić 
z osobą, która do Polski przyjechać nie chce? I rów-
nież na posiedzeniu komisji padł ten argument, że 
osoby skierowane do różnych krajów po prostu od 
tych decyzji administracyjnych się odwołują. Bo nie 
chcą jechać do Francji, nie chcą jechać do Wielkiej 
Brytanii, nie chcą jechać do Irlandii, chcą jechać kon-
kretnie do Niemiec, chcą jechać do Szwecji. Kwestia 
diaspory ma tutaj ogromne znaczenie. Nie jest naszą 
winą, że nie mamy rozbudowanej diaspory syryjskiej, 
afgańskiej itd. Trudno nas za to winić. Ale tego typu 
argumenty – to się może wydawać śmieszne – padają: 
że nie budujemy tego typu diaspory. No, pytanie, czy 
jesteśmy do tego zobligowani.

Zatem wchodzimy w opary absurdu w tej dyskusji, 
zamiast rozmawiać o tym, co dla tematu jest bardzo 
istotne. Tak jak powiedziałem, to pewien powrót, krok 
w tył. Ale myślę, że nie ma w tym nic ujmującego, że 
znajdujemy w rozwiązaniach, które funkcjonowały, 
i to funkcjonowały całkiem dobrze, remedium na 
tego typu problemy.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski. Proszę o pytanie.
(Senator Jan Rulewski: Nie, ja już dziękuję, Panie 

Marszałku.)
Przepraszam, pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, powtórzę pytanie, bo pan sena-

tor tego nie wiedział: ile państw podziela polski po-

(szef R. Rogala)
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Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej chętnych do zadawania pytań.
Panie Ministrze, gratuluję bardzo dobrego wystą-

pienia. Dziękuję panu.
(Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafał 

Rogala: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy zapisał się pan senator Marek Pęk. 

Zapraszam, Panie Senatorze.

Senator Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Problem uchodźców jest oczywiście w tym mo-

mencie kluczowym problemem Unii Europejskiej, 
całej Europy, ale myślę, że dzisiaj nie czas na to, żeby 
stawiać pytania o to, jak rozwiązać ten problem, bo 
cała ta sprawa, o której dyskutujemy, powinna mieć 
przede wszystkim taki aspekt, że skupimy się na tym, 
jak w Unii Europejskiej podejmuje się kluczowe de-
cyzje. Bo w całej sekwencji dotyczącej decyzji Unii 
Europejskiej, jak również w stanowisku polskiego 
parlamentu i polskiego rządu, możemy dostrzec wiele 
punktów stałych, są to stale powtarzające się mecha-
nizmy polityczne i decyzyjne w Unii Europejskiej.

Przede wszystkim warto podkreślić, że sprawa 
nabrała szczególnego charakteru od momentu, kiedy 
zdecydowane stanowisko zajęła pani kanclerz Merkel. 
To rozpoczęło cały proces, zarówno faktyczny pro-
ces napływu uchodźców, ten wielki exodus – bo to 
niesłychanie go wzmocniło, spotęgowało – jak też to, 
że następnie rozpoczął się problem jakby legitymizo-
wania tej indywidualnej decyzji pani kanclerz Merkel 
przez cała Unię Europejską. To jest pierwszy ważny 
punkt. Czy można w taki sposób podejmować kluczo-
we decyzje? Czy można tak rozwiązywać i w ogóle 
tak stawiać te problemy?

Myśmy kilka miesięcy temu w ramach prac ko-
misji senackiej do spraw Unii Europejskiej mieli spo-
tkanie z senatorami francuskimi, ja wtedy powiedzia-
łem mniej więcej to samo, czyli to, że w tej kwestii 
nastąpiła polityka faktów dokonanych i postawienie 
wszystkich innych pod ścianą, bo tak naprawdę de-
cyzja polityczna już zapadła, a teraz trzeba ją jakoś 
wykonać. I senatorowie francuscy, którzy oczywiście 
mają co do szczegółów inne stanowisko niż obecne 
stanowisko polskie, zgodzili się ze mną, oni również 
zostali postawieni pod ścianą i w zasadzie już nie 
mieli żadnego innego rozwiązania, alternatywy, bo 
proces już się rozpoczął, decyzje zapadły. I to jest 
pierwsza sprawa.

Nie można w Unii Europejskiej tak podejmować 
kluczowych decyzji. Jeżeli jakieś sprawy mają inge-

również Francja, tylko – tak jak powiedziałem – 
nadal są to głosy ekspertów, bo w tym momen-
cie jest to ten etap prac, na którym na forum Unii 
Europejskiej dyskutuje się nad tym dokumentem. 
A więc proszę też nie antycypować, że nie znam 
stanowisk rządów, bo one jeszcze nie zostały for-
malnie wyrażone.

Co robimy? No, wydaje mi się, że wspomniałem. 
To jest konkret. To nie jest na kiedyś, na jutro, poju-
trze. PCPM działa w Libanie i robi to dla tych 10 ty-
sięcy osób, które tam są. Została stworzona polska 
strefa humanitarna, która obejmuje taką grupę osób. 
Co robimy dla osób… Jest to robione po to, żeby te 
10 tysięcy osób nie podjęło decyzji o przyjeździe do 
Europy. Wbrew pozorom 3/4 osób, które przebywają 
w obozach krajów sąsiadujących z Syrią, odpowia-
da – jeśli będziemy je ankietować – że chce zostać 
w Libanie, w Turcji, w Jordanii, bo chce kiedyś wró-
cić do Syrii. To warunki w tych obozach i sytuacja 
ekonomiczna zmuszają je najczęściej do wyjazdu plus 
warunki przyciągające, a więc pull factors, jeśli się 
pojawiają.

Co robimy, żeby rozlokować… Szczerze powie-
dziawszy, ja bym nie mówił o jakiejś tragicznej sy-
tuacji w Grecji z tego względu, że dzisiaj w Grecji 
przebywa 40 tysięcy osób. Może tytułem przykładu 
powiem tylko, że porównując sierpień w Polsce…

(Senator Mieczysław Augustyn: Nie aż tyle…)
Ale mówimy o relokacji, a relokacja ma być 

z Grecji i Włoch, tak? Jeśli porównamy sierpień 
w Grecji i w Polsce, to zauważymy, że do naszych 
granic „zapukało” więcej osób – średnio, biorąc 
pod uwagę każdy dzień – które zamierzały złożyć 
wniosek o nadanie im statusu uchodźcy. To tyle, je-
śli chodzi o statystyki. A jeśli mówimy o Włoszech, 
to większość osób, które dzisiaj przyjeżdżają do 
Włoch, zgodnie z kryteriami przyjętymi przez to 
rozporządzenie nie kwalifikuje się… Bo nie mó-
wimy o migracji. I nie można uciekać, nie można 
abstrahować od pozostałych instrumentów, bo one 
działają na zasadzie naczyń połączonych. Te osoby 
po prostu nie kwalifikują się do skorzystania z tak 
ustanowionego przez Unię Europejską, zapropo-
nowanego przez Komisję narzędzia. Dla nich nie 
ma rozwiązania. Te osoby powinny albo zostać 
zawrócone, albo wjechać do Unii Europejskiej 
zgodnie z zasadą polityki wizowej. Możemy roz-
mawiać oczywiście na temat tego, jak rozwiązać 
kwestię migrantów ekonomicznych, jak się przy-
jęło ich nazywać; nie każdy migrant jest migran-
tem ekonomicznym. Jest to nieco odrębny temat, 
choć związany z tym zagadnieniem. Tak że, Panie 
Senatorze, proszę wybaczyć, ale wprost nie udzielę 
odpowiedzi.

(szef R. Rogala)
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(senator M. Pęk) rozmawiać o kluczowych sprawach, żeby wypraco-
wywać szeroki konsensus, bo taka sprawa zostanie 
załatwiona tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ten kon-
sensus wypracujemy. Nie ma mowy o narzucaniu, 
o takim centralnym planowaniu. Myślę, że najwyższy 
czas, żeby kierownictwo polityczne Unii Europejskiej 
również w innych sprawach – bo to nie dotyczy tylko 
kwestii uchodźców, ale także kwestii polityki gospo-
darczej, instytucjonalnej – wreszcie zauważyło, że są 
inne państwa członkowskie, może mniejsze, może 
nie tak wpływowe, ale również mające swoje zdanie, 
swoją specyfikę, i że Unia Europejska to nie jest jakiś 
taki jeden spójny organizm, że pewne rzeczy trzeba 
niuansować, trzeba dostosowywać do mentalności, 
kultury, możliwości cywilizacyjnych, gospodarczych, 
społecznych poszczególnych państw członkowskich. 
Kiedyś żartobliwie mówiło się o systemie komuni-
stycznym, że on rozwiązuje problemy, które sam 
stwarza. I tutaj wydaje mi się, że powinniśmy się na 
tym skupić, żebyśmy nie kreowali indywidualnie, 
partykularnie decyzji, które dotykają wszystkich, 
a potem zmuszają do ogromnego wysiłku, ale raczej 
właśnie słuchali siebie nawzajem. Dziękuję bardzo.

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

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panowie 

Senatorowie! Bo pań akurat w tej chwili na sali nie 
ma… jest pani senator.

Proszę państwa, sprawa, która dzisiaj jest porusza-
na, jest ogromnym wzywaniem dla Europejczyków. 
Pan minister ma rację. Wszyscy, którzy w 2013 r., 
a więc zanim zaczął się ten wielki napływ do Europy, 
przeczytali książkę pt. „Na południe od Lampedusy”, 
wiedzą, jak ten problem narastał i czego tak naprawdę 
dotyczy. Jest dla nas wielkim splendorem i szczę-
ściem, że mieszkamy w takim miejscu na Ziemi, 
które jest uważane – powszechnie, nie tylko w kra-
jach biednych – za najlepsze do życia, najlepsze do 
życia na świecie. Tak postrzega się Europę. Nie Stany 
Zjednoczone, nie inne miejsca, tylko Europę, Unię 
Europejską. Oczywiście w różnych krajach w Unii 
Europejskiej różnie się żyje, ale generalnie… Stąd też 
nic dziwnego, że współcześni pariasi, wydziedziczeni 
najczęściej przez zmieniający się klimat, pozbawie-
ni jakichkolwiek środków do życia z wyjątkiem in-
formacji, że jest takie miejsce na świecie, ciągną do 
nas ze wszystkich stron. I to jest oczywiście wielki 
problem, który wymaga rozwiązań systemowych. 
Ten problem ma kilka wymiarów, którym warto się 
przyjrzeć. 

rować bardzo dogłębnie w życie, w politykę, w spo-
łeczeństwo, w finanse poszczególnych państw człon-
kowskich, to decyzje muszą być podejmowane razem, 
muszą być podejmowane wspólnie. A my już wielo-
krotnie w sprawach kluczowych w Unii Europejskiej 
spotykaliśmy się z takim stanowiskiem, że rację mają 
ci najmocniejsi, ci najwięksi, a reszta – że nawiążę 
tu do określenia klasyka – ma okazję siedzieć cicho. 
My na to się nie zgadzamy.

Odpowiadając panu senatorowi Augustynowi na 
jego pytanie, dlaczego tutaj…

(Senator Mieczysław Augustyn: Ja nie pytałem.)
Ale ja do tego nawiązuję, bo pan dopytywał się 

o tę zasadę pomocniczości. Otóż ja to widzę właśnie 
tak: tu została złamana zasada pomocniczości, bo 
nam nikt nie dał się wypowiedzieć co do tego, jak my 
jako państwo członkowskie chcielibyśmy najpierw 
sami te sprawy pozałatwiać. Pamiętacie państwo, jak 
to było jeszcze za poprzednich rządów, kiedy ustami 
prezesa Jarosława Kaczyńskiego zostało wyrażone 
stanowisko, wtedy jeszcze opozycji, że mamy pewną 
swoją filozofię solidarności społecznej, politycznej, 
i jakie podniosło się wtedy larum. Tu wyraźnie były 
przedstawione pewne kroki. No, był wtedy ogrom-
ny sprzeciw. A później, kiedy już zobaczyliśmy, jak 
w praktyce wygląda ten kryzys uchodźczy, to sta-
nowisko zmiękło i teraz już troszeczkę inaczej się 
mówi. Nawet nasi oponenci nie są już tacy radykalni 
w kwestii otwarcia się na uchodźców.

Kiedy Polska i inne kraje wyraziły swoje sceptycz-
ne stanowisko co do tej filozofii pomocy uchodźcom, 
całej tej polityki azylowej… Tutaj już kilkukrotnie 
była mowa, że ta polityka nie rozwiązuje problemu, 
tylko go eskaluje, że są stworzone całe mechanizmy 
finansowe, które tak naprawdę zachęcają do tego, 
żeby tutaj, do Europy, przybywać, że się miesza te 
porządki – uchodźcy politycznego i uchodźcy typowo 
socjalnego. W zasadzie można powiedzieć, że Unia 
Europejska w swoich decyzjach nie dostrzega tego, 
że to stanowisko się zmienia, że ono jest zniuanso-
wane, że zachodzą pewne procesy w mechanizmach, 
które należy zweryfikować. Jest cały czas przyjęta 
jedna filozofia działania i nadal w decyzjach Unii 
Europejskiej widać ogromną chęć do narzucania 
pewnej optyki. Przecież ta zupełnie absurdalna kara 
w wysokości 250 tysięcy euro za niedotrzymanie zo-
bowiązań jest zupełnie niespotykanym w dzisiejszym 
świecie, nieproporcjonalnym i bardzo agresywnym 
instrumentem służącym do tego, żeby innym narzucić 
swój punkt widzenia.

Reasumując: myślę, że my dzisiaj, mówiąc przede 
wszystkim o tym, że została złamana zasada pomoc-
niczości, powinniśmy mówić właśnie o tym, jak po-
dejmować kluczowe decyzje, jak w Unii Europejskiej 
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(senator M. Augustyn) narzędzia do działania. Ale Polska takich propozycji 
nie składa, tylko wyraża pewną opcję. To za mało. 
Trzeba, że tak powiem, ustąpić troszkę z naszej de-
cyzyjności, trzeba znaleźć na to środki, także takie, 
które mogłyby do nas napłynąć, trzeba się po prostu, 
zwyczajnie umieć podzielić i władzą, i pieniędzmi. 
Inaczej pośrednio zostaniemy tym kryzysem dotknię-
ci jako ci, którzy nie okazują solidarności krajom, 
które dają pieniądze nam. Dlaczego to robią? Bo re-
spektują zasady europejskiej solidarności. Trzeba tak 
zrobić nie dlatego, że coś podpisaliśmy, tylko dlatego, 
że te 500 miliardów, które do nas napłyną, są wyra-
zem europejskiej solidarności. Oczywiście wyrazem 
instytucjonalnym, budżetowym, obudowanym prze-
pisami, ale opartym przecież, jak każdy przepis, na 
wartościach.

Jest tu oczywiście ważny także wymiar krajowy 
i nie można go pominąć. Wydaje mi się, że taka po-
stawa antyimigrancka wyrażana swego czasu bardzo 
nieładnie przez prezesa Kaczyńskiego – że mikroby, 
że zarazki, że Bóg wie, co zostanie tutaj przywleczo-
ne… To jest rozniecanie antyimigranckich fobii. Nie 
może w Senacie zabraknąć takiego głosu: kto sieje 
wiatr, zbiera burzę. Kto pobłaża kibolom w Polsce, 
będzie się za nich wstydził w Europie. Ja się wstydzę 
tego, że w moim mieście pobito tureckich studen-
tów za to, że, nie wiem, źle wyglądali. Dlaczego ich 
u nas pobito? Bo są emigrantami, o których my źle 
mówimy, mimo że ich tu prawie nie ma. Ten wymiar 
krajowy to także potrzeby polskiego rynku pracy. 
Z powodu starzenia się społeczeństwa w Polsce, tyl-
ko z tego względu, ubędzie w najbliższych dwóch 
dekadach około 2,5 miliona ludzi.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Czas minął.)
Trzeba polityki wobec migracji, ale takiej, któ-

ra pozwoli tych ludzi zasymilować, która pozwoli 
im na budowę swojego nowego gniazda rodzinnego 
w Polsce, a jednocześnie przysporzy nam i pracow-
ników, i dochodu. Dlatego uważam, że ta decyzja 
powinna być rozważna. Gdy realnie myślę o kosztach, 
prawie ich nie widzę. Gdy myślę o stratach, obawiam 
się ich. Dlatego uważam, że powinniśmy bardziej 
kierować się zasadą solidarności niż tylko formalnie 
zasadą pomocniczości.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nie ukrywam, że rzadko kiedy, ale targa mną su-

mienie, sumienie, które wyrosło, które krąży, które 
mam we krwi. Wiedza, która napływa z szerokie-

Wszystko zaczyna się od świadomości i od woli, 
więc zacznę od wymiaru humanitarnego i etycznego. 
Dzisiaj było otwarcie wystawy o naszym papieżu, trwa 
Rok Miłosierdzia, jesteśmy po Światowych Dniach 
Młodzieży, a zachowujemy się, jakbyśmy byli głusi 
na to, co w tej sprawie Stolica Apostolska mówi do 
naszych sumień, do naszych parafii. To nas tak jakby 
nie dotyczy, słabo się tym przejmujemy. Asygnujemy 
na te kwestie kilka milionów złotych. Jeden z najbo-
gatszych krajów na świecie – choć na tle Unii nie tak 
bogaty – przeznacza na sprawy uchodźców kwoty, 
które nie są nawet symboliczne. A przecież, proszę 
państwa, nikt nie wie, ile dokładnie osób zginęło. 
W Parlamencie Europejskim zrobiono taki dywan 
z prawie 18 tysiącami nazwisk tych, którzy utonęli, 
próbując się dostać do Europy. To jest zobowiązanie 
– ludzkie, humanitarne, etyczne zobowiązanie. 

Oczywiście, ta sprawa ma wymiar polityczny, 
zarówno europejski, jak i krajowy. Mnie się wydaje, 
że nasz upór w sprawie tego rozporządzenia byłby 
godny lepszej sprawy. W wymiarze politycznym 
to się nam zupełnie nie opłaca, zwłaszcza z punktu 
widzenia europejskiego. Do wymiaru krajowego za 
chwilę przejdę, ale z punktu widzenia europejskiego 
znajdujemy się w gronie państw, które nie chcą okazać 
solidarności w momencie, kiedy widzimy bezradność 
bogatych krajów, jeśli chodzi o przyjmowanie tej fali 
ludzi, która – nie tylko z powodu wojny, ale przede 
wszystkim z powodu biedy – do nas podąża. Więc 
chodzi nie tyle o to, że ta nasza odpowiedź, Drodzy 
Senatorowie, będzie czytana pod kątem zasady po-
mocniczości, ile o to, że ona będzie czytana pod ką-
tem innej, ważniejszej europejskiej zasady, o którą 
chyba pytał pan senator Rulewski – zasady solidar-
ności. I z tego punktu widzenia można mieć różne 
obawy, jak to będzie odczytywane. Wymagałoby to 
namysłu. Będzie to nieefektywne, dlatego że skoro 
imigranci nie zatrzymują się w Grecji, to tym bardziej 
nie zatrzymaliby się i u nas.

Z kolei odnosząc się do tego, co mówił pan mini-
ster, chciałbym powiedzieć, że było w tym wiele racji. 
Właściwie każde z tych działań należałoby podjąć, 
tylko że skoro mówimy o wymiarze europejskim, to 
pamiętajmy, że Polska akurat należy do tych krajów, 
które mówią: absolutnie, w ogóle, w żadnej mierze nie 
wolno dawać więcej uprawnień Unii Europejskiej. No 
więc trzeba się na coś zdecydować. Tak, Europa tylko 
jako jedność, jako całość, może się tej sytuacji prze-
ciwstawić, ale do tego musi mieć narzędzia, upraw-
nienia i pieniądze. A akurat temu jesteśmy przeciwni. 
Wydaje mi się, że za pomocą tych narzędzi, które 
mamy, które były, słabo sobie radzimy i źle będziemy 
sobie radzić. Tego trzeba oczekiwać – konstruktyw-
nych propozycji, które by umocniły Unię i dały jej 
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(senator J. Rulewski) 90 tysięcy km2 i 9 milionów obywateli – przemasze-
rował milion uchodźców! Różnych, bo i tych z dzieć-
mi, przestraszonych, ale i tych, którzy kradli, którzy 
różne inne rzeczy załatwiali – bo musieli, to sprawy 
egzystencjalne. I Austria się nie zawaliła! I Austria 
nie zamknęła granic! I też nie jest prawdą, że nie 
przyjęła tych ludzi. Nie jest też prawdą, że w Grecji 
uchodźcy nie zostają. Zostają i będą zostawali, tylko 
nie w takiej liczbie.

Powiada się – tutaj senator Pęk tak mówił – że to 
wszystko przez Merkel. To takie wygodne określe-
nie. Rzeczywiście można tak przyjąć w pierwszej 
fazie. Tylko że zanim Merkel – ja nie chcę jej bronić 
– tak szeroko, zbyt szeroko otworzyła swoje grani-
ce pod względem socjalnym, to obozy uchodźców 
w Libanie i w Turcji oraz w innych krajach już były 
przepełnione, już były pełne uchodźców. I jeszcze 
żadna pomoc z Polski nie płynęła. Ta bomba musiała 
wybuchnąć. Mówi się… Moje myśli o tym problemie 
są takie trochę rozrzucone. Nie mówi się tu o odpo-
wiedzialności.

Wysoka Izbo! My, jako Europa, czyli prawie każ-
dy z nas, odpowiadamy za to, co dzieje się w Syrii 
i Afganistanie. Tam są nasze myśliwce. Nasi żołnierze 
w tym wszystkim uczestniczą. Nie rozwiązano pro-
blemu Afganistanu i nie rozwiązano problemu ludno-
ści cywilnej, która jest zakładnikiem tych wszystkich 
walk. Ja tej sprawy nie pojmuję i nie rozwiążę. Zresztą 
nie jest to przedmiotem naszej dyskusji.

Nie wiem, co robią w Syrii myśliwce F-16. Mam 
duże zastrzeżenia co do ich obecności na terenie Syrii, 
bo przecież myśliwce nie zawsze trafiają… Problem 
jest zwłaszcza tam, gdzie partyzant niejako miesza się 
z dzieckiem lub z normalną rodziną. Trudno wybrać 
cel, a jeszcze trudniej dokładnie to wszystko oddzie-
lić. Europa za to odpowiada, choć może w mniejszej 
mierze niż Stany Zjednoczone czy Rosja Sowiecka. 
Europa odpowiada za to dlatego, że też wytworzyła 
ten problem. Prawdą jest to, co powiedział senator 
Augustyn: Europa cierpi, bo jako jedyna w świecie 
stworzyła strefę rozwoju, solidarności i harmonii. 
Europa literalnie przestrzega konwencji o prawach 
uchodźców. Europa to nie jest, że tak powiem, grupa 
interesów, która ma za zadanie wykiwać cały świat, 
jak to robią niektórzy, zwłaszcza wielkie mocarstwa. 
Jest to strefa, w której jesteśmy odpowiedzialni za 
świat, w którym istniejemy. To jest sens, dla którego 
żyjemy i z powodu którego o tym wszystkim tutaj 
rozmawiamy. Bo gdybyśmy chcieli stworzyć grupę in-
teresów, to być może powinniśmy z Chińczykami ata-
kować Wietnam, a z Amerykanami popierać Kurdów, 
którzy nie przyjmują uchodźców, sąsiadów, z którymi 
kiedyś żyli. A być może powinniśmy z Białorusią 
wyprawiać się przeciwko Litwie? Europa jest strefą 
wolności – takie przyrzeczenie złożyła światu. Myślę, 
że będą z tego korzyści.

go świata i, jak zawsze, potrzeba ludzkiego spoj-
rzenia na drugiego człowieka… Jestem z pokolenia 
„Solidarności”, które korzystało z mandatu uchodźcy. 
Tysiące ludzi nieoczekiwanie, w jedną noc, musiały 
pozostać na Zachodzie i musiały zostać tam, na tym 
terytorium, przyjęte, praktycznie bez sprawdzania. 
Ale wspomnijmy też o znacznie tragiczniejszej pol-
skiej emigracji – o tej, której swoją księgę poświęcił 
Mickiewicz. I o tej migracji, która zaistniała na zie-
miach, gdzie chrześcijaństwo nie zapuściło korzeni – 
w Iranie czy w Indiach przyjmowano tysiące polskich 
dzieci, wygłodzonych, z wszawicami, bez rodziców. 
Myślę też, żeby przejść do sprawy, która jakby setki 
lat temu… Jest miejscowość Janikowo w moim okrę-
gu. Urodziły się tam bliźniaczki. Ale to była sprawa, 
która mogła zostać rozstrzygnięta tylko w rękach bo-
skich – tylko że do tego czasu trzeba było żyć – bo 
rok te bliźniaczki, te dziewczynki, żyły zrośnięte. 
I oto rękę do tych niewątpliwie ochrzczonych kato-
liczek wyciągnął ówczesny król Arabii Saudyjskiej, 
dziś już nieżyjący. Przeznaczył on dla niewiernych 
– tak, w tej sytuacji dla niewiernych… Sprawił, że 
zostały wyleczone z tej ciężkiej choroby. Ale oprócz 
tego zbudował centrum dialogu. I chyba to drugie 
jest najważniejsze, bo chodzi o to, żeby prowadzić 
dialog. Ten zamysł króla – który pochodził przecież 
z państwa fundamentalnego – aby prowadzono tu, na 
tych terenach, dialog, jest dla nas wezwaniem i wy-
zwaniem, choćby czymś takim.

A czy myśmy w ramach pomocy, Panie Ministrze, 
przyjęli do tej bogatej sieci szpitali, przychodni, kli-
nik, choćby jedno dziecko?

(Senator Stanisław Kogut: Tak.)
Ta setka dzieci, które zgubiły… dzieci, którym 

bomby rosyjskie – czy może amerykańskie – zabrały 
nogi, ręce, a może stało się coś jeszcze tragiczniej-
szego… Ja o takim wymiarze pomocy, przynajmniej 
w moim okręgu, nie słyszę. I nie słyszę o takich… 
Jeżeli pan senator Kogut coś takiego zrobił…

(Senator Stanisław Kogut: Tak…)
…to bardzo jestem mu wdzięczny, bo oczyszcza 

to moje sumienie.
Ale do rzeczy, wróćmy do sprawy tego omawia-

nego rządowego przedstawienia. Jest w nim nieste-
ty bardzo wiele uników. I tak jak senator Obremski 
powiedział na posiedzeniu komisji, jest to czysta 
polityka, czyli załatwianie spraw dnia dzisiejszego. 
A nie wspomina się nie tylko o historii, która jest nam 
wszystkim znana – choć może inaczej to przeżywamy 
– ale nie wspomina się też o przyszłości.

Tak, rzeczywiście, wybuchła bomba uchodźcza na 
zapleczu Europy. Nikt nie wie, jak daleko to dotrze. 
Na razie problem mają Niemcy i Austria. Ale proszę 
sobie wyobrazić, że przez tę Austrię – małą, bo liczącą 
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(senator J. Rulewski) znaczna: tak, Panie Majorze, proszę przywieźć tego 
oficera. I oficer był przez rok leczony na koszt…

(Rozmowy na sali)
Przepraszam, Państwo Drodzy, ja wam nie prze-

szkadzałem. Był leczony na koszt fundacji; fundacja 
płaciła za skomplikowane operacje w szpitalu po-
wiatowym w Krynicy. Bardzo mocno te działania 
wspierał, Panie Senatorze Augustyn, pan prezes 
Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław Kaczyński. 
Mało tego, Panie Senatorze Rulewski. Po rocznym 
pobycie tego żołnierza do Polski zostały wzięte 
dzieci z Afganistanu. Mało tego: była spartakiada 
osób niepełnosprawnych, na którą przyjechały dzieci 
z Afganistanu, a także dzieci z Izraela. A dobrze pan 
wie, jak Żydzi kochają się z Arabami.

(Senator Jan Rulewski: Nie wiem.)
I wtedy pierwsza dama Kuwejtu, królowa, po-

wiedziała – po raz pierwszy o tym mówię, ale skoro 
państwo powiedzieliście, że nikt nie pomógł, to ja 
powiem, że pomógł – że może z tych maleńkich Stróż 
nareszcie wyjdzie tolerancja i jeden naród poda rękę 
drugiemu narodowi.

Nie chcę poruszać więcej wątków, ale były wzięte 
także dzieci z Indii, które na koszt fundacji prze-
bywały w maleńkich Stróżach, były przyjęte przez 
fundację. Jeżeli cokolwiek mówimy i chcemy uderzać 
politycznie, Kolego Rulewski, Senatorze Rulewski, 
to jako ludzie „Solidarności” wypowiadajmy słowa 
prawdziwe. Mnie to ogromnie zabolało, bo naprawdę 
udzieliliśmy wtedy wielkiej pomocy temu żołnie-
rzowi. Nie ukrywam, że nawet generałowie brygady 
chcieli wyróżnić naszą fundację, ale myśmy powie-
dzieli, że nie robimy tego dla wyróżnień, tylko robimy 
to od serca. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Powracamy do dyskusji. Proszę o zabranie głosu…
(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, zostałem 

wymieniony z nazwiska…)
(Rozmowy na sali)
Proszę zapisać się do dyskusji.
(Senator Jan Rulewski: Dziękuję, Panie 

Marszałku.)
Proszę o zabranie głosu pana senatora 

Obremskiego.

Senator Jarosław Obremski:

Końcówka wystąpienia pana senatora Rulewskiego 
była bardzo mocna. Jednostronność, niekierowanie się 
interesem Polski, interesem Europy w stanowisku… 
Nie zgadzam się. Dla mnie Unia Europejska jest moim 
domem, w którym mam prawo mówić także o tych 
rzeczach, które mi się nie podobają. Nie jestem oby-

Pan senator Augustyn powiedział, że nie ma tutaj 
żadnego interesu ekonomicznego, wyjąwszy kwestię 
ludnościową. Ja się obawiam czegoś innego. Jak wia-
domo, Niemcy przyjęły znaczną część ludności turec-
kiej, przynajmniej 3,5 miliona osób, i się nie rozpadły. 
Wiem, że taki Turek, taki Niemiec tureckiego pocho-
dzenia dyktuje dzisiaj Polsce warunki ekonomiczne 
– mówi, co mamy robić i jak mamy robić, a przede 
wszystkim mówi, ile nam za to zapłaci. I ja się oba-
wiam, że w wymiarze ekonomicznym… Trochę znam 
Niemców, bo ich obserwuję i u nich pracowałem. 
Milion ludzi wzmocni wkrótce niemiecką potęgę 
i będzie dyktować Polsce, i nie tyko Polsce, różne 
rozwiązania. W niemieckim rynku pracy zmniejszy 
się uczestnictwo Polaków, którzy nie zawsze i nie 
w każdym czasie potrafią wykorzystać swój potencjał. 
Również na takie rzeczy trzeba zwracać uwagę. A my, 
udając, że przyjmujemy uchodźców, tak naprawdę 
przyjmujemy do pracy Ukraińców.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Zwracam uwa-
gę, że czas już minął.)

Wykorzystujemy to wszystko politycznie. 
Uważam, że w imię równowagi, w imię budowy 
solidarnej Europy, która wszystkim przynosi zyski, 
nie możemy przyjąć stronniczej opinii dwóch komi-
sji. Nie jest ona wynikiem dbałości o głęboki interes 
Polski i Europy, a wyłącznie jednostronną polityką 
rządu. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę… Pan senator Kogut w jakiej spra-

wie?
(Senator Stanisław Kogut: Było wymienione moje 

nazwisko, chcę sprostować. Mogę?)
Bardzo proszę.

Senator Stanisław Kogut:
Bo to Jasio poruszył. Jasio.
(Głosy z sali: Nie poruszył.)
(Głos z sali: Poruszył, poruszył.)
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Drodzy Goście!
Jako człowiek „Solidarności” nie mogę przejść obo-

jętnie wobec insynuacji pana senatora Rulewskiego, 
że żadna osoba islamska nie była leczona w Polsce. 
Drogi Kolego, Drogi Senatorze Rulewski, pamiętam – 
użyję nazwisk – jak na moją komórkę zadzwonił z da-
lekiego Afganistanu major Wojska Polskiego, lekarz, 
pan Osyra, i zapytał: Panie Senatorze, czy do ośrodka 
rehabilitacyjnego imienia ojca Pio w Stróżach weźmie 
pan ciężko rannego żołnierza afgańskiego, żołnierza 
królewskiej armii afgańskiej? Decyzja była jedno-
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(senator J. Obremski) to jest, nie spełnialiśmy, nic nie zrobiliśmy i już speł-
niamy, bo się zmienił kontekst polityczny. W związku 
z tym prosiłbym, żeby patrzeć także na to, jak się 
instrumentalizuje mechanizmy prawne w Europie.

Teraz tak… Wobec niektórych rozporządzeń pro-
testuje – pan minister musiałby mnie ewentualnie 
poprawić, jeżeli błądzę – także Francja. Ona się boi 
standaryzacji recepcji uchodźczej, ponieważ uważa, 
że jest na pierwszej linii frontu, i to jest prawda. I ona 
chce troszkę innych instrumentów, które rządowi 
francuskiemu podpowiada ich służba bezpieczeń-
stwa. Więc to wszystko jest bardzo zróżnicowane 
wewnętrznie.

I mimo że zabolały mnie słowa pana senatora 
Rulewskiego, to chcę powiedzieć, że zawsze go podej-
rzewałem o pewną szlachetną troskę o osoby wyklu-
czone, prześladowane, i tak jest pewnie w tej chwili. 
My żyjemy w takim kraju, który ma pewną może na-
wet nadwrażliwość na haniebność historii i zachowań 
wielu w tym czasie, kiedy można było uratować dużo 
więcej istnień ludzkich. W czasie II wojny światowej 
np. statki z Żydami były zawracane i to było de fac-
to skazywanie tych ludzi na śmierć. I mamy pewną 
obawę, żeby przez nasze „nie” nie być małodusznym, 
żeby nie brać tego typu win na siebie. Ale czy rze-
czywiście my gdzieś próbujemy ludzi skazywać na 
śmierć, nawet nieświadomie? Ja mam wrażenie, że to 
nie są uchodźcy, którzy przyjeżdżają z miejsc, gdzie 
jest absolutne zagrożenie życia, i że gdyby pozwolić 
im się zasymilować w tych ośrodkach, w których 
oni przebywają, co czasami jest nawet pewną szansą 
dla tych ludzi i tych społeczeństw, to byłoby to jak 
gdyby dużo tańsze.

Jeżeli mówimy o katastrofie humanitarnej, to ja 
mam cały czas taki jeden wyrzut… Kilka państw 
bombarduje Syrię. Może w słusznej sprawie. Może 
jest tak, że dzięki temu trochę pomagamy tym, któ-
rzy są tam rzeczywiście najbardziej prześladowa-
ni. Ale czasami mam takie wrażenie, że wojsko jest 
nie tylko od bombardowania, ale także od ochrony 
cywilów. Marzyłaby mi się taka akcja Francuzów, 
Polaków, żeby rzeczywiście z Aleppo czy z innego 
miasta syryjskiego, może nie chrześcijan, bo to pew-
nie nie przejdzie, ale tych jezydów uratować. Niech 
jednostki specjalne spróbują rzeczywiście ratować 
tam, gdzie jest bezpośrednie zagrożenie życia. Nie 
słyszałem o takiej akcji. Wiem, to jest skompliko-
wane, ale o żadnej takiej akcji nie słyszałem, więc 
te frazesy o humanizmie itd. według mnie nie są do 
końca prawdziwe.

Pan Augustyn pouczał nas słowami Stolicy 
Apostolskiej. No, muszę powiedzieć, że kiedyś był 
pan atakowany, był jakiś zarzut dotyczący pana po-
stawy, i stanąłem wtedy w pana obronie, bo wydawało 
mi się, że ten atak był niegodny. Ja też słucham wypo-
wiedzi papieża i myślę, że po pierwsze, dobrze by było 

watelem, który ma wyłącznie słuchać, jestem obywa-
telem świadomym, który tę Unię Europejską próbuje 
także współkształtować. Jesteśmy oczywiście w ta-
kiej sytuacji, że nie mamy komfortu podejmowania 
decyzji zupełnie, że tak powiem, czarno-białej. To 
wszystko jest bardzo trudne. Kryzys uchodźczy ma 
kilka różnych powodów. Wymienię. Przede wszyst-
kim to jest kwestia wojny i wcześniejszych wojen. 
Mamy tu jako Polacy swoje winy – udział w wojnie 
irackiej, która zaburzyła pewien układ, pewną równo-
wagę i nie zbudowała niczego nowego. Dodajmy poli-
tykę zapraszania, która była polityką złamania zasad 
Unii Europejskiej; była podjęta przez jedno państwo, 
a nie przez Unię Europejską, choć dotyczyła całej 
Unii. Dodajmy grę Turcji, a w niektórych elementach 
Rosji, polegającą na stymulowaniu potoków uchodź-
czych. To też jest element, który funkcjonuje. Mamy 
de facto do czynienia z bezradnością Europy wobec 
bezkarności handlarzy ludźmi, którzy przemycają 
tych ludzi przez granice. W 2015 r. Unia Europejska 
znacząco ograniczyła środki pomocowe dla ośrodków 
w Libanie i Jordanii – siłą rzeczy przesunęła więc 
tych ludzi do Turcji, później oni byli przesuwani do 
Grecji – mimo że tam utrzymanie uchodźcy kosztuje 
chyba dwadzieścia razy mniej niż w Europie. I mamy 
słabość prawną w Unii Europejskiej. O tym wcześniej 
mówił pan minister. Mamy do czynienia z pewnym 
kryzysem Europy związanym z uchodźcami. Kłopot 
jest taki, że jest to przede wszystkim kryzys natury 
politycznej w bardzo wielu aspektach, a próbuje się 
go rozwiązywać, przesuwając jak gdyby problem 
na poziom rozporządzenia i pewnej kłótni prawnej 
dotyczącej zasady pomocniczości. I oczywiście ko-
rzystamy z tych instrumentów, które są dopuszczal-
ne, niemniej jednak kłopot jest bardziej polityczny. 
On wymaga zgody największych przywódców Unii 
Europejskiej. I mam nadzieję, że taka zgoda będzie.

Ale jak mówimy o prawie, to ja mam głębokie prze-
konanie, nie pierwszy i nie ostatni raz, że w Europie 
my instrumentalizujemy prawo. Czasami jest tak, 
czasami jest inaczej. I powoływanie się na to, że Unia 
Europejska, czyli Bruksela, odrzuca żółtą kartkę, bo 
np. w sprawie delegowanych pracowników uważa, 
że nie była złamana zasada pomocniczości, mimo 
że 11 parlamentów twierdziło, że była… No, można 
oczywiście powiedzieć: 11 parlamentów się pomyliło, 
Bruksela ma rację. Ale podałbym inny przykład tego, 
jak się traktuje prawo w Europie. Turcja nie spełniała 
kryteriów, mówiło się: ich prawo jest niedostosowane 
itd. Zaczął się kryzys uchodźczy i nagle Bruksela 
zaczęła mówić: spełniają kryteria. Oczywiście teraz 
to jest wszystko bardziej zawieszone, ale jeszcze pół 
roku temu był dziki zachwyt nad przestrzeganiem 
prawa w Turcji. Sami Turcy mi mówią: zobacz, jak 



32
28. posiedzenie Senatu w dniu 19 października 2016 r. 

Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego...

(senator J. Obremski) Takie pomysły były de facto odrzucane. Moja teza jest 
taka, że jeżeli chcemy zachować Unię Europejską, to 
musimy trochę zwolnić. Musimy artykułować, także 
w imieniu naszej części Europy, naszą wrażliwość, 
nasz sposób patrzenia. I wydaje mi się, że takie myśle-
nie, że Bruksela przemówiła, więc sprawa nie podlega 
dyskusji, jest czymś, co spowodowało wyobcowanie 
elit europejskich, ich oderwanie się od tego, co się 
w Europie naprawdę dzieje. To jest jedna z przyczyn 
kryzysu, który w tej chwili trwa.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Czas…)
Jak słucham pana Augustyna, to mam podobne 

wrażenie jak wtedy, gdy rozmawiałem ostatnio z pa-
nią komisarz, która była odpowiedzialna za odrzuce-
nie poprzedniej żółtej kartki.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Czas minął.)
I ona mi mówiła: „O co chodzi? Przecież Polska 

dostaje pieniądze. W związku z tym nie powinniście 
w ogóle dyskutować”. Nie zgadzam się na taką rolę. 
Ja nie jestem żebrakiem w Unii Europejskiej. Ja re-
prezentuję parlament, reprezentuję państwo…

(Senator Mieczysław Augustyn: A ja też mogę dys-
kutować. Pan nie pozwala…)

Nie, ja pozwalam. Ja tylko mówię, że się z panem 
absolutnie nie zgadzam w tych sprawach, o których 
pan mówi.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Czas minął.)
Uważam, że teraz Europa jest trochę inna, niż była 

w roku 2004 i sytuacja wymaga poważnej dyskusji. 
Kryzys europejski związany z emigrantami jest frag-
mentem refleksji właśnie w tym temacie. A serc nie 
zamykajmy, zgoda.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Wacha.

Senator Piotr Wach:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Myślę, że to jest ważna dyskusja. Ona zatacza 

coraz szersze kręgi i wybiega nieco poza rozporzą-
dzenie, o którym mamy dyskutować, ale to jest zro-
zumiałe, bo to jest trudny problem. Tych aspektów 
jest tak wiele: aspekt polityczny – on też jest ważny; 
aspekt formalnoprawny – właściwie głównie w tym 
zakresie powinniśmy się wypowiadać; aspekt etyczny 
– wiele tutaj uwag go dotyczy; a przede wszystkim 
aspekt praktyczny – trzeba wiedzieć, jak postąpić 
i jak postępować w najbliższej przyszłości. Moim 
zdaniem proponowane stanowisko Polski dotyczące 
odrzucenia, niezgodności z zasadą pomocniczości 
jest wysoce sformalizowane, bo tak nam jest w tym 
przypadku wygodnie. Nawet naciągając tę zasadę… 

odczytywać je całościowo, a po drugie… Weźmy np. 
wypowiedź dotyczącą przyjmowania jednej rodziny 
w każdej parafii. Proszę zwrócić uwagę, że z jednej 
strony mowa o jednej parafii, czyli o pewnym roz-
proszeniu, które stwarza szansę asymilacji, a z dru-
giej strony mówi się o rodzinie, a nie o pojedynczych 
osobach. W czasie wizyty papieża w Krakowie padła 
też wypowiedź, że za każdym razem trzeba uwzględ-
niać sytuację, która w każdym kraju jest trochę inna. 
Poza tym wydaje mi się, że w nauczaniu papieskim 
mylimy wymiar indywidualny z wymiarem publicz-
nym. Co ja robię dla uchodźców? Co ty robisz dla 
uchodźców? Później powiem, co robię ja, i spytam 
o to pana Augustyna, ale to już na osobności. Papież 
mówi o niezamykaniu serc i odbieram to tak, że być 
może strona rządowa też powinna unikać pewnych 
słów, tak żeby nie sprawiać wrażenia pewnej za-
mkniętości, bo to może niedobrze oddziaływać na 
społeczeństwo. Ale my tutaj musimy kierować się 
myśleniem długofalowym, nie tylko porywem ser-
ca. Bo co to za polityk, który chciał dobrze, ale mu 
nie wyszło? Dobrym politykiem jest ten, który chce 
dobrze i mu wyjdzie. A więc musimy przewidywać 
skutki swoich działań.

I ostatnia kwestia związana z wystąpieniem pana 
Augustyna. Jedność nie oznacza jednolitości. To nie 
jest dobry pomysł na Unię Europejską, to nie jest pod-
stawa, na której Unia Europejska została stworzona. 
Żeby nie było zarzutów, że coś wymyślam, dodam, 
że Kissinger też ma takie spojrzenie, że jednoczenie 
się Europy nie powinno polegać na rezygnowaniu 
z własnej tożsamości. No, jest to spojrzenie człowie-
ka, którego uważam za mądrego, myślącego w kate-
goriach długofalowej polityki, człowieka, który ma 
spojrzenie z zewnątrz.

(Senator Mieczysław Augustyn: To jest 
Europejczyk?)

Pan się powoływał na papieża. Papież też nie jest 
obywatelem Unii Europejskiej, więc ja mogę się po-
woływać na Kissingera.

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale to już jest 
Europa.)

Watykan nie jest częścią Unii.
(Senator Stanisław Kogut: Nie jest.)
No, chyba że czegoś nie wiem.
Europa ma walor pewnej różnorodności i chodzi 

o to, żeby umiała współdziałać, współżyć w ramach 
tej różnorodności. Będziemy szukać różnych rozwią-
zań. Moja troska o Europę wynika z tego, że braliśmy 
udział w pewnym wyścigu związanym z integracją, 
która jest odrzucana przez społeczeństwa w dużej 
części krajów europejskich, co widać chociażby na 
przykładzie wszystkich referendów, które w ostatnim 
czasie organizowano w zachodniej części Europy. 
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(senator P. Wach) biedę, ze względu na suszę, ze względu na demogra-
fię w tych krajach, a właściwie braki demograficzne 
w naszych krajach, w tym w szczególności w na-
szym kraju. Myśmy powinni się tego uczyć, korzystać 
z okazji, prosić o wsparcie i korzystać ze wsparcia 
finansowego w tym zakresie, a nie ewentualnie na-
rażać się na to, że będziemy płacili 250 tysięcy euro 
za nieprzyjętego uchodźcę lub może 50 tysięcy euro, 
jak się wytargujemy. 

To podejście jest fatalne i właściwie niczego do-
brego na przyszłość nie wróży, z tego powodu, że to 
jest sprawa długofalowa. Powołujemy się tutaj m.in. 
na Grupę Wyszehradzką, na Węgry, ale przynajmniej 
Węgrzy mieli i nadal mają u siebie kilkadziesiąt tysię-
cy uchodźców i w odróżnieniu od nas przynajmniej 
wiedzą, na czym to polega. W krajach, które ciężko 
to przeżyły, np. w Austrii, właściwie też – o czym 
mówił pan senator Augustyn – nic się nie stało. Znam 
dobrze senatora z Wiednia, pana Stefana Schennacha. 
On przygotowywał tę akcję, jak również bardzo ją 
wspierał na terenie swojego wielkiego i pięknego 
miasta, które na pewno też zachwycone nie było ani 
tym przemarszem, ani perspektywą przyjmowania 
na obrzeżach pewnej liczby ludzi.

Tak że myślę, że powinniśmy zrewidować nasze 
stanowisko. Myślę, że entuzjazm w popieraniu tego 
typu rozporządzenia byłby grubą przesadą, ale my-
śmy go nie powinni oprotestowywać. Moglibyśmy 
być przeciwko pewnym rozwiązaniom – np. doty-
czącym wysokości proponowanej kompensaty czy 
innych konkretnych mechanizmów, które właściwie 
mogą się nam nie podobać i mogą być niesłuszne – 
ale nie dla zasady i tylko dlatego, że nam teraz jest 
tak wygodnie. Innym razem co innego będzie dla nas 
wygodne, ale nie będziemy mieli już takiej szansy, 
dlatego że nie będziemy poważnie traktowani i nie 
będziemy partnerem w Europie, nie będziemy part-
nerem w Unii Europejskiej.

Przyszłość Unii Europejskiej – teraz przechodzę 
do spraw ogólniejszych – jest pod pewnym znakiem 
zapytania, bo właściwie nawarstwiają się najróżniej-
sze kryzysy. Ten jest jednym z istotniejszych. Ale 
jeżeli my się umiejętnie do tego nie włączymy, w spo-
sób pozytywny, tylko będziemy stawać okoniem i nie 
będziemy się niczego chcieli uczyć przy tej okazji, co 
i tak nas w przyszłości czeka, to właściwie niewiele 
na tym zyskamy i naszą przyszłość raczej popsujemy 
i postawimy w znacznie gorszej perspektywie, niż 
jest obecnie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

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

Mnie osobiście się wydaje, że o jakiejkolwiek sprawie 
byśmy dyskutowali… Ta sprawa wskazuje właśnie na 
potrzebę zachowania pomocniczości. Znaczna licz-
ba uchodźców znajduje się w krajach graniczących 
z Bliskim Wschodem i Afryką Północną – one są tym 
obciążone – natomiast reszta krajów jest na ich przy-
jęcie gotowa lub nie, w zależności od tego, co im się 
wydaje, jak jest im wygodnie w tym uczestniczyć. Tak 
że najogólniej rzecz biorąc, chyba można powiedzieć, 
że tutaj zasada pomocniczości nie jest naruszona.

Argumentów używamy różnych. I tak np. pan se-
nator Pęk m.in. skrytykował wysokość proponowanej 
kary, a na ten temat można dyskutować. Wysokość 
kary nie jest przecież zaprzeczeniem zasady pomocni-
czości. Można mówić, że tego typu kara czy kompen-
sata za nieprzyjmowanie uchodźców jest za wysoka, 
nieracjonalna, nieodpowiednia itd., ale to z zasadą 
pomocniczości ma niewiele do czynienia.

Proszę państwa, uchodźstwo jako takie, jeżeli cho-
dzi o samą istotę, nie jest procesem sformalizowa-
nym. Natomiast my cały ten proces traktujemy – Unia 
też, bo musi tak robić – w sposób sformalizowany. 
Prawdziwi uchodźcy uciekają, bo muszą, uciekają tak 
jak stoją, uciekają w różnym stanie… Po prostu trzeba 
ich umieć odnaleźć wśród znacznie szerszej masy 
osób, które starają się przedostać do Europy, i im po-
móc. To jest podstawowa rzecz. W tym przypadku 
trzeba pomóc krajom, w których oni już się znajdują 
i które borykają się z tym problem. Powinniśmy na 
to odpowiedzieć.

Kolejna sprawa, którą chcę podnieść. Brak soli-
darności, który tutaj wykazujemy przy tej okazji – to 
jest już bardzo pragmatyczny punkt widzenia – ni-
gdy się nie opłaca. Nam teraz jest tak wygodnie, ale 
za jakiś czas odczujemy – myślę, że już zaczynamy 
odczuwać – brak solidarności w stosunku do nas. To 
jest bardzo niemądre stanowisko, oprócz tego, że jest 
bardzo nieetyczne.

Jest jeszcze jeden aspekt tego braku solidarności, 
który chciałbym skrytykować. On daje fatalny przy-
kład wewnątrz, on jest generatorem postaw ksenofo-
bicznych. Elementy tego widzimy w różnych miej-
scach w kraju. Jeszcze niemal nikogo nie przyjęliśmy, 
a właściwie już jesteśmy wrodzy i szczerzymy zęby, 
jak rzadko kto i rzadko gdzie. Wstyd, a w dodatku nic 
dobrego z tego nie będzie. Nasze stanowisko powinno 
być inne. Powinniśmy tę niewielką liczbę uchodźców 
przyjąć i na tej bazie zbierać doświadczenia – w ja-
kich warunkach oni się integrują, czy rzeczywiście 
wszyscy uciekną stąd dalej, jak tylko się u nas znajdą 
itd. Wszystkiego się trzeba nauczyć. Problem, który 
nas czeka – w tej chwili on wystąpił w jakimś tam 
zakresie – jest nieunikniony w dłuższym horyzoncie 
czasowym ze względu na niestabilność, ze względu na 
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tywy długiego trwania odpowiedzialności za czyny, 
których się było współsprawcami.

Problem kryzysu, jeden z wielu problemów obec-
nego kryzysu Unii Europejskiej jest taki, że my też 
zarówno jako strona, czyli naród polski i państwo pol-
skie, jak i jako kraj z pewnym doświadczeniem histo-
rycznym Europy Środkowo-Wschodniej mamy swoje 
naturalne wrażliwości, tak jak politycy francuscy, 
niemieccy, brytyjscy mają swoje autentyczne wrażli-
wości, które my powinniśmy szanować i honorować. 
Kryzys w Unii Europejskiej moim zdaniem w dużej 
mierze wynika z tego, że albo myśmy nie mieli na to 
czasu, albo Europa Zachodnia nie była tym zaintere-
sowana, albo myśmy nie byli w stanie zabezpieczyć 
swoich podstawowych interesów, żeby druga strona, 
strona partnerska w Unii Europejskiej zrozumiała, 
że my też mamy swoje wrażliwości, że my też mamy 
swoje zaszłości historyczne i w związku z tym też 
mamy swoje pierwotne odpowiedzialności.

Tutaj, rzecz jasna, widać, że w zasadzie pomocni-
czości nie może być pewnej niesymetryczności tego 
wspólnego udziału w rozpoznawaniu się wzajemnym 
na temat własnych autentycznych wrażliwości poli-
tycznych, także ekonomicznych, dotyczących świata 
zewnętrznego pozaeuropejskiego.

Jeżeli my powtarzamy uparcie, że w ciągu iluś 
tam lat przyjęliśmy niemal 900 tysięcy Ukraińców 
na teren Polski, to przecież nie tylko dlatego, żeby 
powiedzieć…

(Głos z sali: Do pracy.)
Tak, do pracy. Właśnie o tym chcę powiedzieć.
Mówimy o tym przecież nie tylko dlatego, żeby 

porównać to z akcją pani Angeli Merkel, bo ona też 
chciała przyjąć 1 milion de facto uchodźców po to, 
żeby wzmocnić gospodarkę niemiecką, ale także dla-
tego, że punktem wyjścia są dla nas różne wrażliwo-
ści, które powodują, że dla nas akurat ta strona Europy 
i to, co się dzieje za wschodnią granicą Polski, są nie 
tylko czytelniejsze, ale też bardzo wyraźnie godne 
wsparcia. Nie mówiąc już o Polakach w Kazachstanie. 
Trzeba to też odnieść do innych argumentów, które 
za każdym razem wysuwamy i będziemy wysuwać 
właśnie w imię tak rozumianej zasady pomocniczo-
ści. Chodzi o to, że nie ma dyktatu jednej wrażliwo-
ści w Europie, tylko jest dyktat wielu wrażliwości 
europejskich, które mają swoje podstawy zawarte 
w historii, żeby bardziej… mniej lub bardziej zaj-
mować się danymi kwestiami ogólnoświatowymi. 
I to jest przecież naturalne. To nie wpisuje się w po-
jęcie egoizmu. To wpisuje się w pojęcie oczywistego 
widzenia zasady pomocniczości między równymi 
partnerami. Jeżeli tę równość w Unii Europejskiej 
będziemy chcieli wprowadzić – bo nie chcę powie-
dzieć, że wzmocnić, bo tej równości oczywiście nie 
było, na tym polega m.in. kryzys w Unii Europejskiej, 
że dyktatorzy Unii nie chcieli przyjąć do wiadomo-

Senator Jan Żaryn:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Podkreślamy, słusznie oczywiście, że kryzys zwią-

zany z uchodźcami jest wielostronny. Podkreślamy 
tę wielostronność i próbujemy to jakoś artykuło-
wać. Ta dyskusja zresztą też jest tego świadectwem. 
Wsłuchując się w te głosy, które miałem możliwość 
usłyszeć, uważam, że jest to dobra dyskusja, bo się 
wzajemnie słuchamy i chyba dzięki temu uczymy, co 
jest pozytywne. Chciałbym w związku z tym do tej 
wspólnej nauki dorzucić parę słów i wskazać właśnie 
na wielostronność problemu uchodźczego.

Otóż jedną z tychże stron, które są dla nas na pew-
no szalenie istotne, jest to, że problem uchodźców 
zbiegł się – chyba dziś nie ma co do tego wątpliwości, 
zresztą mój poprzednik w ostatniej fazie swojego 
wystąpienia też o tym wspomniał – z autentycznym 
kryzysem, który przeżywa Unia Europejska. Jest to 
także kryzys wielostronny – od ideowego kryzysu po 
różnego typu konsekwencje niedawnego kryzysu eko-
nomicznego, który dotknął przecież nie tylko Grecję, 
ale de facto bardzo wiele państw europejskich. I z tej 
perspektywy – uchodźcy i kryzys pewnego projektu 
Unii Europejskiej – warto się temu przyjrzeć.

Coś, co mnie m.in. interesuje, to taka oto refleksja, 
że w gruncie rzeczy Unia Europejska pod wpływem 
tego, czego doświadczamy w sprawie uchodźców, 
musi dojść do wniosku, że nadszedł czas na redefi-
niowanie podstawowych zadań Unii Europejskiej. 
Niewątpliwie do tej pory było tak – i sprawa uchodź-
ców też to pokazywała – że ci, którzy są najbardziej 
odpowiedzialni w Europie za różnego rodzaju kry-
zysy, w tym wojenne, np. na Bliskim Wschodzie, 
biorą na siebie odpowiedzialność również za próbę 
ich rozwiązywania, ale następnie niejako rozdzielają 
tę odpowiedzialność, choć przez siebie podejmowaną, 
na poszczególnych członków Unii Europejskiej.

Przykład Bliskiego Wschodu. Angażowanie się 
czy to historyczne Francji na tamtych terenach, czy 
Niemiec w to, by w gruncie rzeczy w jakiejś mierze 
nie dochodziło do rozwiązania wielostronnych kry-
zysów, powodowało, że te państwa angażowały się 
później w próbę rozwiązywania problemów zwią-
zanych z uchodźcami. W jakiejś mierze historycznie 
jest to także zrozumiałe, bo oczywiście przykłado-
wo Francja czy Wielka Brytania – przed Brexitem 
może to było bardziej czytelne – musiały i muszą być 
w Europie bardziej odpowiedzialne za pewnego typu 
problemy współczesności, które znajdują się poza 
terenem europejskim, ponieważ były uczestnikami 
powstawania tych problemów. Były to mocarstwa 
kolonialne. W związku z tym ta wrażliwość po tamtej 
stronie, wśród polityków francuskich, belgijskich czy 
brytyjskich, musi być wyostrzona i bardzo dobrze, że 
jest wyostrzona, gdy patrzymy na to z tej perspek-
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(senator J. Żaryn) akurat ona dzisiaj to najwyraźniej artykułuje, że na 
Bliskim Wschodzie nikt… nie nikt, przepraszam, to 
jest oczywiście za daleko idące… Ale nie ma takich 
podmiotów, które byłyby zainteresowane, żeby tam 
zapanował kiedykolwiek pokój. No to może tym się 
zajmijmy.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Już kończę.
I ostatnia sprawa. Wrócę do tego niepokoju 

i napięcia moralnego. Otóż jako senatorowie znaj-
dujący się tutaj, w tej Izbie, powinniśmy bez wąt-
pienia nawoływać do tego, o czym wspomniał pan 
senator Obremski, tzn. do zadania sobie pytania… 
Wielowymiarowość problemu uchodźców w Polsce 
i w Europie polega na tym, że każdy z nas powinien 
zapytać samego siebie: co ty zrobiłeś dla potrzebują-
cego? Zacznij od odpowiedzi na to pytanie, a potem 
się wymądrzaj.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Rulewski po raz drugi – 5 minut.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ograniczenie 5 minut nie pozwala na wyprowa-

dzenie wywodu, że świat budowany na kłamstwie 
i obłudzie w gruncie rzeczy przegrywa, a świat budo-
wany na pewnych wartościach, choćby nie do końca 
objawionych przez Opatrzność i wymyślonych przez 
człowieka, wygrywa. Przykład Europy – nie tylko 
Europy, lecz także wielu obszarów na naszej Ziemi 
– wskazuje na taką zależność.

Przyszedł czas na sprostowania. Panie Senatorze 
Kogut, ja wiem, że jest pan żywym, szczerym czło-
wiekiem, ale tutaj powiedział pan nieprawdę. Ja ni-
czego nie insynuowałem, powiedziałem nawet, że 
oczyścił pan cząstkę mojego sumienia.

(Senator Stanisław Kogut: Dziękuję.)
Jednak dowiódł pan, że pomaga się tylko sojusz-

nikom, a ja mówiłem… Sojusznikom, czyli żołnie-
rzom, którzy ramię w ramię walczyli w Afganistanie 
z żołnierzami polskimi, okupantami.

(Senator Robert Mamątow: Co pan powie?)
(Senator Stanisław Kogut: O czym tu się mówi?)
My okupujemy Afganistan. Nie mamy mandatu 

ONZ.
Słyszałem też coś o dzieciach z Indii. Jeszcze raz 

podkreślam, że oczyścił pan moje sumienie.
Gorzej jest w przypadku wypowiedzi człowie-

ka o rozległej wiedzy, uciekającego w abstrakcyjne 
spekulacje, w wywody intelektualne. Takim wystą-
pieniem zaszczycił nas tutaj pan senator Obremski, 
niewątpliwie zwolennik tego rodzaju stanowiska. 
W jednej ze swoich wypowiedzi… Nie twierdzę, że 

ści, że istnieje zasada równości, ale teraz zaczynają 
być do tego zmuszani, choćby przez właśnie Grupę 
Wyszehradzką – wtedy też realne pojęcie zasady po-
mocniczości będzie wzmocnione. I znowu nie chcę 
powiedzieć, że należy to widzieć w kategoriach ego-
izmu, ale właśnie w ramach tego, co nazywamy róż-
norodnymi wrażliwościami. 

Naród polski – niezależnie od tego, czy to się 
komuś podoba, czy nie – ewidentnie jest narodem 
bardzo mocno związanym z chrześcijaństwem, z ka-
tolicyzmem. I będziemy to jako Polacy podkreślać, nie 
dlatego, że to się komuś podoba czy nie podoba, tylko 
dlatego, że wynika to z naszej wewnętrznej wrażliwo-
ści, czyli właśnie tego suwerennego współgracza na 
terenie Unii Europejskiej. Tak, pomoc dla katolików, 
dla chrześcijan na tamtym terenie jest naszym natu-
ralnym wyzwaniem. I teraz trzeba sobie powiedzieć, 
że sprawa uchodźców dla Polski i Polaków powinna 
być wielowymiarowa, powinna być skomplikowana 
i powinna wywoływać w nas wszystkich napięcie, 
napięcie moralne. Mam nadzieję, że pan senator 
Rulewski ze swoją wrażliwością też zrozumie moją 
konserwatywną wrażliwość, a nie wrażliwość bar-
dziej socjalno-liberalną, jaką pan, Panie Senatorze, 
reprezentuje. Ale ja przyjmuję pana wrażliwość jako 
autentyczną i proszę przyjąć moją wrażliwość konser-
watywną też jako autentyczną. Mianowicie ta wrażli-
wość polega na tym, że jeżeli mamy być autentyczni 
w tym niesieniu pomocy, to będziemy, nie z egoizmu, 
troszczyć się i będziemy chcieli robić wszystko – tak, 
jak to robi „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” – żeby 
tam, gdzie jako Polacy i Polska uznajemy, że należy 
czynić dobro, to dobro nieść, czyli przede wszystkim 
tam, gdzie jest źródło konfliktu. A wiadomo, że źró-
dło konfliktu… że polega to na tym, żeby na Bliskim 
Wschodzie zapanował pokój.

I teraz wchodzę na trzeci poziom tego widzenia 
problemów uchodźców. Krótko mówiąc, nie można 
być naiwniakiem w polityce, nie można być fraje-
rem, nie można nie rozumieć tego, co się na świecie 
dzieje. Proszę zobaczyć, ile podmiotów jest niezain-
teresowanych, żeby tam istniał pokój. My nie może-
my udawać, że nie widzimy rzeczywistości. Tak jak 
możemy sobie powiedzieć, że np. strona polska, wy-
daje mi się, jest ewidentnie uczciwa w tym, co mówi 
partnerowi na Wschodzie, czyli Ukrainie… My nie 
jesteśmy zainteresowani, żeby trwało napięcie między 
Ukrainą a Rosją i żeby tam trwała wiecznie wojna. 
Choć można nas potencjalnie podejrzewać o to, że 
jesteśmy z jakichś powodów zainteresowani, to nie ma 
takich dowodów w polityce międzynarodowej, żeby 
można było nam to zarzucać. To możemy zarzucić 
i Niemcom, i Francji, i wielu mocarstwom przede 
wszystkim pozaeuropejskim, z Rosją na czele, bo 
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(senator J. Rulewski) Tak że, gdy mówimy, że Europa powinna być 
chrześcijańska, to róbmy tak, żeby ona była chrze-
ścijańska. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
(Senator Stanisław Kogut: Też go nie przyjęli.)
Pan senator Kogut.

Senator Stanisław Kogut:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Panie Ministrze! Drodzy Goście!
Trzeba wiele sprostować, ale na wstępie trzeba po-

dziękować pani premier Beacie Szydło i jej rządowi za 
to, że przyjęli taką politykę odnośnie do imigrantów. 
Wielu mówiło, w tym pan senator Augustyn, że pan 
prezes Kaczyński był przeciwko Unii Europejskiej. 
Chyba różnych mediów słuchamy. Ja słyszałem, jak 
jednoznacznie mówił…

(Senator Mieczysław Augustyn: To na pewno.)
Przepraszam. Tak, ja słucham Radia Maryja, 

Telewizji Trwam, nie słucham propagandy, która za 
pieniądze…

(Wesołość na sali)
(Senator Grażyna Sztark: I „wSieci”.)
Państwo Drodzy, przepraszam. Jeżeli chodzi o tę 

sprawę, to mówił o Europie narodów. Pan senator 
także… Ja się ogromnie cieszę, że mój przyjaciel, 
kolega, Jan Rulewski, zaczął mówić o Ewangelii, za-
czął mówić o Chrystusie. Dla mnie, Państwo Drodzy, 
autorytetem, który jednoznacznie wypowiadał się 
na ten temat, był święty Jan Paweł II. Kiedy Polska 
wchodziła do Unii Europejskiej, jasno powiedział 
o Europie ojczyzn. Tak, jestem za Europą, jestem za 
Europą ojczyzn. Na czym to miało polegać? Jasno mó-
wił, że każdy naród tak jak Polska – teraz jest tysiąc 
pięćdziesiąta rocznica chrztu Polski – ma prawo do 
kultury, do pieniądza. Wielu z państwa powołuje się 
na papieża. Tak, Jego Świątobliwość Franciszek, jak 
słusznie powiedział pan senator Obremski, apelował 
o przyjęcie po jednej rodzinie.

(Senator Piotr Zientarski: No właśnie.)
Ja zdecydowanie jestem także… Cenię pana sena-

tora Rulewskiego za wrażliwość, za ogromną wrażli-
wość, ale po raz pierwszy słyszę o tym, że Polska była 
i jest okupantem w Afganistanie. Zawsze wiedziałem, 
że nasi żołnierze walczyli z terroryzmem, że walczy-
li w Afganistanie o to, aby obalić terrorystów. I to 
naprawdę trzeba, Janku Drogi, docenić, że żołnierz 
polski tam walczył.

Sprawa następna. Przecież my też mamy swoją 
historię. Pamiętajmy, że młodzi chłopcy w czasie 
powstania warszawskiego oddawali życie za uko-
chaną ojczyznę. Z imigrantami, jak wszyscy słyszy-

wszystkie pańskie słowa były złe. …Zauważył pan, że 
w takich obozach można ostatecznie pędzić jakieś ży-
cie – nie przytaczam tego dosłownie – że można tam 
żyć i tam udzielać pomocy. Tak pan powiedział. Otóż 
pan żył w takim obozie, w obozie socjalistycznym. Ja 
go doświadczyłem, gdy oglądałem druty na granicy 
czeskiej; tam były miny i prąd. Wszyscy chcieliśmy 
uciekać – no, może nie wszyscy – z tego nie aż tak 
potwornego obozu.

Od 40–50 lat 3,5 miliona Palestyńczyków przeby-
wa w obozach, w których nie ma drutów kolczastych. 
Ci ludzie mogą emigrować, mogą chodzić, gdzie chcą. 
Ale nie w tym rzecz. Oni cierpią. Bo jak mają budo-
wać sobie życie na dziś i na jutro? Rzecz w tym, co 
dla nas jest istotne z politycznego punktu widzenia, 
jaki problem to jest dla świata. Przebywanie iluś mi-
lionów ludzi w obozach to nie jest już problem tylko 
tych, którzy są w tych obozach, czy ich sąsiadów. 
Podobnie jest z przebywaniem uchodźców w obozach 
w Libanie, w Grecji czy w Niemczech. To jest realne 
zagrożenie dla spokoju nie tylko wewnętrznego, lecz 
także światowego. Nie wspominam już o subkultu-
rach, które się tam tworzą, i – powiem wprost – o ter-
roryzmie. Dlatego tworzenie obozów nie jest drogą 
do rozwiązania problemu. Wręcz odwrotnie: to jest 
budowanie kolejnej bomby.

W pańskim wystąpieniu był szereg uwag, które 
prowadziły do stwierdzenia, że Unia, ta diaboliczna 
siła, nam coś narzuca. Ja bardzo przepraszam. Być 
może nasi urzędnicy, których tam delegujemy, i parla-
mentarzyści, i ten Tusk, i ambasadorowie, którzy tam 
siedzą, i organizacje pozarządowe… Pewnie Wrocław 
ma tam swoją delegację. To jest ta diaboliczna siła, 
która nam coś narzuca. Ja przeciwko temu protestuję. 
A jeśli rzeczywiście tak jest, to chyba podam się do 
dymisji, bo to oznacza, że nie jesteśmy zdolni do 
istnienia we wspólnocie.

Niestety, muszę się też wypowiedzieć… Pan sena-
tor Żaryn użył mojego nazwiska. Historyk, badacz, 
potęga intelektualna powiada, że są różne wrażliwości 
– jego jest konserwatywna, a moja socjalno-liberalna.

(Senator Robert Mamątow: Lewicowa.)
Panie Senatorze! Wrażliwość, etyka, moralność 

u nas wszystkich tu w Europie jest taka sama – chrze-
ścijańska. Jest chrześcijańska, bo tego nas nauczono. 
I czy my tego chcemy, czy nie chcemy…

(Senator Piotr Zientarski: Tak jest. Brawo!)
(Oklaski)
…musimy to z dobrodziejstwem inwentarza, z na-

uką, ze znakami, o, z tym, który tu wisi, przyjąć. A ta 
nauka wypływa między innymi z faktu, że Chrystus 
też był uchodźcą. I przyjęli go w karczmie inni, nie-
przygotowani… Nie było dla niego miejsca…

(Senator Stanisław Kogut: Ale go wyrzucili też.)
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(senator S. Kogut) uchodźców, i my wtedy tym tematem się zajmowali-
śmy. Wtedy też miały miejsce te pierwsze wyprawy 
przez Morze Śródziemne do Włoch, czyli te pierwsze 
tragedie morskie itd. Otóż, po pierwsze, trzeba powie-
dzieć, że przyczyną tego exodusu wtedy były głównie 
konsekwencje, z jednej strony, można tak powiedzieć, 
demontażu Iraku w wyniku wojny, z drugiej strony – 
wiosny arabskiej. I teraz jeśli chodzi o Irak, to można 
powiedzieć, że wszyscy braliśmy w tym udział – my 
też, Polska też – więc nie da się tak jakby oddzielić 
nas od krajów zachodnich. Żeby sprawa była jasna: 
ja w tej chwili nie krytykuję tego, nie mówię, że to 
było złe, że to był błąd itd. Mówię, że byliśmy tam 
razem z innymi, a konsekwencje tego do dzisiaj się 
ciągną i jeszcze będą się ciągnąć. Jeśli zaś chodzi 
o wiosnę arabską, to był to zryw mieszkańców tych 
krajów, którzy po prostu mieli dosyć dyktatorskich 
rządów. I oczywiście spotkało się to z odporem, 
z kontratakiem. W niektórych przypadkach groziło 
to wręcz ludobójstwem, jak np. w Libii. W związku 
z tym wsparcie, które przyszło ze strony Europy, nie 
może być traktowane, jak to często się mówi, jako 
rozniecenie tego konfliktu. I nie można Francuzów, 
Brytyjczyków – bo to głównie o te kraje chodzi – czy 
też Niemców obwiniać za to, że pomogli tym, którzy 
starali się o obalenie rządów Kadafiego.

A więc mamy po prostu do czynienia z czymś 
historycznie niezwykle ważnym, mianowicie z jakąś 
próbą przemodelowania zmian w świecie arabskim, 
który to świat arabski pod względem, powiedzmy 
sobie, cywilizacyjnym – no, można tak to określić 
– w dużym stopniu pozostaje jeszcze w tyle za roz-
winiętym światem demokratycznym. Ale oczywiście 
ludzie, którzy tam żyją, są często ludźmi otwartymi, 
widzą, co się dzieje, i próbowali to zmienić.

No więc skoro już tak się stało, skoro ten exodus 
się zaczął… A zaczął się exodus przede wszystkim do 
dwóch krajów, do Włoch i do Grecji. Tam pojawiły 
się setki tysięcy ludzi. I teraz jest pytanie, co wobec 
tego, w takiej sytuacji… I chcę też powiedzieć, że 
w tej pierwszej fazie to byli uchodźcy. To niewąt-
pliwie byli uchodźcy. To później zaczęli się do nich 
przyłączać również ci, którzy byli emigrantami eko-
nomicznymi. I teraz jest pytanie: co w takiej sytuacji 
powinna zrobić Europa, Unia Europejska, co powinna 
zrobić Polska? No, powinna okazać jakieś wsparcie 
tym krajom. Przecież powiedzmy sobie szczerze, że 
my tu dyskutujemy o uchodźcach w liczbie 7 czy 9 
tysięcy ludzi dla kraju 38-milionowego, a mieliśmy do 
czynienia z setkami tysięcy ludzi w kraju jak Włochy, 
trochę większym od naszego i bogatszym, i w kraju 
jak Grecja, mniejszym od naszego i, powiedzmy so-
bie, bez przesady bogatym. W związku z tym trzeba 
było okazać, powinno się okazać tę pomoc.

Polska zadeklarowała, że pewną kwotę ludzi 
przyjmie, kwotę stosunkowo skromną, i to rozłożoną 

my, wchodzą do Europy także dżihadyści. Wybuchy 
w Nicei, ogromna tragedia, ginie ogromna liczba mło-
dych ludzi, w Brukseli podobnie. Sprawdzono, że 
wszyscy weszli z uchodźcami, z imigrantami. Polskę 
też – tu możemy się sprzeczać – traktują jako państwo 
przejściowe. Chodzi im ino o to, Państwo Drodzy, 
żeby przejść do Niemiec i tam dostać socjalne…

Sprawa następna, Państwo Drodzy. Przecież pani 
kanclerz Merkel chciała zastosować taki sam ma-
newr, jaki był zastosowany po wojnie. Wtedy przy-
jęto Turków, a teraz chciano przyjąć ludzi z Bliskiego 
Wschodu po to, żeby faktycznie była siła robocza. 
Przecież to było zrobione tylko po to, a okazało się, 
jak państwo widzicie… Napad w pociągu z toporem 
w ręce czy inni zamachowcy, którzy szykowali się 
do zamachu.

Państwo Drodzy, ja cenię pana senato-
ra Rulewskiego za to, że faktycznie troszczy się 
o wszystkich. Możemy mówić, co chcemy, ale trosz-
czy się o wszystkich. I tu, w tej debacie, to ja bym 
proponował nie używać populizmu, ino faktycznie 
popatrzeć na tych ludzi i docenić to, co chce zrobić 
Grupa Wyszehradzka. Przecież – powiedzmy to – 
idzie ogromna wojna ideologiczna, a nie ma Europy 
bez chrześcijaństwa. Nie ma Europy bez chrześci-
jaństwa! A teraz idzie ogromna wojna ideologiczna. 
I, Państwo Drodzy, popatrzmy na to w ten sposób 
i powiedzmy sobie otwartym tekstem: jeżeli Unia 
nie będzie zreformowana, to Unia się rozleci, czy 
my tego chcemy, czy nie chcemy. W związku z tym, 
Państwo Drodzy, ja powiem tak: tu już wiele powie-
dział pan profesor Żaryn, pan senator Obremski, tak 
że nie ma co ciągnąc tego tematu. Dziękuję serdecz-
nie. (Oklaski)

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

Senator Marek Borowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie!
Przy okazji kwestii uchodźców używa się bardzo 

często – czasami jest to zasadne – także wielkich 
słów, odwołuje się do Ewangelii, do zasad moralnych. 
Pewnie jest to potrzebne, a dla niektórych bardzo 
potrzebne. Ale ja bym chciał sprowadzić to na taką 
płaszczyznę bardziej praktyczną.

Otóż exodus do Europy, który ma miejsce, który 
się zaczął, zaczął się już kilka lat temu. Ja akurat 
byłem wtedy delegatem, członkiem Zgromadzenia 
Parlamentarnego Rady Europy, i to komisji do spraw 
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(senator M. Borowski) kusji wewnętrznej w Unii Europejskiej. My mamy 
prawo powiedzieć, że my nie możemy przyjąć wielu 
uchodźców z 2 powodów: po pierwsze, nie jesteśmy 
krajem bogatym, po drugie, nie jesteśmy do tego logi-
stycznie przygotowani. Jest wiele zachodnich krajów 
europejskich, które od lat przyjmowały uchodźców 
i są do tego przygotowane, mają struktury, siedziby, 
logistykę, ludzi, którzy się tym zajmują.

(Senator Waldemar Bonkowski: Oni są bogaci.)
My to mamy w skromnym wymiarze. Dlatego 

oczywiście mamy argumenty, że to nie mogą być 
jakieś masy ludzi. Ale ten gest jest absolutnie po-
trzebny, bo on pokaże, że solidaryzujemy się z innymi 
krajami, jednak w związku z tym wymagamy rów-
nież pewnego poszanowania dla naszych ograniczeń 
w tym względzie. A ten wariant, który ostatnio tutaj 
przyjęliśmy w tej sprawie, czyli wariant na ostro, po 
prostu „żadnych uchodźców”, w sytuacji, w której 
Europa się z tym problemem boryka, to jest odmó-
wienie solidarnego postępowania. I z całą pewnością 
korzyści nam to nie przyniesie. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Pierwotnie nie miałem zamiaru zabierać głosu, bo 

nie jestem szczególnym znawcą prawa europejskiego, 
raczej polskiego konstytucyjnego, ale nie tylko.

Wrócę do tego wątku, który był wcześniej, bo pan 
marszałek Borowski, zresztą świadomie, oddzielił 
kwestię motywacji chrześcijańskich, koncentrując 
się na innych, również bardzo istotnych problemach, 
z którymi oczywiście się utożsamia.

Ja mam szczególny tytuł, ponieważ z panią Sztark 
uzgodniliśmy, że wystąpię we wspólnym imieniu. 
Pochodzimy z diecezji, w której biskupem jest bi-
skup Krzysztof Zadarko, dzisiaj przez pana ministra 
przywoływany, bo jest z ramienia episkopatu duszpa-
sterzem do spraw uchodźców, imigrantów. Te wątki, 
bym powiedział, postawy chrześcijańskiej, które tu 
się przetaczały w dyskusji, wydają się w moim prze-
konaniu jako człowieka katolika chyba nieobojętne. 
Nieobojętne. Bo, proszę państwa, tutaj pan senator 
Żaryn mówił, że właściwie to nas praktycznie nie 
dotyczy, dotyczy to tych, którzy spowodowali ten 
konflikt, niech oni się tym zajmują. Jednak przypo-
minam, że papież Franciszek nie wyłączył Polski. 
To w Polsce właśnie mówił, podaję przykładowo: 
gdyby jedna rodzina w parafii… I to chyba nie jest 
nadinterpretacja słów papieża Franciszka. Gdyby tak 

na lata. Mało tego, później, kiedy nastał rząd Prawa 
i Sprawiedliwości, słyszeliśmy, że rząd nie wycofuje 
się z tego, ale chciałby, żeby to nie były osoby przy-
padkowe. Mówiono o tym, że np. pojedzie się do tych 
obozów w Grecji czy w Libanie, czy gdzie indziej, po 
prostu będzie się rozmawiać z tymi ludźmi, czy oni 
chcą tutaj przyjechać, czy oni chcą tu zostać, czy oni 
chcą się kształcić itd., itd., i wybierze się po prostu 
takich, co do których będzie się pewnym, że są to 
uchodźcy. Nic się nie dzieje w tej sprawie, żadnych 
takich ruchów nie ma. Zamiast tego wchodzimy po 
prostu w ostry konflikt z pozostałymi krajami, które 
tych uchodźców przyjmują, już przyjęły i przyjmują. 
I pytam: po co? Czy nie sensowniej było zacząć tę 
procedurę, przyjąć tych kilkuset uchodźców, rozlo-
kować ich w różnych miejscach, tak jak mówił tutaj 
o tym senator Wach, zobaczyć, czym to po prostu 
się je?

Bo – jeszcze raz – proszę nie mylić ich 
z Ukraińcami. No niestety, zarówno pani premier, jak 
i pan prezes Kaczyński szermują tym, i to szermują 
publicznie, również w publicznym dialogu z partne-
rami z Unii Europejskiej, że przecież Polska przyjęła 
milion Ukraińców… uchodźców z Ukrainy. No, pro-
ponowałbym tego naprawdę nie powielać. No, jakich 
uchodźców? Uchodźcy to są ci, którzy są w ośrod-
kach, których trzeba utrzymywać, którym trzeba 
zapewnić pewne warunki socjalne, potem kształcić, 
szukać im pracy itd., itd. To są uchodźcy. My takich 
uchodźców prawie że nie mamy. Chociaż kiedyś 
mieliśmy. Bo przypomnę, że jak Czeczeni uciekali 
z Czeczenii, wtedy, kiedy tam trwała wojna zupełnie 
straszliwa, to ich przyjmowaliśmy.

(Senator Mieczysław Augustyn: Muzułmanów.)
Muzułmanów, tak, tak.
(Senator Jan Rulewski: I Greków.)
A jeden z nich jest nawet poniekąd polskim boha-

terem sportowym, prawda? Mówię tutaj o sztukach 
walki.

Więc my to trochę już przeszliśmy, nie jesteśmy 
tacy zupełnie zieloni.

(Senator Waldemar Bonkowski: Nawet polscy 
Tatarzy ich nie chcą.)

Są i polscy Tatarzy… No ale to…
(Senator Waldemar Bonkowski: Ale ich nie chcą.)
Nie, nie, ale… No, nie wiem, czy chcą, czy nie…
(Senator Waldemar Bonkowski: Nie chcą.)
Nie wiem, czy chcą, czy nie chcą, to jest pańska 

opinia. Ale rządy decydują jednak w interesie całego 
kraju. Zawsze są tacy, którym pewne rzeczy się nie 
podobają.

Otóż taki gest z naszej strony, bo to byłby wy-
łącznie gest – i ja do tego gestu w dalszym ciągu 
namawiam – zupełnie inaczej ustawia nas w dys-
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(senator P. Zientarski) w krajach arabskich powodują ten kryzys. Ja odbie-
ram to tak, że to jest nawet szersze, to znaczy że ruchy 
migracyjne są taką wtórną redystrybucją różnicy do-
chodów w świadomości ludzi, jak się żyje w Europie. 
Ja mówiłem już o tym, że ta nadwyżka demograficzna 
Czarnej Afryki w pewnym momencie także będzie 
pukać do europejskich drzwi, więc to jest coś, co bę-
dzie… W związku z tym trzeba powiedzieć, że tutaj 
nie chodzi o gest, ponieważ to rozporządzenie będzie 
działać w przyszłości, czyli następne fale uchodźców 
według pewnego algorytmu komputerowego będą 
rozdzielać kwoty… Czyli to nie jest jak gdyby kwestia 
6 tysięcy. Jeżeli mówimy o geście… Żeby móc wyko-
nać gest, w tym akurat wypadku to rozporządzenie 
musiałoby nie wejść w życie.

Osobną rzeczą jest to, czy to jest politycznie, że 
w ten sposób robimy, czy nie. Przykro mi, że tak 
zostałem zrozumiany. Nie, nie odbieram tego tak, 
że przebywanie w obozie jest rzeczą dobrą, raczej 
mówiłem o tym, że w obozach w Jordanii i w Libanie 
– bardziej w Jordanii niż w Libanie, ze względu na 
powierzchnię – istnieje możliwość łatwiejszej asy-
milacji, z wielu powodów, także finansowych. I były 
pewne plany i działania polskiego rządu, dotyczące 
wspomagania rodzin poprzez usamodzielnienie, tzn. 
poprzez kupienie mieszkań itd., itd. Na pewno trzeba 
tych ludzi wyrwać z obozów. Osobną rzeczą są te 
czterdziestoletnie obozy – już nawet nie czterdzie-
sto-, ale siedemdziesięcioletnie obozy – uchodźców 
palestyńskich. Zgoda, tylko ja to odbieram tak, że to 
jest klasyczny przykład czegoś zupełnie innego. Nie 
tego, że taka sytuacja tymczasowości trwa wiecz-
nie, tylko tego, że w tym przypadku kraje arabskie 
wykorzystywały Palestyńczyków jako element gry 
z Izraelem, który nie ma prawa istnieć, w związku 
z tym to jest bardziej skomplikowana rzecz. Ale ab-
solutnie uważam, że w jakimś czasie trzeba pomagać, 
żeby te obozy przestały istnieć. Zresztą ci, którzy 
przybywają na papierach uchodźczych do Europy, 
w pierwszej fazie też trafiają do obozów, i w tych 
wszystkich rozporządzeniach, które są przyjmowane, 
jest bardzo dużo klauzul, które ich swobody ograni-
czają, np. kwestia meldowania się co jakiś czas, co 
ma niby zapewnić, że jak kogoś ześlą do Laponii, to 
on nie wyjedzie do Niemiec, tylko będzie meldował 
się na komisariacie w Rovaniemi, czy jak kogoś ze-
ślą do Polski, w Bieszczady, to będzie się meldował 
w Ustrzykach. To są tego typu szykany, które są sto-
sowane w tej fazie przebywania w obozach nie tylko 
w Libii i w Jordanii, ale także w Europie. To tyle 
gwoli wyjaśnienia.

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

policzyć liczbę parafii z przeciętną liczbą rodzin, to 
chyba nawet przekraczamy ten limit.

(Głos z sali: Grubo.)
Grubo.
Proszę państwa, ja nie będę…
(Senator Waldemar Bonkowski: Dajcie przykład.)
Tak, oczywiście. Była mowa o płucu wschodnim, 

o tym, co mówił Jan Paweł II, że mamy kształtować 
Europę, że bez tego drugiego płuca nie ma pełnej 
Europy. Pełna zgoda. Ale to się też wiąże z pewnym 
przykładem właśnie chrześcijańskiej postawy. Chyba 
typowym dla każdego katolika przykładem chrześci-
jańskiej postawy jest postawa Samarytanina – wro-
ga, który pomógł w sposób bezinteresowny. To jest 
przykład.

Proszę państwa, tu też była o tym mowa. Przecież 
Europa to zróżnicowała. Weryfikacja tych liczb jest 
ewidentna w stosunku do możliwości danego kraju, 
do liczby ludności, do zamożności itd. Przecież to 
nie jest tak, że tych kwestii się nie bierze pod uwagę. 
Ja myślę: wszystkich. Ale tu chodzi, tak jak mówi-
my, o pewną solidarność, a nawet o spróbowanie, jak 
mówi papież Franciszek, pewnej asymilacji ludzi. 
No bo jedna parafia… Nawet gdyby co druga parafia 
przyjęła, to, proszę państwa, ci uchodźcy mieliby 
szanse asymilacji, niewątpliwie, i wtedy moglibyśmy 
się przekonać, o czym tutaj już była mowa, pan sena-
tor Wach mówił na ten temat, jak rzeczywiście oni 
się asymilują itd. Tak że ja nie chcę używać mocnych 
słów na określenie takiej postawy, ale dla mnie spra-
wa jest jasna w tej chwili, dla mnie sprawa jest jasna 
i prosta. W tej chwili ignorujemy – mówię o więk-
szości parlamentarnej, dowodzonej z Nowogrodzkiej 
– to, co nam narzuca Europa. Nikt nam niczego nie 
może narzucić – i to jest cała filozofia. No, musimy 
się oderwać od tej filozofii, proszę państwa, od tego 
obłędnego imperatywu. Przecież to nie o to chodzi, 
że my w jakiś bezduszny sposób słuchamy Europy, 
która nam narzuca rzecz zupełnie naganną moralnie, 
sprzeczną z naszym interesem, z solidarnością ludz-
ką, ja już nie mówię: europejską. Zastanówmy się, 
proszę państwa. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Obremski.

Senator Jarosław Obremski:

Trzy drobne uwagi. Pan senator Borowski zauwa-
żył, że pewien ferment rewolucyjny plus nierozstrzy-
gnięte albo rozchwiane w wyniku wojen sytuacje 



40
28. posiedzenie Senatu w dniu 19 października 2016 r. 

Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego...

tej kwestii i to nie tylko na poziomie krajowym, ale 
też na poziomie regionalnym czy ogólnoeuropejskim, 
próbuje się wprowadzić mechanizm obligatoryjny, 
mechanizm, wobec którego wątpliwości i sprzeciw 
zgłaszał również poprzedni rząd, rząd pani Ewy 
Kopacz.

Otóż jest to mechanizm, który wykracza daleko 
poza te traktaty i zobowiązania, które strona polska 
podpisała, to po pierwsze. A po drugie, nie możemy 
tu mówić tylko o zasadzie solidarności, ponieważ 
obok zasady solidarności jest zasada pomocniczo-
ści, jest cały katalog zasad, którymi kieruje się Unia 
Europejska. W tej sytuacji nie można odwoływać się 
tylko do jednej zasady, zasady solidarności, w algo-
rytmicznym kwotowaniu, jeśli chodzi imigrantów, 
którzy mają być rozlokowani w danym kraju. Do tego 
gdyby rząd danego kraju z jakichś powodów się na to 
nie zdecydował, miałby z tego tytułu ponosić kary. 
I jest to rozwiązanie wręcz szkodliwe. 

Odnośnie do wypowiedzi, które tutaj padły, przy-
pomnę – byłem niedawno w Wielkopolsce w okoli-
cach Śremu – znaną historię. Zwracam się do pana 
senatora Zientarskiego. Wspólnota parafialna zapro-
siła rodzinę imigrantów. Wszystko im dali, załatwili 
pracę, dali kwaterę, sprzęt AGD, wszyscy solidarnie, 
porządnie. No i któregoś pięknego dnia okazało się, 
że ta rodzina wyjechała, z nikim się nie pożegnała, 
nie podziękowała, ponieważ tak naprawdę intereso-
wał ją nie pobyt w Polsce, tylko wyjazd do państwa 
niemieckiego.

(Senator Jan Rulewski: Ale co w tym złego? Każdy 
chce lepiej żyć.)

To pokazuje…
(Senator Piotr Zientarski: Częściowo pokazuje.)
…pewien mechanizm, który…
(Senator Waldemar Bonkowski: Polska ma być 

polska.)
(Rozmowy na sali)
…po prostu jest stosowany. 
Bardzo dobrze – ja się z tego bardzo cieszę – że 

Caritas Polska mówi o korytarzach humanitarnych. 
To jest bardzo dobre rozwiązanie. 

(Senator Piotr Zientarski: No właśnie.)
Trzeba nad tym myśleć. 
(Senator Piotr Zientarski: O tym mówię.)
Uważam, że absolutnie nie należy być obojętnym 

na los ludzi, którzy w wyniku wojny stracili w ogóle 
grunt pod nogami, jeśli chodzi nie tylko o bezpie-
czeństwo fizyczne, ale też wszelkie warunki do ja-
kiegokolwiek życia; mówię o wymiarze materialnym. 
Jednak wymaga to bardziej przemyślanej polityki, 
a nie takiej, która jest wygodna z jakichś powodów.

(Senator Jan Rulewski: Czekamy.)
Mamy tutaj do czynienia z pewnym cynizmem 

niemieckim. Nie jest tajemnicą, że w Niemczech 
w najbliższych latach dziura demograficzna spowo-

Senator Waldemar Bonkowski:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja to poczytuję za jakąś hipokryzję, bo tu cały czas 

mówicie ewangelicznie, że chrześcijanie itd. Dla mnie 
w waszych ustach to bardzo niewiarygodnie brzmi. 
Nigdzie w Ewangelii nie jest napisane, że chrześci-
janin ma być frajerem. Pan senator Zientarski mówi 
o asymilacji. O czym wy, Panowie, mówicie? Europa 
już chyba z 50 lat próbuje prowadzić tę politykę multi-
-kulti i asymilacji. Oni nigdy się nie zasymilują, im 
nawet religia na to nie pozwala. Chciałbym państwu 
zwrócić uwagę, że mamy muzułmanów: polskich 
Tatarów. Jedynie oni się zasymilowali i oni wręcz 
protestują, bo oni nie chcą tu mieć tych ortodoksyj-
nych muzułmanów. Dla mnie to nie są uchodźcy, dla 
mnie to są nachodźcy.

Proszę państwa, dlaczego takie bogate kraje, jak 
Arabia Saudyjska, Emiraty Arabskie, ich nie wspie-
rają? Przecież one mają mnóstwo pieniędzy, mogą 
wspierać te ośrodki. My, Polacy, nie mamy wobec 
nich żadnych obowiązków, to Europa ich tutaj ścią-
gała po wojnie z przyczyn demograficznych, potrze-
bowała taniej siły roboczej. Teraz Europa sama widzi, 
że ta polityka multi-kulti zbankrutowała. I co teraz? 
My mamy wziąć na siebie problemy, które nie my-
śmy spowodowali? My jesteśmy krajem na dorobku, 
jesteśmy krajem jednolitym kulturowo i nie możemy 
tu sprowadzać obcych kulturowo nacji. Jednocześnie 
musimy pamiętać o tym, co się dzieje na Wschodzie. 
Niewykluczone, że może dojść do takiej sytuacji, że 
w krótkim czasie napłyną tu miliony rzeczywistych 
uchodźców z Ukrainy, uchodźców, którzy są nam 
bliżsi kulturowo. Uważam, że nie możemy się otwo-
rzyć na nacje obce kulturowo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie 
Ministrowie!

Ja bym chciał powiedzieć, że jak najbardziej po-
pieram treść tej opinii. Uważam, że jest to bardzo 
dobry dokument, jest to dokument potrzebny, po-
nieważ w tej chwili w wyniku błędów, jakie zostały 
poczynione przez niektóre kraje europejskie, w tym 
wiodące – myślę tu przede wszystkim o Niemczech 
i pani Angeli Merkel – mamy do czynienia z sytu-
acją kryzysu imigracyjnego, który stał się bardzo 
poważnym wyzwaniem dla Europy. Tymczasem za-
miast w sposób racjonalny poszukiwać rozwiązania 
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(senator J.M. Jackowski) Przekazu, senatora Jerzego Czerwińskiego, o przed-
stawienie wspólnego sprawozdania komisji o projek-
cie ustawy.

Senator Sprawozdawca  
Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie 3 komi-

sji w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o za-
kazie propagowania komunizmu lub innego ustroju 
totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urzą-
dzeń użyteczności publicznej.

W tej Izbie zajmowaliśmy się tą sprawą wiosną 
tego roku. Byliśmy inicjatorami ustawy, która po-
tem, poprzez Sejm, wróciła do nas, a 1 kwietnia sta-
ła się obowiązującym w Polsce prawem. Już wtedy 
w trakcie dyskusji pojawiały się głosy, że ta ustawa 
jest w pewnym sensie niepełna, to znaczy nie obej-
muje, powiedziałbym, wszystkich sytuacji, w któ-
rych może być propagowany komunizm. Już wtedy 
senator Robert Mamątow, który był wnioskodawcą 
ustawy matki, zobowiązał się do tego, że złoży od-
powiedni projekt uzupełniający. No i te słowa stały 
się ciałem – projekt został złożony w lipcu tego roku. 
Do tego projektu wpłynęło ponad 20 opinii różnych 
instytucji, w tym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, 
Prokuratorii Generalnej. Ponadto swoje opinie przed-
stawili wszyscy wojewodowie. Większość uwag, 
które w tych opiniach były zawarte, znalazło od-
zwierciedlenie w projekcie, nad którym w tej chwili 
pracujemy, czyli tym, który jest zawarty w druku 
nr 261 S. Te uwagi były różnej natury. Być może 
potem, w trakcie dyskusji będziemy się nimi bardziej 
szczegółowo zajmować. Generalnie dotyczyły zarów-
no procedury, jak i zakresu podmiotowego, kwestii 
kosztów. Tak jak powiedziałem, większość z nich 
została w tym projekcie ujęta.

Komisje wspólnie spotkały się po raz pierwszy 
4 października. Na tym spotkaniu poprzez autopo-
prawkę projekt z druku nr 261 został rozbudowany 
o przepisy proceduralne, uściślające. Główna idea 
pozostała ta sama. Na tym spotkaniu komisji roz-
gorzała dość interesująca i dość długa dyskusja, 
w czasie której zgłoszono kilka propozycji poprawek. 
Stwierdziliśmy, że nie jesteśmy w stanie tych popra-
wek na tym posiedzeniu, nazwijmy to kolokwialnie, 
przerobić, więc posiedzenie zostało przerwane. Te po-
prawki Biuro Legislacyjne zebrało i uporządkowało, 
a ciąg dalszy posiedzenia odbył się 18 października, 
czyli wczoraj. Wszystkie poprawki zostały przepra-
cowane, część z nich została przyjęta, część – odrzu-
cona. Efektem tej pracy jest druk nr 261 S. To tyle, 
jeśli chodzi o historię tej sprawy.

duje, że będą oni potrzebowali… Już w tej chwili 
potrzebują koło 1,5 miliona osób do pracy, a w dalszej 
perspektywie znacznie więcej. I z tego tytułu kanclerz 
Merkel wypowiedziała słynne słowa, że Niemcy chęt-
nie przyjmą imigrantów, których po niemiecku „sfor-
matują” na dobrych Niemców, dobrych, solidnych 
pracowników. Okazuje się, że z różnych względów, 
cywilizacyjnych, kulturowych, językowych, z po-
wodu różnych barier, również kwestii religijnych, 
nie jest to taki prosty proces, który można, nawet 
z niemiecką pedanterią i dokładnością, przeprowadzić 
na taką skalę. To bezpośrednio spowodowało kryzys. 
Państwo niemieckie w tej kwestii lubi się powoływać 
na zasadę solidarności, ale już w przypadku polityki 
energetycznej, Nord Stream II – nawet nie wspomnę 
o Nord Stream I, który już istnieje – zasada solidarno-
ści nie istnieje. Dlatego mówię, że mamy do czynienia 
z pewną obłudą i cynizmem, które są sprzedawane 
na użytek opinii publicznej.

Bardzo dobrze się składa, że my, jako parlament 
Rzeczypospolitej Polskiej i jako Senat, przyjmujemy 
opinię, która pokazuje, że nie jesteśmy przeciwni 
szukaniu mechanizmów rozwiązania tego kryzysu, 
i to na szczeblu ponadregionalnym czy ogólnoeuro-
pejskim, ale nie tędy droga. Ten mechanizm powinien 
być zupełnie inny. Przede wszystkim nie powinien 
wkraczać w zakres, który nie należy do kompeten-
cji organów europejskich. Jednak nie może być to 
mechanizm obligatoryjny. Jeszcze raz przypomnę, 
że rząd pani Ewy Kopacz też stawiał weto wobec 
mechanizmu obligatoryjnego. A więc nie rozumiem 
dyskusji, która toczy się na tej sali. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Nie widzę więcej zgłoszeń do dyskusji.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

tania projektu opinii. To trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone 
razem z innymi głosowaniami.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piątego 
porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy 
o zmianie ustawy o zakazie propagowania komuni-
zmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy bu-
dowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez grupę senatorów i zawarty jest w druku nr 261, 
a sprawozdanie komisji w druku nr 261 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisji Kultury i Środków 
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(senator sprawozdawca J. Czerwiński) itp. I, ostatni zapis wyłączający, te pomniki, które 
są wpisane do rejestru zabytków.

Nowy, dodawany art. 5b precyzuje, jaka będzie 
procedura usuwania tychże pomników z przestrze-
ni fizycznej. Ja przypomnę, że do tej pory ustawa 
zajmowała się tylko nazwami. W przypadku nazw 
jest to o tyle prostsze, że na ogół chodzi po prostu 
o zmianę uchwały rady gminy lub uchwalenie no-
wej uchwały, lub w ostateczności wydanie zarzą-
dzenia zastępczego, co powoduje niewielkie inge-
rencje w świat fizyczny, zewnętrzny. W przypadku 
pomnika, trzeba po prostu ten pomnik fizycznie 
usunąć. Dlatego musi być opracowana nowa pro-
cedura. Procedura jest dość prosta, ale skuteczna. 
A mianowicie decyzję o usunięciu takiego pomnika 
– nie o rozbiórce, ale szerzej, o usunięciu – wy-
daje wojewoda. Właściwy miejscowo wojewoda. 
Oczywiście nie może jej wydać, posługując się tylko 
własnym rozeznaniem. Wydaje ją po pozytywnej 
opinii. W tym znaczeniu pozytywnej, że potwierdza 
ona, że dane upamiętnienie czy dany pomnik naru-
sza zapisy ustawy. Czyli decyzję wydaje wojewoda 
po pozytywnej opinii Instytutu Pamięci Narodowej. 
Wprowadzany jest do ustawy także, o co postulowali 
niektórzy wojewodowie, tryb odwoławczy. A mia-
nowicie od tej decyzji wojewody można się będzie 
odwołać do ministra właściwego do spraw kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego.

Ten przepis art. 5b dotyczy upamiętnień i pomni-
ków, które powstaną czy mogłyby powstać po wejściu 
w życie ustawy. I do takich upamiętnień będziemy 
stosować prostą zasadę: ten, kto odważy się postawić 
naruszający polskie prawo pomnik, będzie musiał 
zapłacić za jego rozbiórkę.

Inną kwestią jest przepis przejściowy, o czym za 
chwilę, dotyczący tego, co z tymi upamiętnieniami – 
tych będzie oczywiście zasadnicza większość – które 
już w tej chwili stoją na terenie państwa polskiego.

Tyle, jeśli chodzi o kwestię pomników. Jak mó-
wię, dołączony do tego… Jest tutaj dość duży spis 
innych obiektów czy też form ekspresji, które są, że 
tak powiem, zrównane z pomnikami, począwszy od 
kopców, poprzez napisy, na znakach skończywszy.

To tyle, jeśli chodzi o kwestie zasadnicze, te, które 
były w pierwotnym projekcie i które stanowią za-
sadniczy zrąb tej ustawy. Ale oprócz tego w trakcie 
dyskusji nad ustawą, opracowywania ustawy matki 
pojawiały się też głosy, że należałoby zająć się rów-
nież sprawami, ogólnie rzecz biorąc, patronatów, czyli 
nadawania imienia – właśnie imienia, które propaguje 
komunizm, albo inny ustrój totalitarny – np. szkole, 
szpitalowi, ogólnie jakimkolwiek jednostkom organi-
zacyjnym, które są zależne od jednostek samorządu 
terytorialnego.

W większości przypadków już nie mamy do czy-
nienia… To znaczy nie mamy do czynienia z takimi 

Teraz powiem o tym, co w tym druku się znaj-
duje. Głównym celem noweli jest wprowadzenie 
pomników do katalogu budowli, które nie powinny 
naruszać stanu prawnego, nie powinny propagować 
komunizmu i innych ustrojów totalitarnych. Aby zro-
bić to w sposób, nazwałbym to, zgodny z zasadami 
legislacji, poprzednia treść, która de facto była całą 
ustawą, została wydzielona, przeniesiona do osobnego 
rozdziału. W tej chwili ta, że tak powiem, stara część 
ustawy mieści się w rozdziale pierwszym, zaś kwestie 
dotyczące pomników czy też ogólnie upamiętnień 
zostały zawarte w rozdziale drugim. Doszły do tego 
jeszcze przepisy przejściowe ze starej ustawy, które 
są teraz w rozdziale trzecim. Tak że w tej chwili sys-
tematyka jest nieco inna niż w ustawie pierwotnej, 
w ustawie matce.

Co znalazło się w rozdziale 2? Czyli zasadniczy 
zrąb tych nowych przepisów, nowych postanowień. 
Przede wszystkim zakaz propagowania komuni-
zmu i ustrojów totalitarnych przez pomniki. Tak 
się składa, że wkroczyliśmy na pewien teren nie-
znany, terra incognita, ponieważ nie ma legalnej de-
finicji pomnika w polskim ustawodawstwie. I teraz 
można się było pokusić albo o próbę budowania tej 
definicji, albo też o wskazanie, co jest pomnikiem. 
I dlatego m.in. jeden z przepisów ustawy, konkret-
nie przepis art. 5a, wskazuje dokładnie, co należy 
rozumieć przez pomnik. Czyli są dodane jeszcze 
inne desygnaty, jak to się mówi popularnie, poję-
cia pomnika. Dodatkowo w tym przepisie art. 5a, 
oczywiście oprócz zakazu propagowania ustrojów 
totalitarnych, znajduje się katalog, nazwałbym to, 
wyłączeń. Czyli mamy wskazanie, co jest pomni-
kiem, a oprócz tego to, które pomniki są wyłączone 
spod działania ustawy. Konkretnie spod działania 
ustawy są wyłączone te pomniki, które nie są wy-
stawione na widok publiczny. Tutaj jest to oczywi-
ste – nie możemy wkraczać w życie prywatne. Te, 
które są położone w obrębie cmentarzy albo innych 
miejsc spoczynku. Tu były różnice zdań, czy to mają 
być tylko wojenne cmentarze i miejsca spoczynku, 
nad którymi opieka jest na ogół regulowana przez 
umowy międzynarodowe, czy też ogólnie cmenta-
rze i miejsca spoczynku. Zwyciężył pogląd… Po 
to, żeby się właśnie nie narazić na reperkusje ze 
strony państw, z którymi mamy podpisane umowy, 
ale także po to, żeby po prostu ta ustawa była rze-
czywiście stosowana, wyłączamy spod jej działania 
te upamiętnienia, te pomniki, które są w obrębie 
cmentarzy i innych miejsc spoczynku. Także te 
upamiętnienia, te pomniki, które są wystawione na 
widok publiczny, ale nie w celu gloryfikowania, nie 
w celu propagowania ustrojów totalitarnych. Czyli 
np. kwestie artystyczne, kolekcjonerskie, muzealne 
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(senator sprawozdawca J. Czerwiński) alnie dla innego właściciela terenu albo użytkownika 
wieczystego. W przypadku, kiedy nie zostanie to 
wykonane, są 3 miesiące na działanie wojewody. 
Tak że to są takie same terminy, takie same przepisy 
przejściowe, jak były w ustawie matce. Ale oczy-
wiście te terminy będą biegły od wejścia w życie 
nowelizacji.

I znalazł się tam, wśród przepisów przejściowych, 
jeszcze zapis, że jeśli właściciel terenu albo użytkow-
nik wieczysty dokona rozbiórki pomnika – mówimy 
tylko o pomnikach, o fizycznym usunięciu pomnika 
– i oczywiście jeżeli nie brał udziału w jego stawianiu, 
czyli nie był np. inwestorem ani nie wydawał zgody 
na jego ustawienie, to w takiej sytuacji koszt rozbiórki 
będzie zwracany przez Skarb Państwa. To jest taka 
jakby zachęta. Państwo bierze odpowiedzialność za 
te pomniki, monumenty, tablice itd., które zostały 
postawione wtedy, kiedy jeszcze samorządu nie było. 
Na ogół one były ustawiane dawno temu, w latach 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, a samorządy 
przejęły swoje grunty z dobrodziejstwem inwentarza, 
no więc dlaczego miałyby za nie płacić? Ale oczywi-
ście warunek jest taki, że samorząd – na ogół będzie 
to gmina – sam te pomniki usunie. I wtedy nastąpi 
po prostu refundacja.

Ustawa ma wejść w życie 3 miesiące od dnia ogło-
szenia. To tyle mojego sprawozdania.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, 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 
prezentowania swojego stanowiska senatora Roberta 
Mamątowa.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mam prośbę, żeby pan senator zechciał wyjaśnić 

szczegółowo mechanizm finansowania tej rozbiórki, 
utylizacji… czy jakkolwiek byśmy to określili.

(Senator Jerzy Czerwiński: Usunięcia.)
Tak, chodzi o usunięcie tego rodzaju obiektu. Jak 

to będzie w praktyce wyglądało? O ile dobrze pamię-
tam, na posiedzeniu komisji wywołało to największą 
dyskusję. Pewnie ten temat będzie się jeszcze prze-
wijał, więc chciałbym, żeby pan senator wyjaśnił, 
jak w świetle projektowanej ustawy wygląda ten 
mechanizm.

przypadkami obecnie, takie imiona nie są już nada-
wane. Chociaż też się zdarzają, przynajmniej jeden 
przypadek, z terenu mojego województwa, znam 
osobiście. Mamy jednak pewien stan zastany. I co 
z tymi nazwami? Otóż ustawa w wersji pierwotnej, 
ustawa matka ich nie obejmowała. Po prostu, mó-
wiąc krótko, nie obejmowała nazw instytucji. I dla-
tego też w pierwszej części, która została wydzielona 
z tej… To znaczy w pierwszej części obecnej ustawy, 
czyli… Do ustawy matki zostały w omawianej tu 
nowelizacji dołączone jeszcze przepisy dotyczące 
nazw instytucji, czyli jednostek organizacyjnych, 
oraz, o czym wcześniej zapomnieliśmy, nazw, mó-
wiąc krótko, osiedli mieszkaniowych. Tutaj chodzi 
ogólnie o jednostki pomocnicze gminy. Dlatego że 
bywają takie przypadki, że osiedle mieszkaniowe 
jest jednostką pomocniczą gminy, ma niezgodną 
z naszymi zamiarami, niezgodną z zamiarami tej 
ustawy nazwę, a nie można tej nazwy podciągnąć 
pod nazwę ulicy ani nazwę obiektu. Rzeczywiście, 
są też takie przypadki, kiedy osiedle ma status ulicy. 
Tutaj to jest jakby dwojako… Ale większość osiedli 
nie jest traktowana pod względem adresowym jako 
ulice, tylko są to rzeczywiste osiedla, w potocznym 
tego słowa rozumieniu, one są wtórnie podzielone na 
ulice. I żeby ustawa była kompletna i spójna, żeby 
już później do jej nowelizacji nie wracać, uwzględ-
niono także nazwy jednostek pomocniczych gmin 
oraz jednostek organizacyjnych. Dołączono też 
przepis, który precyzuje, co należy traktować jako 
jednostkę organizacyjną.

I kwestia porządkowa. W ustawie zachowały się 
przepisy, na podstawie których wojewoda, w try-
bie nadzoru, ale także jednostka samorządu tery-
torialnego mogła zasięgnąć opinii Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa. Ta rada, jak państwo 
pamiętacie, została przez nas włączona do struktury 
IPN, dlatego należało usunąć wspomniane przepisy 
z ustawy.

Tak że część druga omówiona, część pierwsza 
omówiona, zostały jeszcze przepisy wprowadza-
jące. Przepis wprowadzający ustawę matkę został, 
jako rozdział trzeci, w starym brzmieniu. Ale są też 
przepisy wprowadzające nowelizację. To są przepisy, 
które – jako art. 2 i 3 – znajdziecie państwo w spra-
wozdaniu. One oczywiście nie wejdą bezpośrednio 
do treści ustawy matki. To będą przepisy wpro-
wadzające samą nowelizację. I w tych przepisach 
dajemy takie same terminy na usunięcie niezgod-
nych z ustawą nazw jednostek organizacyjnych oraz 
jednostek pomocniczych gmin i przede wszystkim 
usunięcie pomników, fizyczne usunięcie pomników 
z przestrzeni, to znaczy 12 miesięcy dla gmin – bo to 
na ogół gmina będzie właścicielem terenu – ewentu-
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terenie, którego są użytkownikami wieczystymi lub 
właścicielami, są upamiętnienia niezgodne z zapisa-
mi ustawy, nie poniosą kosztów ich usunięcia, czyli 
doprowadzenia sytuacji do stanu zgodności z ustawą. 
Nie wiem, czy jasno, Panie Senatorze…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Zając.

Senator Józef Zając:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam dwa py-

tania.
W uzasadnieniu projektu ustawy napisano: „art. 8 

przekazuje wprost, że ustawa nie narusza umów 
i traktatów z Federacją Rosyjską”. Tymczasem mamy 
tam zapis „w przypadku istnienia takich obiektów wo-
jewoda nakazuje ich rozbiórkę” oraz „dotychczasowy 
art. 7 otrzymuje nr 9”. Bardzo proszę o wyjaśnienie 
tej kwestii.

Drugie pytanie. Czy znany jest region lub woje-
wództwo, gdzie będzie najwięcej budowli, obiektów 
itp., które na mocy ustawy będą podlegały usunięciu? 
Dziękuję.

Senator Jerzy Czerwiński:
Może zacznę od drugiego. Na pewno jest znany, 

tylko ja go w tej chwili nie potrafię podać. Aż tak do-
kładnie nie przeglądałem tego. Mam tutaj całą teczkę 
sprawozdań wojewodów, chociaż trzeba przyznać, że 
te sprawozdania też nie mają waloru pewności. Bo one 
były robione w pewnym ciągu. Nie wszystkie gminy, 
do których wojewodowie się zwracali, zdały relacje 
z upamiętnień, które są na ich terenie, nie wszystkie 
oszacowały koszty usunięcia. No i oczywiście mogło-
by się zdarzyć tak, że gmina nawet nie wie, że na jej 
terenie takie upamiętnianie jest. Takie przypadki…

(Senator Robert Mamątow: Wojewoda mazowiec-
ki powiedział, że nie wie.)

…też się zdarzają. Tak że przeglądnę to i dostarczę 
panu senatorowi informację, które to województwo 
jest najbardziej wraże, w którym, tych upamiętnień 
jest najwięcej. Oczywiście mówię to z przymruże-
niem oka, bo to nie wojewodowie są temu winni ani 
mieszkańcy województwa.

(Senator Robert Mamątow: Tak, tak.)
Zaś to pierwsze pytanie jest oczywiście ważne. 

Ten tekst, który pan przeczytał, jest ze starego tekstu 
ustawy, tego pierwszego, z druku nr 261, z uzasadnie-
nia, tekstu, który w tej chwili jest już właściwie nieak-
tualny. On został na tyle obudowany i zmieniony, że 
należałoby raczej analizować tekst z druku nr 261 S. 
Mogę powiedzieć tylko tyle. Tam rzeczywiście dość 

Senator Jerzy Czerwiński:

Może zacytuję ten przepis, a potem go jeszcze 
wyjaśnię. Art. 3 ustawy nowelizującej fizycznie nie 
znajdzie się w ustawie matce, ale oczywiście bę-
dzie w polskim systemie prawnym. Ust. 2 jest taki: 
„W przypadku wykonania obowiązku, o którym 
mowa w ust. 1, koszty usunięcia pomnika zwraca 
Skarb Państwa ze środków budżetu państwa, których 
dysponentem jest wojewoda, reprezentowany przez 
właściwego miejscowo wojewodę, jeśli właściciel 
albo użytkownik wieczysty nieruchomości, na której 
znajduje się pomnik, nie uczestniczył w procedurze 
wzniesienia tego pomnika”.

Wyjaśnię to prostymi słowami. Załóżmy, że 
upamiętnienie stoi na terenie gminy, bo w więk-
szości przypadków to będzie sytuacja tego typu. 
Upamiętnienie było wzniesione w latach sześćdzie-
siątych lub siedemdziesiątych, na 20-lecie czy 30-lecie 
PRL. I co dalej? Gmina chce usunąć to upamiętnienie, 
wobec tego robi to na własny koszt, a ma na to 12 mie-
sięcy. O tym właśnie mówi ust. 1. Usuwa to upamięt-
nienie, a następnie… No, może je rozebrać. Jest tu 
mowa o usunięciu z widoku publicznego, ale na ogół 
będzie się to wiązało z rozbiórką, bo te upamiętnienia 
nie mają takiej formy, żeby można je było w całości 
przenieść. No, gmina usuwa to upamiętnienie. I co da-
lej? Występuje do wojewody o refinansowanie, bo nie 
była inwestorem, nie brała udziału w posadowieniu 
tego upamiętnienia, a usunęła je w trybie opisanym 
w ustawie. I to jest przypadek pierwszy.

Może się też zdarzyć przypadek drugi. No, za-
łóżmy, że tak się zdarzyło, że gmina odważyła się 
wystawić upamiętnienie na cześć żołnierzy armii 
radzieckiej już w latach dziewięćdziesiątych – no, 
niech będzie, że zrobiła to nawet 10 czy 15 lat temu 
– a zatem uczestniczyła w procesie inwestycyjnym 
i sama sobie tak jakby zaszkodziła. W tej sytuacji nie-
stety musi to upamiętnienie usunąć na własny koszt.

No i przypadek trzeci. Gmina pomimo zapisów 
ustawy – wychodzimy tu z przepisów przejściowych 
i wchodzimy w przepisy materialne – stwierdza, że 
chce postawić jakieś upamiętnienie z wielką czerwo-
ną gwiazdą symbolizującą Związek Radziecki. I co 
wtedy? Może je postawić. Najpierw będzie blokada na 
poziomie nadzoru wojewody – chodzi o uchwałę – ale 
oczywiście może to zrobić bez uchwały. Teoretycznie 
każdy może to zrobić, dopuszczając się samowoli bu-
dowlanej. No, wtedy właściciel terenu – załóżmy, że 
jest to gmina – musi ten obiekt rozebrać, i to niestety 
na własny koszt.

Co promujemy w tym przepisie? Zachęcamy 
oczywiście do wykonania tej ustawy, do dostosowa-
nia się do jej zapisów. To po pierwsze. A po drugie, 
stwierdzamy, że państwo jest tutaj odpowiedzialne. 
To znaczy ci, którzy nie mieli wpływu na to, że na ich 
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(senator J. Czerwiński) właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodo-
wego. Oczywiście po to jest także Instytut Pamięci 
Narodowej, który, pamiętajmy, wydaje opinię wiążącą 
w tym zakresie. Bo to nie jest tak, że wojewoda może 
podejmować decyzje, nakazywać rozbiórkę czegoś 
czy też usunięcie w sposób dowolny. Po pierwsze, naj-
pierw jest etap IPN, czyli konsultacje, potem jest de-
cyzja, a potem oczywiście dany samorząd czy osoba 
prywatna, na której gruncie stoi pomnik, może się od-
wołać do ministra. Jeśli ten obiekt będzie w rejestrze 
zabytków, to nie jest to… To jest element utrudniający, 
ale na pewno niedyskwalifikujący w odniesieniu do 
rozbiórki danego obiektu, jeśli rzeczywiście ma on 
wygląd bardzo… to znaczy jeśli burzy nasze uczu-
cia. Czyli to nie dyskwalifikuje w kwestii rozbiórki. 
Według mnie taka procedura jest możliwa, bo, tak 
jak powiedziałem, rejestr zabytków nie jest rejestrem 
wiecznym. To nie jest tak, że obiektu raz wpisanego 
już nie można z tego rejestru wykreślić.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Panie Senatorze!Ja oczywiście 

podziwiam Biuro Legislacyjne, bo niedawno, po tej 
wczorajszej dyskusji, dostaliśmy materiał, który rze-
czywiście możemy już właściwie prawie dokładnie 
przedyskutować.

Pierwsza moja uwaga to pytanie co do nazwy 
zmienianej ustawy. Bo tu następuje zmiana – jest 
„ustawa o zmianie ustawy o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez 
nazwy” i tu jest wpisane „jednostek organizacyjnych, 
jednostek pomocniczych gminy”, i dalej tak, jak było, 
czyli „budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej”. Czy tutaj, po słowach „jednostek orga-
nizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy” nie 
należało użyć wyrazu „oraz”? Bo nie dotyczy to… 
Czy dotyczy to jednostek organizacyjnych oraz jedno-
stek pomocniczych gmin? Ja rozumiem, że tu chodzi 
o gminy, i raczej tu nie powinien być przecinek, bo to 
nie są oddzielnie jednostki organizacyjne i oddzielnie 
jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy. Mam 
co do tego wątpliwości. Jeżeli pan mi to wyjaśni, to 
dobrze, a jeżeli nie, to się zastanowię, czy nie zgłosić 
poprawki co do tytułu.

Teraz druga sprawa, chodzi o koszty usunięcia 
pomnika, o których ja też już mówiłem, na posiedze-
niu komisji tę sprawę poruszałem. W rozdziale 2 jest 
zapis, o którym pan już powiedział, czyli że koszty 
usunięcia pomnika ponosi właściciel albo użytkow-
nik wieczysty nieruchomości, na której znajduje się 

niefortunnie odwołano się do zapisu ogólnego, jakoby 
ten zapis wyłączał stosowanie… to znaczy może nie 
wyłączał, mówił, że tekst ustawy jest niesprzeczny 
z umowami międzynarodowymi. On rzeczywiście 
jest niesprzeczny z umowami międzynarodowymi, 
w tej nowej postaci też. A nawet gdyby był sprzeczny, 
to umowy ratyfikowane, a wszystkie umowy o ochro-
nie grobów i miejsc pamięci są po ratyfikacji, mają 
pierwszeństwo stosowania. Jak mówię, tymi włącze-
niami cmentarzy i grobów, upamiętnień na cmenta-
rzach i wzniesionych na grobach jeszcze wyłączamy 
naruszanie stosowania umów dwustronnych. Mamy 
podpisanych 6 takich umów dwustronnych. Mało 
prawdopodobne, żebyśmy tymi przepisami naruszyli 
jakiekolwiek postanowienia tych umów. Po prostu zo-
stały zachowane specjalne środki ostrożności w tym 
zakresie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Żaryn.

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Szanowny Panie Senatorze! Ja 

chciałbym zadać kilka pytań, ale to w ramach swo-
jego wystąpienia je sformułuję. A teraz mam tylko 
jedno pytanie.

Mianowicie czy podczas kolejnych dyskusji na 
temat tego projektu podnoszono kwestię pewnego 
dogmatyzmu, który został wpisany w rozdziale 2 
w pkcie 4, czyli wykluczenia pomników wpisanych 
samodzielnie albo jako część większej całości do re-
jestru zabytków? Chodzi mi o to, że taki dogmatyzm 
powoduje, że rejestr zabytków z tego punktu widzenia 
i ze wszystkich innych punktów widzenia byłby nie-
naruszalny. A może się zdarzyć, co więcej, na pewno 
tak się zdarzy, że w rejestrze zabytków znajdziemy 
pomnik proweniencji ewidentnie komunistycznej. 
Czy jest…

(Senator Robert Mamątow: Z Olsztyna. Jest przy-
kład Olsztyna.)

Przykładem jest Olsztyn. Czy jest mechanizm, 
który by dał szansę na weryfikację rejestru zabytków? 
Bo w tej nowelizacji wyraźnie tego nie ma.

Senator Jerzy Czerwiński:
Rozumiem. Ale rejestr zabytków też nie jest 

czymś świętym. Jest możliwość wypisania obiektu 
z rejestru zabytków. Myślę, że to będzie się odbywało 
już na zasadzie uzgodnień. Po to między innymi jest 
uwzględniony tutaj organ odwoławczy, czyli minister 
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(senator P. Florek) Co do tytułu, to przyznam, że ja nie jestem aż 
takim specem od legislacji, żeby powiedzieć, czy tu 
powinno być „oraz”… Nikt nie zwracał na to uwagi. 
Według mnie zapis jest czytelny: „jednostek organi-
zacyjnych i jednostek pomocniczych gminy”. Gdyby 
tam było „i”, byłoby inaczej…

(Głos z sali: Nie ma „i”.)
No właśnie. Ale myślę, że nie… myślę, że jest 

„jednostek organizacyjnych”, bo chodzi głównie… 
Nawiasem mówiąc, oprócz szpitali to gminy są głów-
nie organami, które te jednostki organizacyjne two-
rzą i którym można nadawać nazwy. Tak naprawdę 
będzie to stosowane głównie w odniesieniu do szkół 
i zespołów szkół, może mniej do szpitali, placówek. 
W tej chwili nie jestem w stanie panu odpowiedzieć, 
czy tutaj ten spójnik „oraz” jakby uzdrawiałby ten 
tytuł. Nawiasem mówiąc – ale to już tak między nami 
– my dajemy pewien projekt. Ten projekt pójdzie do 
Sejmu, można go tam wycyzelować, a potem on do 
nas wróci. Więc to jest do namysłu, może nie na teraz, 
czy tutaj tego tytułu ustawy nie skrócić – ja to chyba 
mówiłem gdzieś, przed którymś z gremiów – żeby on 
brzmiał tak: „ustawa o zakazie propagowania komu-
nizmu lub innego ustroju totalitarnego w przestrze-
ni publicznej”. I wtedy by to obejmowało wszystko, 
zarówno nazwy obiektów, jak i patronaty, które też 
są uwidaczniane w przestrzeni publicznej, a także 
pomniki, głównie pomniki. To pozostawiam państwu 
do zastanowienia, czy taki bardziej spójny tytuł, czy 
zastąpienie tej wyliczanki właśnie sformułowaniem 
„w przestrzeni publicznej” nie byłoby właściwsze. Ale 
ja tego nie wnoszę jako poprawki, dlatego że uważam, 
że ten tytuł na razie powinien się utrwalić w pamięci 
w takiej formie, w jakiej był, żebyśmy mówili cały 
czas o tej samej ustawie, żeby gminy wiedziały, że 
to właśnie o tę ustawę chodzi. Potem ewentualnie już 
możemy zmienić tytuł ustawy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Słoń.

Senator Krzysztof Słoń:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, czy na posiedze-

niu komisji była rozmowa na temat ewentualnych 
roszczeń państw, organizacji zarejestrowanych w pań-
stwach bądź osób fizycznych, które, najogólniej mó-
wiąc, nie podzielają naszego poglądu co do tego, że 
te pomniki czy nazwy propagują jakieś idee u nas 
niezbyt mile widziane? I, co za tym idzie, czy dzia-
łania tych państw lub innych podmiotów zmierzające 
do przejęcia np. tych pomników czy innych budowli 
i usytuowania ich również w jakiejś przestrzeni pu-

pomnik. I po tym są przepisy dostosowujące – mamy 
zapis mówiący, że koszty usunięcia pomnika zwra-
ca Skarb Państwa, jeśli właściciel albo użytkownik 
wieczysty nieruchomości, na której znajduje się po-
mnik, nie uczestniczył w procedurze wzniesienia tego 
pomnika. Czyli ja rozumiem, że generalnie 99,9% 
kosztów będzie zwracał Skarb Państwa, dlatego że, 
tak jak pan powiedział, generalnie przed rokiem 1990 
powstały… Pamiętamy ustawę dokładnie z 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie terytorialnym – obecnie 
o samorządzie gminnym – i wtenczas, w ramach ko-
munalizacji, gminy zostały wyposażone w majątek, 
czyli m.in. w grunt. A przedtem decyzje… Jeżeli po-
dejmowała je Rada Narodowa, to były to jej decyzje. 
Rozumiem więc, że w tej sytuacji mówimy, że tylko 
za to, co, jak pan powiedział, powstało ewentualnie 
po 1990 r. – jeżeli takie przypadki by były – koszty 
ponosi gmina. A pewno tych przypadków jest bardzo 
mało. Z tego zestawienia, które dostaliśmy, wynika, 
że bardzo mało. Rozumiem więc, że w takim razie 
generalnie koszty rozbiórki czy..

(Senator Jerzy Czerwiński: Usunięcia.)
…usunięcia – jak pan powiedział, bo tak jest pra-

widłowo – będzie ponosił Skarb Państwa. Tak?

Senator Jerzy Czerwiński:
Zacznę od drugiego… Tak jest tekst projektu sfor-

mułowany. Z jednej strony nie obarczamy tych, którzy 
w tej chwili są właścicielami gruntów – głównie są to 
właśnie samorządy, głównie gminy, ale też osoby pry-
watne – odpowiedzialnością za to, co te podmioty za-
stały, za stan, na który te podmioty nie miały wpływu, 
jeśli właśnie nie miały na to wpływu. I dlatego koszty 
ponosi wtedy Skarb Państwa, to znaczy jest refunda-
cja. Ale z drugiej strony w tym przepisie materialnym 
mówimy także o tym, że jeśli odważycie się naruszyć 
ustawę, to za to płacicie. To jest metoda podobna do tej, 
jaka jest też w ustawie matce, tylko że tam nie wcho-
dziły w grę takie wielkie koszty. Tutaj zaś te koszty 
mogą być duże, bo rzeczywiście – w zależności od 
wielkości danego upamiętnienia, danego pomnika – to 
może być od kilkunastu tysięcy złotych do, przypusz-
czalnie, kilkudziesięciu tysięcy. I tak to jest sformuło-
wane. Rzeczywiście te pomniki, o których mówimy, 
to będą głównie obiekty, które już w tej chwili istnieją 
w przestrzeni publicznej. I z zasadniczej części usta-
wy będzie tu stosowany głównie art. 3, przejściowy, 
z ustawy nowelizującej, a może w mniejszym stopniu 
dodawany art. 5b z ustawy… do ustawy matki. Ale 
niech będzie. Ten układ jest według mnie zdrowy, bo 
on z jednej strony zapobiega, a z drugiej strony czyści 
ten zastany stan, za który rzeczywiście gminy powstałe 
w 1990 r. w większości nie odpowiadały.
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(senator K. Słoń) mówiąc tak zupełnie serio, nawet gdyby tak było, to 
przecież ta działka, ta nieruchomość nie staje się eks-
terytorialna, ona w dalszym ciągu podlega polskiemu 
prawu, i od następnego właściciela będziemy żądać 
dostosowania się do zapisów ustawy. A na samym 
końcu jest wojewoda, który wydaje decyzję, a po-
tem jest już wykonanie, tryb egzekucyjny, jak to jest 
w administracji, jeśli chodzi o decyzje.

To jedna kwestia. A druga… Przepraszam, bo…
(Senator Krzysztof Słoń: Honorowe obywatelstwo.)
A, tak. O honorowym obywatelstwie – nie wiem, 

czy państwo to pamiętają, ci z państwa, którzy uczest-
niczyli w dyskusji nad ustawą matką – też już wspo-
minaliśmy. Wspominaliśmy przy okazji określenia, 
czy nazwy instytucji, czyli patroni, patronaty, pod-
legają ustawie, czy nie. Po nowelizacji patronaty na 
pewno tak, a honorowe obywatelstwa – nie, według 
mnie nie. Powiem w ten sposób: nikt takiej poprawki 
nie dał. Ja się zastanawiałem nad tym, ale też jej nie 
dałem z punktu… Powiem, dlaczego nie, dlaczego nie 
sformułowałem takiej poprawki. Teoretycznie można 
było dopisać tutaj dwa słowa: honorowe obywatel-
stwa. Ale to jednak jest bardziej w sferze prywatnej. 
Ja sobie nie wyobrażam działania takiej ustawy glaj-
szachtującej, że np. wszystkim działaczom pewnych 
organizacji nagle odbieramy honorowe obywatelstwa. 
To jest bardziej kwestia, po pierwsze, prywatna, po 
drugie, do decyzji tych, którzy te honorowe obywa-
telstwa nadali. Ja wiem, że to, co powiedziałem, może 
nie być popularne, ale jestem zwolennikiem tej usta-
wy, a to według mnie nie wkracza na tyle gwałtownie 
i na tyle skutecznie w sferę publiczną, że należałoby 
to do tej ustawy dołączać.

Oczywiście poprawkę, jak każdy, może pan zło-
żyć. Tylko że, jak mówię, to jednak nie mieści się 
w zakresie tej ustawy, honorowe obywatelstwo to 
jednak nie jest sfera publiczna.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję.
Panie Senatorze, chciałbym zapytać o stronę praw-

ną w ustawie, która mówi, że decyzja wojewody musi 
być zaopiniowana przez Instytut Pamięci Narodowej, 
potwierdzający niezgodność z ustawą. A co będzie 
w przypadku, jeżeli IPN nie potwierdzi tej niezgod-
ności, a wojewoda mimo tego konsekwentnie będzie 
utrzymywał stanowisko, że jednak obiekt powinien 
podlegać rozbiórce? Opinia nie jest decyzją, więc nie 
podlega drodze sądownictwa administracyjnego… 
Co w takiej sytuacji?

blicznej… Bo teoretycznie można założyć, że taka 
organizacja czy osoba fizyczna zakupuje jakąś nie-
ruchomość u nas, więc taki pomnik przejmuje i ten 
pomnik wystawia na tej swojej nieruchomości pry-
watnej. Czy komisja zajmowała się również takimi, 
przyznaję, wyjątkowymi, ale możliwymi w przy-
szłości przypadkami? Bo spotykamy się z tym, że te 
podmioty, o których mówiłem wcześniej, wyrażają 
jakiś sprzeciw wobec naszych działań, ale… To może 
również przyjąć taką właśnie formułę, że te pomniki 
nie znikną z naszej przestrzeni.

I drugie pytanie. Czy zdaniem pana senatora 
sprawozdawcy ustawa zabezpiecza i reguluje kwe-
stie związane z przyznawaniem, szczególnie w prze-
szłości, niektórym osobom bądź grupom osób hono-
rowych obywatelstw danych miast? Czy tej sprawy 
nie należałoby również w jakiś sposób uregulować, bo 
wiadomo, że te obywatelstwa nie funkcjonują w ta-
kiej widzianej i słyszanej przestrzeni publicznej, ale 
stanowią pewną rysę na historii wielu samorządów. 
Dziękuję bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pierwsze pytanie jest szczególnie ważne, bo chce-

my, żeby ta ustawa zafunkcjonowała i żeby ona nie 
przynosiła skutków ujemnych, tylko żeby przynosiła 
skutki dodatnie, tzn. ma ona też mieć walor przede 
wszystkim wychowawczy. Otóż rzeczywiście na po-
siedzeniu komisji były głosy, które możliwe, że po-
dawały w wątpliwość tę ustawę, ale wskazywały na 
pewne niebezpieczeństwo, na, nazwałbym to, retorsje 
państw, w przypadku których upamiętnienia związa-
ne z tymi państwami w jakiś sposób powinny pod-
legać usunięciu. No, nie unikniemy dyskusji w tym 
zakresie, to na pewno. Ale myślę, że spokojna per-
swazja i ten właśnie zapis o cmentarzach i grobach, 
który, pamiętajmy o tym, nie dotyczy… To znaczy 
zapis, który wyłącza spod działania ustawy pomniki 
i inne formy upamiętnień położone na cmentarzach, 
w szczególności cmentarzach wojennych, a wszystkie 
umowy międzynarodowe dotyczą cmentarzy wojen-
nych, powinien te obawy uśmierzyć. I to jest kwestia 
dyskusji i wprowadzania tej ustawy.

Inną kwestią jest, czy może być podejmowane 
działanie, które będzie w jakiś sposób, no, może nie 
przeciwdziałało tej ustawie, ale spowalniało jej bieg. 
Oczywiście tak, np. wykupywanie danego terenu. 
Ale żeby można było teren wykupić, to musi być zgo-
da tego, kto miałby sprzedać. Ja wątpię, żeby gmina 
sprzedawała działkę, nie wiem, skwer w centrum 
miasta z pomnikiem ambasadzie któregoś z państw 
tylko dlatego, że zaoferuje cenę znacznie wyższą od 
tej, którą normalnie gmina mogłaby uzyskać. Już 
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(Senator Sławomir Rybicki: Okej, ale z reguły 
opinie nie są wiążące, a w tym przypadku ta opinia 
będzie de facto wiążąca.)

Rozumiem, chodzi o sformułowanie. Myślę, że 
treść jest jasna. Ja nie miałem z tym problemów, ale…

(Senator Robert Mamątow: Wszystko można za-
pisać. Tylko po co?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuje.
Pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Po wczorajszej bardzo, bardzo długiej dyskusji 

ja bym chciała kilka spraw uściślić, albowiem jak 
będzie to zapisane w protokole – mam nadzieję, że 
będzie – to samorządowcy, bo o nich będę mówiła, 
będą mogli się do tego odwołać.

Życie pisze różne scenariusze. Ma pan rację, 
Panie Senatorze, ta ustawa nie rozwiąże wszystkich 
problemów, ale chciałabym zapytać o dwie sprawy. 
Tak jak mówiliśmy, w Bornem-Sulinowie wysił-
kiem grup rekonstrukcyjnych najprawdopodobniej 
utworzone zostanie jakieś takie skupisko, w którym 
będą umiejscawiane ściągane z całej polski pomniki 
radzieckie. Tak jak mówiliśmy, to jest najmłodsze 
miasto w Polsce. Ono dopiero od 1993 r. funkcjonuje 
w granicach administracyjnych naszego kraju. I teraz 
proszę mi powiedzieć… Bo to jest robione w celach 
edukacyjnych. Przecież wiadomo, że tam ludzie przy-
jeżdżają głównie po to, żeby to miejsce oglądać. Tam 
jest również, o czym będziemy jeszcze później mó-
wili, restauracja „Sasza” itd. I to wszystko jest, że tak 
powiem, posowieckie i opatrzone czerwoną gwiazdą.

I druga kwestia. Były u nas również miejsca, które 
były poza kontrolą, do których nie mieliśmy wstępu. 
Były też schrony po silosach atomowych. Kiedyś, 
w latach pięćdziesiątych, była nawet o tym mowa, 
bo było dużo dzieci, które umierały na białaczkę, na 
choroby popromienne. I teraz dopiero się okazało, że 
to były po prostu silosy atomowe. W związku z tym 
ludzie zachowali te schrony i one pozostały absolutnie 
niezmienione. W tych miejscach zostały zachowane 
niemal w całości te wszystkie urządzenia. I teraz pro-
szę mi powiedzieć, czy jeżeli zgodnie z opinią IPN 
– co może się przecież zdarzyć – zapadnie decyzja 
o likwidacji tych miejsc, jako że propaguje się w nich 
komunizm…

(Senator Robert Mamątow: …Się propaguje.)
Właśnie.
Proszę mi powiedzieć, czy w tamtym przypadku, 

czy w jednym i w drugim przypadku, koszty poniosą 
samorządy i czy w ogóle z mocy tej ustawy będzie to 
podlegało likwidacji. Dziękuję.

Senator Jerzy Czerwiński:

Powiem w ten sposób: myślę, że żaden wojewoda 
nie odważy się na konflikt…

(Rozmowy na sali)
…po pierwsze, może nie tyle z IPN… no ale niech 

będzie, że z IPN, a po drugie z lokalnymi społecz-
nościami, jeśli nie wykaże tej lokalnej społeczności, 
na ogół w gminie, bo tak to będzie, że to wskazane 
upamiętnienie jest niezgodne z przepisami ustawy. 
Mówiąc najprościej, wojewoda nie powinien w takim 
wypadku podejmować działań. Nawiasem mówiąc, 
wojewoda nie jest organem kompletnie samodziel-
nym, proszę zauważyć, jednak podlega rządowi. I to 
się na samym końcu spotyka u organu odwoławcze-
go, czyli u ministra do spraw kultury i dziedzictwa 
narodowego.

Senator Sławomir Rybicki:
Panie Marszałku, ja tylko ad vocem.
Nie może być tak, że opinia IPN rozstrzyga to raz 

na zawsze. No, musi być jakiś tryb, w którym roz-
strzygano by ewentualne konflikty. IPN przecież też 
będzie podlegał jakimś zmianom personalnym i być 
może opinia kolejnego szefa lokalnego oddziału IPN 
będzie inna niż opinia wojewody.

Senator Jerzy Czerwiński:
No dobrze, ale teraz już mnożymy byty, być może 

trochę ponad miarę. Otóż żeby był konflikt, muszą być 
dwie strony. No więc mam pytanie: o jaki konflikt 
chodzi? Jeśli chodzi o konflikt gminy i wojewody…

(Senator Sławomir Rybicki: Wojewody i IPN.)
Na ogół jest tak, że właściciel terenu nie chce roze-

brać upamiętnienia, a wojewoda mówi: powinniśmy 
to rozebrać. No więc wojewoda zwraca się do IPN. 
Jeśli opinia jest pozytywna, właściciel terenu ma na 
rozbiórkę 12 miesięcy. Jeśli tego nie zrobi, wojewoda 
ma 3 miesiące na wydanie decyzji. I już, procedura 
zakończona. Nie wyobrażam sobie innego postępowa-
nia wojewody. Załóżmy, że wojewoda dostaje opinię 
z IPN, w której jest stwierdzenie, że dany pomnik, 
dane upamiętnienie nie narusza ustawy. I co wtedy? 
Wojewoda stara się realizować swoją prywatną polity-
kę na tym terenie? Nie, to jest sytuacja hipotetyczna, 
która według mnie się nie zdarzy.

(Senator Sławomir Rybicki: Opinia IPN jest wobec 
tego wiążąca dla wojewody?)

Tak, w tym znaczeniu tak.
(Senator Sławomir Rybicki: No to trzeba było tak 

napisać w ustawie. To byłoby jasne, a z ustawy nie 
wynika wprost, że ona jest wiążąca.)

Ale wiążąca w stosunku do czego? Jest potwier-
dzeniem, to jest wyraźnie sformułowane.
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jeżeli chodzi o te kwestie. Bo z kolei mówimy o tym, 
że wojewoda w drodze decyzji nakazuje właścicielowi 
usunięcie pomnika. I teraz moje pytanie zmierza do 
tego, że jeżeli pomnik zdefiniowaliśmy tak, że są to 
również napisy, znaki, które są jakimś elementem 
pomnika, to czy w przypadku, gdy mamy pomnik, 
jakiś duży obiekt, który, zgodnie z ustawą o zakazie 
propagowania komunizmu, propaguje komunizm po-
przez napis na tym pomniku, czyli mamy jakąś tablicę 
z napisem i nic więcej… No, wystarczyłoby moim 
zdaniem usunąć tę tablicę i problem byłby rozwią-
zany. A my zapisujemy w ustawie, że pomnik musi 
być usunięty i decyzję wydaje wojewoda. Czy w tym 
wypadku – bo mamy definicję pomnika, i chodzi mi 
o to, że to jest również napis – gdy mamy taki pomnik, 
który mógłby nie podlegać rozbiórce, a tylko jakiś 
jego element, czyli napisy, jakieś znaki, mógłby jej 
podlegać, będzie konieczna rozbiórka tego pomnika, 
czy będzie wystarczyło rozebrać te elementy, które 
są częścią pomnika, chociaż w definicji jest powie-
dziane, że te elementy to jest pomnik?

Senator Jerzy Czerwiński:
Ja już o tym mówiłem, ale powtórzę. Definicji 

pomnika jako takiego w polskim prawie do tej pory 
nie było. On był tylko wskazany, wymieniony jako 
jedna z budowli w prawie budowlanym. Należało 
zatem podjąć… No, są 2 metody: albo zastosowa-
nie definicji opisowej, bazującej np. na tym, jak się 
potocznie rozumie słowo „pomnik”, bo jeśli nie ma 
definicji, to trzeba korzystać z tego, albo wskazanie 
desygnatów, czyli tych budowli, tych przedmiotów, 
które traktujemy jako pomniki na użytek tej ustawy. 
Proszę zauważyć, że nie mówimy że tę definicję ma 
przejąć prawo budowlane, nie w tym kierunku zmie-
rzamy. To jest definicja na użytek tej ustawy – co 
traktujemy jako pomnik.

No, pan senator podniósł ciekawą kwestię. Pytanie 
jest takie, czy trzeba usunąć cały obelisk, czy tylko 
wraży napis, czy tylko wrażą czerwoną gwiazdę. Tutaj 
jest powiedziane: usuwamy pomnik, a więc całą kon-
strukcję. Być może celowo. Ale, proszę państwa, po-
dam państwu przykład, dlaczego to według mnie jest 
trafniejsze niż próby uzdrawiania pomników. Otóż 
ja startowałem z Opolszczyzny. Na Opolszczyźnie 
odbyły się 2 wojny pomnikowe, tak bym to określił, 
w roku 1995 i w roku 2002 lub 2003, nie pamiętam do-
kładnie. W każdym razie w roku 2002 lub 2003 tzw. 
wojna pomnikowa, czyli większości z mniejszością 
niemiecką, która stawiała upamiętnienia, wyglądała 
w ten sposób, że w miejscowości, która się obecnie 
nazywa Szczedrzyk, nad zaporowym jeziorem, nad 
Jeziorem Turawskim odsłonięto na pomniku nagle, 
zupełnie nie wiadomo skąd, czy to siła wiatru, czy 
coś, napis, który przysłaniała warstwa tynku, w każ-

Senator Jerzy Czerwiński:

Według mnie tu ma zastosowanie to wyłączenie 
z art. 5a ust. 3, że nie stosujemy ustawy do pomników 
wystawionych na widok publiczny w celu innym niż 
propagowanie ustroju totalitarnego, w ramach dzia-
łalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej, 
po części także naukowej – bo rozumiem, że taki 
schron ma też po części znaczenie naukowe – lub 
o podobnym charakterze. Ja tak bym to interpretował. 
Ale ja naprawdę nie chcę się wypowiadać w imie-
niu przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej. 
Opinię będzie wydawał Instytut Pamięci Narodowej. 
Ale nawet gdyby nakazał rozbiórkę jakiegoś obiek-
tu… Na pewno nie schronu, bo schron nie należy 
do tego katalogu, który tutaj umieściliśmy, gdyż nie 
jest pomnikiem, schronu nie budowano w celu pro-
pagowania ustroju totalitarnego. No, to już za dale-
ko idąca analogia. Ale jeśli nawet któryś z obiektów 
w Bornem-Sulinowie – nie stwierdzam, nigdy tam nie 
byłem, czy tam w ogóle są takie obiekty – podlegałby 
działaniu tej ustawy, to przecież sama gmina powstała 
znacznie później niż te obiekty zostały wzniesione, 
więc gdyby nawet trzeba było jakiś usunąć, to kosz-
ty zwróci Skarb Państwa, zgodnie z przepisami tej 
ustawy. Ale myślę, że w kwestii upewnienia się, co 
z Bornem-Sulinowem, krótko mówiąc, szef IPN czy 
reprezentant IPN ma zdanie decydujące. Ja tutaj nie 
chciałbym niczego narzucać.

(Pełniący Obowiązki Dyrektora Biura 
Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Instytucie 
Pamięci Narodowej – Komisji Badania Zbrodni 
Przeciwko Narodowi Polskiemu Adam Siwek: Czy 
ja mogę…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Florek.
(Senator Jerzy Czerwiński: Pewnie po mnie pan…)

Senator Piotr Florek:
Panie Senatorze, w prawie budowlanym jest sfor-

mułowanie, że pomnik jest budowlą. My general-
nie stosujemy tutaj, tak jak pan powiedział, pojęcie 
usunięcia pomnika, a więc właściwie nie podlega to 
prawu budowlanemu, zgodnie z którym rozbiórka 
podlega inspektorowi nadzoru, troszeczkę to omija-
my. Dlatego zdefiniowaliśmy pomnik w tej ustawie, 
zdefiniowaliśmy tak, że przez pomnik rozumie się: 
kopce, obeliski, kolumny, posągi itd., płyty i tablice 
pamiątkowe, napisy i znaki, a więc także takie ele-
menty jak napisy i znaki. Może to bardziej jest py-
tanie do pana senatora Mamątowa ze względu na to, 
że chciałbym wiedzieć, jaka jest myśl ustawodawcy, 
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(senator J. Czerwiński) którejś tam klasy i z tej okazji powstawały upamięt-
nienia w formie pomników. Czy ustawa reguluje 
taką sytuację, konkretnie kwestię tego upamiętnienia 
w postaci obelisku? Jeśli dobrze sobie w tej chwili 
przypominam, to są tam takie napisy, które gloryfi-
kują czyn rewolucyjny i budowanie socjalistycznego 
społeczeństwa. Myślę, że to jest już jednoznaczne. 
Ciekaw też jestem, co dzieje się z odznaczeniem, 
które zostało przyznane. Jakie jest do tego podejście 
w myśl ustawy? To jedna kwestia.

(Senator Jerzy Czerwiński: Rozumiem.)
I druga kwestia. Pan senator w tym wątku, że 

tak powiem, dodatkowym mówił o nazwach osiedli. 
Tymczasem w naszym kraju są i takie sytuacje, że 
nazwy rad osiedlowych były określane uchwałami 
spółdzielni mieszkaniowych, np. Rada Osiedlowa 
Osiedla 25-lecia PRL.

(Senator Jerzy Czerwiński: To ciekawe.)
Czy takie sytuacje również są regulowane w tej 

ustawie? Dziękuję bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:
Najpierw kwestia odznaczenia. Jeśli jest upamięt-

nienie symboliczne, które niejako uświetnia przy-
znanie tego odznaczenia, i są tam tego typu teksty, 
to według mnie – nie chciałbym się wypowiadać 
w imieniu IPN – to jest pomnik do rozbiórki. Zaś 
inną kwestią jest kwestia nadania odznaczenia i jego 
cofnięcia. Ustawa na pewno się tym nie zajmuje. 
Trzeba by… Być może rzeczywiście jest to problem, 
chyba troszeczkę zbliżony do problemu honorowego 
obywatelstwa miasta. Trzeba by się tym zająć, ale – 
jak mówię – to już jest sfera, w którą ta ustawa nie 
wchodzi, a którą być może rzeczywiście trzeba było 
się zająć. Tylko pytanie… Liczba różnych odznaczeń, 
liczba różnych wyróżnień jest tak duża, że… Czy 
my jesteśmy w stanie ogarnąć to ustawowo? Czy nie 
należałoby po prostu zostawić wspomnianej kwestii 
temu organowi, który nadawał odznaczenie?

(Senator Jarosław Rusiecki: …już nie istnieje…)
No, to tym bardziej... Na pewno to upamiętnienie 

jest do usunięcia. A samo odznaczenie… Ja nawet nie 
wiem, w jaki sposób ono było nadawane, jaka była 
procedura. Ale na pewno nie wchodzi to w zakres 
omawianej ustawy. I nie mówiliśmy o tym. Tak daleko 
nie sięgaliśmy.

Następne pytanie, drugie…
(Senator Jarosław Rusiecki: Nazwy osiedli.)
A, nazwy osiedli.
Ja już o tym wspominałem. Słowo „osiedle” może 

być tak naprawdę faktycznie, używane trojako.
Po pierwsze, jako nazwa ulicy, czyli nazwa adreso-

wa. Są takie osiedla tutaj nawet gdzieś miałem… np. 
osiedle XXX-lecia PRL. Są jeszcze w Polsce 2 takie 
ulice, według danych z bazy TERYT.

dym razie wyłoniła się nazwa Hitlersee. Poprzednia 
nazwa Szczedrzyka to było Hitlersee. To jest właśnie 
tak, jak się stosuje rozwiązania zastępcze i próbuje 
się np. usunąć wrogą, możliwe, że wrogą, w każ-
dym razie wrażą nazwę, z pewnością niespełniającą 
warunków wskazywanych w przepisach tej ustawy, 
w sposób niekonsekwentny. Wolałbym takich sytuacji 
uniknąć.

To, co mówię, to jest moje osobiste zdanie. 
A w kontekście przykładu, który podałem, mogę za-
pytać, po co nam nowe wojny pomnikowe. To trzeba 
po prostu doprowadzić do końca. Nawiasem mówiąc, 
Polska zasłużyła sobie na to, żeby usunąć ze swojego 
terenu, bo państwo to także teren, ze swojego or-
ganizmu obce naleciałości i w sferze ideologicznej, 
i w sferze materialnej.

(Senator Robert Mamątow: Panie Marszałku, 
można?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę, pan senator Mamątow.

Senator Robert Mamątow:

Pan skierował pytanie również do mnie. Ja dam 
panu taki przykład. Pół roku temu zwróciła się do 
mnie jedna z gmin, że ma problem z pewnym coko-
łem upamiętniającym bitwę w tej okolicy. Co zrobiła 
gmina? Z tej kolumny zbiła tarczę i zdjęła gwiazdę. 
Dzisiaj jest to jakiś kawałek betonu, nie jest to żaden 
pomnik, nie jest to żaden, że tak powiem, utrwalacz. 
Tego po prostu dzisiaj nie ma. Gdyby na tym pomni-
ku nadal była gwiazda i tamta tablica, to jako jeden 
obiekt trzeba by to było rozebrać. Niektóre gminy 
już sobie z tym w ten sposób poradziły. W niektó-
rych miejscach jest kamień, bo i kamienie były, a na 
nich tablice i jakieś gwiazdy. Gminy to pousuwały 
i dzisiaj ta resztka pomnika, która została, kamień 
czy kolumna, już nie jest pomnikiem gloryfikującym 
system totalitarny.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rusiecki.

Senator Jarosław Rusiecki:

Panie Marszałku! Panie Senatorze! Mam pytanie 
tego rodzaju. Czy ustawa reguluje taką sytuację? Otóż 
w czasach PRL miasta były odznaczane np. Krzyżem 
Grunwaldu, Orderem Sztandaru Pracy I klasy, II czy 
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(senator J. Czerwiński) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Jak to zwykle, utrudnię zagadnienie. Nie ukry-

wam, że chciałbym, aby ta ustawa zawierała rów-
nież pewne treści, że tak powiem, humanitarne 
czy humanistyczne. Ale zacznę od najprostszych 
kwestii.

Niektóre nazwy mają charakter zdecydowanie, 
powiedziałbym, radziecki, bo wywodzą się np. ze 
Związku Radzieckiego czy z komunizmu, ale mają 
taką treść, powiedziałbym, obiektywnie przyjętą 
przez ludzkość. Na przykład Gagarin. Jest to żoł-
nierz…

(Senator Jerzy Czerwiński: Wiemy, kim był 
Gagarin. Ja jestem ścisłowcem, tak że…)

Wiemy że… 
(Głos z sali: Też był kosmonautą.)
Zginął, ale był kosmonautą, pierwszym kosmo-

nautą. Zginął tam, ale nie sądzę, żeby przez ludz-
kość był uznawany jako człowiek, który budował 
totalitaryzm. Był człowiekiem, który wykonywał 
pewne rozkazy czy też polecenia, być może z wła-
snej woli też… To jest pierwsze. Ale trudniejsze 
jest pytanie… A takie osiedla są i one mają adres. 
To jest np. zespół 3 bloków, nie ma ulicy, tylko 
zespół 3 bloków. Być może są jeszcze inne przypad-
ki, np. znakomici reżyserzy rosyjscy, ale wpisani 
w formułę państwa totalitarnego. Ale trudniejsze 
jest pytanie… Gdy mówię o tych treściach huma-
nistycznych, to myślę również o ludziach z Rosji, 
mieszkańcach Rosji, obywatelach Rosji czy też 
po prostu Rosjanach, których synowie ginęli tu, 
w Polsce, przygnieceni rozkazem, rozkazem pań-
stwa totalitarnego. Być może oni byli nawet prze-
ciwnikami totalitaryzmu. Ponieważ zginęli tu, są 
pochowani w mauzoleach, które mają, jak wiado-
mo, podwójną formułę. Mauzoleum to jest miejsce 
spoczynku tych żołnierzy, a zarazem jest to pomnik 
ku chwale. Najbardziej znany to jest oczywiście…

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

(Wicemarszałek Maria Koc: Przepraszam, Panie 
Senatorze, jak rozumiem, to jest pytanie. Tak?)

Tak. I pytanie jest takie, czy ta formuła budowli 
by to obejmowała. Ja osobiście uważam, że w imię 
sąsiedztwa, które będzie kiedyś lepsze…

(Głos z sali: Tego nie obejmuje.)
No, obejmuje, bo to…
(Głos z sali: Nie, groby nie.)
(Senator Piotr Zientarski: Miejsc pochówku nie 

obejmuje.)

Po drugie, może być osiedle jako wydzielona 
jednostka administracyjna, jako po prostu dzielnica. 
Synonim dzielnicy. Coś nie nazywa się „dzielnica”, 
tylko nazywa się „osiedle”, ale z punktu widzenia 
prawa jest traktowane jako dzielnica. O czymś takim 
też jest mowa w ustawie.

Ale, po trzecie, mogą być też takie przypadki 
– i to szczególnie w przypadku spółdzielni miesz-
kaniowych – że nazwa osiedla weszła do przestrze-
ni publicznej właśnie poprzez nazwę spółdzielni. 
Spółdzielnia nazywała się „Przyjaźń”, to o osiedlu 
mówiło się „osiedle Przyjaźni”. Spółdzielnia z Opola 
nazywała się – ale już się tak nie nazywa – ZWM, no 
to wszyscy mówili: jedziemy na ZWM. Oczywiście 
tam było mnóstwo ulic, bo to jest bodajże czter-
dziestotysięczne osiedle, wiadomo, że musiały być 
ulice wytyczone. I pytanie: co z czymś takim? No, 
to jest znowu dwojaka sytuacja. Bo jeśli są wyty-
czane dzielnice – a często tak jest – to nazwy tych 
osiedli są włączane w nazwy dzielnic. I co wtedy? 
I wtedy musimy taką nazwę przekształcić. Czyli 
automatycznie… To znaczy nie tyle przekształ-
cić, ile usunąć taką nazwę niespełniająca wymo-
gów ustawy. Ja tu nawet znalazłem… No właśnie. 
Z czystej ciekawości… Ale chyba nie zdołam tego 
przytoczyć… Osiedle XXX-lecia PRL, Wodzisław 
Śląski. Z tym że to osiedle jest teraz częścią dziel-
nicy o nazwie Osiedle XXX-lecia PRL – Piastów-
Dąbrówki. Posługuję się internetem, być może to 
nie są informacje aktualne. I nazwa tej dzielnicy 
musi być zmieniona. A ponieważ jest w niej nazwa 
„osiedle XXX-lecia”, no to automatycznie powinna 
być zmieniona też nazwa osiedla.

Mogą być też takie przypadki, że osiedle nie 
jest ani ulicą – czyli nie jest, że tak powiem, wy-
mienione adresowo – ani jednostką pomocniczą 
gminy. I co wtedy? Zostają spółdzielnie. Ale, pro-
szę państwa, my nie mamy takiego wpływu na 
spółdzielnie. Bo, proszę zauważyć, cała ta usta-
wa, jeśli chodzi o nazwy, dotyczy jednostek sa-
morządu terytorialnego. Jeśli chodzi o nazwy, nie 
o upamiętnienia, nie o pomniki, tylko o nazwy. Tu 
mówimy o uchwałach jednostek, o trybie nadzoru 
wojewody itd. Nie mówimy o spółdzielniach miesz-
kaniowych. Oczywiście, może być nacisk oddolny 
społeczeństwa… Tak się zdarzyło np. w Opolu, 
którego przykładem się posłużyłem. ZWM został, 
ale – to się stało stosunkowo późno, to znaczy nie-
dawno – nazwa została zmieniona na „osiedle AK”. 
Nazwa spółdzielni, nazwa osiedla, no i także cały 
ten publiczny… całe oznaczenie. Bo to były i dro-
gowskazy, i oznaczenia na planach itd. Chociaż to 
osiedle AK nie jest, z formalnego punktu widzenia, 
dzielnicą.
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(senator J. Rulewski) organizacji niosących nienawiść rasową, narodowo-
ściową, a także rozszerzające katalog w ten sposób, by 
była mowa nie tylko o komunizmie i systemie totali-
tarnym, ale też o nazizmie i faszyzmie. Czy mógłby 
mi pan przedstawić powody, dla których propozycja 
dotycząca tego punktu nie została przyjęta? Dziękuję.

Senator Jerzy Czerwiński:
Powiem w ten sposób: trudno mi powiedzieć, 

dlaczego senatorowie tak a nie inaczej głosowali. 
W głosowaniu te poprawki po prostu nie przeszły. 
Nawiasem mówiąc, także jedna z moich poprawek nie 
przeszła, nie mam o to żalu oczywiście. Zaś wracając 
do meritum… Jeśli chodzi o uwzględnienie organi-
zacji, które m.in. w poprawce postulował pan sena-
tor Piechota, to organizacje są uwzględnione, tylko 
w troszeczkę innym miejscu, a mianowicie w art. 1, 
o ile… Przepraszam, wróć… Tak, dobrze, w art. 1, ale 
w ust. 2, gdzie się mówi, że za propagujące komunizm 
uważa się także nazwy odwołujące się do osób, orga-
nizacji, czyli pośrednio… Potem, jeśli chodzi o upa-
miętnienia, odwołujemy się do art. 1, posiłkowo…

(Senator Leszek Piechota: Tu jest tylko wyraz 
„komunizm”.)

Nie, nie…
(Senator Piotr Zientarski: I inny ustrój totalitarny.)
Tak, i inny ustrój totalitarny. To trzeba w ten spo-

sób czytać. Na pewno do tego się odwołujemy. Ja 
będę zgłaszał poprawkę, za chwilę, po serii pytań, 
w której chcę sprecyzować, co to znaczy „inny ustrój 
totalitarny”. Tego pojęcia w polskim prawie nie ma. 
Ono występuje w konstytucji, ale nie ma go zdefinio-
wanego w polskim prawie. Tak że z punktu widzenia 
prawa stanowionego… To było pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Przepraszam, ale…

Senator Leszek Piechota:
Ono było z tym związane. Mówimy tu tylko o pro-

pagujących ustrój… Nie mamy tutaj nic o organiza-
cjach propagujących nienawiść rasową, nienawiść 
narodowościową. Żaden z tych punktów i podpunk-
tów nie wypełnia… Rozumiem, że pan senator też 
dostrzegł brak takiego zapisu i stąd ta poprawka. Bo 
w świetle tej propozycji, gdyby miały miejsce takie 
sytuacje, to nie byłoby możliwości skutecznego usu-
wania tego rodzaju obiektów. Dziękuję.

Senator Jerzy Czerwiński:
Rozumiem. Chodzi o inne ustroje, nietotalitar-

ne. Miałem to także na względzie, składając swoją 
poprawkę. Myślę, że możemy się, że tak powiem, 
porozumieć… Pan senator może także złożyć swoją 
poprawkę. To jest jeszcze kwestia dyskusji. Aż tak 

Ale to jest zarazem mauzoleum.
(Głos z sali: Nie szkodzi.)
(Głos z sali: Ale to jest miejsce pochówku.)
Dobrze. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Rozumiem, że pan senator sprawozdawca odpo-

wie.
(Senator Jerzy Czerwiński: Tak jest.)
Proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:
Zaczynam od drugiego pytania, bo jest łatwiejsze. 

Po to właśnie są te wyłączenia. Po to są te wyłączenia, 
żeby z jednej strony nie było wątpliwości, a z drugiej 
strony nie było działania przeciwko wprowadzeniu tej 
ustawy, żeby nikt nie mówił, że chcemy komuś zrobić 
na złość. Nie, my chcemy po prostu uporządkować 
naszą przestrzeń publiczną.

Jeśli zaś chodzi o pierwsze pytanie, to znaczy jak 
traktować Gagarina, to tego typu wątpliwości mieli-
śmy też bodajże w stosunku do Oskara Langego, przy 
nazwach ulicach. To jest bardzo podobne. Powiem tak: 
od tego właśnie jest Instytut Pamięci Narodowej. Tu 
trzeba też będzie pewnie przeanalizować, w jakim celu 
tę ulicę tak a nie inaczej nazwano. Może nie o Gagarina 
chodzi… Ale pewne nazwy, które się czasami wydają 
obojętne, mogą być właśnie wraże, a z kolei może się 
okazać, że te, które na pierwszy rzut oka będą się wy-
dawały sprzeczne z ustawą, nie były w tym celu… Tu 
jest ważny także cel: propagowanie ustroju, ustroju ko-
munistycznego, totalitarnego. Na szczęście, jak mówię, 
to nie my jako władza będziemy się tym zajmować, 
będzie się tym zajmować organ do tego upoważniony. 
I jest tryb odwoławczy, to jest bardzo ważne, to nie 
jest tak, że jest jednoinstancyjność i tak musi być. Tu 
oczywiście – to znaczy w przypadkach wątpliwych, 
bo o takie nam chodzi – wszystko jest do dyskusji i do 
ustalenia. Chodzi także o to, żeby ta ustawa była świa-
domie wprowadzana przez podmioty, które ona obo-
wiązuje, głównie gminy. Żeby to nie było traktowane 
jako przymus, ale w ten sposób, że po prostu nareszcie 
musimy i chcemy to zrobić. O, to najlepsze określenie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Jeszcze senator Piechota. Bardzo proszę.

Senator Leszek Piechota:
Panie Senatorze, mam pytanie dotyczące obrad 

komisji. Były tam wnoszone poprawki do omawianej 
ustawy rozszerzające katalog przedmiotowo, co do 
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(senator J. Czerwiński) Dziękuję również za przyjęcie w zasadzie wszyst-
kich propozycji poprawek, które minister spraw we-
wnętrznych i administracji złożył na posiedzeniu ko-
misji. W tylko jednej kwestii mieliśmy wątpliwość, 
a chodziło o obciążenie Skarbu Państwa kosztami 
usunięcia pomników w sytuacji, gdy nie można zna-
leźć właściciela, lub gdy właściciel, a raczej zarządca 
nie brał udziału w tworzeniu takiego pomnika. Jeszcze 
wcześniej zakładano, że w przypadku nieusunięcia 
pomnika wojewoda wydający decyzję zastępczą… 
Jak ją wyda, to Skarb Państwa poniesie koszty. Taki 
zapis został usunięty. Zwracam tylko uwagę na to, 
że nie do końca jesteśmy w stanie obliczyć koszty, 
które może generować ten projekt, niemniej jednak 
minister spraw wewnętrznych popiera cały ten pro-
jekt. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Proszę zostać jeszcze chwileczkę, bo teraz…
(Senator Piotr Zientarski: Ale chyba nie ma pytań.)
Ale muszę to pytanie zadać.
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 zgłoszeń. Dziękuję bardzo.

Dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Zientarskiego.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Piotr Zientarski:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Rzeczywiście dyskusje na posiedzeniach komisji, 

bo przecież to nie było tylko jedno posiedzenie, były 
bardzo merytoryczne. Przedstawiciel wnioskodaw-
ców wyjaśniał jednoznacznie – trzeba to potwierdzić 
i w pełni zaaprobować fakt, o którym tu przed chwilą 
była mowa – że ta ustawa w żaden sposób nie może 
naruszyć pamięci, czci...

(Senator Robert Mamątow: Spokoju.)
…spokoju pochowanych poległych żołnierzy 

radzieckich, którzy uczestniczyli w walkach z fa-
szyzmem. Oni przecież bardzo często wchodzili na 
tereny, chociażby Wał Pomorski, które wówczas były 
terenami niemieckimi. To jest bardzo istotna kwestia.

Myślę, że ta ustawa wpisuje się w ustawę matkę, 
którą też przecież zainicjowaliśmy, jeśli chodzi o eli-
minację z porządku publicznego nazw ulic… Tu jest 
pewna konsekwencja, jest pełna zgoda, ale uważam, 
że należałoby doprecyzować pewne kwestie – myślę 

nas nie pili, nie musimy tego zrobić na dziś wieczo-
rem. Zaś inną kwestią jest, że im wcześniej tę ustawę 
uchwalimy, tym będzie lepiej. Może o tym nie wspo-
minałem, ale w świadomości publicznej, powszechnej 
ta ustawa matka zaistniała wtedy, kiedy ona wchodzi-
ła w życie – na początku września. Dobrze by było, 
gdyby przy okazji, jak ja to nazywam, tego fermentu, 
tej dyskusji, tych ukazujących się artykułów praso-
wych… Dobrze by było dołożyć do tego tę noweliza-
cję. Chodzi o to, żeby połączyć te 2 teksty tak, żeby 
w świadomości ludzi, także decydentów gminnych, 
one się…

(Senator Leszek Piechota: Cieszę się z przychyl-
nego stanowiska pana senatora sprawozdawcy w tej 
kwestii. Dziękuję.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana senatora sprawoz-

dawcy? Nie widzę zgłoszeń.
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Leszek Piechota: To ja składam popraw-

kę.)
To w czasie dyskusji… Bardzo dziękuję, Panie 

Senatorze.
(Senator Jerzy Czerwiński: Ja zaś, Pani Marszałek, 

za chwilę złożę poprawkę. Dziękuję.)
Dobrze, dobrze.
Bardzo dziękuję panu senatorowi sprawozdawcy.
Jest z nami dzisiaj na posiedzeniu Senatu 

pan minister Sebastian Chwałek, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
przedstawionego projektu ustawy?

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Szanowni Państwo, króciutko. Chciałbym podzię-

kować wnioskodawcom za tę inicjatywę, która jest 
niezmiernie ważna, bo rzeczywiście uporządkuje 
przestrzeń publiczną. Jest to dopełnienie ustawy, któ-
rą jakiś czas temu Wysoka Izba procedowała i która 
już weszła w życie. Wydaje się, że to uzupełnienie jest 
niezbędne i pozwoli ten temat raz na zawsze zamknąć. 
Stanie się to bądź z pomocą samorządów, właścicieli 
czy zarządców nieruchomości, bądź z pomocą admi-
nistracji, wojewody.
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(senator P. Zientarski) W moim przekonaniu jest to istotne. Oczywiście 
chodzi tylko o te pomniki, które w celach eduka-
cyjnych, czyli wyłączenia, a nie o pomniki… Bo na 
posiedzeniu komisji była inna poprawka, która mówi-
ła, żeby w ogóle pozostawić pomnik, tylko umieścić 
tablicę. Nie. Uważam, że w takich sytuacjach, kiedy 
są one gdzieś na placach w miastach itd. wyłącznie 
w celu propagowania ustroju totalitarnego, powinny 
być albo przeniesione, albo zlikwidowane, nie powin-
no ich być w otwartej przestrzeni publicznej. To jest 
zupełnie zrozumiałe.

Dlatego też przedstawiamy te poprawki. I jeszcze 
jedna poprawka, o wyłączeniu… Po punkcie doty-
czącym działalności muzealnej, artystycznej, edu-
kacyjnej, kolekcjonerskiej dodaje się również słowa: 
„działalności gospodarczej”. Bo są, proszę państwa, 
oczywiście w pewnym ograniczeniu… W Bornem-
Sulinowie jest restauracja „U Saszy”. W Warszawie 
jest restauracja – nie chcę tu żadnej reklamować – pod 
takim czerwonym ryjem czy innym… One niczego 
nie propagują, jest to raczej z przymrużeniem oka. Są 
pewne skojarzenia, które oczywiście absolutnie nie 
mają na celu afirmacji ustroju. Myślę, że nie należy 
wylewać dziecka z kąpielą; w takich sytuacjach to 
wyłączenie również powinno mieć miejsce.

Poza tym uważam, że wiele poprawek, które zo-
stały przegłosowane, które zostały przyjęte, uwzględ-
niało wolę nie tylko wnioskodawców, ale też minister-
stwa, IPN. Myślę, że ta ustawa rzeczywiście została 
już… Nigdy nie jest wycyzelowana do końca, ale 
myślę, że trzeba zwrócić uwagę na to, że została ona 
istotnie poprawiona, oczywiście za zgodą wniosko-
dawcy, który potraktował pewne poprawki jako au-
topoprawki. W moim przekonaniu zasługuje na pełną 
akceptację po przyjęciu tych poprawek. Dziękuję.

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

Żaryna.
Proszę, Panie Profesorze.

Senator Jan Żaryn:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja też chciałbym wnieść konkretne poprawki, 

ale zanim do tego dojdziemy, to kilka zdań wstęp-
nych – tak ad vocem wypowiedzi pana senatora 
Zientarskiego, który właśnie wyszedł – tylko na za-
sadzie pewnej anegdoty, ale nie do końca. A więc 
sprawa restauracji. Jak państwo wiedzą, szczególnie 
na zachodzie Europy jest co najmniej kilkaset, jeśli 
nie więcej, takich restauracji, w których się de facto 
propaguje komunizm, np. postać wybitną zdaniem 
wielu intelektualistów zachodnioeuropejskich, Che 

o rozdziale 2, proszę państwa, na tej białej stronie przy 
uchwale. Art. 5 pkt 3 mówi o wyłączeniach. Przepisu 
nie stosuje się do pomników niewystawionych na wi-
dok publiczny, położonych w obrębie cmentarzy albo 
innych miejsc spoczynku – tu już moja poprawka 
została przyjęta, więc jest „albo”, za co dziękuję – 
i wystawionych na widok publiczny w celu innym 
niż propagowanie ustroju w ramach działalności ar-
tystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej, naukowej 
lub o podobnym charakterze. Podkreślam, bo prze-
cież my po to tę ustawę proponujemy, żeby walczyć 
z propagowaniem ustroju, taka jest idea… Proponuję, 
żeby tam wpisać „muzealnej”. Działalność muzealna 
jest też, można powiedzieć, edukacyjna, np. taki zbiór 
pomników w Bornem-Sulinowie, który będzie skan-
senem, o czym mówiła pani senator Sztark podczas 
rundy pytań…

Wspólnie z panią senator Sztark przygotowaliśmy 
poprawki, które są wynikiem naszego funkcjonowa-
nia w okręgu wyborczym. Chodzi właśnie o Borne 
Sulinowo, bo przecież to jest miejsce, które nie tylko 
powstało jako miasto, ale i… Tej miejscowości w ogó-
le nie było na mapie, tam wcześniej były poligony nie-
mieckie jeszcze sprzed II wojny światowej, a później 
radzieckie. To jest miejsce, jak można powiedzieć, 
historyczne, ono ostrzega… Te pomniki, ale w ogóle 
samo to miejsce, te silosy, które są w powiecie bia-
łogardzkim, przecież ostrzegają. My dopiero w tej 
chwili sobie uświadamiamy, wchodząc tam, jakie było 
zagrożenie totalitaryzmem, uświadamiamy sobie, że 
rzeczywiście były uzbrojone głowice atomowe obok 
naszego miejsca zamieszkania. To jest bardzo ważna 
część edukacyjna, chyba nie trzeba o tym nikogo 
przekonywać. Myślę, że nazwanie tego muzeum albo 
wpisanie tego jako muzeum czy skansenu, do które-
go sprowadza się, w jedno miejsce, pomniki… Ale 
sprowadza się je po to, żeby właśnie pokazać, że tych 
pomników już nie ma w tamtych miejscach. One zo-
stały zlikwidowane. A są tutaj, żeby przypomnieć, że 
byłyby w danym miejscu. Dlatego też – m.in. dlatego 
– uważam, że na każdym takim pomniku, który nawet 
nie jest wystawiony w celu propagowania ustroju, 
tylko w celu edukacyjnym, powinna być dodatkowo 
tablica, która wzmacniałaby ten cel edukacyjny. Bo 
może być taka sytuacja, że nie tylko pomnik, ale np. 
miejsce… Przy poczcie w Bornem-Sulinowie jest 
wjazd i po jednej stronie znajduje się płaskorzeźba 
żołnierza niemieckiego i żołnierza radzieckiego. Jest 
pewne, że właśnie w tych miejscach były poligony. 
To jest ewidentnie edukacyjna… Ale postawmy już 
kropkę nad „i’, niech będzie napisane – dla przechod-
nia, dla turysty – w jakich okolicznościach zostało to 
wzniesione i dlaczego to postawiono, i że nie propa-
guje to ustroju totalitarnego.
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(senator J. Żaryn) tysiące w skali całej Polski. Nie sądzę, żeby trzeba 
to było załatwiać na poziomie tej ustawy, bo trzeba 
by w to wprowadzić jeszcze pracę komisji samorządu 
i w ogóle ustawodawstwo dotyczące funkcjonowania 
samorządów, ale miejmy przed sobą taką perspekty-
wę, że tą ustawą nie zamykamy tematu.

Jeśli chodzi o poprawki, to chciałbym powiedzieć, 
Panie Senatorze, z całym szacunkiem dla pana i spra-
wozdania, które pan był łaskaw nam przekazać, że 
nie jestem usatysfakcjonowany odpowiedzią dotyczą-
cą kwestii rejestru zabytków. Stąd chciałbym prosić 
o przyjęcie przez Wysoką Izbę poprawki, która z jed-
nej strony zmienia całą nazwę ustawy, a z drugiej… 
Od tej pory byłaby to ustawa o zmianie ustawy o za-
kazie propagowania komunizmu lub innego ustroju 
totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urzą-
dzeń użyteczności publicznej oraz ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami, bowiem w ustawie 
o zabytkach i opiece nad zabytkami jest rejestr wyłą-
czeń z kategorii zabytku.

W ramach dotychczasowego rejestru wyłączeń 
oczywiście nie ma pomników w rozumieniu naszej 
ustawy, w związku z tym, żeby skrócić drogę legisla-
cyjną, proponuję od razu wprowadzić do tej ustawy 
następujący zapis. Przeczytam teraz najważniejszą 
część tego nowego zapisu: z rejestru – chodzi wła-
śnie o rejestr ujęty w ustawie o ochronie zabytków – 
skreśla się również zabytek będący pomnikiem w ro-
zumieniu ustawy, którą dzisiaj procedujemy. W ten 
sposób uzyskamy możliwość szybkiego wyłączenia 
danego obiektu z rejestru zabytków, unikając długo-
trwałego procesu i procedury wyłączania, bo, rzecz 
jasna, ta procedura oparłaby się o konflikt między co 
najmniej kilkoma instytucjami. W ten sposób tego 
konfliktu unikamy.

Druga poprawka także jest jak najbardziej mery-
toryczna, ale, zdaję sobie z tego sprawę, może być 
przez państwa, przez wszystkie strony kontestowana. 
Ta poprawka też dotyczy wykluczeń. W rozdziale 2 
w ust. 3 jest zapis, że przepisów ust. 1 nie stosuje się 
do pomników – i tu pkt 2 – położonych w obrębie 
cmentarzy albo innych miejsc spoczynku. Proponuję, 
żebyśmy przyjęli poprawkę w brzmieniu: położonych 
w obrębie cmentarzy wojskowych… Cmentarzy wo-
jennych, przepraszam, bo zgodnie z przepisami nie 
nazywają się one cmentarzami wojskowymi, tylko 
cmentarzami wojennymi. Czyli brzmiałoby to tak: 
położonych w obrębie cmentarzy wojennych albo 
innych miejsc spoczynku. Rozumiemy, rzecz jasna, 
że to „inne miejsce spoczynku” to jest grób, który 
nie podlega naszym ingerencjom. Mówiąc „naszym” 
mam na myśli państwo, które nie ingeruje w grób 
znajdujący się w gestii rodziny i najbliższych.

Poprawka zawierająca wyrażenie „cmentarze wo-
jenne” pozwoli nam na jednoznaczną interpretację, że 
honorujemy to wszystko, co zostało wytworzone, tak-

Guevarę. Myślę, że nie powinniśmy akurat przeno-
sić na polskie terytorium tego typu smaków intelek-
tualno-etycznych, ponieważ one są konfrontowane 
z naszym doświadczeniem, z tym, czego Europa 
Zachodnia nie doświadczyła. I my mamy tę wraż-
liwość, by jednak zbrodniarzy nie honorować. Tak 
więc trzeba być delikatnym w tej sferze. Nie jest to 
głos polemiczny – proszę go tak nie traktować – tylko 
uzupełniający. Chodzi o to, żeby mieć świadomość, 
że w tej kwestii jest pewna matryca, która istnieje na 
zachodzie Europy, a która nie do końca odpowiada na-
szym doświadczeniom historycznym. Jeśli oni sobie 
chcą Che Guevarę traktować jako bohatera wszech-
świata, to ich problem, ale miejmy świadomość, że 
niekoniecznie musimy to czynić w Polsce.

Chciałbym jeszcze, zanim dojdę do poprawek, 
powiedzieć, że bardzo mnie cieszą zmiany, które 
nastąpiły w wyniku prac wspólnych, jak podkre-
ślił też pan senator Zientarski. Te poprawki poszły 
w zdecydowanie dobrym kierunku. M.in. pan senator 
Misiołek i ja – wsparłem go w tym zakresie – bardzo 
byliśmy za tym, żeby ewidentnie nie sprawca nie-
szczęścia musiał ponosić koszta wynikające z tego, 
co się w historii zdarzyło. I rzeczywiście to rozwią-
zanie znalazło swoje miejsce. Bardzo sensowne są 
oczywiście te zapisy mówiące wprost, że ustawa nie 
będzie stosowana w przypadku pomników, które 
są wprawdzie wystawione na widok publiczny, ale 
w innym celu niż propagowanie ustroju totalitarnego. 
I tutaj przykład oczywiście podawany już wielokrot-
nie. Ale ja przypomnę, że także Kozłówka ma taki 
charakter. Przecież nikt w przytomności umysłu nie 
likwidowałby tego miejsca. Wręcz odwrotnie, ono 
jest w jakiejś mierze dowodem na to. Możemy tam 
pojechać i skonfrontować się w celach edukacyjnych 
z tym właśnie przekazem historycznym.

Ale mam też wrażenie, że ta ustawa nie jest 
w stanie wszystkiego zabezpieczyć. Tutaj w kilku 
wypowiedziach, także pana ministra z ministerstwa 
spraw wewnętrznych, była taka sugestia, że tą ustawą 
załatwimy wszystko. Ja mam raczej takie poczucie, 
że nie załatwimy wszystkiego. M.in. pod wpływem 
wypowiedzi pana senatora Krzysztofa Słonia sądzę, 
że potrzeba, żebyśmy się zastanowili, jak, nie wyle-
wając dziecka z kąpielą, rozwiązać problem istnieją-
cego katalogu honorowych obywateli, którzy mają to 
honorowe obywatelstwo – takim drastycznym przy-
kładem jest oczywiście Goebbels w Gdańsku – i jak, 
nie niszcząc historii rzecz jasna i nie poprawiając 
dokumentacji ani nie niszcząc jej, jednocześnie mieć 
pewność, że dzisiaj na 100% oni nie są traktowani 
jako honorowi obywatele danego miasta. Podaję przy-
kład jednoznacznie drastyczny, ale takich przykładów 
jest oczywiście na pęczki, są ich dziesiątki, setki, 
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(senator J. Żaryn) Pan legislator z naszego Biura Legislacyjnego wy-
kazał się tutaj niezwykłą umiejętnością, bo potrafił 
nam to wszystko posklejać i dzisiaj mamy już całkiem 
niezły projekt. Oczywiście trzeba było przeorganizo-
wać całą ustawę i podzielić ją na rozdziały. Inaczej 
nie szło tego wszystkiego połączyć, o czym była już 
mowa. No i są jeszcze przepisy przejściowe.

Chcę odnieść się do kilku rzeczy. Nie będę zgłaszał 
poprawek. Wyjaśniłem, że poprawka, którą chciałem 
zgłosić, nie jest potrzebna. Mam wątpliwości co do 
jednej sprawy, ale powiem o niej na końcu. Dotycząca 
jej poprawka byłaby zbyt trudna, a nie chcę kompli-
kować sytuacji. Tak że, Panie Senatorze, nie będę 
zgłaszał poprawek.

Cztery uwagi. Termin: znowu jeden rok. Tak jak 
poprzednio… Moim zdaniem jest to krótki czas. 
Można było spokojnie zrobić to np. w 2 lata. Nie by-
łoby tu żadnej szkody. Teraz będzie takie działanie 
w pośpiechu, a wiadomo, jaka jest cała procedura.

Udało się naprawić jedną rzecz. Chodzi o de-
cyzję, którą wydaje wojewoda, o kolizję z prawem 
budowlanym, gdzie jest mowa o rozbiórce. Czy in-
spektor nadzoru… Tutaj nie ma rozbiórki, tylko usu-
nięcie pomnika. W związku tym będzie tu decyzja 
wojewody. Okej. To, co jest tu sprawą najważniejszą, 
to fakt, że jest organ odwoławczy, czyli minister 
właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodo-
wego. Poprzednio tego nie było, a teraz zostało to 
uregulowane. Możemy przyjąć, że ta sprawa jest, 
powiedzmy, ustawiona.

Teraz sprawa kosztów usunięcia, o której mówi-
liśmy. Według mnie nie ulega żadnej wątpliwości, 
że 99% kosztów poniesie Skarb Państwa, a dokład-
niej budżet wojewodów. Dlaczego? Sprawa jest ja-
sna. Dziewięćdziesiąt parę procent tych wszystkich 
pomników powstało przed rokiem 1990. Tak jak 
mówiłem, ustawa o samorządzie z 8 marca 1990 r. 
została wprowadzona w życie w maju 1990 r. W tym 
momencie w ramach komunalizacji samorządy zosta-
ły wyposażone i w nieruchomości, i w ruchomości. 
A w związku z tym mogłyby odpowiadać za to, bo… 
Poprzednio wprawdzie też były w Polsce gminy – 
w pewnym okresie były też gromady, potem były 
gminy – ale to były gminy, gdzie funkcjonowały rady 
narodowe, i nie były one wyposażone w majątek, ale 
w coś całkiem innego. Ale obecnie gminy nie mogą 
ponosić odpowiedzialności za to, że przejęły majątek, 
a na tym terenie jest jakiś duży pomnik. Teraz one 
będą musiały z tego tytułu ponosić koszty rozbiórki? 
A więc to jest dobrze uregulowane. I trzeba przyjąć 
z góry, że 99% kosztów poniesie Skarb Państwa.

No i teraz ostatnia sprawa, chodzi o to, co po-
ruszałem w pytaniu: czy koniecznie trzeba usuwać 
cały pomnik?

(Senator Kazimierz Wiatr: Może się jeszcze przy-
dać, w drugą stronę…)

że przez historię, a dotyczy tych, którzy zginęli na te-
rytorium państwa polskiego. Rzecz jasna nie jesteśmy 
stroną, która by w jakikolwiek sposób niszczyła znaj-
dujące się na terytorium państwa polskiego pochówki 
powstałe w wyniku II wojny światowej. Z drugiej 
strony dajemy sobie szansę… Ustawa pozwala nam 
na wejście na inne cmentarze, w przypadku których 
rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana. To 
może nie jest czas na to, żeby w krótkiej wypowiedzi 
podawać takie przykłady, ale faktem jest, że w Polsce 
jest bardzo dużo cmentarzy, na których w latach pe-
erelowskich poustawiano różnego typu obeliski. One 
powinny podlegać tejże ustawie. Wykluczylibyśmy 
możliwość takiego stosowania ustawy…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, 
czas…)

Już kończę.
Bardzo państwa proszę o przyjęcie poprawek, że-

byśmy nie musieli ponownie nowelizować ustawy. 
Poprawki nie zmieniają charakteru ustawy – jak ła-
two się domyślić, jestem za jej przyjęciem w całości 
– tylko, mam nadzieję, pozytywnie ją uzupełniają. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
O zabranie głosu poproszę pana senatora Piotra 

Florka.

Senator Piotr Florek:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ustawa słuszna, ważna, potrzebna. Szkoda tylko, 

że była ona procedowana na raty, że nie mogliśmy 
równocześnie… To by ułatwiło całą procedurę.

Chcę się zwrócić do pana Mamątowa i nawiązać 
do kwestii posiedzenia komisji, które było 2 tygodnie 
temu, kiedy to mówił pan o moim destrukcyjnym 
działaniu. Chciałbym zaznaczyć, że ustawa, którą dzi-
siaj przyjmujemy, i to, co procedowaliśmy 2 tygodnie 
temu, to coś całkiem innego. Dwa tygodnie temu ta 
ustawa obejmowała niecałe 1/3 strony, 2 krótkie arty-
kuły. A to, co pan później przedstawił na posiedzeniu 
komisji, to był już inny projekt, zawarty na 2 stronach.

(Senator Robert Mamątow: Jest nad czym pra-
cować.)

Potem były zgłoszone poprawki. Było 5 stron po-
prawek do ustawy. Dzisiaj na szczęście udało się… 
Zostały 3 strony. Z tej 1/3 strony są 3 strony. A więc 
warto było procedować. Szkoda tylko, że nie mamy 
tutaj takiej możliwości jak w Sejmie, że nie ma tu 
jakiejś podkomisji. Chodzi o to, żeby było więcej 
czasu, żeby można było spokojnie popracować. Wtedy 
na pewno byłoby lepiej.
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(senator P. Florek) naszych nieszczęsnych terenach. Ja przypomnę 
o Bornem-Sulinowie i o moim powiecie, powiecie 
białogardzkim, w którym znajdują się te osławione 
i przypominane tu miejsca po silosach atomowych. 
A Borne-Sulinowo to miejsce, w którym również 
– i to nie zostało powiedziane – odbywają się co-
roczne… W ramach przypominania tego miejsca 
zjeżdżają się z całej Polski, również w różnym, że 
tak powiem, umundurowaniu, również z tymi słyn-
nymi gwiazdami Armii Czerwonej… To są nie tyle 
uroczystości, ile ważne spotkania dla grup rekon-
strukcyjnych, ale to jest w celach edukacyjnych. I to 
dzisiaj, mam nadzieję, wybrzmiało i załatwiliśmy to 
jakby w tym projekcie ustawy.

Ale zastanawiam się nad głosem… Ja się bardzo 
cieszę, bo to była naprawdę bardzo konstruktywna 
dyskusja. I warto było nawet wyłączyć to z tej już 
osławionej poprzedniej ustawy, w której załatwiliśmy 
sprawę nazw ulic, nazw miast i nazw dotyczących 
skwerów itp. Warto było na to poczekać, albowiem 
jest to bardzo ważne. I wierzę mocno w to, że przez 
ten czas, który nam pozostał, czyli przez te 3 miesią-
ce będziemy to doskonalili, a także że Sejm, który 
również zajmie się tym projektem ustawy, być może 
to doprecyzuje.

A być może – bo tak się nad tym zastanawiałam 
– dla takiego miasta jak Borne-Sulinowo, o któ-
rym mówiliśmy, że ono w zasadzie zaczęło istnieć 
w 1993 r., warto stworzyć wyłączenie na zasadzie lex 
specialis, właśnie dla tego miejsca. Może byśmy ten 
czas wydłużyli? A może byśmy – i na tym skorzy-
stałby również samorząd Bornego-Sulinowa, który 
wykorzystuje, uważam, w bardzo dobry sposób… 
Ale to nie musi być akurat cały… Ja mówię, że do tej 
pory wykorzystywał w sposób prawidłowy… nawet 
z tą osławioną restauracją, o której wspominał pan 
profesor Żaryn. Tu chciałabym uspokoić, że nazwa 
„U Saszy”… To jest oficer byłych wojsk sowieckich, 
które tam stacjonowały. I tam jest doskonały barszcz 
ukraiński, wszystkie posiłki są z tamtej epoki, ale są 
też cukierki itd. To przypomina mi moje dzieciństwo, 
bo my się przedostawaliśmy z ogromnym trudem do 
tak zwanego kina i do restauracji radzieckiej, która 
była w mojej miejscowości. Albowiem Białogard, po 
Legionowie… Nie, nie po Legionowie…

(Senator Jan Żaryn: Legionowo, tak.)
Tak, po Legionowie, był największym miejscem 

stacjonowania wojsk sowieckich.
(Senator Jan Żaryn: Nie, Legnica.)
O właśnie, po Legnicy. Przepraszam. Nie 

Legionowo, tylko Legnica. Bardzo przepraszam. 
Właśnie dlatego się zastanowiłam.

Dlatego w przypadku takich miast jak właśnie 
Borne-Sulinowo być może zechcielibyśmy wrócić… 
Bo na dziś nie mam na to pomysłu, ale być może 
będzie jakaś podpowiedź na przyszłość.

Trudno mi w tej chwili… Ale co do tego dysku-
towałbym z panem senatorem sprawozdawcą. No 
bo jeżeli koszty poniesie Skarb Państwa, to pewno 
nie będzie specjalnych problemów, ale jeżeliby to 
samorządy je ponosiły, to – i jestem tego pewien – 
podniosłyby z tego tytułu larum, zwłaszcza że nieraz 
pomnik rzeczywiście nie ma nic wspólnego z propa-
gowaniem na przykład komunizmu, jest tam tylko 
jakaś tablica z napisem i nic więcej. A więc podej-
rzewam, że po naszej dzisiejszej dyskusji, ponieważ 
ustawa wchodzi w życie 3 miesiące po podpisaniu 
jej przez prezydenta… W związku z tym to, co pan 
senator sugerował…

(Senator Jerzy Czerwiński: To nie ja, to on.)
…czy też co tamten pan senator sugerował… 

Należy się spodziewać, że z niektórych pomników 
pewne elementy w przeciągu tych 3 miesięcy znikną 
i wtedy problemu może nie będzie…

(Senator Robert Mamątow: Nie mówiłem tego… 
Bez kozery…)

No, może w takim razie będzie tego mniej. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
O zabranie głosu proszę panią senator Grażynę 

Sztark.

Senator Grażyna Sztark:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałek.
Szanowni Państwo, w zasadzie mój głos również 

niejako wybrzmiał w wystąpieniu pana senatora 
Zientarskiego, niemniej chciałabym się, po pierw-
sze, odnieść do wypowiedzi pana profesora Żaryna, 
a po drugie, w dniu dzisiejszym… I przepraszam, że 
to teraz uczynię, bo w zasadzie powinnam to zrobić 
w poprzednim punkcie porządku obrad, ale uważam, 
że warto to dzisiaj przypomnieć, albowiem dzisiaj 
mija trzydziesta pierwsza rocznica męczeńskiej 
śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, który kierował 
się zawsze, i w swoich homiliach to przypominał, de-
wizą: zło dobrem zwyciężaj. Dzisiaj te słowa również 
powinny wybrzmieć, właśnie w związku z projektem 
z poprzedniego punktu, ale nie tylko. Myślę, że warto 
o tym cały czas przypominać, albowiem jest to też ja-
kieś wskazanie dla nas na przyszłość. I pamięć o tym 
nigdy nie powinna zginąć. Warto o tym przypomnieć 
także właśnie dzisiaj.

Ale do rzeczy. Dziś, również wczoraj wiele już 
na te tematy określone w tym projekcie ustawy po-
wiedzieliśmy. Między innymi mówiliśmy o tych 
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(senator G. Sztark) można pójść w drugim kierunku: wykreślić słowo 
„komunizm” i zostawić tylko „ustroje totalitarne”. 
I wtedy to byłoby logiczne, bo gdyby ktoś zapytał, 
jakie to są ustroje totalitarne, można byłoby odpo-
wiedzieć: ano te, które są wymienione w konstytucji. 
I wtedy sprawa byłaby czytelna z punktu widzenia 
logiki i z punktu widzenia również tego, jak ta nasza 
decyzja, którą podejmiemy w sprawie tej ustawy, 
zostanie później odczytana przez społeczeństwo, 
przez ludzi. W związku z tym chcę złożyć poprawkę. 
Chodzi o to, aby tytuł brzmiał następująco: „o zakazie 
propagowania nazizmu, faszyzmu, komunizmu lub 
innego ustroju totalitarnego, a także organizacji, któ-
rych program lub działalność zakłada lub dopuszcza 
nienawiść rasową, narodowościową lub stosowanie 
przemocy, przez jednostki organizacyjne, jednostki 
pomocnicze gminy, nazwy budowli, obiektów i urzą-
dzeń użyteczności publicznej oraz pomniki”.

Jest tu jeszcze jedna kwestia, która jakby wy-
mknęła się temu projektowi ustawy, nad którym 
dzisiaj pracujemy. Mianowicie chodzi o organizacje. 
Bo teraz, proszę państwa, my mówimy tylko o ustro-
jach. Ale jeżeli mamy organizację, która szerzyła 
nienawiść rasową czy narodowościową – wiemy, że 
takie organizacje były, jest nawet taki film, który od 
kilku dni mamy możliwość oglądać w kinach – to ta 
organizacja nie jest ustrojem. Czyli z tego wynika, 
że będzie można stawiać pomniki czy w jakikolwiek 
inny sposób odnosić się do działania tej organizacji. 
I znowu odniosę to do konstytucji, bo właśnie to jest 
zaczerpnięte z konstytucji. Również te organizacje, 
które szerzą nienawiść rasową, narodowościową, po-
winny być w tej ustawie uwzględnione, żebyśmy nie 
stworzyli takiej furtki, poprzez którą będzie można… 
bo co prawda nie można propagować komunizmu, 
nazizmu i faszyzmu, ale już np. organizację zbrod-
niczą można – tak? – no bo ona jakby w tej ustawie 
nie będzie się znajdowała. W związku z tym na ręce 
pani marszałek składam poprawkę. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
O zabranie głosu poproszę pana senatora Roberta 

Mamątowa.

Senator Robert Mamątow:
Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Wysoka Izbo!
Ja zacznę od uwagi do pana Florka. Pan Florek 

mówił, że nie było czasu, że był krótki… że było mało 
czasu na prace nad tą ustawą. Chciałem zwrócić panu 
uwagę, Panie Senatorze, że ta ustawa powstała na 
bazie i na prośbę samorządu Jastrzębie-Zdrój, który 
zwrócił się do tej Izby 10 lat temu, prawie 10 lat temu. 
Pan sobie to wyobraża? W poprzedniej kadencji z tą 

Co do poprawek, to bardzo bym prosiła, żebyśmy 
poparli te poprawki, które zostały tutaj wymienione, 
dlatego że one nam wiele ułatwią.

Ale też prosiłabym, żeby ze strony Senatu była 
skierowana jakaś akcja edukacyjna do tych miast, 
w których… Bo przypuszczam, że na Opolszczyźnie, 
ale i na naszych terenach, przypuszczam także, że 
w dolnośląskim… W tamtych miejscach jest ogrom-
na liczba takich pozostałości po wojskach sowiec-
kich – najczęściej po wojskach sowieckich, prawda? 
W związku z tym apelowałabym, żeby jakaś akcja 
edukacyjna i ze strony IPN, i ze strony Senatu była 
prowadzona, by była bardzo szeroko skierowana, by 
informacje były kolportowane do samorządów, żeby 
to wszystko nie było tylko i wyłącznie w formie ta-
kiego nacisku, ale żeby to było wypowiedziane z taką 
troską, że absolutnie nie przerzucamy tu na samorzą-
dy obowiązku sfinansowania tej działalności. I że to 
jest robione po prostu w takim celu, żebyśmy zaczęli 
funkcjonować z czystą kartą, często nawet zapomi-
nając o tych kartach, a tylko przekazując to w formie 
edukacyjnej następnym pokoleniom. Dziękuję ślicz-
nie. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Andrzeja 

Misiołka.

Senator Andrzej Misiołek:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Zabieram głos w debacie, ponieważ w trakcie prac 

Komisji Ustawodawczej zgłaszałem razem z panem 
senatorem Piechotą, bardzo ważną, jak uważam, 
poprawkę, ale ta poprawka niestety nie uzyskała 
poparcia. Zabrakło tylko 1 głosu, żeby ta poprawka 
uzyskała poparcie. I chciałbym ją w tej chwili złożyć 
ponownie, ale z uzasadnieniem, żeby było wiadomo, 
dlaczego taką poprawkę składamy. Otóż poprawka 
dotyczy samego tytułu ustawy. W tytule ustawy – 
tym, nad którym w tej chwili debatujemy – mówi 
się: „o zakazie propagowania komunizmu lub innego 
ustroju totalitarnego”. Jest taka niespójność w samym 
tytule. Dlaczego komunizm wyróżniamy szczegól-
nie spośród innych ustrojów totalitarnych? Może to 
sugerować, że np. inne ustroje totalitarne traktujemy 
bardziej pobłażliwie, że one do końca takie totalitarne 
nie są, podczas kiedy Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej wyraźnie mówi: „nazizm, faszyzm, komu-
nizm”. Tak? Wyraźnie wymienia… Ja nie rozumiem, 
dlaczego my tutaj ten faszyzm i nazizm ukrywamy 
pod hasełkiem „inne ustroje totalitarne”. Oczywiście 
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(senator R. Mamątow) A chcę zwrócić uwagę na to, że często gmina wydaje 
więcej na bankiet po otwarciu drogi niż na demontaż 
takiego pomnika. Dlatego ja takich argumentów nie 
przyjmuję.

Na koniec sprawa poprawki. Pan senator Żaryn 
zgłosił wniosek w sprawie wprowadzenia popraw-
ki dotyczącej cmentarzy. Ja bardzo proszę, żeby nie 
wprowadzać tej poprawki. Proszę państwa, to, co 
myśmy wypracowali odnośnie do tego punktu, to, 
że tu mówimy ogólnie o cmentarzach i miejscach 
pochówku, jest to najlepsze rozwiązanie, na dziś jest 
to najlepsze rozwiązanie. Nie przyczepi się żadna 
organizacja, żaden sąsiad, nikt się nie przyczepi, bo to 
nie będzie obejmowało właśnie tych miejsc, w przy-
padku których mogliby się do nas przyczepić. Jeszcze 
raz powtórzę, bo to nie jest tak, że upieram się, choć 
cały czas obstawałem przy tym, żeby nie obejmować 
cmentarzy ogólnie… Proszę państwa, wszyscy dobrze 
wiemy, że nasi bohaterowie, nasi żołnierze, nasi po-
wstańcy są rozrzuceni po całej Europie. I nie możemy 
w żadnym momencie, w najmniejszym stopniu dać 
komuś powodu, żeby naruszał spokój naszych bo-
haterów. No i z tego wynika moja serdeczna prośba, 
żeby zostawić ten punkt odnośnie do cmentarzy tak, 
jak jest.

No i tyle. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Bo 
występując z takim krótkim projektem na początku… 
Po prostu zaczęliśmy nad tym pracować. Od tego trze-
ba zacząć. Ja myślałem, że uda nam się wprowadzić 
wspomniane poprawki na pierwszym posiedzeniu 
– bo ja wiedziałem, że będą poprawki, to oczywista 
sprawa. Ale chcieliście państwo, żeby poczekać 2 ty-
godnie, dopracować – proszę bardzo. I dzisiaj mamy, 
moim zdaniem, optymalne rozwiązanie.

Przedkładam serdeczną prośbę o poparcie. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
I pan profesor Kazimierz Wiatr, bardzo proszę.

Senator Kazimierz Wiatr:

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Nie ukrywam, że wahałem się, czy nie zrezygno-

wać z tego głosu, ponieważ padają tu różne słowa 
w tej ważnej sprawie. I myślę, że mamy w naszym 
społeczeństwie poważny problem z PRL. Ja tutaj 
parę tygodni temu, całkiem niedawno, mówiłem 
o konstytucji kwietniowej i o tym całym grzechu 
roku 1989. I że w zasadzie to jest taki supeł, który 
ciężko rozwikłać. Niemniej jednak widać, że pro-
blem nauki historii w szkole czy kultury polskiej na 
lekcjach języka polskiego, edukacji historycznej… 

ustawą, z tym projektem i z tym tematem – koledzy, 
którzy tutaj siedzą, to wiedzą – walczyłem przez 2 
lata. Ostatecznie ten projekt nie wyszedł z Senatu. 
Tak że stwierdzenie pana, że nie było czasu nad tym 
debatować, jest nie do końca prawdą.

Proszę państwa, ja z tego miejsca chciałbym 
podziękować panu Jurkowi, panu senatorowi 
Czerwińskiemu, bo przedstawił to tak, jak ja bym 
tego nie zrobił. Bardzo dziękuję, bo zależało mi 
na tym, żebyście państwo zrozumieli, o co w tym 
wszystkim chodzi. Gdy są pewne wątpliwości, gdy 
rozmawiamy o pomnikach, mówimy, że tu jest głaz… 
Nie. Proszę państwa, chcemy zlikwidować pomni-
ki, zrównać z ziemią takie pomniki, jak np. pomnik 
„czterech śpiących”, jak pomnik w Olsztynie, pomnik 
przedstawiający bohaterów radzieckich, którzy wy-
zwalali naszą ziemię, a wiadomo, co nam przynieśli. 
O takie pomniki chodzi, takie pomniki trzeba zrów-
nać z ziemią.

Jeśli wygląda to tak, jak powiedziałem, chodzi 
mi o ten przykład, nie wiem, jak to nazwać, kolum-
ny z symbolem gwiazdy i z jakąś tablicą… Wójt tej 
gminy powiedział, że on nie ma pieniędzy na zdemon-
towanie tego, ale wpadł na pomysł i zdjął gwiazdę 
oraz tablicę. Dzisiaj stoi kawałek betonu i nikt się 
nie zastanawia nad tym, czy to mógł być pomnik 
gloryfikujący system totalitarny. Ja nic nie sugeruję, 
ale tak też można, prawda?

Chciałbym jeszcze wrócić do ustawy o nazwach 
ulic i podać państwu przykład. Jak radziły sobie gmi-
ny? Zacznę od tego, że my tą ustawą chcemy pomóc 
samorządom, żeby samorządy miały narzędzie i żeby 
w końcu mogły zrobić porządek z pozostałościami 
tamtego systemu. Często jest tak, zresztą wiecie o tym 
państwo, że w samorządach są różne siły, część rady 
gminy czy rady miejskiej chce demontażu, część nie, 
i nie mogą tego problemu rozwiązać. My, przyjmując 
tę ustawę, po prostu im w tym pomagamy. Ale wrócę 
do nazw ulic. Proszę państwa, spotkałem się np. z taką 
sytuacją. Burmistrz jednej z miejscowości powiedział 
mi, że u niego jest ulica Radziecka i chcą zlikwidować 
tę nazwę. Ale jak zaczęliśmy na ten temat rozmawiać, 
to okazało się, że nazwa tej ulicy pochodzi od tego, 
że tamtędy chodzili rajcowie, i na cześć tych rajców 
uchwalili taką nazwę. To było wiele lat temu, nikt na 
to nie zwracał uwagi i nazwa ulicy została. W innej 
miejscowości była ulica Zawadzkiego. Gmina zmie-
niła nazwę na Zawadzkiego „Zośki” i dobrze jest, 
niczego więcej nie trzeba było zmieniać. Tak że dając 
ludziom, samorządom tę ustawę, naprawdę bardzo 
im pomożemy.

Mówimy o kosztach. Proszę państwa, w 80% 
przypadków będzie to dotyczyło jakichś tablic, ja-
kichś kamieni, tak że koszty będą nieduże, naprawdę. 
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(senator K. Wiatr) Senator Jan Żaryn:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Tylko dwa zdania à propos głosu senatora 

Mamątowa. Rozumiem, że intencja jest taka, żeby-
śmy nie drażnili lwa, niedźwiedzia, tym bardziej że 
być może tych niedźwiedzi i lwów jest więcej, ale bez 
wątpienia po to uczymy się sztuki dyplomacji, żeby 
znać sposoby dopominania się o swoje racje, również 
jeśli chodzi o polskie cmentarze poza granicami kra-
ju. Nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek był „ła-
skaw” przyrównywać polskie ofiary z okresu II wojny 
światowej, których miejsca pochówku znajdują się 
na terenie dawnego Związku Sowieckiego, do tych 
pomników, które znajdują się na terenie cmentarzy 
niewojennych, a gloryfikują reżim totalitarny. Myśmy 
się tam nie napraszali w latach II wojny światowej 
i nie byliśmy okupantami, tylko ofiarami. Myślę, że 
dyplomacja polska z takim problemem sobie poradzi, 
a jak nie, to zmienimy dyplomatów.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Informuję, że lista mówców została…

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek, chciałbym złożyć wniosek o to, 

aby jeszcze na tym posiedzeniu Senatu przeprowadzić 
trzecie czytanie i zobowiązać komisję do przedsta-
wienia sprawozdania.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze, zaraz do tego wrócimy. Dziękuję, Panie 

Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Czesław Ryszka 

złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyj-

nym na piśmie złożyli państwo senatorowie: Jerzy 
Czerwiński, Piotr Zientarski, Jan Żaryn, Andrzej 
Misiołek, Leszek Piechota, Grażyna Sztark.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu jest na sali? Nie ma.
W związku z tym, że zostały złożone wnioski o cha-

rakterze legislacyjnym, Senat kieruje projekt ustawy 
do Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz do 
Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Pan senator Jerzy Czerwiński zgłosił wniosek 
o wyznaczenie komisjom terminu przygotowania 
dodatkowego sprawozdania w celu przeprowadzenia 
trzeciego czytania projektu ustawy jeszcze na tym 
posiedzeniu Senatu.

To są tak ważne kwestie, że powinny one być ponad 
sporem politycznym czy partyjnym, ponieważ są 
one dla nas tak ważne. Muszę powiedzieć, że takim 
bezpośrednim impulsem do zabrania głosu była jed-
nak konstatacja w jednej z wypowiedzi, tutaj przed 
chwilą… W zasadzie można by ją sparafrazować tak: 
pomnik bez napisów do wynajęcia. Zdejmujemy na-
pisy, możemy tam zrobić inny pomnik. To jednak 
jest takie mocno koniunkturalne, sprzeczne z ideą tej 
ustawy. Ja rozumiem, że są względy ekonomiczne. 
Niemniej jednak pamiętam, jak, kiedy byłem młodym 
człowiekiem, odbudowywano w Krakowie pomnik 
Grunwaldzki na placu Matejki. I była wtedy bardzo 
duża dyskusja, trwająca wiele tygodni, że to nie jest 
najlepsze miejsce i że są lepsze miejsca na lokalizację 
tego pomnika. I jednak zwyciężył argument, że nie 
chcemy być wdzięczni Niemcom za to, że nam ten 
pomnik zburzyli i dzięki temu mamy go w lepszym 
miejscu. I on stoi w tym miejscu, w którym stał przed 
wojną, i ma taki wygląd, jaki miał przed wojną. I dla-
tego tutaj namawiam do refleksji. Nie wiem, którzy 
nasi bohaterowie chcieliby być upamiętniani na takim 
podkładzie – przepraszam za kolokwializm.

Dlatego ten pomnik bez napisów do wynajęcia… 
Ja bym jednak się zastanowił, czy to jest dobry po-
mysł. Pamiętam próby dewastacji pomnika Lenina 
w Krakowie, w Nowej Hucie czy w Poroninie. Ale 
pamiętam też, że w powiecie tarnowskim w 1957 r. 
młoda instruktorka harcerska, pani doktor Maria 
Żychowska, ze swoimi harcerkami zbudowała pomnik 
żołnierzy Armii Krajowej. Pomnik niesie wielkie, 
pozytywne emocje. I wtedy to ma głęboki sens. Pani 
doktor Żychowska, młoda, delikatna, wrażliwa kobie-
ta w swojej wczesnej młodości – ona wtedy jeszcze 
oczywiście nie miała stopnia doktora – zdobyła się 
na taki heroiczny czyn. A w 1957 r. to nie było takie 
oczywiste, czy coś takiego jest mile widziane, czy 
ona znajdzie kiedykolwiek w życiu pracę, czy może 
wyląduje w więzieniu, bo przecież tak się wtedy dzia-
ło. Tak więc myślę, że to wszystko jednak wymaga 
takiej głębszej refleksji i przede wszystkim rozmowy. 
Jak mi się wydaje, wiele osób tak jakby nie do końca 
to wszystko rozumie i traktuje to jako prosty odwet, 
jako „teraz my”. A tu nie o to chodzi. Przecież mó-
wiliśmy w tej Izbie o 1050-leciu chrztu Polski, o tych 
pięknych dziejach. Papież Franciszek pięknie mówił 
o tej dobrej pamięci, więc chciałbym, żeby głęboki 
namysł, refleksja i dobro też towarzyszyły tej ustawie. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Głos pragnie zabrać pan senator Jan Żaryn. Proszę. *Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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(wicemarszałek M. Koc) Po pierwsze, argumentowano to potrzebą działania, 
mądrością przed szkodą. Po drugie, mówiono o tym 
– jest to zawarte w apelu, za chwilę o tym powiem – 
że trzeba nawiązać w tym zakresie rozmowę, dialog 
z parlamentarzystami ze Zjednoczonego Królestwa, 
tak jak powinni to robić czy jak robią to przyjaciele. 
Po trzecie, zauważono, że wysiłki rządu, nawet pani 
premier, ale też innych instytucji, nie przynoszą ocze-
kiwanych rezultatów.

Wprawdzie obradowały nad tym 3 komisje, a więc 
znajomość apelu jest dość znaczna, jednak – mając na 
uwadze opinię publiczną, media, a także wszystkich 
senatorów, którzy nie brali udziału w tej dyskusji i nie 
słuchali argumentacji – chciałbym państwa pokrótce 
zapoznać nie tyle z treścią apelu, ile z jego filozofią.

Jeśli chodzi o kwestie redakcyjne, to zawarte są 
w nim zwroty – jest to nowością – do parlamentu 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii. 
Apeluje się o to, aby, po pierwsze, bardziej zauwa-
żalny był problem zachowań, pewnie nielicznych, 
Brytyjczyków, którzy tuż po Brexicie usiłowali nieja-
ko skonsumować na ulicy jego wyniki. Dochodziło za-
tem do przypadków dyskryminacji narodowościowej. 
Najczęściej mówiono, że agresję wywoływało uży-
wanie języka polskiego. W efekcie doszło do jednego 
przypadku napaści, w wyniku której poniósł śmierć 
obywatel Polski przebywający w Wielkiej Brytanii. 
Tuż po tym miały miejsce kolejne „incydenty” – tak 
nazywały je media brytyjskie – w których ciężko 
poszkodowani zostali kolejni nasi rodacy. Ambasada 
Polski w Wielkiej Brytanii naliczyła, że do momentu, 
w którym pisano ten apel, było 37 przypadków napa-
ści o charakterze ksenofobicznym, w tym 19 przypad-
ków napaści cielesnej. Oczywiście towarzyszyły temu 
inne akty w postaci napisów, wezwań czy utarczek… 
I to chcieliśmy – mamy taki obowiązek – unaocznić 
parlamentowi Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. 

To prawda, że rząd polski podjął błyskawiczną 
reakcję, wysyłając nawet grupę członków rządu na 
rozmowy z rządem brytyjskim. Prawdą jest również 
to, że pani premier osobiście rozmawiała z premierem 
Wielkiej Brytanii na temat tych zachowań, a właści-
wie na temat zaprzestania tego rodzaju ataków na 
Polaków. Przypominam, że Polacy – tu jest inaczej 
niż w poprzednim przypadku, czyli w przypadku 
uchodźców – przebywają na terenie Zjednoczonego 
Królestwa na legalnie, na podstawie porozumień, któ-
re Wielka Brytania zawarła w ramach przystąpienia 
do Unii Europejskiej. Jednym z podstawowych praw 
w Unii jest prawo do swobody przepływu wszyst-
kich obywateli na terenie całej Unii Europejskiej. Ten 
apel ma także uzasadnienie… Dodajmy jeszcze, że 
również Wysoka Izba się zapoznała… Sam marsza-
łek Senatu wystąpił z pismem chyba do parlamentu 
brytyjskiego, ale do Izby Lordów, jeśli się dobrze 
orientuję. Ja jego treści nie widziałem. Niedawno na-

Jeśli nie usłyszę głosów sprzeciwu, uznam, że 
Senat przyjął przedstawiony wniosek. Nie ma sprze-
ciwu.

Bardzo dziękuję.
A więc przechodzimy do następnego punktu.
(Głos z sali: Jeszcze komunikat.)
Komunikat, rzeczywiście.
Szanowni Państwo, pragnę poinformować, że 

punkt dotyczący informacji prezesa Rady Ministrów 
o stanie Kompleksowej umowy gospodarczo-handlo-
wej między Unią Europejską i jej państwami człon-
kowskimi a Kanadą, tzw. CETA, zostanie rozpatrzony 
jeszcze w dniu dzisiejszym, a nie, jak wcześniej za-
powiedziano, jutro. Dziękuję.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szóste-
go porządku obrad: drugie czytanie projektu apelu do 
Parlamentu Zjednoczonego Królestwa.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez grupę senatorów.

Projekt zawarty jest w druku nr 272, a sprawoz-
danie komisji w druku nr 272 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, 
pana senatora Jana Rulewskiego, o przedstawienie 
wspólnego sprawozdania komisji. Panie Senatorze, 
bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca  
Jan Rulewski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoki Senacie!
Jestem upoważniony jako sprawozdawca, a po czę-

ści też jako przedstawiciel wnioskodawców do przed-
stawienia sprawozdania z posiedzenia 3 komisji: praw 
człowieka – mówię w skrócie – ustawodawczej oraz 
spraw zagranicznych i Unii Europejskiej. Komisje te 
9 września pochyliły się nad projektem apelu i po-
stanowiły go nie poprzeć. 15 senatorów głosowało 
przeciw przyjęciu apelu, 11 za jego przyjęciem, 2 
wstrzymało się od głosu.

Podczas prac komisji miały miejsce wystąpienia 
senatorów, przedstawiciela rządu oraz działu legisla-
cyjnego. Szacunek wymaga, żeby najpierw przed-
stawić głosy przeciwników tego apelu. Po pierwsze, 
uważali oni, że to jeszcze nie ten czas, w którym by 
należało podjąć tego rodzaju uchwałę. Po drugie, 
wiele osób mówiło, że należy dać upust inicjatywom 
rządu. Po trzecie, uważano, że problem nie jest na tyle 
ważny, aby procedować nad formą apelu. Mniejszość 
odwrotnie – uważała, że ze względu na konstrukcję 
Senatu jak najbardziej słuszne jest to, aby Senat zajął 
się sytuacją Polaków w Wielkiej Brytanii po Brexicie. 



62
28. posiedzenie Senatu w dniu 19 października 2016 r. 

Drugie czytanie projektu apelu do Parlamentu Zjednoczonego Królestwa

(senator sprawozdawca J. Rulewski) sprzyjała polityka swobodnego przepływu ludności, 
a z niej oczywiście najbardziej skorzystali nasi roda-
cy. I w tym apelu intencja jest taka, żeby tego dobrego 
poziomu stosunków nie psuć, niezależnie od tego, 
czy Wielka Brytania już była w Unii Europejskiej, 
czy jak zadecydowano, nie będzie w niej. Po pro-
stu istnieje potrzeba prowadzenia dobrej, przyjaznej 
polityki parlamentów. Bo, jak wykazałem, to nie 
jest sprawa wybryków, incydentów. To jest sprawa 
kampanii politycznej, w której brali udział nie tylko 
politycy, nawet ci, którzy pisali złe korespondencje 
z Brukseli o emigracji, a którzy dzisiaj są w rządzie, 
np. Boris Johnson, ale również media. To jest rów-
nież kwestia szerzenia pewnej histerii zagrożenia, 
nieuzasadnionej.

Pragnę tylko, w taki jakby lustrzany sposób, za-
uważyć, że w tym czasie, kiedy miała miejsce akcja 
w sprawie emigracji, również przepływu kapitałowego, 
w drugą stronę kapitał, ludzie, kultura angielska… To 
wszystko było z otwartością witane w Polsce. Anglia 
należy do jednego z czołowych inwestorów w Polsce. 
W Polsce stało się również obowiązkowe zdawanie eg-
zaminów z języka angielskiego w szkołach, zwłaszcza 
średnich. Kultura brytyjska oczywiście wywalczyła 
moim zdaniem pierwsze miejsce w zakresie propa-
gowania twórców i wytworów kultury angielskiej, że 
wspomnę o filmach, ale i festiwalach szekspirowskich. 
Myślę, że to też zobowiązuje do tego, żeby we wzajem-
nych stosunkach zachować choćby zasady wzajemno-
ści, już nie mówię o równości.

Powtarzam, że uchwała – już ostatnie słowo – 
proponuje powołanie takiego nieznanego, powiedz-
my, rozwiązania, aby przyjaciele nawiązali dialog 
poprzez roboczą grupę parlamentarzystów. Dlaczego 
tak? Dlaczego nie wystarczą zwykłe, rutynowe dzia-
łania rządów, parlamentów? Istnieje przecież grupa 
parlamentarna polsko-brytyjska i prawdopodobnie 
wzajemna w Wielkiej Brytanii. Ano dlatego, że zda-
niem Wielkiej Brytanii wydarzenia mają charakter 
incydentalny i jest ona w stanie je uśmierzyć, ograni-
czyć – bo trudno wyeliminować – poprzez działania 
organów prawa Wielkiej Brytanii. Również dlatego, 
że według oświadczenia rządu brytyjskiego jest on 
przeciwny wszelkim aktom ksenofobii i podejmie 
wszelkie działania, żeby to nie miało miejsca. Jednak 
uważamy, że to nie jest wystarczające, zwłaszcza że 
rząd, jak każdy rząd na świecie, ma ograniczone moż-
liwości działania. Nie może swobodnie się wypowia-
dać na temat np. artykułów zamieszczanych w takich 
gazetach jak „The Sun” czy „Daily Telegraph”, które 
zorganizowały opinię na rzecz Brexitu i przeciwko 
polskim pracownikom, polskim bezdomnym, polskim 
zasiłkom.

Grupa robocza to też miejsce nie tylko do wzajem-
nej rozmowy, ale do spotkań właśnie z innymi śro-
dowiskami. Moim marzeniem pozostaje choćby takie 

deszła odpowiedź, ale jest to odpowiedź, powiedzmy 
grzecznie, zdawkowa, bo mówi jedynie o tym, że 
parlament brytyjski pozostaje w dialogu z ambasadą 
Polski w Anglii. Wprost nie poruszono tego, co jest 
treścią apelu.

I teraz najważniejsze. Układ redakcyjny tego apelu 
nie polega tylko na kwitowaniu, na ilustrowaniu tych 
wszystkich aktów, które miały miejsca – tam propo-
nuje się pewną receptę. Recepta ta polegałaby na po-
wołaniu wspólnej parlamentarnej grupy roboczej do 
spraw emigracji w Wielkiej Brytanii. Nie trzeba w tej 
Izbie tego uzasadniać, więc wspomnę tylko, że w tej 
chwili jest to najliczniejsza grupa narodowościowa 
na terenie Wielkiej Brytanii – sięga 1 miliona osób – 
i nic nie wskazuje na to, żeby na razie, dopóki Wielka 
Brytania ostatecznie nie opuści Unii Europejskiej… 
Do tego czasu będą stosowane wszystkie zasady, do-
kumenty podpisane przez Polskę i Wielką Brytanię. 
Ta grupa może więc się powiększyć. Statystyka wska-
zuje, że corocznie grupa ta rośnie o 40 tysięcy osób. 
To nie jest tylko problem przestrzegania przepisów. 
Podobnie jak w przypadku uchodźców, o których roz-
mawialiśmy w punkcie chyba czwartym… Ta liczba 
wzrasta. Jest potrzeba zrozumienia tego, że nagle, 
w ciągu kilku lat na teren Wielkiej Brytanii przybyło 
za pracą, za nauką, za kontaktami rodzinnymi prawie 
1 milion Polaków.

Trzeba również brać pod uwagę to, że w apelu 
zawarta jest przesłanka, która mówi o tym, iż do-
tychczasowe stosunki polsko-brytyjskie miały się do-
brze. Powiedziałbym nawet, że mogą być pojmowane 
jako wzorzec ze względu na trwałość wyniesioną ze 
zmagań zwłaszcza w okresie drugiej wojny świa-
towej, z relacji późniejszych dotyczących poparcia 
Wielkiej Brytanii wobec aspiracji wolnościowych 
Polski w okresie zmagań, a więc w 1981 r. – przykład: 
działania pani Thatcher – i jeszcze późniejszych, kie-
dy to Wielka Brytania była naszym sojusznikiem, je-
śli chodzi o wstąpienie do NATO i Unii Europejskiej. 
Trzeba również zauważyć fakt pierwszego, szerokiego 
otwarcia się Wielkiej Brytanii na tę falę przybyszów 
emigracji polskiej. Jest to wielki kapitał, którego nie 
można w żaden sposób zatracić, ale i nie można go ob-
ciążać hipoteką ksenofobicznych wystąpień. W apelu 
zauważa się również, że przyczyną tych wystąpień 
stała się przede wszystkim kampania referendalna 
przed Brexitem zakończona rzeczywiście nieoczeki-
wanie wystąpieniem… czy też niezgodą społeczeń-
stwa, wyborców angielskich na uczestnictwo Wielkiej 
Brytanii w dalszych dziejach zjednoczonej Europy.

Apel, czego nie zauważa się ze względu na ob-
szerność tekstu… Zauważamy jednak, że jednym 
z 3 zagadnień, które były przedmiotem referendum, 
była właśnie niewłaściwa polityka emigracyjna, której 



63
28. posiedzenie Senatu w dniu 19 października 2016 r. 

Drugie czytanie projektu apelu do Parlamentu Zjednoczonego Królestwa

(senator sprawozdawca J. Rulewski) Chciałbym w kilku słowach odnieść się do apelu, 
do tej inicjatywy. Nie mamy, mówiąc wprost, krytycz-
nej opinii – to nie o to chodzi – ale chcielibyśmy, by 
poznane zostało stanowisko ministerstwa w sprawie, 
której poświęcony miałby być ten apel.

W naszej opinii parlamenty obu krajów mają do 
odegrania bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o zbliże-
nie między polskim i brytyjskim społeczeństwem. 
Ważnym instrumentem w tym zakresie byłyby bezpo-
średnie kontakty, wizyty, konsultacje, także marszał-
ków obu izb. Przykładem tego jest m.in. ostatni list 
pana marszałka Karczewskiego. Ważną płaszczyzną 
dialogu są prace parlamentarne grup przyjaźni, o któ-
rych wspomniał pan Rulewski. Jednak w naszej opi-
nii, może zbyt śmiałej, intensywność tych kontaktów 
nie jest tak bogata, by można było uznać tezę, także 
pana senatora, o wadze i intensywności naszych rela-
cji dwustronnych, za odzwierciedloną w kontaktach 
parlamentarnych. Popieramy działania zmierzające do 
zintensyfikowania współpracy w kwestii statusu oraz 
praw Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. 
Współpraca taka pozwoli również niwelować pro-
blemy, z którymi mają do czynienia nasi obywatele, 
w tym sprawę incydentów na tle ksenofobicznym. 
Liczymy na organizację spotkań i wspólnych wizyt 
polskich i brytyjskich parlamentarzystów. Ze stro-
ny brytyjskiej odnotowujemy sygnały świadczące 
o gotowości do dialogu w sprawie sytuacji naszych 
obywateli. Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce 
jest gotów spotkać się z przedstawicielami parlamen-
tu w celu zarówno zapoznania się ze stanowiskiem 
i działaniami władz polskich, jak i przedstawienia 
oczywiście działań władz brytyjskich. Wczoraj miało 
miejsce spotkanie komisji do spraw europejskich Izby 
Lordów z ambasadorem Rzeczypospolitej w Wielkiej 
Brytanii, panem Rzegockim, na temat właśnie sy-
tuacji Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii.

W MSZ przygotowujemy kampanię informacyjną 
w Wielkiej Brytanii, której celem będzie przeciw-
działanie nietolerancji i wzmocnienie pozytywne-
go wizerunku Polaków zamieszkałych w Wielkiej 
Brytanii. Liczymy w tej kwestii także na współpra-
cę z Senatem, chociażby ze względu na to, że Senat 
ma w swoim zakresie tradycyjną misję opieki nad 
Polakami za granicą. MSZ i podległe służby konsular-
ne monitorują sytuację naszych obywateli w Wielkiej 
Brytanii, interweniują u władz brytyjskich w przy-
padku naruszeń ich praw i podejmują działania na 
rzecz zagwarantowania praw polskich obywateli na 
Wyspach po ewentualnym Brexicie. Dziękuję tak-
że o wspomnieniu tych działań przez pana senatora. 
Poprzednio w czasie prac komisji wspominaliśmy 
o tych wizytach, o spotkaniach, więc nie będę tego 
przypominał.

Co do tekstu, to chciałbym jedynie wrócić do tej 
uwagi – to było dyskutowane w czasie prac komisji – 

coś, że mogłyby być – może to marzenie – wspólne 
dyżury parlamentarzystów Polski i Wielkiej Brytanii, 
na których można by rozmawiać z ludźmi w środo-
wiskach lokalnych i tworzyć właśnie tą pożądaną 
atmosferę współpracy i przyjaźni.

Wysoka Izbo, kończąc, wnoszę o rewizję uchwa-
ły, którą podjęły komisje. Ta uchwała jest w intere-
sie właśnie miliona Polaków. Niezależnie od tego, 
co sądzimy o emigracji i jakie mamy plany, na dziś 
40% z nich jasno wskazuje, że nie widzi możliwo-
ści powrotu do Polski pod żadnym warunkiem, 60% 
też nie widzi, aczkolwiek uzależnia to od pewnych 
warunków. Zatem będziemy mieli do czynienia przy-
najmniej z paroletnim okresem… Skazani jesteśmy na 
co najmniej paroletni okres tych stosunków i zacho-
wanie w nich praw, które podpisała Wielka Brytania 
i Polska. Mówię tu o europejskiej Konwencji praw 
człowieka i podstawowych wolności.

Dalej, przecież z tej obecności korzystają zarówno 
Brytyjczycy, jak i my. Moim zdaniem interesy ja-
kichkolwiek grup zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej 
Brytanii nie będą mogły przeszkadzać. W tym prze-
konaniu, Wysoka Izbo, wnoszę o przyjęcie apelu.

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo…)
Jednocześnie wnoszę, aby trzecie czytanie odbyło 

się jeszcze na tym posiedzeniu.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do upoważnionego przedstawiciela wniosko-
dawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili 
do ich reprezentowania również pana senatora Jana 
Rulewskiego.

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

Dziękuję bardzo.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos w spra-

wie przedstawionego projektu apelu?
Jest z nami pan minister Marek Ziółkowski, podse-

kretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Czy pan minister pragnie zabrać głos?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Marek Ziółkowski: Tak.)
Bardzo proszę, Panie Ministrze. Zapraszam.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Marek Ziółkowski:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
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(podsekretarz stanu M. Ziółkowski) się, o ile dobrze pamiętam, w marcu. Moje pytanie 
dotyczy tego, czy rządowi znane są zamierzenia rządu 
w zakresie polityki emigracyjnej. Jak wiadomo, są 
różne stanowiska, płyną różne wieści dotyczące a to 
listy proskrypcyjnej pracodawców, którzy będą za-
trudniać między innymi Polaków, a to wycofania się 
z akcji zasiłkowej i tym podobne. Rozumiem, że rząd 
to wszystko śledzi, ale chcę zapytać, czy są znane fak-
ty, które by wskazywały na to, że jednak powinno tu 
być uspokojenie, a nie jakaś ofensywa parlamentarna.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Marek Ziółkowski:

Dziękuję uprzejmie, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, Brexit – tak to przedstawialiśmy 

w czasie pracy komisji – jest poważnym wyzwaniem 
dla Polski i dla innych państw unijnych. Zdajemy 
sobie sprawę z jego ewentualnych konsekwencji 
i z trudności w negocjacjach. Z Wielką Brytanią 
chcemy utrzymać, jak to wielokrotnie podkreślali-
śmy, bardzo bliskie relacje w polityce bezpieczeń-
stwa i relacje gospodarcze. Musimy jednak liczyć 
się z faktami, z tym, że Brexit nastąpi. Pani premier 
Wielkiej Brytanii potwierdziła, że… Odpowiem 
wprost. Niekoniecznie możemy uważać to za przy-
spieszenie, gdyż pierwsze głosy były takie, że będzie 
to w końcu tego roku, a w tej chwili mówi się o marcu 
przyszłego roku. Jedyną realną odpowiedzią co do 
terminu będzie tu formalny fakt złożenia wniosku 
zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Rząd 
brytyjski nie uczynił jeszcze żadnego formalnego 
kroku, były tylko różne oświadczenia. Na ile to, co 
powiedziała pani premier, potwierdzi się w marcu... 
Być może wcześniej nastąpią jakieś fakty prawne, 
które potwierdzą, że Wielka Brytania faktycznie zło-
ży odpowiedni wniosek, ale na razie są tylko oświad-
czenia i komentarze medialne. Innych faktów nie ma.

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

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! 

Jak pan ocenia… Nie wiem, czy ma pan takie dane. 
Czy fala wystąpień przeciwko Polakom na tle rasi-
stowskim wzmaga się, czy też raczej ulega zmniej-
szeniu? Czy liczba wypadków jest coraz większa, czy 

odnośnie do tego terminu i ewentualnie kryjącej się 
za nim treścią dotyczącą parlamentarnej grupy do 
spraw emigracji wspólnotowej. Powtórzę naszą opi-
nię, że jest to termin, który może sugerować zajmowa-
nie się przez tę grupę Brytyjczykami w Niemczech, 
Portugalczykami w Polsce, Francuzami we Włoszech, 
a nie tylko Polakami w Wielkiej Brytanii czy też 
Brytyjczykami w Polsce. To może prace kompliko-
wać. Jeśli ta grupa miałaby być, jak pan senator uści-
ślił, grupą do spraw emigracji Polaków w Wielkiej 
Brytanii, to pewnie by o to chodziło.

Apelujemy także, właśnie w różnych formach kon-
taktów, próby sondowania, do najważniejszej grupy, 
jakiej ten apel dotyczy, czyli do Polaków w Wielkiej 
Brytanii. Przedstawicielom naszego rządu w czasie 
tych ostatnich wizyt, naszym dyplomatom… Często 
mamy spotkania z Polakami w Wielkiej Brytanii i oni 
starają się… Oni przede wszystkim potwierdzają, że 
raczej nie wrócą z różnych powodów i nie traktują 
tego jako okoliczności pogarszającej ich los, twier-
dzą, że Wielka Brytania jest dla nich krajem – wie-
lu tak twierdzi – wybranym i tak ma pozostać. Bez 
bagatelizowania oczywiście powagi sytuacji Polacy 
zazwyczaj apelują o uspokajanie nastrojów, ale oczy-
wiście niewyciszanie sprawy. Kierując się tą opinią, 
chcielibyśmy także zwrócić uwagę, że ta nasza grupa 
społeczna ma także do odegrania jakąś rolę w tej spra-
wie. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję, Pani Marszałek.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Grzegorz Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Marek Ziółkowski: 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 chce zadać takie 
pytanie?

Pan senator Rulewski.
Panie Ministrze, poprosimy jeszcze na chwilę do 

mównicy.

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze, od czasu, kiedy wpłynął pro-

jekt tego apelu, miały miejsce różne działania rządu 
i pojawiło się więcej faktów. Między innymi poja-
wiła się decyzja rządu brytyjskiego, pani May, co 
do przyspieszenia występowania Wielkiej Brytanii 
z Unii Europejskiej. Rozmowy na ten temat zaczną 
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(senator J. Czerwiński) zwolenników poglądu – i ja się do nich zapisuję – że 
w stosunkach posteuropejskich i po Brexicie Polska 
ma szczególną rolę ze względu na liczbę tych… a tak-
że z uwagi na te incydenty. I jest pytanie do rządu: 
czy polski rząd oprócz tych oczywistych negocjacji 
brytyjsko-unijnych podejmie się negocjacji dwustron-
nych, uwzględniających tę masę krytyczną naszych 
rodaków… Nie myślę tu o tym, żeby wyprzedzał lub 
poprawiał, ale żeby jednak, skoro Anglia, jak twier-
dzi, będzie suwerenna, co znaczy, że będzie skłonna 
do rozmów dwustronnych lub że będzie korzystna 
sytuacja… Czy rząd przewiduje taką opcję?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Marek Ziółkowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, nie dam się namówić na ujawnie-

nie nawet jakichś wskazówek, które sobie układamy 
do negocjacji z Wielką Brytanią czy negocjacji Unii 
Europejskiej z Wielką Brytanią w sprawie Brexitu, 
a szczególnie co do praw pracowników i przepływu 
osób. Nie ma jeszcze tego podstawowego faktu poli-
tycznego, jakim jest wniosek brytyjski. Ale nie ma 
jeszcze także – dopiero w Komisji Europejskiej, z in-
nymi państwami europejskimi, w różnych formatach, 
dwustronnych, V4 i innych, dyskutujemy na ten temat 
– jakichś zarysów linii negocjacyjnych w tej sprawie. 
Poza tym uważa się… To jest opinia komentatorów, 
nie chcę powiedzieć, że się z nią liczymy, ale ją roz-
ważamy. Na pewno byłoby w tej chwili ryzykiem 
podejmowanie politycznej decyzji, czy przystępu-
jemy do dwustronnych rozmów z Wielką Brytanią, 
bo tak naprawdę korzyści, które byśmy uzyskali, po 
pół roku mogłoby się okazać mniemanymi, gdyż inne 
państwa z Wielką Brytanią generalnie, jeśli chodzi 
o zagadnienie przepływu osób, uzyskałaby znacznie 
większe koncesje czy przywileje, czy lepsze rozwią-
zania. W tej chwili takiego ryzyka z politycznego 
punktu widzenia nie ma sensu podejmować.

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

Senator Aleksander Pociej:

Ja bardzo się cieszę, że przy okazji tej uchwały mo-
żemy wysłuchać zdania przedstawiciela Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych. Bardzo się cieszę również, że 

coraz mniejsza? Tydzień po tygodniu… Jaka mniej 
więcej jest tendencja?

Kolejna kwestia. Nie wiem, czy pan jest upoważ-
niony do mówienia o tym. Proszę powiedzieć prostym 
tekstem, czy proponowana uchwała będzie dla nas 
korzystna, czy niekorzystna. Czy nam, to jest rządo-
wi, przeszkodzi, czy pomoże?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Marek Ziółkowski:
Nie czuję się na tyle mocny w statystyce, by oce-

nić, czy jest tu jakaś tendencja. To jest trzydzieści 
kilka przypadków na kilkaset tysięcy obywateli. To 
liczba, na podstawie której rysowanie tendencji było-
by zbyt wczesne. Niestety, by uznać, że jest to tenden-
cja, trzeba by pewnie dłuższego okresu, na przykład 
półrocza. Wtedy faktycznie moglibyśmy to ocenić.

Co do apelu i jego skuteczności czy też roli pomoc-
niczej… Nie chciałbym tego tak nazywać. To raczej 
rząd może pomóc parlamentowi czy Senatowi, jeśli 
byłaby taka prośba w jakichś aktach. Powiedziałbym 
tak: widzimy potrzebę kontaktów z parlamentarzy-
stami brytyjskimi, ale czy ten kontakt ma być w for-
mie apelu… No, wypadałoby – tak sądzimy, taka 
jest moja opinia – sprawdzić wcześniej, czy poprzez 
naszą ambasadę, naszego ambasadora, czy właśnie 
poprzez ambasadora brytyjskiego w Warszawie, na 
ile brytyjscy parlamentarzyści… nie to, czy chcie-
liby odpowiedzieć na ten apel, ale np. czy chcieliby 
powołać taką grupę, o jakiej wspomina pan senator 
czy o jakiej mówi się w tym apelu. Jeśli w apelu pro-
ponuje się konkretne działania, to ich skuteczność 
można jednak nieco wcześniej, przed ogłoszeniem 
apelu spróbować ocenić. Dziękuję.

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

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze, no, jest pan znawcą tych proble-

mów… Przystępujemy do bardzo gorącej pracy. I te-
raz pojawiają się w publicystyce takie rozwiązania. To 
Wielka Brytania występuje z Unii Europejskiej, więc 
ciężar negocjacji powinien spoczywać – ciężar czy 
wyłączny ciężar – na Unii Europejskiej. Ale są głosy 
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(senator A. Pociej) Szymańskim, czy to z innymi moimi kolegami – na 
temat różnych scenariuszy dla Polski i dla Wielkiej 
Brytanii, na temat konsekwencji gospodarczych i po-
litycznych, na temat wspólnej polityki bezpieczeń-
stwa i obrony, a nawet na temat polityki globalnej. 
Dyskutujemy na ten temat i możemy przedstawić 
różne analizy. W tej chwili nie jestem przygotowany 
do wygłaszania jakiegoś referatu na ten temat, ale 
jest to coś, do czego się przymierzamy. Oczywiście 
już pierwszego dnia po referendum mieliśmy w mi-
nisterstwie kilka analiz na ten temat, a w tej chwili 
one są nieco bardziej pogłębione. I jeśli będzie ta-
kie życzenie, to zapewne moi koledzy, szczególnie 
minister Szymański, takie analizy przedstawią. Na 
dodatek będą to już analizy skonfrontowane ze stano-
wiskiem innych państw, bo odbyliśmy już wiele – no, 
właściwie rozmawialiśmy już z większością państw 
Unii Europejskiej – konsultacji na temat konsekwencji 
Brexitu. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Ambrozik. Proszę o pytanie…
(Senator Aleksander Szwed: Nie, ja.)
Aha.

Senator Aleksander Szwed:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam pytanie. No, wiemy, że po 

tych incydentach w Harlow nastąpiła szybka i stanow-
cza reakcja rządu, zarówno ze strony pani premier 
Beaty Szydło, jak i pana ministra Waszczykowskiego. 
Pan marszałek Stanisław Karczewski też wystąpił 
z listem. Czy według pana wiedzy były jakiekolwiek 
problemy po stronie brytyjskiej z tym, żeby wyjaśnić 
te incydenty? Czy strona brytyjska w jakiś sposób 
utrudniała wyjaśnienie tych incydentów i zapobie-
ganie im w przyszłości?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Marek Ziółkowski:
Nie, tego, co mógłbym nazwać utrudnianiem do-

stępu do dokumentów czy informacji o śledztwie… 
Nie było takich przypadków. Były za to przypadki 
współpracy na różnych poziomach, także wizyty 
naszych policjantów w Wielkiej Brytanii – nie tylko 
przedstawicieli rządu, lecz także funkcjonariuszy, 
którzy zapoznają się z tymi przypadkami w Wielkiej 
Brytanii. Dziękuję.

koledzy tak się troszczą o to, czy ta uchwała zaszko-
dzi naszym stosunkom, czy nie, do tego stopnia, że 
padło to pytanie do pana ministra, bo jest to wyraz 
daleko idącej rozwagi. Szkoda tylko, że jak niedaw-
no uchwalaliśmy uchwałę dotyczącą Ukrainy, to tej 
troski zabrakło i tych pytań nie było, nie było też 
wyraźnej odpowiedzi ze strony ministerstwa.

Ale chciałbym się czegoś dowiedzieć o dwóch 
następujących kwestiach. Po pierwsze, czy państwo 
macie jakąś wiedzę, czy prowadziliście jakąś staty-
stykę… Czy rzeczywiście pogorszyła się sytuacja 
związana z tymi napaściami, atakami? Czy wcze-
śniej, przed Brexitem, przed decyzją wyrażoną w re-
ferendum, było lepiej, a po referendum jest gorzej? 
Chciałbym wiedzieć, czy państwo dysponujecie ta-
kimi analizami.

Po drugie, czy prowadzicie państwo analizę do-
tyczącą tego – a jeżeli tak, to chciałbym wiedzieć, 
jakie jest państwa zdanie – jakie długofalowe kon-
sekwencje dla Polaków mieszkających w Anglii 
może mieć moment, w którym Anglia rzeczywiście 
wyjdzie z Unii Europejskiej? Czy prowadzili pań-
stwo tego typu analizy, zwłaszcza pod kątem bardzo 
ożywionej dyskusji trwającej w tej chwili w Anglii, 
gdzie nawet zwolennicy Brexitu uważają, że to nie 
powinna być domena rządu, tylko parlamentu? Czy 
mógłby pan jakoś poszerzyć naszą wiedzę na ten 
temat? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Marek Ziółkowski:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Co do tej 

pierwszej kwestii, to nie ma jakiegoś głębokiego 
sporu, czy tych kilkadziesiąt incydentów, jakie się 
wydarzyły tuż po referendum, było przedłużeniem 
jakichś wcześniejszych tendencji. Nie, nie było. Z na-
szych obserwacji wynika, że to było związane ze 
swego rodzaju napięciem, jakie w Wielkiej Brytanii 
wywoływało mnóstwo różnych haseł związanych 
z kampanią dotyczącą Brexitu, także haseł antyimi-
granckich. Tak że stwierdzam, że bez wątpienia to był 
ten okres, kiedy było najwięcej incydentów związa-
nych z napadami na Polaków. Czy sytuacja uspokoi 
się dzisiaj, czy za 3 miesiące – bo mamy nadzieję, że 
to jest taka właśnie perspektywa – to tego nie mogę 
powiedzieć.

Co do Brexitu to, o ile pamiętam, na forum kil-
ku komisji dyskutowano już – czy to z ministrem 
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rakter, powiedziałbym, mentalno-obyczajowy. Bo 
gdy pada sugestia ministra rządu brytyjskiego, żeby 
były prowadzone listy przedsiębiorców, którzy za-
trudniają cudzoziemców, w tym oczywiście Polaków, 
to przecież nie jest to naruszanie prawa. Na szczęście 
w Wielkiej Brytanii zostało to uznane za przejaw 
nieodpowiedzialności i minister pracy wycofał się 
z tego stanowiska.

Najważniejsze jest tu to – pan minister to potwier-
dził – że my nie znamy zamiarów polityków bry-
tyjskich, którzy bardzo literalnie realizują obietnice 
wyborcze. Jest to łatwe, ponieważ jest tam system 
dwupartyjny. Gorzej jest w Polsce, gdzie trzeba two-
rzyć koalicje i niejako wyrównywać czy komasować 
obietnice.

Nie ma wątpliwości, że rząd brytyjski wyko-
na mandat wyborczy – potwierdza to pani May – 
i Wielka Brytania w krótkich abcugach, jak mówią 
Niemcy, opuści Unię. I jest pytanie: co będzie z mi-
lionem Polaków i tymi, którzy dzięki emigrantom 
w niemałej liczbie uzyskują z tego różne tytuły, od 
tych, krytykowanych przez Brytyjczyków, którzy po-
bierają zasiłki, zasiłki z tytułu bezrobocia, zasiłki na 
dzieci, po tych, którzy jeszcze nie uzyskali praw do 
rezydentury czy legalnego pobytu? O obywatelach 
nie wspominajmy, oni zostaną na pełnych prawach. 
Zatem jest to zagadnienie nie tylko samej emigracji.

Senat jest jak najbardziej umocowany do tego, żeby 
zająć w tych sprawach stanowisko. Powiem szczerze, 
prawica czy też większość w tym Senacie, w tym 
pan marszałek Karczewski, bardzo zabiegały o to, 
żeby sprawy emigracji były przypisane Senatowi. 
Przypisane zostały również środki. Moim zdaniem 
Senat w tej sprawie milczeć nie może. Oczywiście 
zgadzam się, że występując z różnego rodzaju inicja-
tywami, Senat musi się liczyć z tym, co jest w uchwa-
le napisane. My nie chcemy pogarszać obecnych sto-
sunków, nawet wtedy, kiedy Anglia ogłasza, nie da 
się ukryć, suwerenność, czyli jednak niezależność 
od zjednoczonej Europy, w tym od Polski. My tego 
potencjału psuć nie chcemy. Chcemy nadal obecności 
brytyjskiej w Polsce, obecności kapitałowej, kultu-
ralnej, ale chcemy też, żeby obowiązywała zasada 
pewnej symetrii.

W Wielkiej Brytanii znane są działania organi-
zacyjne ze strony parlamentu, które są nakierowane 
na pewne tematy. Wielka Brytania przed przystą-
pieniem do Unii utworzyła grupę parlamentarną do 
spraw wstąpienia Wielkiej Brytanii do Unii, grupę, 
nie wiem, czy nazwała ją roboczą, czy nie, ale utwo-
rzyła grupę, która miała przygotowywać elementy 
wstąpienia. Wcześniej już wykazałem, że działania 
rządu nie mogły doprowadzić do osiągnięcia wszyst-
kich efektów, ponieważ te ekscesy i być może te, które 
mogą wystąpić w trakcie procedowania – oby ich 
nie było – są poza oddziaływaniem rządu. Mówię tu 

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Marek Ziółkowski: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na wstępie chcę jeszcze raz podziękować panu 

ministrowi za życzliwość i rzeczowość w podejściu do 
tego apelu i za zachowanie oczywistego dystansu, jaki 
dzieli władzę wykonawczą i ustawodawczą. Jeśli nie 
powiedziałem tego w sprawozdaniu, to tylko dlatego, 
że uważałem, że pan zrobi to lepiej. Potwierdzam, że 
pańskie wypowiedzi są bardzo dobrym przykładem 
współdziałania rządu i parlamentu.

Wysoka Izbo! W tym krótkim apelu, do które-
go zgłaszano wiele uwag… Były uwagi od działu 
legislacyjnego i wymagające uwagi pana senatora 
Czerwińskiego. Jako przedstawiciel wnioskodawców 
wszystkie je uwzględniłem. Zgłoszę to w formie po-
prawki. Jednak wypada tu jeszcze dodać, że ze zro-
zumiałych względów w tym apelu nie są zawarte 
wszystkie informacje, także te, o których nie mówią 
media.

Szef brytyjskiego urzędu do spraw zwalczania 
ksenofobii i rasizmu powiada, że po decyzji o Brexicie 
– bardzo skracam – sytuacja w zakresie wystąpień 
ksenofobicznych w Anglii się nasiliła. Co ważniejsze, 
potwierdza on, że ta wiedza wynika przede wszyst-
kim z rejestracji takich wypadków. W tym swoim 
opracowaniu czy też wywiadzie ujawnia on, że re-
jestracja – a w Anglii jest ona na dobrym poziomie 
– ujmuje tylko najbardziej jaskrawe przypadki. Nie 
rejestruje się przypadków, w których ludzie cierpią, 
ale milczą. Jest to zjawisko znane nie tylko w Wielkiej 
Brytanii, ale także w Niemczech, gdzie ludzie bali się 
przyznawać do polskości, żeby nie tracić szans pobytu 
na terenie Niemiec. To zjawisko jest mi znane z au-
topsji – samochody nie mogły stawać przed domami 
gospodarzy i trzeba było ukrywać je na parkingach.

Nie ma tam tego, że wobec wielu Polaków, którzy 
posiadają różny status pobytu, od statusu zalegali-
zowanego poprzez uzyskanie obywatelstwa po rezy-
denturę czy też prawo stałego pobytu, w momencie 
Brexitu będzie, co oczywiste, stosowana inna poli-
tyka. Ci, co nie będą mieli zalegalizowanego pobytu 
– a nie jest to mała liczba – będą musieli podporząd-
kować się prawodawstwu angielskiemu.

Nie ma tam również opisanych tych wszystkich 
represji, które już się pojawiają, a które mają cha-
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(senator J. Rulewski) wypowiadają się, że nie ma ona również mandatu do 
tego, żeby przeprowadzić negocjacje tylko i wyłącz-
nie według jej zdania i jej widzimisię. I tutaj możemy 
zostać zaskoczeni, możemy być świadkami bardzo 
wielu niespodzianek.

Myślę, że ta dyskusja i kłopot, który mamy dzisiaj, 
powinny nam również uświadomić, bardzo dobitnie, 
że nie możemy tu, w kraju, na użytek wewnętrzny, 
prowadzić jednowymiarowej dyskusji w związku 
z migracją ekonomiczną, która, że tak się wyrażę, 
puka do nas, do Europy. Niestety, bardzo rzadko 
w dyskursie publicznym bierzemy pod uwagę, że pol-
ska imigracja w co najmniej 3 krajach, i to dużych 
krajach – mówię o Niemczech, o Anglii i o Irlandii… 
Polscy imigranci są tam bądź pierwszą bądź drugą 
największą grupą. W związku z tym nasze wypo-
wiedzi tutaj, w przestrzeni publicznej, jednoznacz-
ne wypowiedzi przeciwko jakiejkolwiek obecności 
przybyszów spoza granic Unii Europejskiej, muszą 
– i zawsze będą – wracać do nas nie najprzyjemniej-
szym bumerangiem w dyskusjach na temat sytuacji 
Polaków na Zachodzie, odnośnie do której w spo-
sób oczywisty nagle mamy zupełnie inne zdanie niż 
w kwestiach, o których przed chwilą mówiłem, do-
tyczących ewentualnej migracji do Polski.

Chciałbym, abyśmy bardzo mocno zainteresowali 
się… I będę się starał, żeby w Senacie taka pogłębio-
na dyskusja na temat nie tylko skutków Brexitu dla 
Polaków na Wyspach, ale w ogóle skutków pewnej 
dekompozycji Unii Europejskiej w kontekście obecnej 
prowadzonej przez nas polityki zagranicznej i wypo-
wiedzi tak członków rządu, jak i liderów partyjnych… 
Żeby zastanowić się, w jaki sposób ta dyskusja, która 
jest głównie na potrzeby polityki wewnętrznej, odbija 
się na naszych możliwościach działania w ramach 
Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję za ciekawą wypowiedź.
Nie widzę zgłoszeń.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
(Głos z sali: Jeszcze wnioski o charakterze legi-

slacyjnym.)
Tak, tak. Rozumiem, że wniosek pana senatora 

Rulewskiego jest wnioskiem o charakterze legisla-
cyjnym.

Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 
do przedstawionego wniosku?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Marek Ziółkowski: W tej chwili nie. 
Dziękuję bardzo.)

W związku z tym, że zostały zgłoszone wnioski 
o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje projekt 
apelu do Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw 

o mediach, wskazałem, które to tytuły przewodziły 
akcji brexitowej, były to także postawy mentalne, 
zwłaszcza w małych miejscowościach, autonomicz-
nych, w samorządach, bądź działania grup obywa-
telskich, które brały udział w kampanii wyborczej 
jako przeciwnicy przynależenia Wielkiej Brytanii 
do Unii Europejskiej.

Wysoka Izbo, będzie tworzone prawo. Dobrze 
by było, żeby to prawo było pod naszą obserwacją. 
Jeszcze lepiej by było, gdyby w trakcie tworzenia tego 
prawa w Izbie Gmin miały miejsce spotkania. To jest 
to, czego nie obejmuje wyobraźnia brytyjska, i być 
może to, czego my nie jesteśmy w stanie zrozumieć. 
Właśnie utworzenie takiej grupy roboczej ad hoc – 
nie da się ukryć, to nie jest jakaś metodyczna grupa 
– ma wyjść naprzeciw zasadzie: Polak mądry przed 
szkodą. Ja myślę, że z samego faktu rozmowy nie 
może wynikać to, że my naruszamy autonomię czy 
niepodległość Wielkiej Brytanii, czy nawet autonomię 
brytyjskiego parlamentu.

Dlatego, Wysoka Izbo, w imię tego, żeby Senat 
wywiązał się ze swojego podstawowego obowiązku, 
w imię dobrych stosunków z Wielką Brytanią, w imię 
zachowania interesów naszej wielkiej społeczności 
wnoszę do Wysokiej Izby, aby ten apel uchwaliła. 
Dziękuję bardzo.

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

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nie będę taił, że tak jak byłem, tak generalnie 

jestem przeciwny wchodzeniu w kompetencje MSZ 
i prowadzeniu polityki zagranicznej za pomocą 
uchwał, bo to, co robimy sercem, zgodnie ze sprawie-
dliwością dziejową, z prawdą historyczną… Niestety, 
często ten kij ma dwa końce. I może nam to nie po-
magać w kreowaniu polityki zagranicznej, tu i teraz, 
a także na przyszłość.

To powiedziawszy… Mam o tyle nie do końca 
jednoznaczne zdanie na temat tej uchwały, tego apelu, 
że w odróżnieniu od pana senatora Rulewskiego wca-
le nie jestem pewien, czy akurat rząd pani Theresy 
May będzie tym, który będzie wyprowadzał Wielką 
Brytanię ze wspólnoty europejskiej. Jest tam bowiem 
bardzo mocne zdanie… i bardzo mocny opór parla-
mentu co do tego, czy pani premier ma mandat, żeby 
podjąć taką decyzję sama, bez uchwały parlamentu. 
Co więcej, nawet ci wśród konserwatystów, parlamen-
tarzystów, którzy byli za Brexitem, bardzo mocno 
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(wicemarszałek G. Czelej) nocześnie i wynagrodzenia pracowników są wyższe, 
i podatki wpływające do budżetu są wyższe. Dlatego 
powstały plan premiera Morawieckiego i strategia 
premiera Gowina.

Zastanawiałem się nad kolejnością wymienienia 
tych 2 planów strategicznych, i chociaż nauka i stra-
tegia pana ministra, wicepremiera Gowina są mi bliż-
sze z racji tego, że jestem naukowcem, profesorem, 
to jednak nauka ma tutaj w dużej mierze pracować 
dla gospodarki. To jest pewne novum, szczególnie 
ze względu na tak wielki wymiar. Bo oczywiście 
to się zdarzało, od zawsze nauka współpracowała 
z gospodarką, jednak zaproponowany w tych stra-
tegiach wymiar tej współpracy jest ogromny. Jest 
to oczywiście tendencja ogólnoeuropejska, niemniej 
jednak implementacja tego w naszych warunkach, 
odbudowa przemysłu, reindustrializacja to są oczy-
wiście wielkie wyzwania. W tym wszystkim jest też 
trudny Program Operacyjny „Innowacyjny rozwój”, 
negocjowany jeszcze przez poprzedni rząd, mający 
szereg utrudnień narzuconych w części przez Unię 
Europejską. Mamy nadzieję, że obecny rząd przepi-
sy tego programu urealni. Ale jest też wiele innych 
utrudnień, ja je nazywam niskopoziomowymi, typu 
biurokracja, pewne przyzwyczajenia, pewne oczeki-
wania, także mentalność i wygoda wielu osób, dlatego 
bardzo potrzebne są impulsy, takie zastrzyki pobu-
dzające innowacyjność. I muszę powiedzieć, że taki-
mi zastrzykami pobudzającymi są opracowany przez 
ministra rozwoju, wicepremiera Morawieckiego „Plan 
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” i „Strategia na 
rzecz doskonałości naukowej nowoczesnego szkolnic-
twa wyższego, partnerstwa z biznesem i społecznej 
odpowiedzialności nauki” opracowana przez ministra 
nauki, wicepremiera Jarosława Gowina. Znamienne 
jest to, że po raz pierwszy od bardzo dawna projekt 
o innowacyjności jest opracowywany i przedstawiany 
przez ministra nauki. Wiem, że do tej pory zajmowa-
ło się tym Ministerstwo Gospodarki. To jest dobry 
znak i myślę, że to jest właśnie oznaka tego innego, 
nowego, nowoczesnego podejścia do tych zagadnień.

Pułapka średniego rozwoju to tylko jeden z po-
wodów konieczności intensywnego wprowadzenia 
innowacyjności. Żyjemy w czasach niezwykle dy-
namicznego rozwoju technik i technologii, budowy 
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej 
na wiedzy. Inne państwa i inne społeczeństwa w tym 
rozwoju galopują. My się oczywiście rozwijamy, ale 
inni galopują. Można podawać tu różne liczby – nie 
było o tym mowy na posiedzeniu komisji, więc po-
zwolę sobie w swoim już późniejszym wystąpieniu 
te liczby podać.

A teraz wracam do ścisłego sprawozdania z po-
siedzenia połączonych trzech komisji. Co istotnego 
wnosi ten projekt ustawy? Zmiany sprowadzają się 
do następujących kwestii: zniesienie opodatkowa-

Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji 
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siódme-
go…

(Głos z sali: Senator Rulewski zgłosił wniosek 
o wyznaczenie komisjom…)

Aha, senator Jan Rulewski zgłosił wniosek o wy-
znaczenie komisjom terminu przygotowania dodatko-
wego sprawozdania w celu przeprowadzenia trzeciego 
czytania projektu apelu jeszcze na tym posiedzeniu 
Senatu.

Jeżeli nie usłyszę głosów sprzeciwu, uznam, że 
Senat przyjął przedstawiony wniosek. Nie słyszę 
sprzeciwu.

W związku z tym ten wniosek, Panie Senatorze, 
przyjmujemy.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych 
ustaw określających warunki prowadzenia działal-
ności innowacyjnej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 294, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 294 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, Komisji Nauki, 
Edukacji i Sportu oraz Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, senatora Kazimierza Wiatra, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca  
Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie 

Senatorowie!
W imieniu 3 komisji, które obradowały łącz-

nie, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, przedkła-
dam sprawozdanie dotyczące rozpatrzenia ustawy 
o zmianie niektórych ustaw określających warunki 
prowadzenia działalności innowacyjnej, zawartej 
w druku senackim nr 294.

Chciałbym powiedzieć, że ustawa ta jest bardzo 
potrzebna. Polska znajduje się w pułapce średnie-
go rozwoju, a jednocześnie aspiracje społeczne, 
w związku z niskimi zarobkami, są duże. Duże są 
także potrzeby społeczne związane z realizowanymi 
programami, czy programem 500+, czy programem 
dotyczącym lekarstw dla siedemdziesięciolatków, 
oraz wieloma innymi wyzwaniami. Wiemy, że stan 
budżetu zależy od przychodów. A te przychody zależą 
od tego, czy nasza gospodarka jest nowoczesna, czy 
nie, czy produkty, które są wytwarzane przez polskie 
firmy, są zaawansowane technologicznie. Wtedy jed-
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(senator sprawozdawca K. Wiatr) bie także bez tych rozwiązań, chociaż na pewno na 
tych udogodnieniach skorzystają.

Trzeba powiedzieć, że odbyły się niezwykle ob-
szerne konsultacje społeczne. Ja mam tutaj druk sej-
mowy. On jest bardzo gruby i znaczna część tego 
druku to właśnie opracowanie wyników konsultacji 
społecznych. Ten wymóg został zatem spełniony. Po 
lekturze wyników tych konsultacji… Można powie-
dzieć, że to nie jest tylko wymóg, ale także okazja, 
okazja do konsultacji, i również do promocji tych 
rozwiązań wśród zainteresowanych stron. Wiemy, 
że dobre prawo to jest prawo nie tylko dobrze zapi-
sane, dobrze przeprowadzone, ale i takie, które spo-
łeczeństwo akceptuje, które chce realizować. Taki 
był właśnie wymiar i sens tych licznych konsultacji 
społecznych.

Chciałbym też podkreślić, że w Sejmie jednomyśl-
nie uchwalono tę ustawę. wynik głosowania był na-
stępujący: 434 głosy za, 0 – przeciw, nikt nie wstrzy-
mał się od głosu. To oczywiście nie jest pierwszy 
przypadek, kiedy kluby opozycyjne popierają projekt 
rządowy, ale uderzające jest to, że nikt nie wstrzymał 
się od głosu i nikt nie zagłosował przeciw.

Muszę powiedzieć, że w czasie posiedzenia 3 połą-
czonych komisji odbyła się dyskusja. Było wielu gości 
na naszym posiedzeniu, głównie z Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Finansów, 
Ministerstwa Gospodarki, ale także byli tam partne-
rzy społeczni, którzy mieli okazję się wypowiedzieć 
i prezentowali pewne uwagi. Zgłoszono wiele popra-
wek. Jedną grupę opracowało Biuro Legislacyjne… 
Ja zgłosiłem część tych poprawek, nie wszystkie. Pan 
senator Stanisławek, przewodniczący komisji gospo-
darki, także zgłosił poprawkę. Poprawki opracowane 
przez Lewiatana zgłosił pan senator Augustyn, a 2 po-
prawki opracowane przez KRASP zgłosił pan sena-
tor Napieralski. Te 2 ostatnie grupy poprawek były 
niezwykle rozbudowane i trudne. Trzeba powiedzieć, 
że ich odpowiedzialne sprecyzowanie na potrzeby 
takiej ustawy wymaga dłuższego czasu, a poza tym 
ich zawiłość powoduje, że pojawia się dużo większe 
pole do innych rozwiązań. Nie można wyrwać ja-
kiegoś elementu, pojedynczej cegiełki… Myślę, że 
przekonanie komisji, a także przedstawicieli rządu, 
było takie, że są to rozwiązania, które w perspektywie 
mogłyby być rozwiązaniami nowej ustawy, szerszej, 
dużej nowelizacji w tym zakresie.

Konkludując, chciałbym powiedzieć, że 3 połą-
czone komisje – Komisja Nauki, Edukacji i Sportu, 
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
– przedkładają Wysokiemu Senatowi sprawozdanie, 
w którym wnoszą o przyjęcie 4 poprawek. Zgłoszono 
także wniosek mniejszości, który zawiera 10 popra-
wek. One grupują się w tych 2 obszarach, o których 
tutaj mówiłem. One nie znalazły poparcia większości 

nia aportu własności intelektualnej i przemysłowej 
wnoszonej przez firmy; rozszerzenie listy kosztów 
kwalifikowanych o koszty uzyskania patentu; zwięk-
szenie kwot kosztów kwalifikowanych przy tych roz-
liczeniach; wydłużenie okresu odliczenia kosztów 
na działalność badawczo-rozwojową z 3 do 6 lat… 
Umożliwia się zwrot gotówkowy kosztów poniesio-
nych na działalność badawczo-rozwojową w przy-
padku nowo powstających firm, głównie startupów, 
i dzięki temu oni nie muszą czekać przez 6 lat, tylko 
mogą te środki odzyskać w roku bieżącym.

Istotne jest też uelastycznienie zasad dotyczących 
badań na rzecz obronności, szczególnie w odniesieniu 
do dostępności wyników tych badań i uwłaszczenie 
naukowców. Pamiętamy burzę wokół tego tematu: 
okazało się, że wprowadzenie uciążliwej procedury 
dla wszystkich opracowań jest niezwykle zajmują-
ce, ale zaledwie 5% tych opracowań podlega komer-
cjalizacji. Ustawa zobowiązuje do prowadzenia tej 
procedury tylko tych, którzy są zainteresowani ko-
mercjalizacją, co spowoduje znaczne skrócenie czy 
nawet likwidację kolejki, znaczne skrócenie czasu… 
Wiemy, że w przypadku innowacyjności czas jest 
bardzo ważnym elementem. Usunięcie ograniczenia 
czasowego komercjalizacji, likwidacja wielu utrud-
nień biurokratycznych, ja tu już nie chcę mówić o licz-
bie spółek celowych itd., bo w tym momencie nie 
da się szybko powiedzieć… Projekt ustawy zmierza 
do uelastycznienia zasad korzystania z infrastruktu-
ry badawczej bez zgody ministra skarbu w zakresie 
przedmiotowym tego mienia do 1 roku, a w zakresie 
podmiotowym, czyli w odniesieniu do podmiotu wy-
korzystującego, do 3 miesięcy, a także do wydłużenia 
okresu, w którym naukowcom przysługuje prawo do 
udziału w korzyściach z komercjalizacji.

Trzeba podkreślić, że projekt ustawy rozwiązu-
je wiele bardzo ważnych, ale stosunkowo prostych 
problemów, głównie ilościowych. Jest to niezwykle 
istotne, ponieważ są to bardzo trudne sprawy, które 
w przypadku złego sformułowania zapisów ustawy 
mogłyby skutkować różnymi patologiami, znaczną 
utratą wpływów podatkowych. To jest bardzo ważny 
komentarz, że sprawy bardziej złożone znajdą się 
w nowej ustawie, która zostanie przedstawiona za 
rok, a wejdzie w życie za 2 lata. Ten projekt ustawy 
zawiera zapis, że ona wejdzie w życie od 1 stycznia, 
czyli widzimy, że warto te wszystkie instrumenty, 
które wymieniłem, uruchomić szybko, ponieważ 
na pewno przyniosą one określone skutki. Takie są 
opinie przedstawicieli gospodarki. Zwracamy się do 
Wysokiej Izby o to, aby tę ustawę poprzeć.

Trzeba też zaznaczyć, że wiele tych rozwiązań 
premiuje głównie małe i średnie firmy. Firmy duże 
z racji swojego, powiedziałbym, potencjału radzą so-
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(senator sprawozdawca K. Wiatr) tak jakby akurat to, Drodzy Państwo Ministrowie, 
gwarantowało odpowiedni poziom. A niekoniecznie 
tak jest. Napatrzyłem się na niejedną podpisaną przez 
profesora opinię, i cóż, ja bym jej nie kupił. Tak więc 
to rozwiązanie niekoniecznie musi gwarantować ten 
odpowiedni poziom.

Druga sprawa. Są też dwie poprawki, które mają 
uelastycznić przepisy dotyczące tego, jakich pracow-
ników można zaliczyć do grupy realizującej dzia-
łalność badawczo-rozwojową w firmie. Otóż do tej 
pory jest tak, że to muszą być pracownicy zatrud-
nieni w tym celu. Decyduje o tym naprawdę bardzo 
sztywny zapis, nie wiem, czy potrzebny. Wydaje mi 
się, że ten, który proponują pracodawcy – a oni, jak 
słyszeliśmy od ministrów, podpowiadali rządowi 
inne rozwiązania… Wydaje mi się, że akurat to nie 
może być uwzględnione. Mnie się wydaje, że trzeba 
wierzyć pani – jest tutaj z nami – i panu, którzy pre-
zentowali stanowisko Ministerstwa Finansów. Z ich 
słów wynikało, że jeśli chodzi o zaliczanie pewnych 
kosztów, które są podstawą odliczeń, to urzędy skar-
bowe – prawie że zacytuję – są na tyle sprawne, że 
potrafią tego rodzaju kwestie ocenić i w razie czego 
zakwestionować. Tymczasem tutaj akurat nie potrafią. 
No więc trzeba by się na coś zdecydować.

Ten sam argument dotyczył innej podnoszonej 
kwestii, ażeby do tych kwalifikowanych kosztów, 
które można zaliczyć do kosztów podlegających odli-
czeniu, doliczyć także narzędzia służące działalności 
badawczo-rozwojowej. Są to różnego rodzaju pomoc-
nicze statywy, termosy, szkła, igły, pipety itd., itd. No, 
zaliczamy wszystko to, co jest wsadem, wszystko to, 
co jest na końcu efektem, a tego, co jest pośrodku, 
akurat dziwnym trafem nie zaliczamy, tak jakby nie 
dało się z jakichś względów ocenić, czy to służy, czy 
to nie służy tej działalności w jakimś stopniu itd. 
Wydaje mi się, że wierzyć należy temu, co mówili 
państwo z Ministerstwa Finansów, że państwo po-
trafcie to ocenić i wyselekcjonować.

Następne poprawki dotyczą bardzo poważnej kwe-
stii, mianowicie tego, czy podmioty, które działają 
w specjalnych strefach ekonomicznych, będą mogły 
korzystać z dobrodziejstw tej ustawy, czy nie. Proszę 
państwa, ja uważam, że jak najbardziej powinny. 
Argument o tym, że będzie możliwość osiągania po-
dwójnych korzyści – tak bym powiedział – powinien 
działać na plus. Niechże wreszcie w tych strefach będą 
lokowane nie byle jakie inwestycje, tylko najlepsze 
inwestycje, najbardziej oczekiwane, z innowacyjny-
mi technologiami. Powiem inaczej, Panie Ministrze. 
Postawmy sprawę odwrotnie. Czy my wysyłamy teraz 
taki sygnał: nie, w specjalnych strefach ekonomicz-
nych to, broń Boże, jakichś innowacyjnych techno-
logii, bo już nie dostaniecie tego odliczenia? Czy to 
jest dobry sygnał? Moim zdaniem zły. Więc uważam, 
że jest to absolutnie dobry pomysł… Mówiliśmy, że 

ze względu na swoją zawiłość i uwikłanie w znacznie 
szerszą tematykę, która powinna być przedmiotem 
przyszłej ustawy o innowacyjności. Bardzo dziękuję 
za uwagę.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji 
Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych, pana senatora Mieczysława 
Augustyna, o przedstawienie wniosków mniejszości 
komisji.

Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca  
Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Szanowni 

Państwo Senatorowie!
Podjęliśmy propozycje poprawek zgłaszane przez 

pracodawców, ponieważ w naszym przekonaniu one 
również mają bardzo ważne znaczenie dla powodze-
nia tego przedsięwzięcia, jakim jest intensyfikacja 
działań na rzecz promocji innowacyjności. Ta ustawa 
rzeczywiście przede wszystkim rozwija te mechani-
zmy, które już są, zasadniczo nie wprowadza nowych, 
a tylko odpowiada na postulaty przedsiębiorców, 
którzy starali się uzmysłowić, dlaczego rozwiązania 
wcześniej proponowane, jeszcze przez poprzednie 
rządy, nie zafunkcjonowały w wystarczającym wy-
miarze. I oczywiście wszyscy byliśmy zgodni co do 
tego, że warto tą drogą pójść. Ale wydaje mi się, że 
można by było pójść o kroczek dalej, w niektórych 
kwestiach naprawdę tylko o kroczek, i że te propo-
zycje są naprawdę rozsądne.

Panie Senatorze, rozmawiałem z przedstawicie-
lem Biura Legislacyjnego, wszelkie formalnoprawne 
wątpliwości na pewno są do wyjaśnienia, przezwy-
ciężenia, poprawki są przejrzane pod względem le-
gislacyjnym i uporządkowane.

Pierwsza grupa poprawek, dwóch poprawek, ale 
odnoszących się do jednej sprawy, dotyczy tego, żeby 
możliwe było sporządzanie ekspertyz, opinii i świad-
czenie usług doradczych przez podmioty inne niż 
jednostki naukowe. Proszę państwa, mamy dzisiaj tyle 
różnego rodzaju think tanków, różnych prywatnych 
i publicznych instytutów niemających charakteru jed-
nostki naukowej, że doprawdy byłaby szkoda, gdyby 
z tego potencjału nie można było skorzystać, zwłasz-
cza jeżeli można by było uzyskać tam porównywalny 
produkt. A to, co jest, to sztuczny zabieg po to, żeby 
trzymać się tylko podmiotów i jednostek naukowych, 
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(senator sprawozdawca M. Augustyn) przekonaniem twierdzę, że byłby on lepszy, gdyby 
wszystkie te poprawki albo przynajmniej niektóre 
z nich przyjąć, zwłaszcza tę dotyczącą stref ekono-
micznych, gwarantując tym samym większe powo-
dzenie całej tej ustawy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Chciałbym serdecznie powitać panów ministrów: 

pana ministra Piotra Dardzińskiego reprezentującego 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 
pana ministra Leszka Skibę z Ministerstwa Finansów. 
Witam panów ministrów.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych zostali upoważnieni minister nauki 
i szkolnictwa wyższego oraz minister finansów.

Czy panowie ministrowie chcą zabrać głos
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński: Tak.)
To zapraszam na mównicę. Oddaję panu głos.
Pan minister Piotr Dardziński, proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
Piotr Dardziński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pozwalam sobie zabrać głos w takim kolegialnym 

imieniu, bo przedłożenie, którym zajmuje się Senat, 
jest również innowacyjne w formie – rzadko się zdarza, 
żeby projekt był prezentowany przez 2 ministerstwa, 
w tym przypadku tak jest. Przy tej okazji chciałbym 
zwrócić uwagę na to, że ustawa, tak jak wspominał 
wcześniej pan przewodniczący, jest efektem pracy ze-
społu do spraw innowacji, jest efektem pracy podsekre-
tarzy stanu, pracy wykonanej na zlecenie rady do spraw 
innowacji. Jest to realizacja celów zawartych w exposé 
pani premier, celów, które są również oczekiwane przez 
przedsiębiorców. Ustawa w dużym stopniu odpowia-
da na postulaty zgłaszane przez środowiska zarówno 
przedsiębiorców, jak i naukowców. Głównym jej celem 
jest stworzenie środowiska przyjaznego szybkiemu 
i efektywnemu nawiązywaniu współpracy między 
przedsiębiorcami i naukowcami.

Jak wspomniał pan senator Augustyn, oczywiście 
można byłoby więcej, można byłoby zapewne jesz-
cze więcej… Ale wtedy prace trwałyby dużo dłużej, 
a zależało nam na szybkiej zmianie. Z całą pewnością 

w gruncie rzeczy nie przewiduje się za dużych na-
kładów na uczelniach, że trzeba będzie się zmieścić 
w dodatkowym budżecie. No, w tym przypadku 
wystąpiłby efekt synergii, tak? Jedno do drugiego. 
To byłby bardzo silny bodziec do tego, żeby właśnie 
tam, gdzie są specjalne strefy ekonomiczne, a one 
są tam, gdzie zdaniem Rady Ministrów powinien 
następować szybszy rozwój… Przecież nie chcemy 
tam „hodować” stref opóźnienia technologicznego, 
tylko wręcz przeciwnie. Właśnie na tych obszarach 
chcielibyśmy wyjątkowego postępu w najlepszych 
dziedzinach, rozwojowych.

Oczywiście obowiązują przepisy unijne o pomocy 
publicznej, o granicach tej pomocy. To w tej ustawie 
jest, więc nie ma zagrożenia, że ktoś przekroczy te 
warunki i możliwości dopuszczalnej pomocy publicz-
nej. Takiego zagrożenia nie ma.

No i na koniec kwestia także poważna. 
Przedsiębiorcy proponują, ażeby ujednolicić wyso-
kość kosztów, które mogą być odliczane. Bo w pro-
jekcie ustawy i poprzednio były one dzielone na te, 
które przysługują dużym przedsiębiorstwom, małym 
i średnim. Tym ostatnim przysługiwało więcej, 50%. 
Próbowaliśmy to wyjaśniać na posiedzeniu komisji. 
Rzeczywiście do tej pory można było odliczyć… 
Teraz będzie można o 50%, czyli tak naprawdę 150%. 
Powinno zadziałać. Oby zadziałało, wszyscy pokłada-
my w tym nadzieję. Ale dlaczego akurat przedsiębior-
ców dużych, którzy jako jedyni w sumie – to zresztą 
przy okazji dyskusji było powiedziane na posiedzeniu 
komisji – tak naprawdę mają zdolności, żeby inwe-
stować w innowacyjność, mamy nie „bodźcować” 
pozytywnie? Wydaje mi się, że różnicowanie ich nie 
znajduje uzasadnienia, ta stawka powinna być ujed-
nolicona. Ja w każdym razie uważam, że jak chce się 
osiągnąć dobry efekt – a przecież taki jest zamiar – to 
dobrze jest wspierać tych, o których wiemy, że na 
pewno skorzystają z tych mechanizmów, a nie tych 
akurat słabiej, a innych, w przypadku których nie 
wiemy, czy to się uda, mocniej. Oby te argumenty 
wzięli państwo pod uwagę. 

Rozmawiałem też jeszcze o kwestiach zaliczenia 
niektórych kosztów. Są interpretacje Ministerstwa 
Finansów, ale są to interpretacje indywidualne. 
W związku z tym nie mają mocy powszechnie obo-
wiązującej. Wprowadzenie tych przepisów pozwoli-
łoby firmom działać w warunkach większej pewności 
niż dotychczas. Dlatego apeluję do Wysokiej Izby 
o pozytywny stosunek do tych wcale nie jakichś re-
wolucyjnych propozycji, bo idących z duchem całego 
przedłożenia i w moim przekonaniu gwarantujących 
lepszą realizację jego założeń, które jako senatoro-
wie opozycji uznawaliśmy za słuszne. Ostatecznie 
głosowaliśmy przecież za tym projektem. Z całym 
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(podsekretarz stanu P. Dardziński) profesora jest taka czy inna… No, mówimy o zupeł-
nie innej rzeczy. Tu nie chodzi o opinię profesora, 
chociaż profesorów też będę bronił jako jeden z nich. 
Mówimy o współpracy nauki z gospodarką i mówimy 
o odliczeniach podatkowych. To są zupełnie inne 
poważne sprawy. Mówiliśmy o tym na posiedzeniu 
komisji. Dziwię się, że pan senator wraca do tej dys-
kusji, która, wydaje się, była w tym zakresie wyczer-
pująca, tzn. przedstawiła przekonujące argumenty, że 
jeśli chodzi o zatrudnienie w tym celu, wystarczy to 
zawrzeć w zakresie obowiązków pracownika i to już 
jest wystarczające. Przedstawiciel ministra finansów 
czy Ministerstwa Finansów mówił, że to jest zupełnie 
wystarczające, więc nie twórzmy jakichś barokowych 
zapisów w ustawie, jeśli można to w prostszy sposób 
przeprowadzić. Dyskutowaliśmy w tej Izbie o odbiu-
rokratyzowaniu szkolnictwa wyższego. Myślę, że ta 
zmiana mentalności w takim kierunku, że budujemy 
zaufanie, ograniczamy enumeratywne przepisy, bo to 
jest… W ten sposób się nie zbuduje innowacyjnego 
państwa, innowacyjnej gospodarki. 

Narzędzia. No, z narzędziami jest kłopot, bo kosz-
ty są niskie, a przypisanie jest relatywnie wirtualne. 
To są trudne rzeczy. Potem… To jest kwestia też bez-
pieczeństwa obu stron, czyli i przedstawiciela bizne-
su, i tego kontrolera, który przychodzi i ma kłopot. 
Więc myślę, że zamysłem autorów ustawy było to, 
żeby to było jasne… że zgodzimy się na wyższe pro-
gi, ale żeby to było jasne, żeby nie budowało szeregu 
obszarów, które można uznaniowo traktować.

Strefy ekonomiczne. Mówiliśmy o tym, że to su-
mowanie bonusów – przepraszam, że tak kolokwialnie 
powiem – nie jest dobrym zwyczajem, tym bardziej 
że mówimy tutaj o istotnym uszczupleniu wpływów 
do budżetu państwa, a jednocześnie chcielibyśmy 
wzrostu wydatków na naukę. No więc tutaj wiemy, 
że tego pogodzić się nie da.

Pan senator w ostatniej swojej myśli, którą zano-
towałem, mówił o zrównaniu małych, średnich i du-
żych przedsiębiorstw. Otóż ja na posiedzeniu komisji 
przytaczałem taki przykład. W ramach Programu 
Operacyjnego „Innowacyjny rozwój”, którym się 
interesuję, bo on dla naukowców jest niezwykle 
ważny, jest do wydania 6 miliardów euro. Ogromne 
pieniądze. Ogromne pieniądze. Ale okazuje się, że 
jedna z dużych firm polskich na inwestycje w naj-
bliższych kilku latach przeznacza 6 miliardów zł. 
Więc jeżeli teraz te 6 miliardów razy 150%… Panie 
Senatorze, miejmy miarę… Ja wiem, że tym pana 
nie przekonam, bo o tym mówiłem na posiedzeniu 
komisji, ale spodziewałem się, że pan tutaj zabierze 
w tej sprawie głos i mam konkretne dane do przyto-
czenia. Otóż w Polsce małe przedsiębiorstwa, czyli 
o liczbie pracujących od 10 do 49… Zaledwie 15% 
tych firm wprowadziło innowacje. W firmach śred-
nich, o liczbie pracowników od 50 do 249, zaledwie 

nad problemami, które zostały poruszone w trakcie 
prac komisji, jak i dzisiaj, będziemy się pochylać, 
pracując nad przygotowaniem drugiej ustawy, starając 
się znaleźć rozwiązania, które będą efektywne, ale 
również bezpieczne i poprawne legislacyjnie.

Dziękując wszystkim 3 komisjom i panu prze-
wodniczącemu za pracę i za sprawne procedowanie 
tej ustawy, dziękując za przyjęcie tej ustawy przez 
połączone komisje, bardzo proszę Wysoki Senat o jej 
przyjęcie wraz ze zmianami wynikającymi z przyję-
tych poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytania? Nie widzę zgłoszeń.

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Kazimierza 

Wiatra.
Bardzo proszę, Panie Profesorze.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Panie 

i Panowie Senatorowie!
Chciałem w szerszy sposób odnieść się do oma-

wianych problemów, jednak po wypowiedzi pana 
senatora Augustyna, odwołującego się do opinii 
Biura Legislacyjnego, muszę powiedzieć, że Biuro 
Legislacyjne wypowiada się tylko w zakresie prawi-
dłowości sformułowań, a my mówimy o szerszym 
kontekście rozwiązań merytorycznych.

Kilka polemicznych myśli. Przede wszystkim 
zbiór jednostek naukowych jest zbiorem otwartym. 
I myślę, że akurat jest to jeden z naszych niedostat-
ków, że tych jednostek mamy może zbyt mało i że 
może one są zbyt jednorodne w obszarze swojej 
formuły prawnej. Wydaje się, że po wprowadzeniu 
tych rozwiązań, nawet tej nowelizacji, będą zmiany 
i to jest ewidentne. Myślę, że sama forma Programu 
Operacyjnego „Innowacyjny rozwój” jest taka, że 
do Cyfronetu zgłasza się grupa osób z małej firmy, 
która chce założyć jednostkę naukową, badawczo-
-rozwojową nową, od zera. Mają pomysł na produkt, 
jest im do tego potrzebna jednostka biznesowa, i to 
mają, ale chcą zbudować jednostkę naukową, i jest 
taki konkurs, więc oni będą w tym konkursie starto-
wać. Więc tutaj to, że są think-tanki… No mówmy, że 
nauką mają się zajmować jednostki naukowe i to jest 
chyba jednak dobry porządek. Mówienie, że opinia 
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(senator K. Wiatr) na 1 mieszkańca w dolarach: w Polsce 83,8 dolara na 
mieszkańca, w Norwegii – 949, w Niemczech – 935, 
w Finlandii – 1335. Czyli w Finlandii 20 razy tyle 
co w Polsce. Drugi wskaźnik: liczba pracowników 
B+R na 1 tysiąc pracujących: Polska 3,9, Japonia 10, 
Finlandia 16, Dania 10 itd. Następna statystyka, pro-
szę państwa, liczba zgłoszeń wynalazków: Polska – 
65, Niemcy – 599 na 1 milion mieszkańców. Następna 
statystyka, udział wyrobów wysokiej techniki w eks-
porcie ogółem: Polska – 3 w 2007 r., obecnie 4,3, ale 
Niemcy – 13, czyli cztery razy więcej, Finlandia – 18, 
czyli ponad pięć razy więcej. Następna statystyka, 
przedsiębiorstwa usługowe. Tutaj też małe, średnie 
i duże przedsiębiorstwa są bardzo słabe innowacyjnie.

Taka statystyka do przemyśleń przy ustawie – 
Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawie 2.0. Bo są 
różne dyskusje. Ja słucham w środowisku akademic-
kim dyskusji, jaki powinien być odsetek studiujących. 
A więc, proszę państwa, w Polsce w 2000 r. mieliśmy 
11% osób z wyższym wykształceniem w wieku 25–64. 
W 2009 r. – tylko taką mam statystykę – to było 21%. 
Ale już na przykład Finlandia ma 37%, 2 razy tyle.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Czas.)
To może jeszcze tak półtorej minuty, żeby to za-

kończyć.
Statystyki porzucam – a jest tu jeszcze trochę 

ciekawych liczb – i teraz zakończenie. Proszę pań-
stwa, w przywoływanej przeze mnie strategii pana 
premiera Gowina, na pierwszej stronie, padają 4 licz-
by: Polska jest dwudziesta czwarta na świecie pod 
względem wielkości PKB, trzydziesta siódma pod 
względem nakładów na badania i rozwój do PKB, 
a już dwudziesta pod względem liczby publikacji 
naukowych i trzydziesta ósma w rankingu szanghaj-
skim. Chociaż trzecia, czwarta setka… Tak więc wi-
dzimy, że te sumy, to całkowanie jest całkiem niezłe. 
Dlatego mniej biurokracji, mniej innych utrudnień 
niskopoziomowych, zmiana mentalności, kultury 
społecznej… Bo innowacje to ryzyka. I chodzi o to, 
ażeby te ryzyka były już tylko finansowe, jeśli chodzi 
o gospodarkę – bo tego się nie da uniknąć. A ryzyka 
biurokratyczne, prawne i inne – żeby były mniejsze.

Prawo a pragmatyka. Często jest tak, że mamy 
dobre prawo, a pragmatyka jest fatalna. Stawiamy 
na uczciwość, ograniczamy utrudnienia. Należy do-
konać skoku cywilizacyjnego. Ten skok jest koniecz-
ny. Wydatki budżetowe są ważne, ale oczekujemy, 
że finansowanie nauki musi istotnie wzrosnąć, że 
ten zastrzyk finansowy, o którym myślimy, musi się 
przełożyć na dwu- czy trzykrotny wzrost finanso-
wania nauki, jeśli mamy tego wszystkiego dokonać. 
A efektywność tych nakładów przy tej nowelizacji, 
ale także przy nowej ustawie o innowacjach… One 
na pewno dadzą ogromny efekt. I tego życzę nie tylko 
rządowi, lecz także całemu naszemu społeczeństwu. 
Dziękuję bardzo.

34%, a w firmach dużych, powyżej 249 pracowników, 
już 62%, to jest 4 razy więcej niż w firmach małych. 
A jednocześnie u naszego sąsiada Niemiec firmy 
małe, od 10 do 49 pracowników – 68%, czyli ponad 
czterokrotnie więcej niż w Polsce. A więc myślę, że 
jest to argument.

Ale chciałbym wrócić do głównego wątku mo-
ich rozważań, o którym już napomknąłem w swoim 
poprzednim wystąpieniu, to jest budowy społeczeń-
stwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. 
Żyjemy w niezwykle dynamicznym czasie, kiedy na-
stępuje podział świata, można powiedzieć, na takie 
3 strefy ekonomiczne: tych, którzy będą wytwarzali 
i przetwarzali wiedzę i gospodarkę opartą na wiedzy, 
tych, którzy będą zajmowali się produkcją przemy-
słową i tych, którzy będą zajmowali się rolnictwem 
i wydobywaniem minerałów. Jeżeli my dzisiaj nie 
dokonamy skoku cywilizacyjnego, to niestety, ale 
pierwszy obszar będzie dla nas niedostępny, bo ten 
dystans się zwiększa, on się zwiększa każdego mie-
siąca. A mamy wiele sukcesów, chociażby polscy in-
formatycy, materiałowcy, lekarze, farmaceuci. Mamy 
naprawdę wiele, wiele osiągnięć. Mamy wiele małych, 
unikatowych firm. Oczywiście zaczyna się od warun-
ków podstawowych, czyli dobrej edukacji w dobrym 
liceum. Dobra podstawówka, dobre liceum to jest 
podstawa. Uczelnie cudów nie zrobią, jeśli kandyda-
ci nie mają… Nie da się tego nadrobić. Ja mówiłem 
przy okazji sześciolatków o tym, że dziecko, które 
idzie do pierwszej klasy buduje struktury wiedzy, 
pewien porządek myślenia, niezależnie od tego, czy 
to jest humanista, czy to jest fizyk, czy jakiś inny 
specjalista od techniki. Nawet powiedziałem wtedy, 
że informatyk, który się nie uczył historii, jest gor-
szym informatykiem, a historyk, który się nie uczył 
fizyki, jest gorszym historykiem. I taka jest prawda. 
Chodzi o niestandardowe myślenie. Nasi specjaliści 
od hydraulika po profesora, albo na odwrót, dlatego 
są tak cenieni na świecie – i w Wielkiej Brytanii, 
i w Irlandii, i w Stanach Zjednoczonych – że mają 
szersze spektrum wykształcenia, szersze spektrum 
myślenia i pewną interdyscyplinarność w jakimś za-
kresie. Dlatego trzeba to wszystko dostrzegać.

Można się różnymi liczbami i statystykami posłu-
giwać. Można się cieszyć ze wzrostu – bo ten wzrost 
jest, w ciągu ostatnich 26, 27 lat ten wzrost jest, nawet 
można powiedzieć, że jest on imponujący – ale jak go 
porównamy z innymi, to widać, że nam ucieka świat. 
Ucieka nam świat.

Proszę państwa, czasu jest mało, a tych liczb jest 
dużo. Można przytaczać różne – finansowanie B+R 
w procentach PKB, nakłady B+R. Ale to mniej wię-
cej już znamy, bo przy budżetach o tym mówiliśmy. 
A np. nakłady na działalność badawczo-rozwojową 
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I kolejne postawione bariery. Jeżeli pracujemy 
w takiej instytucji, to cóż, możemy coś tam zrobić, 
byle sprawozdanie napisać, i mamy rozliczenie gran-
tu. Bo dokonuje tego kto? A, dokonuje tego kolega 
z sąsiedniej instytucji.

I stąd też są takie wyniki. Te wyniki nie są z ta-
kiego powodu, że jesteśmy zapóźnieni. Nie, my nie 
jesteśmy w niczym zapóźnieni, my mamy tylko 
ogromne bariery uniemożliwiające pracę naukową, 
pracę wynalazczą itd.

Usiłuję – przepraszam, że pokazuję to na własnym 
przykładzie – przedstawić u nas pewien patent, który 
oceniam na setki milionów dla państwa, a nawet i do 
miliardów można dojść. Ale co się okazuje? Nie mam 
dojścia, żeby otrzymać pewne urządzenia – labo-
ratoria mam – ponieważ nie mam żadnego grantu, 
instytucja nie jest na liście tzw. kwalifikowanych in-
stytucji do badań. Zatem będę musiał znowu pojechać 
do Finlandii. Dam im tam ten pomysł.

I jest jeszcze parę takich rzeczy właśnie… Można 
by streścić to krótko: biurokratyzacja badań i mono-
polizacja. To jest to, co nam straszliwie psuje rynek 
badań. Bylibyśmy tak samo wysoko jak Niemcy, nie 
niżej. Nie ma tutaj żadnego problemu. Ludzie wyjeż-
dżają za granicę i tam właśnie robią patenty, tam im 
administracja pomaga.

Proszę państwa, są takie 2 nazwy, 2 polskie wyna-
lazki. Pierwszy to światłowody. Faktycznie one po raz 
pierwszy, ale w straszliwej technologii, funkcjonowa-
ły w ostatnich bombowcach amerykańskich w czasie 
ostatniej wojny, ale te praktycznie zbudowane, takie 
jak dzisiaj występują, kwarcowe czy z innych krysz-
tałów, po raz pierwszy zafunkcjonowały w Lublinie, 
łącząc 2 instytucje. Zrobili je ludzie, którzy grosza 
na to nie dostali. Niestety, nie mogli opatentować, 
bo nie było to poprzez pewną instytucję… itd., itd. 
Przepadło. Drugi to to, o czym mamy ostatnie wia-
domości: grafen. Jest to dzieło polskich naukowców. 
Jaki wynik? Ano poszedł już do licha. Już gdzie in-
dziej go produkują, bo nie było za te 30% nikogo, 
kto by zadbał o to, żeby to szybko opatentować, i to 
w odpowiedni sposób opatentować, żebyśmy my na 
tym zarabiali. I tak nam ciekną te rzeczy.

Teraz proszę sobie wyobrazić, że w tym naszym 
świecie pojawia się Einstein. I co? Nawet przez 
pierwszy próg instytucji zajmującej się wynalazka-
mi i badaniami by go nie przepuszczono, ponieważ 
nie pracował w żadnej wielkiej instytucji, która ma 
ogromną historię związaną z badaniami. A może by 
należał tylko do tych niecałych 20%, którzy nie mają 
u nas faktycznie uprawnienia do prowadzenia badań 
naukowych. I co wtedy? Ano Einstein by pojechał, 
tak jak zrobił to z innych powodów, do Stanów. I to 
są te rzeczy smutne. Znakomite jest to, że mamy la-
boratoria. Niech nikt nie mówi, ktokolwiek by pró-
bował, że nie mamy laboratoriów. Uczelnie, instytuty 

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Zająca.

Senator Józef Zając:
Panie Marszałku! Panowie Ministrowie!
Pan senator, pan profesor niesłychanie podbu-

dował moje samopoczucie swoim wystąpieniem. 
Jestem bowiem profesorem uniwersytetu w Joensuu, 
w Finlandii, i tylko tam, niestety, korzystam z po-
mocy na badania naukowe, ponieważ w kraju nale-
żę do grupy wykluczonej. Wykluczonej ustawowo, 
w bardzo sprytny sposób, w wielkiej, liczącej chyba 
130 stron ustawie… Tam sobie to wszystko sprytnie 
ustawiono tak, że pewna grupa naukowców w prak-
tyce nie może być finansowana w zakresie badań 
naukowych. Właśnie zaczepiałem pana ministra na 
posiedzeniu komisji… I tak trudno to idzie, ale chyba 
jest już wyjaśnione, gdzie tu jest pies pogrzebany.

Przede wszystkim, jedynie około 80% naukowców 
w Polsce jest faktycznie uprawnionych do tego, aby 
występować o pomoc na badania naukowe. Reszta 
– nie. Musimy szukać gdzie indziej. A przez to wy-
niki idą gdzie indziej. Mam bardzo dobre publikacje 
i patenty właśnie w Finlandii. To jest poniekąd smut-
ne. Ale oni potrafią fantastycznie, że tak powiem, 
ustawiać naukę organizacyjnie. Ja, kiedy tam pojadę, 
mam wszelką pomoc. A kiedy tutaj zaczynam szukać 
pomocy, to mam tyle utrudnień, że rezygnuję. I to jest 
coś, co wyjaśnia tę Finlandię.

Jeżeli chodzi o sprawę tych relacji, które pan pro-
fesor podawał, odnośnie do Niemiec i Polski, to po-
wiedziałbym – proszę mi wybaczyć może nadmiar 
złośliwości – że radziłbym niemieckim naukowcom 
sprowadzić się do nas, wejść w tryby biurokratycz-
ne, które, że tak powiem, trzymają naukę, a pewnie 
będzie taki sam wynik, jaki my mamy. Jesteśmy ta-
kimi sami ludźmi – jak znajdziemy się gdziekolwiek 
indziej – jeśli chodzi o możliwości intelektualne. 
A może lepszymi? Tylko cała ta reszta nam zalega. 
Zalega nam bardzo.

I liczbowo… Około 30% finansowania przezna-
czonego na badania naukowe idzie w administrację. 
A jakim to pięknym chwytem? A, bardzo prostym. 
Otóż u nas badań naukowych faktycznie nie prowadzą 
naukowcy, ale prowadzą je instytucje. To zapisano 
w ostatniej ustawie o szkolnictwie wyższym. To tak 
fajnie jest napisane, że naprawdę trzeba tłumacza, 
żeby to odczytać z tej ustawy. I bez instytucji nie 
ma możliwości złożenia wniosku. Można próbować, 
oczywiście, list przyjmą, ale będzie na tym się koń-
czyło. I dlatego też jest jeszcze jedno obwarowanie: 
muszą być to instytucje, które posiadają jakieś ogrom-
ne doświadczenie, w robieniu czego, trudno powie-
dzieć, ale ogromne doświadczenie.
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(senator J. Zając) tak na wszelki wypadek, żeby było. W tym naprawdę 
jesteśmy dobrzy.

Pewien projekt unijny realizowany przez organi-
zację charytatywną, którą kieruję, jest prowadzony 
w całej Europie. Pojechałem zobaczyć, jak to robią 
Anglicy. Umowa to były 4 kartki, to była umowa 
dotycząca realizacji projektu unijnego. U nas jest to 
między 80 a 90 stron, z których oczywiście każda 
musi być podpisana, żeby – broń, Boże – ktoś czegoś 
nie podmienił itd. Otóż tak naprawdę z tej kultu-
ry braku zaufania wyrasta też sprzeciw wobec tych 
drobnych poprawek, które mają trochę poluzować 
i postawić na to, że jeżeli ktoś coś źle robi, to złapmy 
go na tym i ukarzmy. Ale nie. Wprowadzamy, bo na 
wszelki wypadek, bo wszyscy… Bo co? Wszyscy są 
nieuczciwi? I wydaje mi się, że absolutnie zgodzić 
się trzeba z panem senatorem Zającem, i z panem 
ministrem oczywiście też, że to musi być początek 
zmian, że na tym absolutnie nie można poprzestać. 
Ale zgoda, nie ma też co zwlekać z tym, co jest oczy-
wiste, wynegocjowane, uzgodnione. Wprowadzajmy 
to. I trzeba chwalić za to, i jeszcze za to, że w tej 
atmosferze braku zaufania politycznego to jest aku-
rat przykład tego, że potrafimy kontynuować to, co 
dobre. Każda nowa ekipa ma nawet obowiązek iść 
dalej, rozwijać w każdej dziedzinie, i następni po 
nich jeszcze dalej. A więc czekamy na efekt dalszych 
prac. Proszę mi wierzyć, też jestem porażony tym 
brakiem zaufania, ale nie ufam, że te rzeczy będą 
wzięte pod uwagę w następnym etapie. Po pierwsze 
dlatego, że to są drobiazgi, które idealnie przystają 
do tych przepisów, które są teraz proponowane, i ja 
sobie np. nie wyobrażam, jak one mogłyby być w na-
stępnym etapie, jako autonomiczne, przedstawione… 
Nie bardzo. A po drugie dlatego, że właśnie wiem, że 
te hamulce bardzo trudno jest zwolnić u nas, bo one 
są w naszych głowach. A przecież te własności inte-
lektualne wymagają swobody, wymagają wolności 
myślenia, wolności działania, wolności poszukiwań. 
Z tym mamy kłopot.

Chciałbym powiedzieć, cytując pana profesora: 
stawiajmy na uczciwość i likwidujmy utrudnienia, 
stawiajmy na uczciwość, a nie zakładajmy z góry, że 
ktoś jest nieuczciwy.

I na koniec mam tylko taką refleksję, która wy-
brzmiała, miałem ją nawet przedstawić jako pytanie, 
ale pan minister mnie uprzedził i uspokoił zarazem: 
innowacja to nie tylko technologie. To po pierwsze. 
Nie tylko w tych tradycyjnych branżach, które znamy, 
ale także w tej białej gospodarce, zwłaszcza w medy-
cynie, ale również w opiece. Jeśli nie mamy wydawać 
miliardów, muszą tam wejść nowe technologie, by dać 
rodzinom spokój i bezpieczeństwo niepełnosprawnym 
seniorom. To się będzie opłacało, naprawdę zawsze się 
będzie opłacało. I to są także innowacje organizacyj-
ne, wprowadzanie nowych instrumentów, o czym pan 

naukowe fantastycznie wykorzystały ostatni okres, 
kiedy mieliśmy dostęp do środków unijnych. Zostały 
zbudowane cudowne laboratoria, przyjeżdżają do nas 
z zagranicy i podziwiają te laboratoria.

Pieniądze. Pan profesor o tym mówił, ja ośmie-
lę się wyrazić inne zdanie. Biorąc pod uwagę nasze 
miejsce w rankingu, jeśli chodzi o wynalazczość, są 
to pieniądze duże, a nawet bardzo duże. Ale nie ma 
wyników. A jakie są wyniki? Ano właśnie takie, że 
jeden drugiemu napisze opinię i wszystko idzie do 
szafy. Znam osobiście przypadek wynalazku doko-
nanego po raz siedemnasty, gdzie wykonano wyrób 
chyba za 7,5 miliona, po czym ten wyrób po poka-
zaniu został schowany do szopy. I jak? I co z tego? 
I cudownie, opinię napisano. Wskazać mogę, oczywi-
ście, że tak, ale tego jest dużo. Ludzie są, kształcimy 
jeszcze naprawdę bardzo dobrze, tutaj nie można się 
bić w piersi i pomimo wielu reform, niekończących 
się… Bardzo mnie cieszy ostatnia wypowiedź pana 
premiera Gowina o tym, że czas na trochę spokoju 
z reformami na uczelniach, bo czasami już nie mo-
żemy się połapać, gdzie my jesteśmy, do czego się 
stosować, jakie sprawozdania pisać…

(Senator Kazimierz Wiatr: W Senacie mamy na 
bieżąco…)

Tak jest, właśnie, to jest dobre.
Tak że tak to mniej więcej wygląda. Brakuje nam 

również otoczki prawnej sprzyjającej innowacjom. 
Można by to ciągnąć, ale to tyle. Pozwoliłem sobie 
na pewne wynurzenia, może zdecydowane, ale osobi-
ście stykam się z tym na co dzień i pewnie mógłbym 
przedstawić na ten temat niemal wykład. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Ministrze! Panowie Senatorowie! Panie 
Marszałku!

Właściwie można by kontynuować tę myśl pana 
senatora Zająca i zacząć od tego, że – jak wynika 
z uzasadnienia do ustawy – przedsiębiorcy pytani, co 
stoi na przeszkodzie stosowaniu badań, rozwijaniu in-
nowacyjnych technologii, w ponad 70% odpowiadają: 
biurokracja. Warto zastanowić się, chociażby w kon-
tekście tych poprawek, które proponuję, z czego ona 
się bierze. Ona się bierze z braku zaufania. Jeszcze 
jeden papier, jeszcze jedno utrudnienie, jeszcze jedna 
opinia, jeszcze jeden dowód, jeszcze jeden rachunek, 
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(senator M. Augustyn) ców, pracowników nauki do rządzących, do minister-
stwa i ministrów. To jest niezwykle ważne. Wzrost 
zaufania jest spowodowany dyskusją, która odby-
wa się między stroną społeczną a stroną rządzącą. 
Z tej dyskusji wychodzi ustawa, która jest bardzo 
dobrze przyjmowana przez wszystkie środowiska. 
Dobrze przyjmuje ją środowisko naukowe, ponieważ 
zmienia się zasada nabywania praw majątkowych nie 
tylko przez poszczególnych wynalazców, lecz także 
przez gremia. To jest komercjalizacja, to jest to, na 
co wszyscy czekali. Chodzi o to, żeby można było 
skomercjalizować naukę, a nie tylko pracować dla 
samej nauki. Praca dla samej nauki jest niezwykle 
ważna, ponieważ rozwija naukę, ale nie rozwija nas 
gospodarczo i przemysłowo. Przejście do komercjali-
zacji, na której nam wszystkim zależy, do zasady „od 
pomysłu do przemysłu”, tak jak było kiedyś… Mam 
nadzieję, że ta ustawa to znacznie ułatwi.

W tej chwili na badania i rozwój przeznaczamy 
około 0,9% PKB. Mamy olbrzymią nadzieję, że po 
uchwaleniu ustawy ta liczba wzrośnie nam do około 
1,7% PKB.

Chciałbym podkreślić, że szerokie konsultacje 
społeczne zaowocowały bardzo dobrym wynikiem 
głosowania w Sejmie. Ustawa została przegłosowana 
jednogłośnie, bez żadnego głosu sprzeciwu. Mam 
nadzieję, że tak samo będzie w Senacie. Dziękuję 
bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Kazimierz Wiatr.
Bardzo proszę, Panie Profesorze.

Senator Kazimierz Wiatr:
Pani Marszałek! Panowie Ministrowie! Panie 

i Panowie Senatorowie!
Chciałbym zacząć od podziękowania panu prze-

wodniczącemu, senatorowi Stanisławkowi za słowa 
o wzroście zaufania. Mówiąc o głosowaniu w Sejmie, 
a także o niezwykle obszernych konsultacjach spo-
łecznych, też chciałbym podkreślić, że to wszystko 
odbywa się w ramach dobrego konsensusu. Tak że 
bardzo dziękuję za te słowa.

Proszę państwa, mam jeszcze takie dodatkowe 
uwagi. Pan senator Zając mówił tutaj o finansach, 
o pieniądzach. Ja powiem trochę anegdotycznie, że 
Polska jest na trzecim miejscu na świecie, jeśli chodzi 
o koszty uzyskania patentów, czyli nakład na naukę 
podzielony przez liczbę patentów daje nam trzecie 
miejsce w świecie. Podawanie tej informacji publicz-
nie jest niezwykle niebezpieczne, zdarzyło mi się, że 

minister wspominał w komisji, akurat w odniesieniu 
do domów pomocy społecznej, ale w ogóle w zakresie 
uregulowania kwestii opieki długoterminowej to jest 
sprawa otwarta. Moglibyśmy ze środków przeznaczo-
nych na innowacje zrealizować projekty, które stwo-
rzyłyby w Polsce całkiem nową gałąź nie byle jakiej 
pracy, także z udziałem komponentów innowacyj-
nych, będącą ważną odnogą białej gospodarki, czyli 
rynek usług opiekuńczych. Przedsiębiorcy bardzo się 
tym interesują, chcieliby w to wejść tak, jak to się robi 
na Zachodzie, w bardzo wielu krajach. Można to zro-
bić, stawiając oczywiście wysokie wymagania, by nie 
było takich sytuacji, jak ostatnio w prywatnych DPS, 
które trzeba zamykać, bo nie przestrzegają polskiego 
prawa i żadnych standardów. Tutaj nie powinno być 
pobłażania dla nieuczciwych. Z nieuczciwością trzeba 
walczyć, a na uczciwych stawiać.

No i na koniec chciałbym powiedzieć, że nie mo-
żemy ulegać złudzeniu, że efekt osiągniemy bez środ-
ków finansowych. One może są już coraz bardziej 
przyzwoite, ale chyba trzeba wierzyć temu, co pan 
profesor przytaczał, że daleko nam do innych krajów. 
I oczywiście rzecz w tym, żeby te środki były roz-
sądnie wydawane. Ale rośnie chyba w nas wszystkich 
przekonanie, że jeżeli mamy dogonić świat, nadrabiać 
zaległości, być liderami, mieć swoje marki, to nie 
ma innej drogi niż rozwijanie sektora innowacji. Ta 
ustawa temu służy i na pewno należy rekomendować 
ją Senatowi do niezwłocznego uchwalenia, oczywi-
ście najlepiej z poprawkami, o których zrozumienie 
apeluję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana profesora Stanisławka.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałku.
Panie Ministrze! Panowie i Panie!
Chciałbym podziękować moim przedmówcom za 

dosyć wyczerpujące przedstawienie ważności ustawy. 
Cieszę się, że ustawa wpisuje się w ogólną tendencję 
polityki, którą prowadzimy, czyli polityki wydźwi-
gnięcia Polski z marazmu i średniego wzrostu, poli-
tyki przejścia do ofensywy i szybszego rozwoju. Bez 
innowacyjnego pakietu, który w tej chwili będziemy 
przyjmowali, nie da się tego zrobić.

Cieszę się, że plan Gowina, który dotyczy nie 
tylko innowacji, lecz także wielu konsultowanych 
społecznie zmian – chodzi o ustawę o szkolnictwie 
wyższym – przekłada się na wzrost zaufania naukow-
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(senator K. Wiatr) realizowane wspólnie z ośrodkami badawczo-rozwo-
jowymi – 10,6%, ulgi w podatkach związane z roz-
poczęciem własnych badań – 8,6%.

Proszę państwa, to są te liczby, które… No, mu-
szę powiedzieć, że jak przeczytałem o tych 46%… 
Rzeczywiście widać, że idziemy we właściwym kie-
runku. Dlatego panom ministrom życzę siły w reali-
zacji innowacji i instrumentów, które je wspierają. 
Życzę dla tych działań takiego poparcia, jakie zda-
rzyło się w głosowaniu w Sejmie. Podobnie jak pan 
senator mam nadzieję, że Senat będzie równie dobrze 
głosował, na co liczę. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
I pan senator Krystian Probierz…
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Jeszcze 

pan senator ad vocem…)
Pan senator Zając?
(Senator Józef Zając: Jeśli można, tylko ad vo-

cem.)
Dobrze, bardzo proszę.

Senator Józef Zając:

Panie Senatorze, żeby podnieść te nakłady na pa-
tent, wystarczy zmniejszyć liczbę patentów.

(Senator Kazimierz Wiatr: Tak, to w podstawówce 
mnie tego nauczyli.)

(Senator Mieczysław Augustyn: Ad vocem jeszcze, 
Pani Marszałek.)

Wicemarszałek Maria Koc:

Teraz, tak?
(Senator Mieczysław Augustyn: Tak.)
Panie Senatorze, to jeszcze chwileczkę…
Bardzo proszę, pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

Pan profesor tak tu z lekkim powątpiewaniem mó-
wił, że być może – można było takie odnieść wraże-
nie – nie wiadomo skąd mam tę wspominaną liczbę. 
Otóż 71% podanych w badaniu „Perspektywa 2020. 
Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw 
w Polsce” wskazało, że najważniejsze dla nich jest 
zmniejszenie utrudnień administracyjnych.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I pan senator Krystian Probierz.

kiedy przed pewnym audytorium to powiedziałem, 
to ktoś się zgłosił i mówi: to zmniejszmy finansowa-
nie nauki, będziemy na pierwszym miejscu. A więc 
trzeba z tym bardzo uważać.

Chciałbym jeszcze podać ostatnie liczby, przedtem 
już nie było czasu, ale też nie miałem okularów, a to 
są małe cyferki… Aczkolwiek zacznę od tego, że to 
są trochę inne badania niż te, którymi się posługiwał 
pan senator Augustyn, co mnie trochę dziwi, no ale, 
jak widać, tak to jest z badaniami. Chcę po raz kolejny 
podkreślić… Bo pan senator mówił o tych popraw-
kach mniejszości, że one są przeciw biurokracji itd. 
Otóż, Panie Senatorze, ja, mówiąc o małych i średnich 
przedsiębiorstwach, wyraźnie przytoczyłem liczby: 
innowacje w firmach małych są w Polsce na poziomie 
15%, w firmach średnich – 34%, a w firmach dużych – 
62%, podczas kiedy w innych krajach, w Niemczech, 
małe firmy mają 68% udziału innowacji, a średnie 
– 78%. Więc to w przypadku małych firm ponad 
czterokrotnie… A pan, zarówno uzasadniając wnioski 
mniejszości, jak i w swoim wystąpieniu już w dys-
kusji, nawoływał, żeby zrównać firmy małe i duże. 
No, to jednak drukowanymi literami staram się po-
wiedzieć, że to nie o to chodzi.

Wracając do tych ostatnich liczb, powiem tak: te 
statystyki, które chciałbym teraz podać, są… przy-
najmniej pierwsza liczba jest bardzo miła dla naszych 
panów ministrów i dla rządu, a kolejne liczby to są 
jakby kolejne zadania i dla ministerstwa nauki, i dla 
Ministerstwa Rozwoju, i dla Ministerstwa Finansów. 
Otóż, proszę państwa, te badania, o których chciał-
bym teraz powiedzieć, to są badania prowadzone 
właśnie wśród firm, Panie Senatorze. Pytano inno-
wacyjne firmy, jakie mają utrudnienia, jakie czynni-
ki zwiększyłyby innowacyjność. Otóż 46,1% mówi: 
ulgi w podatkach związane z wdrażaniem innowacji. 
Tak że widać, że ta ustawa, którą procedujemy, jest 
niezwykle ważna i że to jest krok najwłaściwszy. 
W przypadku następnych odpowiedzi nie ma już tak 
wysokiego odsetka, ale 33,9% mówi: uproszczenie 
dostępu do funduszy strukturalnych. Czyli widać, 
że to, co ja mówię o POIR, się tu wpisuje. To jest 
trudniejsze, bo to wykracza poza Polskę, i jest trud-
ne tym bardziej, że nie wiemy… No, może nas Unia 
Europejska zacznie bardziej lubić, może tak się stanie. 
Uproszczenie dostępu do funduszy pozyskiwanych 
bezpośrednio z Unii Europejskiej – 33,1%. I czwarta 
liczba, szczególnie adresowana do pana ministra fi-
nansów, Panie Ministrze. Dostęp do kredytu na wa-
runkach preferencyjnych – 32,2% innowacyjnych 
firm. Potem są jeszcze trzy liczby, one są już niższe: 
zniesienie barier w dostępie do pozakredytowych źró-
deł finansowania projektów innowacyjnych – 13,1%, 
łatwość pozyskiwania dofinansowania na projekty 
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Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Krystian Probierz: No, to jest innowacja.)
(Senator Mieczysław Augustyn: A jak on wymyśli, 

jak mnie uczesać?) (Wesołość na sali)
Informuję, że…
(Rozmowy na sali)
Słucham? Koniec.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję też, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

(Rozmowy na sali)
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego 

porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o urzędach 
i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubez-
pieczeń społecznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 299, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 299 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych, pana senatora Krzysztofa 
Mroza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Panie Senatorze, bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca  
Krzysztof Mróz:
Pani Marszałek! Szanowni Koledzy!
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych jed-

nogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy 
o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych 
oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Projekt ustawy pochodzi z przedłożenia po-
selskiego, został uchwalony przez Sejm w dniu 
6 października na dwudziestym siódmym posie-
dzeniu Sejmu RP. Celem tego przedłożenia jest 
zapewnienie podstawy prawnej do wymiany da-
nych płatników i podatników między Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych a Ministerstwem 
Finansów. Wprowadzane zmiany pozwolą na to, 
by w sposób symetryczny… Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych będzie mógł pobierać dane z orga-
nów skarbowych, a organy skarbowe z Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w celu tworzenia różne-
go rodzaju, można powiedzieć ogólnie… Chodzi 
o różne analizy i sprawozdania. Przewiduje się, że 
ustawa wejdzie w życie następnego dnia po ogło-
szeniu w dzienniku urzędowym.

Biuro Legislacyjne zgłosiło sześć propozycji po-
prawek do tego projektu ustawy, ale przedstawiciele 
Ministerstwa Finansów mieli negatywną opinię na 
temat wszystkich tych propozycji. Komisja przychy-
liła się do stanowiska Ministerstwa Finansów i, tak 

Senator Krystian Probierz:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo!
Otóż ja też chciałbym się przyłączyć do tych po-

dziękowań pod adresem twórców ustawy. Z ogólnego 
oglądu i z tego, co mówiono tutaj oraz na posiedzeniu 
komisji, wynika, można odnieść takie wrażenie, że 
ta ustawa może się naukowcom opłacać. To się może 
opłacać – i to jest najważniejsze. Naukowcy oprócz 
tego, że zajmują się rozwiązywaniem różnych pro-
blemów, potrafią także liczyć. I to wielka zasługa, że 
w takim kształcie ta ustawa wejdzie w życie.

Chciałbym dopowiedzieć jeszcze taką drobną 
uwagę do wypowiedzi pana profesora Wiatra. Bo on 
podzielił działy, dziedziny naszego życia, na gospo-
darkę opartą na wiedzy, a także na inne gospodarki, 
jak gdyby – w domyśle – te inne gospodarki nie były 
oparte na wiedzy. Otóż każda gospodarka musi być 
oparta na wiedzy, bo inaczej nie miałaby szans. Ja tu 
myślę przede wszystkim o gospodarce zajmującej się 
wydobywaniem minerałów, rolnictwem. I na razie to 
nawet komputer jest zbudowany z materii. Poza tym 
my materialne rzeczy codziennie konsumujemy. Na 
razie tak jest, może w przyszłości będzie inaczej.

Pracuję na uczelni 40 lat, ponad 40 lat różne sytu-
acje przechodziłem, różne ustawy, do wielu ustaw też 
swój drobny grosik dokładałem, i muszę powiedzieć, 
że także za poprzedniego systemu – w ramach któ-
rego też jeszcze egzystowałem – były podejmowane 
i mocno nagłaśniane próby działalności innowacyj-
nej. To się wtedy nazywało racjonalizacją czy też 
były to jakieś projekty udoskonalające. I chciałbym 
przestrzec wszystkich twórców tej obecnej ustawy, 
że świat nauki będzie potrafił bardzo dobrze wpa-
sować się w ramy tej ustawy. Wtedy też były zgła-
szane racjonalizatorskie pomysły i co najwyżej… 
no, w większości przypadków te wynalazki mogły 
pójść – ich większość – na tzw. półki, zasilały gro-
no „półkowników”. Tak że przed tym przestrzegam. 
I być może wkrótce trzeba będzie troszkę tę ustawę 
skorygować, a to z tego względu, że, jak mówi takie 
ogólnie znane powiedzenie, Polak potrafi. I potrafi 
się dopasować do tego systemu.

A tak na zakończenie dodam, że ja to wołał-
bym jednak zamówić ekspertyzę u profesora, Panie 
Senatorze. Wolałbym. Może nie u każdego, ale tak 
bym wolał. I przyłączyłbym się do opinii, żeby tylko 
w tych jednostkach naukowych… Bo gdy niedawno 
przechodziłem, to widziałem taką jednostkę – nienau-
kową na razie, ale kto wie, co będzie – to był fryzjer, 
a zakład nazywał się „instytut”. I chodzi o to, żeby 
nie doprowadzić do takiej możliwości, że… No, nie 
chciałbym w tym instytucie zajmującym się fryzjer-
stwem zamówić jakiekolwiek ekspertyzy. Dziękuję 
bardzo.

(Senator Mieczysław Augustyn: To zależy…)
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(senator sprawozdawca K. Mróz) Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Przechodzimy do kolejnego punktu porządku ob-

rad…
(Głos z sali: Pani Marszałek, chwila przerwy, bo 

nie możemy się dodzwonić do pana przewodniczą-
cego. Był i…)

Rozumiem.
Proszę państwa, ogłaszam 10 minut przerwy do 

godziny 20.00. Dziękuję bardzo.
(Przerwa w obradach od godziny 19 minut 50  

do godziny 19 minut 57)

Wicemarszałek Maria Koc:
Przedłużam przerwę do godziny 20.05.

(Przerwa w obradach od godziny 19 minut 57  
do godziny 20 minut 06)

Wicemarszałek Maria Koc:
Szanowni Państwo, wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-

wiątego porządku obrad: informacja z działalności 
Krajowej Rady Sądownictwa w 2015 roku.

Pragnę powitać obecnego na posiedzeniu Senatu 
przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, 
pana Dariusza Zawistowskiego. Witam pana bardzo 
serdecznie.

Tekst informacji zawarty jest w druku nr 190.
Marszałek Senatu otrzymaną informację skiero-

wał do Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji. Komisja na posiedzeniu w dniu 5 lipca 
2016 r. zapoznała się z przedstawioną informacją 
i poinformowała o tym marszałka Senatu.

Proszę pana przewodniczącego Dariusza 
Zawistowskiego o zabranie głosu i przedstawienie 
informacji. Zapraszam pana tutaj na mównicę.

Bardzo proszę.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Sądownictwa  
Dariusz Zawistowski:
Szanowna Pani Marszałek! Wysoko Izbo!
Bardzo dziękuję za zaproszenie, za możliwość 

zabrania głosu na posiedzeniu Senatu. Chciałbym 
krótko poinformować, że ta informacja z działalności 
Krajowej Rady Sądownictwa została sporządzona 
w maju w formie pisemnej i obejmuje dość szcze-
gółowe informacje o działalności Krajowej Rady 
Sądownictwa w 2015 r. Wydaje mi się, że w związku 
z tym zasadne będzie, żeby tylko w pewien skróto-

jak już mówiłem, projekt ustawy został jednomyślnie 
przyjęty bez poprawek. Dziękuję.

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? Nie. Dziękuję.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów. 
Jest z nami dzisiaj pan minister Marian Banaś, pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy?

Bardzo proszę, Panie Ministrze, zapraszam na 
mównicę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Marian Banaś:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W imieniu Ministerstwa Finansów chcę powie-

dzieć, że Ministerstwo Finansów od samego początku 
w pełni popierało projekt tej ustawy. Uważamy, że te 
zmiany są konieczne z uwagi na to, iż do tej chwi-
li nie można było dokonywać wymiany informacji 
zbiorczej zarówno odnośnie do danych z ZUS, jak 
i danych z Ministerstwa Finansów. To mogło powodo-
wać, to na pewno powodowało, że na skutek pewnych 
nieprawidłowości, błędów statystycznych wpływają-
cych na skutki finansowe… Straty budżetowe mogły 
być stosunkowo wysokie, dlatego jesteśmy za tym, 
aby ustawa weszła w życie jak najszybciej. Dzięki 
wymianie tych informacji będziemy o wiele lepiej 
analizowali dane, co spowoduje, że zabezpieczymy 
budżet przed ewentualnymi stratami. Dziękuję bardzo 
i proszę o pełne poparcie tej ustawy.

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

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

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

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

się do głosu.
Zamykam dyskusję.
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(przewodniczący D. Zawistowski) zaopiniowania. Czasami jest problem organizacyjny 
z tym, żeby zachować ten termin, który został wyzna-
czony, na sporządzenie opinii, ale staramy się to robić 
tak, żeby te opinie rzeczywiście były sporządzone.

Z informacji statystycznych, jakie zostały przed-
stawione, wynika, że Krajowa Rada Sądownictwa 
w ubiegłym roku odbyła 17 posiedzeń plenarnych, 
które trwały łącznie 57 dni. A więc statystycznie 
w miesiącu wypadało więcej niż jedno posiedzenie. 
Rzeczywiście staramy się organizować prace tak, 
żeby te zadania, które stoją przed radą, specjalnie 
nie opóźniały zakończenia prowadzonych procedur.

Podstawowym zadaniem Krajowej Rady 
Sądownictwa jest przedstawianie panu prezydento-
wi kandydatur osób na stanowiska sędziowskie. To 
zadanie traktujemy jako priorytetowe. Zależy nam 
maksymalnie na tym, żeby ten proces, tzw. nomina-
cyjny sędziów, nie trwał zbyt długo. Z danych staty-
stycznych, które państwo macie przed sobą, wyni-
ka, że w ubiegłym roku Krajowa Rada Sądownictwa 
przedstawiła ponad 500 wniosków o powołanie na 
stanowiska sędziowskie. To oznacza, że w tym okre-
sie, kiedy został zwolniony etat sędziowski… No, tych 
500 miejsc faktycznie było nieobsadzonych, czyli 
w skali roku jest to dosyć poważna liczba. A więc 
istotne jest, żeby ten proces nominacyjny nie trwał 
rzeczywiście zbyt długo. I tutaj mogę powiedzieć, że 
te działania organizacyjne, które zostały podjęte przez 
Krajową Radę Sądownictwa, i sposób zgłaszania kan-
dydatów na wolne stanowiska z uwzględnieniem sys-
temu elektronicznego spowodowały, że udało się dość 
istotnie skrócić średni okres rozpatrywania jednego 
zgłoszenia przez Krajową Radę Sądownictwa. 

Powiem, że przykładowo w 2014 r. ten średni okres 
wynosił 80,6 dnia, a w 2015 r. – 65,97. A więc tutaj 
postęp jest dosyć wyraźny. On wynika m.in. również 
z tego, że mamy mniej zgłoszeń. To znaczy, chciał-
bym wyraźnie podkreślić, że liczba kandydatów, któ-
rzy się zgłosili w konkursach w 2015 r., była większa 
niż w 2014 r., ale liczba zgłoszeń była mniejsza. To jest 
może dosyć trudne do wytłumaczenia tak na pierwszy 
rzut oka, ale chodzi o to, że według starych przepisów 
można było swoją kandydaturę zgłaszać wielokrotnie 
w różnych konkursach, które toczyły się równole-
gle, a według zmienionych przepisów jest to możliwe 
tylko w jednym konkursie, aż do jego zakończenia. 
W tym roku też, ale szczególnie w ubiegłym roku 
mieliśmy taką sytuację mieszaną, że konkursy były 
prowadzone według starych i nowych przepisów. To 
ostatecznie rzutowało na to, że liczba zgłoszeń była 
dużo większa niż liczba kandydatów. A w tych kon-
kursach zgłosiło się około 2 tysięcy kandydatów, czyli 
stosunkowo jest to duża liczba.

Można też podkreślić, że Krajowa Rada 
Sądownictwa stale dba o to, żeby dochodziło do oso-
bistych wysłuchań tych kandydatów. Chodzi nam 

wy sposób podkreślić może najistotniejsze kwestie, 
którymi zajmowała się Krajowa Rada Sądownictwa, 
a więc postaram się te kwestie przedstawić w formie 
bardziej syntetycznej niż w sprawozdaniu.

Na początku chciałbym podkreślić, że Krajowa 
Rada Sądownictwa jest organem, który konstytu-
cyjnie jest umocowany do tego, żeby dbać o nieza-
leżność sądów i niezawisłość sędziów, i jako organ 
państwa musi działać zgodnie z zasadą legalizmu, 
a więc w takich granicach, które wynikają z przepi-
sów prawa. Tutaj podstawowa regulacja, jak pamię-
tamy, jest zawarta w konstytucji. Później te przepisy 
czy jakby sama zasada zostały rozwinięte w ustawie 
o Krajowej Radzie Sądownictwa. Te przepisy od wie-
lu lat nie ulegały zmianie, więc w 2015 r. Krajowa 
Rada Sądownictwa zajmowała się praktycznie 
tymi samymi kwestiami co w latach poprzednich. 
Chciałbym też tutaj nijako przypomnieć, że Krajowa 
Rada Sądownictwa jest organem kolegialnym, nie 
składa się wyłącznie z sędziów, a więc nie jest or-
ganem samorządu sędziowskiego. Skład Krajowej 
Rady Sądownictwa, który obejmuje w większości 
sędziów, ale także parlamentarzystów i przedstawi-
ciela prezydenta, powoduje, że nawet teoretycznie 
trudno zakwalifikować, jaki to jest właściwie organ. 
Ale mi się wydaje, że to nie jest najistotniejsze, bo 
skład Krajowej Rady Sądownictwa wskazuje na to, 
że wszyscy przedstawiciele różnych władz powin-
ni współdziałać dla dobra, którym jest niezależność 
sądownictwa.

 Chciałbym podkreślić, że w działaniach rady wi-
dać, że wszyscy członkowie – niezależnie od tego, 
w jaki sposób znaleźli się w radzie – chyba doskonale 
swoją rolę rozumieją i aktywnie uczestniczą w pra-
cach rady. Na 25 członków zwykle w posiedzeniu 
bierze udział około 20, więc frekwencja na pewno jest 
bardzo dobra. To, że Krajowa Rada Sądownictwa jest 
organem kolegialnym i składa się z członków, którzy 
nie zajmują się zawodowo uczestnictwem w radzie, 
tylko pełnią normalnie swoje funkcje poza radą, bo 
sędziowie orzekają – przecież parlamentarzyści też 
nie są zwolnieni z pracy – nieco nam utrudnia funk-
cjonowanie, ale staramy się organizować prace rady 
tak, żeby właśnie maksymalnie dużo członków mia-
ła możliwość uczestnictwa w posiedzeniach rady. 
Mamy już np. opracowany harmonogram posiedzeń 
na następny rok po to, żeby można było wcześniej 
sobie określone czynności zaplanować. Z tym, że ten 
skład rady i fakt, że większość sędziów jest spoza 
Warszawy, oczywiście nam w pewnym stopniu też 
utrudnia funkcjonowanie, kiedy mamy krótki czas na 
podjęcie stanowiska. Tak, niestety, jest dosyć często 
w przypadku opiniowania aktów prawnych, które 
przedstawiane są Krajowej Radzie Sądownictwa do 
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(przewodniczący D. Zawistowski) wa, a więc wydaje się, że te opinie są na stosunkowo 
dobrym poziomie. Jak już powiedziałem, tutaj mamy 
2 problemy. Jeden jest związany z czasami złożoną 
materią aktów prawnych, które opiniujemy, a dru-
gi problem jest taki, że zwykle mamy bardzo mało 
czasu. Wielokrotnie prosiliśmy o to, żeby czas nam 
wskazywany uwzględniał sposób funkcjonowania 
rady, kolegialny jej charakter oraz fakt, że rada nie 
pracuje ustawicznie, tylko zbiera się co jakiś czas na 
posiedzeniach.

Postępowania, do których Krajowa Rada 
Sądownictwa przywiązuje dużą uwagę – to też 
wynika z przepisów – dotyczą etycznego zacho-
wania sędziów. Chodzi o postępowania dyscypli-
narne, które są prowadzone przeciwko sędziom. 
Przypomnę, że Krajowa Rada Sądownictwa uchwa-
liła kodeks etyki sędziowskiej. Do tych kwestii 
przywiązujemy naprawdę dużą wagę. Mamy stałą 
komisję do spraw etyki, do której trafiają wszyst-
kie skargi, których przedmiot zahacza o kwestie 
etycznego postępowania sędziów. W niektórych 
przypadkach sami kierujemy wnioski do komisji 
etyki. Przykładowo mieliśmy niedawno tego rodza-
ju sytuację, że przedawniło się przewinienie dyscy-
plinarne sędziego i nie można było temu sędziemu 
wymierzyć kary. I w sytuacji, w której przekonanie 
członków rady było takie, że zachowanie sędziego 
było zachowaniem nieetycznym, kierowaliśmy taką 
informację do komisji etyki, żeby zajęła stanowisko 
w tym zakresie.

Jeżeli chodzi o liczbę postępowań dyscyplinar-
nych przeciwko sędziom, które się toczą, to w ostat-
nich latach ona się specjalnie nie zmienia. Jest około 
70–80 postepowań dyscyplinarnych, w których za-
padły orzeczenia sądów dyscyplinarnych. Biorąc pod 
uwagę, że etatów sędziowskich jest w Polsce ponad 
10 tysięcy, można powiedzieć, że takich przypadków 
nie ma na szczęcie zbyt wiele.

Jeżeli chodzi o sposób procedowania przed 
Krajową Radą Sądownictwa w sprawach dyscyplinar-
nych, to wygląda to w ten sposób, że każde orzeczenie 
dyscyplinarne, które zostało wydane przez sąd dyscy-
plinarny, jest referowane na posiedzeniu plenarnym 
rady. Jeśli rada ma jakieś wątpliwości, decyduje, czy 
skorzystać z możliwości złożenia środka zaskarżenia 
od orzeczenia sądu dyscyplinarnego. Z takiej możli-
wości Krajowa Rada Sądownictwa może ustawowo 
skorzystać i korzysta w przypadkach, kiedy wydaje 
się, że rozstrzygnięcia nie są trafne.

W 2014 r. rada zaskarżyła 8 uchwał – 1 na ko-
rzyść i 7 na niekorzyść sędziego. W 2015 r. zaskar-
żono 12 uchwał – 2 na korzyść i 10 na niekorzyść 
obwinionych sędziów. Można by było powiedzieć, że 
dane statystyczne wskazują tu raczej na to, że rada 
jest dość rygorystyczna, jeżeli chodzi o ocenę zacho-
wania sędziów, które np. godzi w zasadę etycznego 

o to, żeby na stanowiska sędziowskie byli powoły-
wani ludzie, którzy najlepiej rokują, że będą dobrymi 
sędziami. Często jest tak, że informacje o charakterze 
statystycznym czy informacje zawarte w aktach oso-
bowych kandydatów nie dają jeszcze dostatecznych 
podstaw do tego, żeby wybrać któregoś z kandydatów. 
Często zdarza się tak, że te kandydatury są np. porów-
nywalne. Wtedy staramy się przeprowadzić dodatko-
we rozmowy z kandydatami. Z danych statystycznych 
wynika, że liczba osób, z którymi krajowa rada roz-
mawia albo bezpośrednio na etapie nominacyjnym, 
albo za pomocą telebimu, bo mamy taką techniczną 
możliwość, wyraźnie wzrasta. I tak przykładowo 
w 2014 r. przeprowadzono rozmowy z 223 osobami, 
a w 2015 r. to było już 287 osób. Widać, że tutaj jest 
pewien wzrost.

Chciałbym podkreślić, że proces nominacyjny 
jest o tyle skomplikowany, że ostatecznie trwa to 
wszystko mniej więcej około roku. Chodzi o czas 
od ogłoszenia o wolnym etacie sędziowskim do mo-
mentu zakończenia procedury przed krajową radą. 
Procedura ta składa się z 2 etapów. Pierwszy etap 
toczy się przed sądami. Tam, gdzie kandydaci się 
zgłaszają, kandydatury te są oceniane, a później jest 
głosowanie zgromadzenia sędziów. Ten etap trwa 
najdłużej. Jak już powiedziałem, samo postępowanie 
przed Krajową Radą Sądownictwa trwa mniej więcej 
2 miesiące, a to jest stosunkowo krótko w odniesie-
niu do całego czasu postępowania nominacyjnego. 
W postępowaniu przed radą… To postępowanie ma 
z kolei charakter 2-etapowy. W pierwszym okresie 
powoływane są zespoły do takiej wstępnej oceny 
kandydatów, a później te zespoły opiniują każdą 
kandydaturę na posiedzeniu plenarnym. To wymaga 
sporo czasu, dlatego te posiedzenia trwają przynaj-
mniej cały tydzień, są raz w miesiącu. Żeby państwu 
zilustrować, jak to wygląda, mogę powiedzieć, że 
w 2015 r. takich zespołów powołano blisko 500. One 
zresztą zajmują się nie tylko oceną kandydatów na 
wolne stanowiska sędziowskie, ale również przed-
stawiają wstępne opinie co do np. aktów prawnych, 
które są później opiniowanie przez Krajową Radę 
Sądownictwa w formie podejmowania uchwał.

Jeżeli chodzi o opiniowanie aktów prawnych, to 
zgodnie z przepisami podlegają one ocenie Krajowej 
Rady Sądownictwa, jeśli dotyczą kwestii związanych 
z niezależnością sądów i niezawisłością sędziów. Było 
ich stosunkowo dużo. W 2015 r. rada zaopiniowała 
łącznie ponad 200 projektów aktów normatywnych, 
w tym 95 projektów ustaw. Również do tych kwe-
stii staramy się podchodzić rzetelnie. Korzystamy 
tylko z własnych sił, to znaczy robią to członkowie 
rady stosownie do swoich kompetencji. Mamy wśród 
swoich członków specjalistów różnych dziedzin pra-
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(przewodniczący D. Zawistowski) w ten sposób, że decydujące znaczenie ma opinia 
biegłego. Jeżeli z niej wynika, że stan zdrowia sędzie-
go nie pozwala mu na sprawowanie dalej urzędu, to 
jest to podstawowe kryterium, które decyduje o tym, 
że sędzia jest przenoszony w stan spoczynku. No, 
w wielu przypadkach, kiedy są jakieś wątpliwości, 
Krajowa Rada Sądownictwa zleca jeszcze dodatkową 
opinię biegłym lekarzom specjalistom po to, żeby te 
kwestie zostały należycie wyjaśnione. Jeżeli chodzi 
o merytoryczną jakość uchwał w tym zakresie, to od-
wołania od tych uchwał Krajowej Rady Sądownictwa 
wskazują, że te rozstrzygnięcia są zasadniczo akcep-
towane i wydają się trafne.

Do Krajowej Rady Sądownictwa wpływa dość 
dużo skarg i wniosków. W ubiegłym roku było to 
około 2 tysięcy skarg i wniosków. Część z nich nie 
należy do kompetencji rady. Te, które są skargami na 
przebieg postępowania sądowego, a to jest duża część 
tych skarg, są przekazywane, zgodnie z przepisami, 
prezesom właściwych sądów. Część tych skarg doty-
czy kwestii o charakterze ogólniejszym. W każdym 
razie mamy specjalną komisję do spraw skarg i wnio-
sków. Te skargi, które należą do właściwości rady, są 
kierowane do komisji, są powoływane zespoły, no 
i rada merytorycznie do tych skarg się odnosi.

Można tutaj jeszcze podkreślić, że rada ma upraw-
nienie do zlecania wizytacji i lustracji. Takich uchwał 
o przeprowadzeniu lustracji w ubiegłym roku było 
kilka. Między innymi Krajowa Rada Sądownictwa 
przeprowadziła lustrację w Sądzie Rejonowym 
w Nisku. Dla informacji państwa senatorów powiem, 
że to było o tyle istotne, że chodziło o medialnie znany 
przypadek, kiedy rodzicom zostało odebrane dziecko 
przez sąd opiekuńczy i były zarzuty, które wskazy-
wały na to, że rodzice zostali pozbawieni władzy 
rodzicielskiej z powodu, jak to media przedstawiały, 
biedy. Ta wizytacja nie potwierdziła tych zarzutów. 
Oczywiście tam była taka sytuacja, że ta rodzina mia-
ła problemy finansowe, ale to nie była jedyna i zasad-
nicza przyczyna. Tam był cały kompleks okoliczności, 
które wskazywały na to, że dobro dziecka byłoby 
zagrożone, gdyby w tym przypadku ono pozostało 
z rodzicami. Oczywiście to są sprawy bardzo deli-
katne i bardzo trudne życiowo. W każdym razie na 
podstawie tych dokumentów, którymi dysponowała 
Krajowa Rada Sądownictwa i które zbadała, można 
powiedzieć, że sąd nie popełnił przynajmniej jakie-
goś rażącego czy oczywistego błędu, wydając tego 
rodzaju rozstrzygnięcie.

Jeżeli chodzi o inne kwestie, które wydają się już 
mniej istotne, to mogę też powiedzieć, że Krajowa 
Rada Sądownictwa przyznaje odznaczenia sędziom, 
którzy są zasłużeni dla wymiaru sprawiedliwości. 
Są to przede wszystkim sędziowie… Te odznacze-
nia są przyznawane przede wszystkim na wniosek 
właściwych kolegiów sądów. W ubiegłym roku rada 

postępowania albo jest związane z jakimś rażącym 
naruszeniem przepisów prawa.

Jeżeli chodzi o merytoryczną jakość uchwał, które 
podejmuje Krajowa Rada Sądownictwa, to można 
by było powiedzieć, że w sprawach osobowych… 
Mówiłem, że w postępowaniach nominacyjnych zo-
stało wskazanych około 500 kandydatur. Stopień za-
skarżalności tych uchwał jest stosunkowo niewielki. 
Wynosi niewiele ponad 1%.

Jeżeli chodzi o postępowania, które toczą się przed 
Sądem Najwyższym w wyniku zaskarżenia uchwał, 
to tu również sytuacja statystycznie wygląda dobrze. 
W 2015 r. Sąd Najwyższy wydał w takich sprawach 72 
orzeczenia – przekazał do ponownego rozpoznania 6 
uchwał i oddalił 43 odwołania. W części zostały one 
umorzone. Wynika z tego, że stopień zaskarżalności 
tych uchwał ostatecznie nie jest duży. Z tych, które 
zostały zaskarżone, zdecydowana większość odwołań 
nie została uwzględniona.

Może wyjaśnię, że w procedurze nominacyjnej 
ma to dość istotne znaczenie i wpływa na większą 
transparentność postępowania. Chodzi o to, że każda 
uchwała w sprawach osobowych, którą podejmuje 
Krajowa Rada Sądownictwa, może być zaskarżona 
do Sądu Najwyższego. Stosuje się tutaj odpowiednio 
przepisy o postępowaniu kasacyjnym – istnieje moż-
liwość poddania sądowej kontroli zasadności uchwał, 
które podejmuje Krajowa Rada Sądownictwa.

Sam proces powoływania sędziów również wydaje 
się dosyć transparentny. Wygląda to w ten sposób, 
że obwieszczenia o wolnych miejscach w sądach są 
ogłaszane publicznie. Istnieje możliwość zgłaszania 
się wszystkich kandydatów, którzy spełniają kryte-
ria ustawowe. Późniejsze postępowanie przed radą 
ma charakter dość jasny i opiera się na określonych 
regułach. Wydaje się więc, że przebieg nominacyjny, 
jeżeli chodzi o proces powoływania sędziów, wygląda 
dosyć dobrze.

Kwestią, która wydaje się istotna dla funkcjono-
wania Krajowej Rady Sądownictwa, jest również 
problem przenoszenia sędziów w stan spoczynku. 
Z danych statystycznych wynika, że w ostatnich la-
tach rada podejmowała około 30 takich uchwał rocz-
nie. Jest to liczba sędziów, którzy przed osiągnięciem 
wieku uprawniającego do przejścia w stan spoczynku 
byli przenoszeni w stan spoczynku przez Krajową 
Radę Sądownictwa. Chodzi, generalnie rzecz biorąc, 
właściwie o przypadki ciężkich chorób wśród sę-
dziów. Niestety, mieliśmy wiele takich przypadków, 
kiedy Krajowa Rada Sądownictwa nie zdążyła podjąć 
uchwały o przeniesieniu sędziego w stan spoczynku. 
Przy ciężkich chorobach, szybko postępujących zda-
rzały się takie sytuacje, że nie można było podjąć tej 
uchwały. Tutaj właściwie proceduralnie to wygląda 
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(przewodniczący D. Zawistowski) Senator Piotr Zientarski:

Pani Marszałek! Panie Przewodniczący! Panie 
Sędzio Sądu Najwyższego!

Przede wszystkim chcę powiedzieć, że nie zada-
wałem pytań, ponieważ byłyby to po części pytania 
do siebie, dlatego że do końca 2015 r. miałem za-
szczyt być członkiem Krajowej Rady Sądownictwa 
z ramienia Senatu. Trwało to 8 lat. W związku z tym 
mam doświadczenie, możliwość dokonania oceny, 
a jednocześnie już pewien dystans, bo prawie rok 
upływa od czasu, kiedy przestałem być członkiem 
rady. Oczywiście przedmiotem naszej uwagi jest in-
formacja z działalności za rok 2015, w związku z tym 
nie zadawałem pytań dotyczących obecnej sytuacji. 
Tak jak powiedziałem, nie jest to przedmiot dzisiej-
szej informacji.

Zacznę od tego, że chciałbym wyrazić wielkie 
uznanie dla pracy Krajowej Rady Sądownictwa, dla 
wykonywania przez nią obowiązku konstytucyj-
nego, bo jest to organ konstytucyjny powołany do 
stania na straży niezależności sądów i niezawisłości 
sędziów. Niezawisłość sędziowska i niezależność 
sądów to, można powiedzieć, źrenica wymiaru 
sprawiedliwości. Bez tych przymiotów w ogóle nie 
można mówić o wymiarze sprawiedliwości. To nie 
są hasła. To są rzeczywiste zadania, które stoją nie-
jako obok głównego nurtu pracy, o którym mówił tu 
pan przewodniczący. Rzeczywiście ta żmudna praca 
związana ze wskazywaniem kandydatów, z przed-
stawianymi prezydentowi wnioskami o powołanie, 
które w 2015 r. i w poprzednich latach były zawsze 
załatwiane pozytywnie… Ale ja tu nie będę oceniał, 
jak już powiedziałem, działań ani Krajowej Rady 
Sądownictwa, ani prezydenta, jeśli chodzi o 2016 r.

To jest główna praca. Rzeczywiście przez ten 
tydzień wpierw zespoły, później rada, co prawda 
gremialnie, ale też omawiała karierę każdego kandy-
data. Z powodu takiej liczby wniosków, proszę pań-
stwa, praca była od godziny 9.00 do 14.00, z przerwą 
obiadową, i do wieczora. Rzeczywiście tyle pra-
cy wymagało wskazanie najlepszych kandydatów. 
Bardzo często ci kandydaci byli przesłuchiwani oso-
biście, jeśli chodzi o sędziów wyższego rzędu, moż-
na tak powiedzieć, bo przecież nie tylko na pierwsze 
stopnie sędziowskie, byli także odpytywani w dro-
dze telekonferencji, żeby mieć z nimi bezpośredni 
kontakt i wybrać najlepszych. A przecież było wiele 
kryteriów, począwszy od oceny na studiach, przez 
ocenę z egzaminu na aplikację, opinie poszczegól-
nych wizytatorów, oceny kolegium, po ocenę w gło-
sowaniu przez zgromadzenie. Na szczęście udało 
się, dzięki inicjatywie Krajowej Rady Sądownictwa 
– ustawa zafunkcjonowała dopiero w zeszłym roku 
– przywrócić urząd asesora. Asesor to sędzia, który 
jeszcze nie ma nominacji sędziowskiej, a który sądzi. 

odznaczyła takimi medalami 44 sędziów. Są to gene-
ralnie sędziowie, którzy przechodzą w stan spoczyn-
ku i mają np. 35 czy 40 albo nawet więcej lat służby, 
i to służby o charakterze nienagannym. Tutaj nie ma 
żadnego automatyzmu, bo drugie tyle wniosków, 
praktycznie rzecz biorąc, nie zostało uwzględnio-
nych przez Krajową Radę Sądownictwa, gdyż tutaj 
stosujemy dość rygorystyczne kryteria, jeżeli chodzi 
o to, czy te odznaczenia mają być przyznane.

Krajowa Rada Sądownictwa jest również 
członkiem i założycielem Europejskiej Sieci Rad 
Sądownictwa, a więc prowadzi działalność również 
na forum międzynarodowym. Mamy kontakty ze śro-
dowiskami sędziowskimi z całej Europy. Wyrazem 
tego, że ta aktywność rady była doceniana, jest m.in. 
to, że w tym roku Krajowa Rada Sądownictwa orga-
nizowała konferencję dla sędziów europejskich jako 
jej gospodarz. Więc na tym polu również jesteśmy 
dosyć aktywni.

Tutaj istotne jest to, że Europejska Sieć Rad 
Sądownictwa ma za cel również dbałość o nieza-
leżność sądów, niezawisłość sędziów i podejmuje 
tego rodzaju uchwały, które są później bardzo po-
mocne w funkcjonowaniu sądownictwa, bo zwraca 
uwagę na wiele kwestii, które szczególnie dla wła-
ściwego odbioru sądownictwa są istotne. Podkreśla 
np. to, że niezależność sądownictwa jest kwestią 
bardzo ważną, ale niejako przeciwwagą dla tego 
jest odpowiedzialność sądów, zatem zwraca uwagę 
na to, że nie można mówić tylko o niezależności 
sądów, bo skoro sądy są niezależne, to muszą być 
też odpowiedzialne przed społeczeństwem. Tego 
rodzaju oceny są o tyle cenne, że to są oceny rad 
sądowniczych z państw, które mają o wiele większe 
doświadczenia, jeżeli chodzi o demokrację, niż my. 
Wydaje się, że cenne jest to, że możemy z takich 
doświadczeń korzystać. To może tyle w skrócie. 
Jeżeli byłaby potrzeba, to oczywiście postaram się 
tę informację uzupełnić.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby za-

dać pytania panu przewodniczącemu Dariuszowi 
Zawistowskiemu?

Nie widzę chętnych.
Bardzo panu dziękuję.
(Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa 

Dariusz Zawistowski: Dziękuję, Pani Marszałek.)
Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Piotra Zientarskiego.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
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(senator  P. Zientarski) (Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa 
Dariusz Zawistowski: Jeżeli można to może króciut-
ko, żeby nie nadwyrężyć państwa…)

To bardzo proszę. Bardzo proszę, Panie 
Przewodniczący.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Sądownictwa  
Dariusz Zawistowski:
Postaram się bardzo krótko odpowiedzieć.
Pan senator zwrócił uwagę na sprawę, która oczy-

wiście jest dla nas bardzo istotna, ponieważ, jak po-
wiedziałem, to jest nasz konstytucyjny obowiązek, 
obowiązek reagowania na wszystkie przejawy za-
grożenia niezależności sędziowskiej. Już mówiłem tu 
o pewnym podejściu NCJ, które było dla nas wska-
zówką. I chciałbym powiedzieć, że my reagujemy 
w tych wszystkich sytuacjach, kiedy w naszej oce-
nie niezasadnie atakuje się niezależną pozycję sądów 
i niezawisłość sędziów. Ale robimy tak nie dlatego, że 
kwestionujemy prawo do krytyki wymiaru sprawie-
dliwości – bo właśnie według tych standardów, o któ-
rych mówi m.in. NCJ, taka krytyka jest oczywiście 
dopuszczalna i jest w społeczeństwie obywatelskim 
potrzebna – my tylko zwracamy uwagę na to, żeby 
ta krytyka miała charakter merytoryczny, żeby to nie 
były ataki o charakterze personalnym. A tam, gdzie 
krytyka ma charakter merytoryczny, służy ona do-
bru wymiaru sprawiedliwości. I chciałbym wyraźnie 
podkreślić, że my takiej krytyki nie kwestionujemy. 
My odnosimy się wtedy do kwestii wyłącznie me-
rytorycznie. I we wszystkich swoich stanowiskach 
– chciałbym to podkreślić – nie opowiadamy się jako 
Krajowa Rada Sądownictwa po czyjejkolwiek stronie, 
jeżeli chodzi o spór polityczny. A często nam się przy-
pisuje taką jakby rolę, że krytykujemy na przykład 
opcję rządzącą, bo wypowiadamy się negatywnie 
o tych projektach. Ale to jest nasza rola i my to robimy 
zawsze, niezależenie od tego, kto sprawuje władzę.

Wydaje mi się, że dobrym przykładem – i na 
tym już będę kończył – są projekty ustaw dotyczą-
cych Trybunału Konstytucyjnego. W 2015 r. mieli-
śmy do czynienia z taką sytuacją, że Krajowa Rada 
Sądownictwa wydała negatywną opinię np. o pro-
jekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, która 
potem ostatecznie została uchwalona w czerwcu. 
Zwracaliśmy uwagę np. na to, że bardzo negatywnie 
oceniamy zmiany, które były zawarte w pierwotnym 
projekcie i dotyczyły sposobu zgłaszania kandydatów 
na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Bo w tej 
pierwotnej wersji były zapisy, które przewidywały, 
że inicjatywa w tym zakresie będzie należała np. do 
uniwersytetów, do Sądu Najwyższego, do jakichś in-
stytucji o charakterze niezależnym. Był też w tym 
projekcie taki zapis, który przewidywał, że czynny 

Niewątpliwie najlepszą oceną kandydata jest ocena 
przez pryzmat jego orzecznictwa, jego sprawdze-
nia się na sali rozpraw, jego kultury prowadzenia 
rozpraw, stabilności orzecznictwa itd. Myślę, że 
wprowadzenie tej instytucji ułatwi w przyszłości 
dobór najwłaściwszych kadr, bo chodzi o to, proszę 
państwa, że osoby wybitne, piątkowe, superasystenci 
nie zawsze dobrze sprawdzają się w praktyce jako 
sędziowie.

Rada miała ograniczone możliwości. Tej możli-
wości do tej pory, zarówno wcześniej, jak i w roku 
2015, nie było. Ale przede wszystkim – i chciałbym 
za to bardzo serdecznie podziękować – chodzi o prace 
związane z opiniowaniem wszelkiego rodzaju aktów 
prawnych. Tych aktów jest bardzo dużo, począwszy od 
szczegółów proceduralnych, skończywszy na bardzo 
ważnych ustawach. Przypominam ustawę o prokura-
turze, ustawę o Trybunale Konstytucyjnym; to były 
ustawy opiniowane przez Krajową Radę Sądownictwa 
w ubiegłym roku. Z ubolewaniem stwierdzam, że ten 
autorytet sędziowski – w moim przekonaniu najwięk-
szy, oczywiście poza opiniami Sądu Najwyższego, 
jako autorytet różnych sędziów – także był ignorowa-
ny. Niestety, takie są fakty. Ale myślę, że rola, jaką od-
grywa i odgrywała Krajowa Rada Sądownictwa, jest 
nie do przecenienia, bo twarde stawianie sprawy, że 
nie ma kompromisów, jeśli chodzi o kwestię niezawi-
słości – albo ona jest pełna, albo jej nie ma – jest fun-
damentem niezależności. Krajowa Rada Sądownictwa 
wyraźnie opierała się pewnym niewłaściwościom, tak 
bym powiedział, związanym z usiłowaniem wpływa-
nia politycznego. A to jest niedopuszczalne i Krajowa 
Rada Sądownictwa pokazywała, że absolutnie… że 
politycy powinni stać jak najdalej od niezawisłości 
czy niezależności sądów.

Inną kwestią jest nadzór administracyjny, któ-
ry jest oczywiście konieczny. Można dyskutować 
– i Krajowa Rada Sądownictwa dyskutowała – na 
temat modelu nadzoru administracyjnego, to jest 
zupełnie oczywiste, ale ingerencja w niezawisłość 
zawsze wywoływała prawdziwą i natychmiastową 
reakcję Krajowej Rady Sądownictwa. I to jest bardzo 
ważna rola, którą Krajowa Rada Sądownictwa wy-
pełnia. Za to bardzo Krajowej Radzie Sądownictwa 
dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Czy przewodniczący chciałby jeszcze zabrać głos 

i ustosunkować się do wystąpienia pana senatora 
w dyskusji?
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(przewodniczący D. Zawistowski) Nie widzę sprzeciwu.
Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że 

Senat przedstawioną propozycję przyjął.
Punkt ten rozpatrzymy w piątek, o godzinie 10.30.
Przechodzimy do kolejnego punktu porządku ob-

rad.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jedena-

stego…
(Głos z sali: Powinien wejść.)
(Senator Kazimierz Kleina: 5 minut przerwy.)
No to, proszę państwa, 5 minut  przerwy.
Ogłaszam przerwę do godziny 20.53.

(Przerwa w obradach od godziny 20 minut 48  
do godziny 20 minut 53)

Wicemarszałek Maria Koc:
Szanowni Państwo, wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jede-

nastego porządku obrad: informacja prezesa Rady 
Ministrów o stanie Kompleksowej umowy gospodar-
czo-handlowej między Unią Europejską i jej państwa-
mi członkowskimi a Kanadą – CETA.

Witam obecnego na posiedzeniu podsekretarza 
stanu w Ministerstwie Rozwoju, pana Radosława 
Domagalskiego-Łabędzkiego.

Witam pana ministra bardzo serdecznie, pro-
szę o zabranie głosu i przedstawienie informacji. 
Zapraszam, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Radosław Domagalski-Łabędzki:
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam wielką przyjemność, występując w imieniu 

Rady Ministrów i w imieniu Ministerstwa Rozwoju, 
przedstawić informację dotyczącą stanu negocjacji 
umowy gospodarczo-handlowej CETA, czyli umowy 
pomiędzy Unią Europejską a Kanadą.

Obecnie w ramach Unii Europejskiej trwają prace 
nad wyrażeniem zgody, nad podpisaniem tej umo-
wy, nad jej tymczasowym wejściem w życie. Chodzi 
o wyłączne kompetencje Unii Europejskiej.

Wczoraj na posiedzeniu w Luksemburgu rząd 
Rzeczypospolitej poparł tymczasowe stosowanie 
przez Unię Europejską kompleksowej umowy gospo-
darczo-handlowej. Przedmiotem tymczasowego sto-
sowania nie będą zapisy CETA co do kwestii leżących 
w wyłącznych kompetencjach państw członkowskich 
Unii Europejskiej, szczególnie kwestii wyjątkowo 
wrażliwych również dla nas, czyli dotyczących ob-
szaru ochrony inwestycji, w tym spraw związanych 
z rozstrzyganiem sporów na linii państwo – inwestor.

Jeżeli dojdzie do podpisania umowy CETA w paź-
dzierniku… Nie jest to jeszcze przesądzone, dlatego 

poseł lub senator nie może kandydować do Trybunału 
Konstytucyjnego, że powinien być okres pewnej ka-
rencji – o ile pamiętam, w tym pierwotnym projekcie 
był zapis o chyba 4-letniej karencji. Z tego zrezy-
gnowano. A więc mówię o tym, że ta nasza opinia 
nie powinna być odbierana w ten sposób, że my się 
angażujemy… że krytykujemy określoną opcję poli-
tyczną. W każdym przypadku, kiedy nam się wyda-
je, że dane rozwiązania są niedobre, wyrażamy tego 
rodzaju stanowisko.

Jeżeli chodzi o opinię o ustawie o Trybunale 
Konstytucyjnym, to w stanowisku z końca 2015 r. 
kwestionowaliśmy przede wszystkim sam sposób 
uchwalenia tej ustawy. Zwracaliśmy uwagę na to, że 
tryb procedowania właściwie nie zapewniał gwarancji 
prawidłowego uchwalenia tych przepisów, nie zapew-
niał jej m.in właśnie w związku z tym, że Krajowa 
Rada Sądownictwa została właściwie pozbawiona 
możliwości wyrażenia swojego stanowiska na temat 
tego projektu. Bo, jeżeli dobrze pamiętam, to ten 
projekt trafił do zaopiniowania w Krajowej Radzie 
Sądownictwa chyba na 2 dni przed jego uchwaleniem. 
Czyli w praktyce nie mieliśmy żadnej możliwości 
jego merytorycznej oceny na tym etapie. A zgodnie 
z przepisami wszystkie projekty dotyczące kwestii 
związanych z niezależnością sądów, niezawisłością 
sędziów powinny być poddane opinii Krajowej Rady 
Sądownictwa. Tutaj powstał może tylko taki dylemat, 
że Trybunał Konstytucyjny nie jest sądem, pojawi-
ło się więc pytanie, czy w tym przypadku Krajowa 
Rada Sądownictwa rzeczywiście była tym organem, 
który powinien się wypowiadać. Ale jeżeli chodzi 
o stanowisko samego Trybunału Konstytucyjnego, 
to przypomnę, że on w swoim orzeczeniu, a właści-
wie w jego uzasadnieniu, stwierdził, że to należy do 
kompetencji Krajowej Rady Sądownictwa. Tak więc 
wydaje się, że tutaj to nasze stanowisko było również 
zasadne. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Dziękuję panu Dariuszowi Zawistowskiemu, 

przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, 
za przedstawienie Senatowi informacji.

Stwierdzam, że Senat zapoznał się z informacją 
z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2015 r. 

Bardzo dziękuję.
Państwo Senatorowie, proponuję uzupełnienie 

porządku obrad o punkt: ustawa o zmianie ustawy 
o transporcie drogowym, druk nr 298 – i rozpatrzenie 
go jako punktu dwunastego porządku obrad.

Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka 
Izba przyjęła przedstawioną propozycję.
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(podsekretarz stanu R. Domagalski-Łabędzki) 0,1% – spodziewamy się, że przyjęcie CETA jeszcze 
bardziej zdynamizuje ten proces.

Dodatkowo struktura eksportu jest, powiedział-
bym, bardzo zdrowa w takim sensie, że generowana 
jest nie przez transfery korporacji np. kanadyjskich, 
tylko jest generowana w sporej części przez polskie 
przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie, a CETA 
w tym momencie zapewnia dodatkowe możliwości 
handlu właśnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. 
CETA to nie tylko preferencyjne warunki dostępu dla 
polskich towarów do rynku Kanady poprzez wyeli-
minowanie praktycznie wszystkich ceł importowych 
z chwilą wejścia porozumienia w życie, ale także 
ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej 
w zakresie również dostępu do świadczenia usług na 
rynku kanadyjskim, po raz pierwszy na poziomie 
prowincji, oraz istotne zwiększenie dostępu do rynku 
zamówień publicznych w Kanadzie, w szczególno-
ści na poziomie poniżej federalnego. Widzimy też 
pewne ryzyka, ale nie lekceważymy tych kategorii 
ryzyk. Jedna z takich kategorii ryzyka, które dostrze-
gamy, wynika z braku w umowie bilateralnej klauzuli 
ochronnej, która umożliwiałaby czasowe wycofanie 
preferencji w przypadku wystąpienia zagrożeń ze 
strony importu. W ramach importu np. pszenicy 
zwyczajnej z Kanady przez okres przejściowy 7 lat 
ma obowiązywać kontyngent taryfowy na poziomie 
100 tysięcy t, który po okresie przejściowym ma być 
zlikwidowany. Tutaj ten okres przejściowy jest. Polska 
w tym przypadku wnosiła o to, aby liberalizacja im-
portu pszenicy była na stałe ograniczona do pozio-
mu kontyngentu taryfowego, a nie tylko w okresie 
przejściowym. Niemniej jednak w CETA wyłączono 
z liberalizacji wiele towarów, które są dla nas, po-
wiedziałbym, szczególnie wrażliwe, czyli np. drób 
czy jaja. W przypadku innych kategorii produktów 
takich jak wieprzowina czy wołowina są ustanowione 
kontyngenty.

Druga kwestia, która jest szczególnie wrażliwa 
dla nas i którą podnosiliśmy na każdym możliwym 
forum, jest kwestia klauzuli sądów inwestycyjnych. 
O ile tekst CETA został zamknięty w 2014 r., o tyle 
w wyniku tzw. legal scrambling, czyli doprecyzowa-
nia tekstów, w tym roku pierwotna klauzula sądów 
arbitrażowych zmieniła się w klauzulę sądów inwe-
stycyjnych, czyli nastąpiła de facto pewna ingerencja 
w tekst CETA. Niemniej jednak finalna wersja za-
kłada powstanie sądu inwestycyjnego, czyli organu, 
w którym… Nie mamy pewności, czy będzie miał 
w nim udział przedstawiciel Polski. To ograniczyłoby 
możliwości naszego wpływu na procedury czy prak-
tykę orzecznictwa. Jest to sprawa, która była bardzo 
obszernie dyskutowana w ramach rządu, jak również 
z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości, 
z Prokuratorią Generalną. Bezwzględnie uważamy 
to za spore ryzyko i będziemy dokładać wszelkich 

że w dalszym ciągu swoich zastrzeżeń do umowy 
nie zniosła Belgia. Również Rumunia i Bułgaria cały 
czas podnoszą kwestię wizową, w związku z tym 
wstrzymują swoje poparcie dla CETA. Ale jeżeli na 
najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej, czyli ju-
tro i w piątek, te zastrzeżenia zostaną zniesione przez 
te 3 kraje, wówczas spodziewamy się, że to tymczaso-
we stosowanie wejdzie w życie, realnie i efektywnie, 
na wiosnę 2017 r., czyli po decyzji… po głosowaniu 
w Parlamencie Europejskim. Pełne wejście w życie 
umowy CETA będzie możliwe dopiero po zakończe-
niu procedury ratyfikacyjnej dokonanej przez par-
lamenty państw członkowskich Unii Europejskiej. 
Spodziewamy się, że ten proces potrwa przynajmniej 
3 albo 4 lata. Tutaj chciałbym od razy zastrzec, że 
kwestia, którą polski rząd stawiał pryncypalnie od sa-
mego początku w procesie przyjmowania CETA, była 
taka, aby zapewnić polskiemu parlamentowi możli-
wość uczestniczenia w tym małym procesie. Wczoraj 
na posiedzeniu Rady, w deklaracji Rady znalazło się 
stwierdzenie, które potwierdza, że to tymczasowe 
stosowanie będzie zniesione w przypadku czynności 
konstytucyjnych, jakimi jest ratyfikacja, bądź w tym 
przypadku braku ratyfikacji dokonanej przez jeden 
z parlamentów państw członkowskich. Sejm w paź-
dzierniku podjął uchwałę, iż ratyfikacja przez Polskę 
w przyszłości musi zostać zaakceptowana większo-
ścią kwalifikowaną, 2/3 głosów… posłów.

Stanowisko rządu przyjęte tydzień temu zakłada 
podpisanie i zawarcie kompleksowej umowy gospo-
darczo-handlowej pomiędzy Unią Europejską i pań-
stwami członkowskimi. Ta decyzja została podjęta 
w wyniku gruntownych analiz, które przeprowadzało 
również Ministerstwo Rozwoju, które reprezentuję. 
W wyniku tych analiz można powiedzieć, że korzyści 
ekonomiczne, które spodziewamy się uzyskać, to jest 
ponad 400 milionów dolarów dodatkowego obrotu 
wygenerowanego z eksportu polskich firm w najbliż-
szych latach. Umowa CETA co do zasady jest sze-
rokim porozumieniem obejmującym różne aspekty 
współpracy gospodarczej, czyli: handel towarami, 
usługami, inwestycje, w tym ochronę i zamówienia 
publiczne, handlowe aspekty własności intelektualnej, 
konkurencję, ochronę konsumenta i inne. Mimo, że 
obroty handlowe z Kanadą stanowią niewielki pro-
cent naszego całościowego bilansu handlowego, około 
0,5%, liczymy na to, że efektywnie polski eksport 
zwiększy się w następnych latach. Obroty gospodar-
cze z Kanadą charakteryzują się bardzo korzystnym 
bilansem handlowym, mamy bardzo dużą nadwyżkę 
w handlu, przewagę eksportu nad importem, z ten-
dencją dosyć dynamiczne rosnącą. Patrząc na dynami-
kę wzrostu eksportu – tj. 10% za pierwsze 7 miesięcy 
2016 r., podczas gdy wzrost importu wyniósł tylko 
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(podsekretarz stanu R. Domagalski-Łabędzki) że kanadyjskie firmy nie mają potencjału do tego, 
aby wykorzystywać efekt skali, który jest potężnym 
narzędziem w obrocie gospodarczym, i zdomino-
wać sektory przemysłu w krajach członkowskich. 
Przeniesienie działalności gospodarczej do Kanady 
przez amerykańskie firmy po to, żeby wykorzystywać 
CETA do ekspansji na rynku europejskim, wydaje się 
mało prawdopodobne. Patrzyliśmy, jak to wygląda 
z kosztowego punktu widzenia – musiałyby zajść ja-
kieś nadzwyczajne okoliczności makroekonomiczne, 
żeby taka sytuacja mogła nastąpić.

Odnosząc się do całokształtu oceny skutków 
CETA, trzeba pamiętać, że, jak już powiedziałem, 
obroty są tu niewielkie i ich wzrost o nawet 100% 
czy 200% będzie w sumie niezauważalny dla pol-
skiego przemysłu. Trzeba pamiętać również o tym, 
że w przypadku Kanady Polska jest dosyć wyjątko-
wo eksporterem, a nie importerem kapitału. Innymi 
słowy: nasze inwestycje w Kanadzie są większe niż 
inwestycje kanadyjskie w Polsce. Oznacza to, że 
w przypadku sądów inwestycyjnych nasi inwestorzy, 
wiodące spółki z udziałem Skarbu Państwa, otrzy-
mują jakby dodatkowy instrument ochrony swoich 
inwestycji, co trzeba określić jako korzystne. Poza 
tym Polska ma podpisany z Kanadą tzw. BIT, czyli 
umowę bilateralną – w wieloletniej praktyce pojawił 
się tu tylko jeden spór w arbitrażu. Mówimy dziś 
o wymiarze zarówno inwestycyjnym, jak i handlo-
wym, który jest oczywiście ważny i liczymy na to, 
że będzie się rozwijać, ale nie ma znaczenia w odnie-
sieniu do skali całych gałęzi przemysłu.

Uważamy, że przyjęcie CETA, mimo że nie jest 
pozbawione ryzyka, którego nie lekceważymy, jest 
korzystne dla Polski i stworzy nowe możliwości dla 
polskich eksporterów i inwestorów, którzy otrzyma-
ją dodatkową ochronę. Mechanizm tymczasowego 
stosowania pozwala sprawdzić, jak mechanizmy li-
beralizacji handlu będą działać w praktyce i czy te 
wszystkie zagrożenia, o których mówi się w debacie 
publicznej, się zmaterializują. Jeżeli tak się stanie, to 
oczywiście będzie to brane pod uwagę przez parla-
menty państw członkowskich w procesie ostatecznej 
ratyfikacji.

To są najważniejsze aspekty. Bardzo dziękuję za 
uwagę.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Grzegorz Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze, za szczegółową 

informację.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać py-

tanie panu ministrowi w związku z przedstawioną 
informacją?

Pan senator Piechota. Bardzo proszę.

starań we wszystkich możliwych gremiach czy forach 
komunikacji z Komisją Europejską, żeby doprowa-
dzić do sytuacji, w której będzie zapewniony udział 
polskiego przedstawiciela, polskiego arbitra, osoby 
znającej polski system prawa w gronie sędziów sądu 
inwestycyjnego. Mamy wstępne zapewnienie pani ko-
misarz Malmström, która ze zrozumieniem odnosi się 
do naszego postulatu. Z pewnością polski parlament 
też będzie brał pod uwagę przy okazji ratyfikacji fakt, 
czy udział polskiego przedstawiciela będzie ostatecz-
nie zapewniony.

Jest jeszcze jedna sprawa, która budziła bardzo 
duże kontrowersje – kwestia bezpieczeństwa żywno-
ści, kwestia utrzymania standardów żywności. To jest 
bezpośrednio utożsamiane z GMO, czyli z żywnością 
genetycznie modyfikowaną. Chciałbym powiedzieć 
bardzo wyraźnie, że CETA nie tworzy żadnych me-
chanizmów, które umożliwiałyby napływ żywności 
modyfikowanej genetycznie. Takich zapisów tam nie 
ma. Jeżeli nastąpiłby import produktów zawierają-
cych GMO, to byłoby to niezgodne z postanowie-
niami CETA, wbrew CETA i byłoby to z pewnością 
naruszenie przepisów prawa. Zachowujemy sobie 
pełne prawo do tego, aby zapewnić sobie utrzyma-
nie naszych norm, które gwarantują bezpieczeństwo 
konsumentów i utrzymanie wysokiego poziomu stan-
dardów jakości żywności. Ja wiem, że pojawia się 
wiele różnego rodzaju argumentów wskazujących 
na to, że CETA będzie w przyszłości tworzyć furt-
ki do eksportu na teren krajów Unii Europejskiej 
produktów zawierających GMO. To nie są mechani-
zmy, które wynikają wprost z CETA. Te argumenty 
sprowadzają się do tego, że presja lobbystów na ob-
niżenie standardów będzie większa, że… Ale to są 
sprawy, które cały czas pozostają w gestii państw 
członkowskich. Biorąc pod uwagę bardzo dużą presję 
opinii publicznej w kwestiach związanych z bezpie-
czeństwem żywności, mamy nadzieję, że do tego 
nie dojdzie. Jesteśmy jednak gotowi, jako rząd, do 
pełnej współpracy z zainteresowanymi środowiskami 
i organizacjami pozarządowymi, które będą monito-
rować ten proces. Każdy sygnał o imporcie produk-
tów zawierających GMO będzie przez nas bardzo 
wnikliwie badany. W takich sytuacjach towary będą 
wykluczane z obrotu.

Nie obawiamy się również tego, że CETA sta-
nie się furtką dla np. amerykańskich koncernów, 
które chciałyby wchodzić na rynek państw człon-
kowskich na zasadach wynikających z liberalizacji 
obrotu. Sama Kanada… Trzeba pamiętać o tym, że 
co do zasady CETA jest umową bilateralną, ale nie 
państwa członkowskiego z Kanadą, tylko całej Unii 
Europejskiej. Unia Europejska jest tu podmiotem 
zdecydowanie dominującym. Należy się spodziewać, 
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dokonała Komisja Europejska, myśmy dostali to 
tłumaczenie bodajże w lipcu, ale chciałbym też za-
pewnić o jednej rzeczy… W ogóle ja przeczytałem 
tekst CETA, mimo że on jest długi – 1600 stron. 
Pracowaliśmy nad tekstem CETA, który jest znany 
już od dawna, w wersji angielskiej, w wersji, która 
niejako przeważa w przypadku wszystkich różnic 
językowych. Ta wersja angielska jest obowiązująca, 
w związku z tym my od początku pracowaliśmy na 
dokumencie źródłowym, tak można to określić, nie 
jest to więc jakaś okoliczność, która by wpływała 
na zmianę stanowiska rządu. Nie zmienia to faktu, 
że tego typu błędy w tłumaczeniu nie powinny się 
zdarzyć. One zdarzyły się również w odniesieniu do 
tłumaczeń na inne języki, np. na hiszpański. Myśmy 
od razu po wykryciu tego błędu w tłumaczeniu zwró-
cili na to uwagę. Niefortunnie się zdarzyło, że odnosi 
się to do sprawy dosyć wrażliwej, co tym bardziej 
potęguje problem. Myśmy zwrócili uwagę Komisji 
Europejskiej na niedopuszczalność takich sytuacji, 
ale nic to nie zmienia w sensie formalnoprawnym.

Przytoczony artykuł odnosi się do pewnych kwe-
stii deklaratywnych, on jak gdyby nie zmienia sensu, 
nie odnosi się do stawek celnych, zniesienia czy nie, 
tylko do pewnych kwestii deklaracyjnych, co abso-
lutnie nie zmienia faktu, że żadne pomyłki przy tłu-
maczeniu oficjalnego tekstu nie powinny się zdarzyć, 
a już na pewno nie w kwestii, która jest wrażliwa 
społecznie. No, ale nie zmienia to naszego stanowiska 
ze względu na to, że od początku pracowaliśmy na 
wersji źródłowej, tej pierwotnej, i to było podstawą 
do naszych ocen.

(Senator Kazimierz Kleina: Angielska wersja nie 
budzi wątpliwości?)

Angielska wersja nie budzi wątpliwości. No, jest 
tą źródłową wersją, ten błąd dotyczy wersji polskiej. 
Oczywiście tekst jest tłumaczony na wszystkie ję-
zyki krajów unijnych, ale w razie wątpliwości co do 
tłumaczenia tekstów dominująca jest wersja bazowa, 
czyli angielska

(Senator Leszek Piechota: Jeszcze ad vocem.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Jak rozumiem, pan senator Piechota chce dopytać. 

Bardzo proszę.

Senator Leszek Piechota:
Panie Ministrze, jakby pan się… To nie jest błąd 

stylistyczny ani ortograficzny. Pan się odniósł jakby 
do semantyki, a mówimy o merytorycznej treści, któ-
ra jest w zasadniczy sposób odmienna od treści pier-
wotnej, oryginalnej. Ja tutaj przywołam… Oryginalna 
wersja zdaje się mówić o minimalizowaniu wpływu 
praktyk regulacyjnych na wymianę handlową, a pol-

Senator Leszek Piechota:

Panie Ministrze, mam takie pytanie. Według in-
formacji medialnych nie ma jeszcze oficjalnego sta-
nowiska rządu. Pan powiedział, że oficjalne stano-
wisko jest. Medialne informacje mówią tylko o tym, 
że jest rekomendacja Ministerstwa Rozwoju. Jest to 
pytanie formalne. Ja tego nie widziałem na stronach 
rządowych.

Kolejne pytanie dotyczy dosyć poważnej sprawy 
medialnej, która została ujawniona przez Interię, kwe-
stii tłumaczenia art. 25.2 pkt 2 lit. d. Wersja polska, 
tłumaczona, która została ogłoszona w sierpniu, od-
biega od wersji pierwotnej, i to w sposób zasadniczy. 
W części dotyczącej biotechnologii, czyli m.in. GMO, 
w polskim tłumaczeniu umowy mówi się o tym, że 
handel międzynarodowy nie powinien ograniczać 
regulacji w tej dziedzinie, np. zakazu handlu żyw-
nością GMO, a w oryginalnym tekście umowy jest 
coś dokładnie odwrotnego, że regulacje nie powin-
ny ograniczać tego handlu… Inaczej, po angielsku 
przyznaje się, że europejskie normy bezpieczeństwa 
żywności będą osłabione, po polsku zapewnia się, że 
nie. Chciałbym, żeby pan minister się do tego odniósł, 
powiedział, jakie w tym względzie jest stanowisko, 
czy to zmienia stanowisko rządu w stosunku do tej 
umowy i jakie są tego reperkusje, czy są jakieś dalsze 
działania rządu z tego tytułu, aby ta sprawa po prostu 
została wyjaśniona. No, to na razie tyle. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze, o odpowiedź.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Radosław Domagalski-Łabędzki:
Dziękuję bardzo.
Jeżeli chodzi o pytanie pierwsze, dotyczące sta-

nowiska rządu, to ono zostało przyjęte przez Radę 
Ministrów we wtorek, nie w dniu wczorajszym, tyl-
ko tydzień temu. Nie zostało opublikowane przez 
Centrum Informacyjne Rządu, ale zostało przyję-
te. Rząd wyraził zgodę na przyjęcie CETA. W dniu 
wczorajszym w Luksemburgu jako przedstawiciel 
polskiego rządu również potwierdziłem, że polski 
rząd nie ma zastrzeżeń i przyjęliśmy jedynie dekla-
rację, która wskazuje na nasze rozumienie interpreta-
cyjne, na nasze wątpliwości, z dosyć szczegółowym 
opisem. Ale co do zasady nasze stanowisko jest po-
zytywne, rząd wyraził zgodę na przyjęcie CETA.

Jeżeli chodzi o kwestię tłumaczenia, to ja oczywi-
ście znam tę sprawę. Sprawa tłumaczenia nie powin-
na się zdarzyć. To znaczy potwierdzam oczywiście, 
że jest taki problem z tłumaczeniem. Tłumaczenia 
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(senator L. Piechota) jącego tę sprawę. Bo zgadzam się z tym, że opinia 
publiczna musi być poinformowana co do… może nie 
tyle co do okoliczności, bo nie mam powodów zakła-
dać żadnej intencjonalności w błędzie tłumaczenia, 
ale co do konsekwencji, skutków tego pierwotnego 
i obowiązującego cały czas przepisu.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Stanisławek. Proszę.

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, dziękujemy za te wyjaśnienia. 

Śledzimy to, co pan mówi, już od Sejmu. Niemniej 
jednak ja, martwiąc się o wizerunek w mediach, o to, 
w jaki sposób są przedstawiane problem i zagrożenia 
ze strony CETA, mam taki niedosyt, że za mało ro-
bimy, żeby jednak pokazywać korzyści. I teraz mam 
do pana takie pytanie: czy rząd przewiduje, co może 
się zdarzyć – czy odpowiednie kroki są może nie tyle 
podejmowane, ile zabezpieczane – jeżeli nie uda się 
przegłosować tego w Sejmie, 2/3 głosów, większością 
kwalifikowaną, jeżeli partie opozycyjne na skutek 
nacisków ze strony mediów, które wyolbrzymiają 
pewne rzeczy… Ja jako lekarz mówię, że to GMO 
to jest taki straszak, który w Polsce jest już od dosyć 
dawna i który jest nadużywany. Ja nie mówię o tym, 
że weźmiemy gen skorpiona, wsadzimy do pszeni-
cy, prawda? To jest całkiem co innego. Ale żywność 
genetycznie modyfikowaną mamy w kraju od bardzo 
dawna, już nie będę sięgał do jabłek i sadów. Czy 
rząd zdaje sobie sprawę z tego, co się zdarzy w Unii 
Europejskiej, gdy Polska zawali i my tego nie przyj-
miemy? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Radosław Domagalski-Łabędzki:
Jeżeli chodzi o kwestie komunikacji, zwłasz-

cza kwestie przedstawiania korzyści, to być może 
właściwa jest ocena, że ta debata publiczna została 
zdominowana przez ryzyka. I to jest niejako zrozu-
miałe, dlatego że zwłaszcza w przypadku kwestii 
dotyczących bezpieczeństwa żywności, a w związ-
ku z tym zdrowia konsumentów taka nadzwyczajna 
staranność i ostrożność są wymagane. My to rozu-
miemy. Konsekwencją tego było to, że przedstawia-
liśmy racje wynikające ze stworzenia przekazu, że 

ska wersja – o minimalizowaniu wpływu wymiany 
handlowej na praktyki regulacyjne. Pan się odniósł 
do tego, kto zrobił błąd, kto jest temu winny, do tego, 
że jesteśmy tym zdegustowani. Ja to rozumiem. I to 
oczywiście należy do obowiązków rządu, żeby taką 
sprawę przedstawić. Ale teraz istotna jest dla mnie 
kwestia tego, na ile to zmienia optykę spojrzenia na 
wspomnianą sprawę. Ja oczywiście mam tutaj pełne 
zaufanie do pana stanowiska i do rządu, ale wyborcy 
są z tego powodu… Jest po prostu wzburzenie osób, 
które nie miały wątpliwości, a teraz doszukują się 
wątpliwości odnośnie do tego, czy nie ma tutaj ja-
kichś ukrytych zamiarów w związku z tym, że akurat 
ten błąd występuje tylko w tym jednym miejscu na 
1 tysiąc 600 stron i dotyczy tak drastycznego tematu. 
Dlatego chciałbym, żeby pan mimo wszystko pod-
szedł do wspomnianego zagadnienia w sposób bar-
dziej precyzyjny i fachowo opisał, na ile ten punkt, 
ta jego zmieniona treść, osłabia naszą pozycję co do 
zakazów i regulacji, jakie występują u nas w kra-
ju odnośnie właśnie do żywności biosyntetycznej. 
Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Radosław Domagalski-Łabędzki:
Na pewno jest tak, że… To znaczy ja nie doszu-

kiwałbym się tutaj jakichś ukrytych intencji i prze-
inaczenia czy wypaczenia sensu, dlatego że zawsze 
bazowym tekstem jest jednak tekst w języku angiel-
skim. I podkreślam, że coś takiego absolutnie nie po-
winno się zdarzyć. Tak jak powiedziałem, zwracamy 
na to uwagę Komisji Europejskiej. Takich błędów 
było zresztą więcej, zostały one wychwycone i po-
prawione na odpowiednim etapie. Ja się zgadzam 
z tym, że błąd ma znaczenie merytoryczne, w ta-
kim znaczeniu, że wypacza, w sposób zasadniczy, 
sens pierwotnego sformułowania tekstu bazowego 
CETA. W związku z tym nie pozostaje nic innego, 
jak prawidłowo komunikować ten pierwotny, koń-
cowy i finalny przepis, podkreślając, że nie jest to… 
że mimo zasadniczej zmiany sensu w tłumaczeniu 
nie zmienia się nic w sensie faktycznym. To znaczy 
przepis, o którym tu mowa, jest to jednak przepis 
deklaratoryjny, który nie stwarza żadnego obowiąz-
ku, np. zmniejszania standardów czy narzucania ja-
kichś zasad współpracy. Jest to do dyspozycji państw 
członkowskich. Niemniej jednak, jako że zgadzamy 
się całkowicie z tym, że tego typu pomyłki w tłuma-
czeniu nie powinny występować, będzie na pewno 
wskazana szczególna uwaga i komunikacja z opinią 
publiczną. I rozważymy w Ministerstwie Rozwoju 
opublikowanie stosownego komunikatu wyjaśnia-
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(podsekretarz stanu R. Domagalski-Łabędzki) się to z zaprzestaniem angażowania się Kanady np. 
we wschodnią flankę NATO. Ja o takich sygnałach 
nic nie wiem. Ale należy przypuszczać, że w sytuacji, 
w której Polska byłaby jedynym blokującym, byłyby 
daleko idące konsekwencje polityczne i ekonomiczne 
nie tylko w relacjach z Kanadą, ale również na forum 
unijnym. Jako jedyny kraj blokujący odczulibyśmy 
to dosyć poważnie.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę, Panie Profesorze.

Senator Andrzej Stanisławek:

Ja właśnie w tym kontekście. Bardzo dziękuję, 
Panie Ministrze, bo podobnie rozumujemy. Ale bra-
kuje mi tego przekazu medialnego, bo do większości 
społeczeństwa nie dochodzi to, co pan minister po-
wiedział. Większość społeczeństwa nie zdaje sobie 
sprawy z tego, co będzie znaczyć, jeżeli my tego nie 
podpiszemy. Dziękuję bardzo.

Ale to właśnie też trochę więcej informacji…

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Radosław Domagalski-Łabędzki:

To jest kwestia pewnej sprawności komunikacyj-
nej rządu. Zgadzam się z tym, że zawsze można coś 
poprawić, a w tym przypadku w szczególności. Tak 
więc będziemy nad tym pracować.

(Senator Andrzej Stanisławek: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Chróścikowski. Bardzo proszę o py-

tanie.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Panie Marszałku! Panie Ministrze powiedział pan, 

że nie widzi wielu zagrożeń. Rząd ma obawy, widzi 
niejasności interpretacji, która jest często dość ogólna. 
Środowisko rolnicze nie ma zaufania do tej umowy. 
I w związku z tym mam pytanie: czy stanowiska 
środowisk rolniczych były brane pod uwagę? Czy te 
uwagi, które były, są i będą zgłaszane przez różne 
środowiska, będą miały możliwość większej… Czy 
będzie więcej tłumaczenia i pokazywania, że tych za-
grożeń jest mniej, niż pokazują to różne środowiska?

Ja powiem tak. Z doświadczenia rolniczego 
wiem, że o bezpieczeństwie żywności mówi się 

CETA nie powoduje zagrożenia dla zdrowia i jakości 
żywności, i być może rzeczywiście pewne korzyści, 
które spodziewamy się uzyskać w związku z CETA, 
gdzieś tej opinii publicznej troszeczkę zaginęły. 
Jednocześnie w ostatnim czasie uzyskaliśmy poparcie 
dla CETA od partnerów społecznych, od środowisk 
przedsiębiorców, z BCC. Również środowiska zwią-
zane z przedsiębiorcami produkującymi produkty 
rolno-spożywcze poparły CETA. Więc na poziomie 
takiej komunikacji z samymi zainteresowanymi czy 
z przedsiębiorcami, którzy realnie mogą z tego sko-
rzystać, jest dla tego poparcie.

W związku z tym nasze placówki podlegające 
Ministerstwu Rozwoju, placówki, które osobiście 
nadzoruję, będą zadaniowane w zakresie tworze-
nia naszym przedsiębiorcom dobrych warunków do 
eksportu czy nawet inwestowania w Kanadzie. Te 
nasze WPHI będą priorytetyzowane po to, aby do-
starczać przedsiębiorcom informacji o przetargach, 
informacji o warunkach działalności gospodarczej 
w Kanadzie, tak żeby maksymalizować korzyści.

Jeżeli chodzi o ocenę skutków politycznych, które 
mogłyby nastąpić w przypadku, gdyby Polska zablo-
kowała przyjęcie CETA… Realnie na dziś, mimo że 
Belgia utrzymuje zastrzeżenia co do CETA, podob-
nie jak Bułgaria i Rumunia, są to zastrzeżenia, które 
de facto nie mają związku z treścią CETA. Jeżeli 
chodzi o Belgię, to wiemy doskonale, że jest to spór 
wewnętrzny, wynikający z braku zgody części fede-
ralnej, czyli Walonii, która nie chcąc wydawać zbyt 
kategorycznych sądów… Mamy wrażenie, że to jest 
kwestia wewnętrznej polityki w Belgii, która pro-
wadzi do tego, że rząd belgijski jest pod dużą pre-
sją i parlamentu walońskiego, i władz walońskich, 
i spodziewamy się, że być może nawet jutro dojdzie 
do kompromisu i te zastrzeżenia zostaną zniesione. 
Podobnie w przypadku Bułgarii i Rumunii kwestia 
wiz też wydaje się już być rozstrzygnięta na pozio-
mie politycznym. Rozumiemy, że Belgowie i Rumuni 
oczekują od rządu kanadyjskiego publicznej dekla-
racji o zniesieniu wiz, co prawdopodobnie nastąpi, 
w związku z tym te zastrzeżenia też zostaną znie-
sione.

Oznaczałoby to, że Polska byłaby jedynym krajem 
blokującym, co zawsze jest sytuacją wybitnie dys-
komfortową. Trzeba też pamiętać o tym, że relacje 
z Kanadą wykraczają poza wymiar ekonomiczny, 
mają one również charakter polityczny czy wojskowy. 
Kanada angażuje się w kwestie związane z bezpie-
czeństwem Polski, jest naszym ważnym partnerem 
w NATO. Zatem te konsekwencje byłyby najpraw-
dopodobniej poważne nie tylko w wymiarze han-
dlowym, ale też politycznym. Miałoby to naprawdę 
negatywne skutki. Nie chcę oceniać, czy wiązałoby 
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(senator J. Chróścikowski) wiązującymi w Polsce normami. Ten mechanizm nie 
działa tak, jak sobie byśmy życzyli, i na pewno jest 
tu dużo do zrobienia.

Wracam do kwestii zasadniczej: trzeba pamiętać 
o tym, że CETA dotyczy handlu z Kanadą, gdzie 
obroty są naprawdę znikome. O ile sam import 
z Kanady jest dosyć znikomy w skali polskiego 
importu, bo to jest tylko 400 milionów dolarów… 
Import żywności z Kanady też stanowi niewielki 
procent całości importu, a główne pozycje w tym 
imporcie stanowią części elektroniczne, maszyny, 
silniki turboodrzutowe, tłoki i inne kategorie pro-
duktów.

Produkty żywnościowe stanowią niewielki pro-
cent całości niewielkiego, bardzo marginalnego im-
portu z Kanady, więc nawet gdyby doszło do sytuacji 
– jest to wątpliwe – w której ten import wzrośnie 
o 100%, o 200%, a import produktów żywnościo-
wych, spożywczych z Kanady wzrośnie nawet o kil-
kaset procent, to i tak będzie to absolutnie niezau-
ważalne w całym obrocie towarowym produktów 
spożywczych. Tu się nie tworzy żaden mechanizm, 
który by powodował… Nie stanie się to jakimś istot-
nym problemem ze względu na znikome wolumeny 
czy znikome wartości, ale to nie znaczy, że należy tę 
kwestię lekceważyć.

Jeszcze raz podkreślam, że jesteśmy otwarci na 
współpracę ze środowiskami rolniczymi po to, żeby 
ten proces monitorować. Zaangażowanie opinii pu-
blicznej jest bardzo duże, to jest bardzo wrażliwy te-
mat, dlatego jestem przekonany, że gdyby pojawił się 
jakikolwiek sygnał… Mogę zapewnić, że intencja rzą-
du, ministerstwa rolnictwa i Ministerstwa Rozwoju 
jest taka, żeby ten proces monitorować. W przypadku 
pojawienia się jakiegokolwiek sygnału świadczącego 
o tym, że na teren Polski dokonuje się importu pro-
duktów, które nie spełniają polskich norm, będziemy 
reagować od razu. To jest kwestia naszej współpra-
cy właśnie z tymi środowiskami – ona będzie, takie 
mamy założenie.

Jeszcze raz podkreślam, że zdajemy sobie sprawę 
z pewnej niesprawności wynikającej z… Mamy świa-
domość napływu towarów zza wschodniej granicy, 
co jest istotnym problemem. To jest problem dużo 
większej skali, on już tworzy jakąś skalę, a import 
z Kanady nie tworzy nam żadnej skali, która była-
by zagrożeniem dla sektora. Trzeba brać pod uwagę 
liczby, a nawet jeżeli te liczby zwiększą się o kilkaset 
czy o 1000%, to dalej będzie to dużo mniejszy rząd 
wielkości niż w przypadku niekontrolowanego im-
portu ze Wschodu.

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

pięknie, ładnie, a rzeczywistość, praktyka jest 
inna. Przykład. Jak będziemy kontrolować, jeśli 
w tej chwili nie kontrolujemy, napływ żywności, 
która jest konkurencyjna w innych państwach ze 
względu na tańsze koszty produkcji. Pozwala się 
poza Unią Europejską stosować środki i substan-
cje chemiczne, których nie wolno stosować w Unii 
Europejskiej. Wielokrotnie podnosimy, że takie pro-
dukty nie powinny wpływać do Unii Europejskiej, 
a one wpływają bez przerwy. Nie kontroluje tego 
nawet polski rząd, bo nie jest w stanie. Cały czas 
się mówi, że tego nie można zablokować. Przykład 
Ukrainy. Wielokrotnie wnosimy, że tam są rzeczy 
niedopuszczalne, a Unia Europejska bez przerwy 
daje kontyngenty i je powiększa za cenę polityczną, 
kosztem polskiego rolnictwa. Ja się też obawiam, 
że będziemy mieli dwa fronty na polskie rolnic-
two – zachodni front i wschodni front. Stąd wielu 
rolników ma obawy. To nie zależy tylko od tego, 
czy ona wpłynie do Polski. Jak wpłynie do Unii 
Europejskiej, spowoduje zmniejszenie popytu na 
nasz eksport do krajów Unii Europejskiej – przez to, 
że ograniczymy go umową. Te obawy były podno-
szone wielokrotnie. I tutaj nie ma żadnej gwarancji, 
że my się zabezpieczymy, bo są te wszystkie zapisy, 
które w części można było skonsultować, bo przecież 
umowa dopiero niedawno ukazała się w polskiej 
wersji, jak również niejasności, które już wcześniej 
podnosili moi przedmówcy.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Radosław Domagalski-Łabędzki:
Panie Marszałku! Panie Senatorze, po pierwsze, 

w najmniejszym stopniu nie lekceważymy wszyst-
kich zagrożeń, które są podnoszone w debacie pu-
blicznej. Przede wszystkim płyną ze środowisk 
rolników. Jeszcze raz podkreślam, że jesteśmy 
otwarci na rozmowę, na dyskusję. Ja spotykałem 
się z bardzo wieloma środowiskami, również tymi, 
które są bardzo mocno sceptyczne w stosunku do 
CETA, i dyskutowaliśmy. Uważam, że rola organi-
zacji pozarządowych, rola środowisk zrzeszających 
rolników jest absolutnie niezbędna w dalszym pro-
cesie, który nastąpi już w okresie tymczasowego 
stosowania.

Podzielam opinię co do ryzyka, które wynika 
z niekontrolowanego importu np. ze Wschodu. Wiemy, 
że są jakieś furtki, które rzeczywiście otwierają rynek 
europejski, jest napływ przez Słowację… Zdajemy 
sobie z tego sprawę. To też jest kwestia sprawności 
naszych służb – chodzi o to, żeby na etapie dokonywa-
nia inspekcji sprawdzać zgodność produktów z obo-
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na możliwość np. zablokowania tymczasowego sto-
sowania w wyniku nieratyfikowania CETA. Brak 
ratyfikacji CETA będzie wywierać wpływ na część 
nie tylko inwestycyjną, ale również handlową. Więc 
także na interpretację pewnych pojęć mamy pewien 
wpływ i w tym sensie jest to proces negocjacyjny, 
dlatego że każde z państw członkowskich wywiera 
własny wpływ na rozumienie pewnych pojęć. A już 
na pewno kwestią negocjacji jest zapewnienie Polsce 
miejsca w gronie 5 sędziów sądu inwestycyjnego. To 
już jest kwestia wyłącznie negocjacyjna, odnosząca 
się do sprawy, która leży w wyłącznej kompetencji 
Komisji Europejskiej, czyli do wyboru 5 członków 
sądu inwestycyjnego. Zabiegamy o to – i będziemy 
to negocjować, używając wszelkich środków, bo 
jest to dla nas kwestia pryncypialnie ważna – aby 
jednym z tych członków był przedstawiciel Polski. 
Sygnalizowaliśmy to już wielokrotnie. Pani komisarz 
Malmström zapewniła nas, że będzie pełne zrozu-
mienie Komisji Europejskiej w kwestii tego naszego 
warunku, ale jest to proces obliczony na jeszcze kilka 
lat i będziemy to wypracowywać właśnie metodą 
negocjacji.

Jeżeli chodzi o drugie pytanie, czyli o to, jak ro-
zumieć umowę wolnego handlu, która zawiera 1 ty-
siąc 600 stron… Może się to wydawać dziwne, ale 
trzeba pamiętać o tym, że nie jest to w 100% umowa, 
która odnosi się do wolnego handlu. Po pierwsze, za-
wiera domyślne założenie, że handel jest rzeczywiście 
wolny, zliberalizowany, ale pewne kategorie, grupy, 
np. właśnie produkty rolno-spożywcze, nie podlegają 
pełnej liberalizacji. Opisano wszystkie warunki, które 
sprawiają, że ten handel nie jest wolny. No i rzeczywi-
ście tych kategorii jest dosyć sporo. To nie jest pełna, 
100-procentowa liberalizacja handlu czy usług.

Poza tym jest to też umowa, która precyzuje kwe-
stie nie tylko wolnego handlu, ale również inwestycji. 
Trzeba pamiętać, że jest to umowa w sprawie handlu 
i inwestycji. A część inwestycyjna sama w sobie jest 
dosyć skomplikowana, bo zawiera wszelkie klauzule 
dotyczące rozstrzygania sporów na linii państwo – in-
westor, ustanawia zupełnie nową procedurę, wreszcie 
ustanawia nowy organ, którego nie ma, czyli sąd in-
westycyjny. Tworzy więc pewien mechanizm, który 
potem oczywiście będzie doprecyzowywany, ale jest 
to bardzo dokładnie rozpisane. Ja to analizowałem, bo 
to budzi największe kontrowersje po naszej stronie. 
Summa summarum rzeczywiście złożyło się to na 
1 tysiąc 600 stron. Jest cały szereg pojęć interpreta-
cyjnych, więc… No, rezultat końcowy jest taki, że 
jest to 1 tysiąc 600 stron.

Odpowiadam na pytanie, czy amerykańskie pro-
dukty mogą wejść na rynek polski, korzystając z me-
chanizmu CETA. Można sobie wyobrazić, że jest 
takie ryzyko. I podkreślam zawsze, że nie jesteśmy 
bezkrytycznymi entuzjastami CETA, ale staramy się 

Senator Robert Gaweł:

Panie Ministrze, użył pan tu dzisiaj takiego okre-
ślenia, że negocjowaliśmy tę umowę, a przecież pa-
rafowano ją na poziomie głównych negocjatorów 
1 sierpnia 2014 r. Zgoda? To kto ją właściwie przygo-
towywał i kto ją negocjował? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Jak pan rozumie pojęcie „umowa 
o wolnym handlu”, skoro jest ona obwarowana… To 
jest 1600 stron. Czy to jest wolny handel, czy to są 
jednak regulacje? Jak pan to rozumie?

Trzecie. Czy pan naprawdę jest przekonany co do 
tego, że amerykańskie produkty – mówię o żywności 
nędznej jakości – nie będą wchodziły na polski rynek 
i zagrażały polskiej konkurencji?

I ostatnie. Wiemy o tym, że w rządzie nie było 
jednolitego stanowiska. Którzy ministrowie zgłosili 
najwięcej zastrzeżeń do tej umowy? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Radosław Domagalski-Łabędzki:
Jeżeli chodzi o pytanie pierwsze, czyli o kwestie 

negocjacyjne, to stronami procesu negocjacyjnego są 
Komisja Europejska, a ze strony kanadyjskiej mini-
sterstwo odpowiedzialne za sprawy handlu. W związ-
ku z tym państwa członkowskie… Po pierwsze, ten 
proces rzeczywiście skończył się w 2014 r. Mówiąc 
o kwestiach negocjacyjnych, miałem więc na myśli… 
Oczywiście jest tak, że nowy polski rząd w tym pro-
cesie w ogóle nie brał udziału. Nie miał też wpływu 
na możliwość wywierania pewnych nacisków czy 
prezentowania swojego zdania Komisji Europejskiej.

My, jako nowy rząd polski, jako Ministerstwo 
Rozwoju, które koordynuje ten proces, aktywnie 
uczestniczymy w wypracowywaniu np. pewnych in-
terpretacji. To już nie jest część negocjacji z Kanadą, 
ale jest to część związana z pewnym rozumieniem 
tekstu w ramach Unii Europejskiej i wymuszaniem 
– takiego słowa użyję – na Komisji Europejskiej de-
klaracji, która potwierdzi, że sposób, w jaki my inter-
pretujemy tę umowę, jest prawidłowy. I to się wyda-
rzyło np. wczoraj w Luksemburgu. Na skutek bardzo 
aktywnych zabiegów strony polskiej… Posiedzenie 
przedłużyło się na wiele godzin, miało trwać godzinę, 
trwało 5 godzin. Myśmy bardzo aktywnie zabiegali 
o to, ażeby w deklaracji Rady – i to można nazwać 
już procesem negocjacji, bo rozmawiałem z panią ko-
misarz, z wieloma przedstawicielami Komisji – zna-
lazł się zapis, który upodmiotowi rolę parlamentów 
narodowych, które będą miały decydujący wpływ 
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(podsekretarz stanu R. Domagalski-Łabędzki) nie podoba, i uważamy, że z dwojga złego lepszy jest 
arbitraż, z którym sobie dobrze radzimy. A general-
nie, z uwagi na to, że Polska jest demokratycznym 
państwem prawa, o dojrzałym systemie prawnym, 
inwestorzy powinni szukać rozstrzygania sporów 
w polskich sądach. Takie było nasze założenie. I dlate-
go, wychodząc już trochę poza temat CETA, powiem, 
że będziemy dokonywać bardzo gruntownej analizy 
wszystkich BIT-ów, czyli umów o ochronie inwesty-
cji, również umów z państwami europejskimi. 

Uważamy, że BIT-y, a więc umowy, które stwa-
rzają mechanizmy arbitrażu, wyczerpały już dawno 
swoją formułę. I chcielibyśmy doprowadzić do sy-
tuacji, w której akurat w Europie obowiązuje jeden 
system prawny, a nie BIT-y z różnymi państwami 
Europy, bo to rozwiązanie zdecydowanie pogarsza 
naszą sytuację. W związku z tym Ministerstwo 
Sprawiedliwości tak dosyć stanowczo podchodziło 
do kwestii np. sądów inwestycyjnych, ale również 
my w ramach Ministerstwa Rozwoju podzielaliśmy 
te opinie. Ministerstwo Środowiska również zgłaszało 
szereg zastrzeżeń, zwłaszcza w kontekście defini-
cji inwestora, dlatego my też podzielamy zdanie, że 
konieczne jest doprecyzowanie tego pojęcia w taki 
sposób, żeby przez inwestora czy inwestycje rozumieć 
czynności, które są rzeczywiste, czyli doprowadziły 
do jakiegoś fizycznego zaangażowania zasobów in-
westora, wynikające z decyzji administracyjnej lub 
innego aktu. Tak więc wykluczałoby to wszelkie sytu-
acje, w których potencjalny inwestor dokonuje jedynie 
jakiegoś diligence albo jakiejś oceny, ale realnie nicze-
go jeszcze nie zainwestował. Więc zdecydowanie… 
I jest również pełna zgoda w ramach rządu, że należy 
wykluczać takie sytuacje, w których potencjalni in-
westorzy korzystaliby z ochrony wynikającej właśnie 
z sądów inwestycyjnych zapisanych w CETA.

Ministerstwo Cyfryzacji zgłaszało kwestie do-
tyczące konieczności zapewnienia ochrony danych 
osobowych, kwestie związane z prawem związanym 
ze sprawami audiowizualnymi. Mówię to tak ogól-
nie. Tak więc ta dyskusja była, bo przede wszystkim 
nie było potrzeby, żebyśmy podejmowali ją szybko. 
Ten pośpiech nie był wskazany, bo śledziliśmy rów-
nież procesy, które zachodzą w innych państwach. 
W związku z tym nie było konieczności przyjmowania 
stanowiska rządu wcześniej, niż to realnie zrobiliśmy, 
bo dzięki temu już znaliśmy dokładnie stan faktyczny, 
jak ten proces wygląda w innych państwach. A też 
to wyglądało różnie: od entuzjastycznego podejścia 
do CETA w krajach bałtyckich, po bardzo ostrożne, 
jak np. w Austrii. Analizowaliśmy, sprawdzaliśmy, 
jak to ostatecznie będzie, i wydaje się, że podjęliśmy 
decyzję, jeżeli chodzi o stanowisko rządu, w najlep-
szym momencie, kiedy już było wiadomo, jakie głosy 
przeważają w ramach państw członkowskich, a jed-
nocześnie daliśmy sobie czas na dyskusję na temat 

analizować wszelkie zagrożenia, i to na pewno jest 
jedno z takich zagrożeń, tylko że trzeba próbować 
sobie wyobrazić, jak ten mechanizm mógłby wyglą-
dać. W treści CETA jest dokładnie opisane, co należy 
rozumieć jako inwestora, jako firmę kanadyjską. Musi 
to być firma, która ma substantial business activities 
w Kanadzie – i to też jest dokładnie rozpisane – czyli 
aktywa, ale też pewna funkcjonalność przedsiębior-
stwa musi być ulokowana właśnie w Kanadzie. Czyli 
to rozwiązanie nie tworzy takiej prostej do wykorzy-
stania furtki, która by powodowała, że firma ame-
rykańska mogłaby założyć sobie spółkę specjalne-
go przeznaczenia, będącą spółką administracyjną, 
i mogłaby fakturować sobie poprzez tę spółkę ob-
rót z Europą. Takiego mechanizmu tam nie ma. My 
mamy to wszystko dosyć dokładnie sprecyzowane 
i mogę powiedzieć, że takie ryzyko nie istnieje. Co 
nie znaczy, że w sytuacji, w której TTIP nie dojdzie 
do skutku – a na razie ten proces jest zamrożony – 
być może jakieś firmy nie będą się decydować na 
przeniesienie swoich substantial business activities do 
Kanady. Ale też jest pytanie, po co miałyby to przeno-
sić do Kanady, skoro wydaje się, że prościej w takiej 
sytuacji byłoby założyć np. oddział bezpośrednio i od 
razu w Europie czy szukać jakichś innych rozwiązań. 
I tu zawsze jest przecież dosyć istotny czynnik kosz-
towy, czyli skala takiego przedsięwzięcia musiałaby 
być istotna, żeby firma rekompensowała sobie takie 
koszty. A więc to nie jest takie proste.

Ale z drugiej strony mechanizm tymczasowego 
stosowania zabezpiecza nas w tym sensie, że jeżeli ta-
kie furtki czy takie mechanizmy miałyby się objawić 
lub uruchomić, to one pokazałyby się bardzo szybko. 
Czyli przez ten okres tymczasowego stosowania bę-
dziemy mieli możliwość ocenienia, czy rzeczywiście 
takie zagrożenia się zmaterializowały. I jeżeli tak się 
stanie, to na pewno parlamenty państw członkow-
skich wezmą to pod uwagę w procesie ratyfikacji. 
A więc zawsze jeszcze mamy możliwość jakiegoś 
ruchu, gdybyśmy uznali, że rzeczywiście ta umowa 
zagraża naszym interesom.

I ostatnie pytanie, które dotyczyło dyskusji w ra-
mach Rady Ministrów. Wydaje się, że ten podział 
– którego ja realnie nie nazwałbym podziałem… Bo 
nie ma takiego prostego podziału, że Ministerstwo 
Rozwoju, jak to w takim medialnym przekazie było 
przedstawiane, było entuzjastą CETA, a Ministerstwo 
Sprawiedliwości było blokującym. W rzeczywistości 
dyskusja była dużo bardziej zrównoważona. Ja na 
przykład… Zarówno ja, jako minister odpowiada-
jący za część handlową, jak i premier Morawiecki 
wielokrotnie bardzo krytycznie wypowiadaliśmy się, 
również publicznie, w kwestii mechanizmów sądów 
inwestycyjnych. Bo jest to mechanizm, który nam się 
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(podsekretarz stanu R. Domagalski-Łabędzki) mógłby zagrażać pozycji konkurencyjnej polskich 
firm i rzeczywiście te miejsca pracy mogłyby być 
zagrożone. Ale z drugiej strony w tych najbardziej 
wrażliwych sektorach my mamy bardzo niewielki 
udział… I tak np. w przypadku produktów rolno-spo-
żywczych mamy bardzo niewielki udział w imporcie, 
który stanowi w ogóle jakiś ułamek procenta całości 
polskiego eksportu. Myślę, że trzeba pamiętać o skali 
całego tego procesu, która nie zagraża strukturze 
polskiego przemysłu ani jej nie zmienia, a tylko to 
mogłoby realnie wpływać na zmianę stanu zatrud-
nienia w negatywnym sensie.

Jeżeli chodzi o kwestię wejścia umowy w życie, 
to trzeba pamiętać o jednej rzeczy – umowa w części 
handlowej wchodzi w życie na mocy tymczasowego 
stosowania, natomiast w części inwestycyjnej wejdzie 
w życie dopiero po ratyfikacji dokonanej przez par-
lament ostatniego państwa członkowskiego. CETA 
wchodzi zatem w życie 2 etapami. Gdyby doszło do 
tego, że któryś z parlamentów państw członkowskich 
nie ratyfikuje CETA… Suwerenny akt parlamentu 
nie może stanowić roszczenia przeciwko państwu 
polskiemu. Nie ma takiego mechanizmu.

Kwestia Eureko dotyczyła zupełnie innych rze-
czy. Zabiegamy na wszystkich forach unijnych o to, 
żeby precyzować wszelkie pojęcia i definicje, kwestie 
inwestora itd. Biorąc pod uwagę to, że w części in-
westycyjnej CETA wchodzi w życie dopiero po raty-
fikacji dokonanej przez ostatni parlament… Do tego 
momentu będziemy się opierać na starych zasadach 
wynikających z BIT, a nie z CETA. W związku z tym 
nie ma w ogóle takiego przełożenia, nie może być tak, 
że jakiś inwestor będzie mógł pozwać Polskę z tytułu 
CETA przed dokonaną ratyfikacją. W związku z tym 
ja tu nie widzę żadnego takiego zagrożenia.

Nie wiem, czy było jeszcze trzecie pytanie. Nie 
zdążyłem…

(Senator Marek Martynowski: Kto najbardziej na-
ciskał na podpisane tej umowy? Która strona?)

Ze względu na to, że proces negocjacyjny zakończył 
się w 2014 r., ani ja, ani pozostali członkowie rządu 
w ogóle nie byliśmy w to zaangażowani. Trudno za-
tem odpowiedzieć z praktyki i doświadczenia. Wydaje 
się, że Komisja Europejska stawia sobie co do zasady 
ambitne cele forsowania umów handlowych. Nie tylko 
kwestia umowy wolnego handlu i inwestycji z Kanadą, 
ale również umowa handlowa z Koreą, która już funk-
cjonuje, z Japonią, z Singapurem, jak również TTIP… 
Taki jest trend Komisji Europejskiej, żeby ustanawiać 
bardzo ambitne cele w zakresie polityki handlowej, 
która ma doprowadzać do liberalizacji handlu.

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

wszystkich skutków, również tych zagrożeń czy ryzyk, 
które w związku z tym występują. Finalna decyzja jest 
taka, że wyrażamy zgodę na CETA.

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

Senator Marek Martynowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, jak pan wie, we wrześniu powstał 

raport, w którym możemy przeczytać, że wprowadze-
nie CETA spowoduje do 2023 r. ubytek 200 tysięcy 
miejsc pracy w samej Unii. Chciałbym zapytać, czy to 
są mity, czy realne zagrożenia, a jeżeli realne zagro-
żenia, to ile z tych miejsc może przypaść na Polskę. 
To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Tak jak pan mówił, rząd poparł tę 
umowę. Umowa ma wejść w życie na wiosnę 2017 r., 
później ma ją ratyfikować polski Sejm, czyli 2/3 po-
słów. Panie Ministrze, czy nie uważa pan, że jeżeli-
by Sejm jej nie zaakceptował, to wielkie korporacje 
mogłyby dochodzić odszkodowań, tak jak miało to 
miejsce parę lat temu w przypadku Eureko?

I ostatnie, na razie, pytanie. Kto bardziej naci-
skał na podpisanie tej umowy: Unia Europejska czy 
Kanada? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Radosław Domagalski-Łabędzki:
Panie Senatorze, jeżeli chodzi o kwestię ubytku 

miejsc pracy, to jest wiele raportów, w zależności od 
tego, kto je przygotowuje i chyba z jaką tezą. My jed-
nak nie widzimy ryzyka utraty miejsc pracy w Polsce. 
Nie widzimy takiego mechanizmu, który miałby to 
powodować, m.in. z powodów, o których mówiłem, 
czyli z powodu niewielkiego znaczenia ekonomiczne-
go. Raczej widzimy szansę na zwiększanie eksportu, 
który to eksport generuje zawsze dodatkowe miejsca 
pracy, i to dobre miejsca pracy, oparte właśnie na 
pewnej innowacyjności, na pewnych dodatkowych 
zdolnościach i umiejętnościach; i to jest zjawisko 
korzystne. Nie za bardzo widzę takie ryzyko, któ-
re miałoby przełożyć się na utratę miejsc pracy. To 
mogłoby wynikać tylko z takiej sytuacji, że nastąpił-
by rzeczywiście masowy import do Polski. Ale my 
tego zagrożenia nie widzimy. Bo zmasowany import 
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wśród posłów z ugrupowania Kukiz’15 – że roszcze-
nia, które Polska w tej chwili reguluje po przegranych 
postępowaniach, sięgają nawet kilku miliardów zło-
tych.

To wszystko w tej rundzie pytań. Na razie dzię-
kuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze. Proszę o zwięzłą 

odpowiedź.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Radosław Domagalski-Łabędzki:
Jeżeli chodzi o pytanie pierwsze, dotyczące inter-

wencji polityków PSL w trakcie negocjacji, to ja takiej 
wiedzy nie mam. Tu pewnie ministerstwo rolnictwa 
mogłoby dysponować lepszą informacją. Trzeba pa-
miętać, że to były negocjacje Komisji Europejskiej 
i Kanady, w związku z tym trzeba byłoby spraw-
dzić, jak wyglądała komunikacja na linii: polskie 
instytucje publiczne, w tym ministerstwo rolnictwa 
czy Ministerstwo Gospodarki, i instytucje unijne, 
co może być o tyle trudne, że część pewnie była nie-
formalna, ale ja takiej wiedzy niestety nie mam… 
Chociaż generalnie, o ile wiem, ta aktywność nie 
była duża, zdecydowanie nie była duża.

Jeżeli chodzi o kwestie związane z protestami 
społecznymi, informowaniem opinii publicznej, to 
wydaje mi się, że kwestia CETA nie wzbudzała du-
żych emocji na etapie negocjacji. Ja sobie nie potrafię 
przypomnieć, jak to wyglądało przed 2014 r. Teraz 
jest dużo większe zainteresowanie. Ale możemy zro-
bić pewną analogię do TTIP, gdzie te negocjacje się 
toczą. Tutaj to zainteresowanie opinii publicznej jest 
dużo większe i my też, jako Ministerstwo Rozwoju, 
zgłaszaliśmy uwagę na forach unijnych, że proces 
komunikacji z opinią publiczną, ale też z państwami 
członkowskimi, nie jest satysfakcjonujący, nie jest 
wystarczająco transparentny. Te negocjacje są tajne, 
co samo w sobie niekoniecznie jest złe, ale sposób in-
formowania samych zainteresowanych, czyli państw 
członkowskich, które mogłyby potem tę informację 
przekazywać dalej, do opinii publicznej, jest niewy-
starczający.

Myślę, że Komisja Europejska, właśnie ze względu 
na naciski opinii publicznej, weźmie to bardzo mocno 
pod uwagę. Mam takie wrażenie, pani komisarz to 
deklarowała, chociaż nie wiem, co to oznacza w prak-
tyce. Będziemy ją jakby trzymać za słowo i rozliczać 
z tych deklaracji.

Jeżeli chodzi o pytania o Federację Rosyjską… 
Niewątpliwie jest tak, że Polska jest zainteresowana 
pogłębianiem więzi transatlantyckich. Jest prawdą, 

Senator Krzysztof Słoń:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, najpierw wątek osobisty. Jestem 

pod wrażeniem, mogąc patrzeć na człowieka, na razie 
jedynego z moich znajomych, który przeczytał ten 
dokument. Podziwiam, ale nie naśladuję.

A teraz do rzeczy. Panie Ministrze, proces nego-
cjacji trwał kilka lat. W tej chwili sytuacja jest taka, 
że część środowisk sceptycznie nastwionych do tego 
dokumentu, do tej umowy tak jakby zapominała o tym, 
że w tych negocjacjach mogła w ramach obecności 
w rządzie uczestniczyć. Mam tu na myśli przedstawi-
cieli Polskiego Stronnictwa Ludowego. Czy są w dys-
pozycji rządu dokumenty wskazujące na to, ile razy 
i w jakich kwestiach przedstawiciele PSL-u składali 
jakieś uwagi bądź propozycje zmian w negocjowanych 
dokumentach? I czego te uwagi dotyczyły?

Drugie pytanie dotyczy tego, czy… Odnoszę wra-
żenie, że i w przypadku Polski, i w przypadku innych 
krajów Unii Europejskiej okres negocjacyjny minął 
w miarę bez echa. Dlaczego, według pana, struktury 
Unii Europejskiej odpowiedzialne za negocjacje nie 
wykorzystały wtedy, powiem kolokwialnie, siły ulicy, 
jak to się dzieje teraz? Ulica, jak widać w tej chwili, 
ma dosyć dużą siłę przebicia. I albo mi to umknęło, 
albo w procesie negocjacyjnym rzeczywiście nie wy-
stępowało takie zjawisko. Być może było tak z powo-
du małego zainteresowania szerokim informowaniem 
o sprawie opinii społecznej krajów członkowskich.

Trzecie pytanie dotyczy kwestii zainteresowania 
umową krajów, które prowadzą dosyć ekspansyw-
ną politykę zawiązywania układów gospodarczych 
i nie tylko. Kraje te wyrażają ponadnormalną troskę 
o sytuację Unii Europejskiej i poszczególnych jej 
członków po podpisaniu tej umowy. Mam tu na myśli 
przedstawicieli Federacji Rosyjskiej, którzy wyrażają 
zatroskanie i obawy o pozycję Unii Europejskiej po 
podpisaniu i po wejściu w życie tej umowy.

Czwarte pytanie dotyczy pana opinii na temat 
ewentualnego przyjęcia w ustawie zasadniczej roz-
wiązań, które pozwoliłyby uniknąć w przyszłości 
problemów czy to z sądem inwestycyjnym, czy 
z arbitrażem. Wpisanie pewnych zabezpieczeń do 
ustawy zasadniczej wprowadziłoby prymat naszych 
wewnętrznych rozwiązań nad rozwiązaniami, które 
przewiduje umowa zawarta między Unią a Kanadą. 
Czy takie rozwiązania mogłyby zaistnieć? Czy warto 
zastanowić się nad takim rozwiązaniem? Kiedy szu-
kam jakichś słabych punktów tej umowy, to znajduję 
je właśnie w sposobach rozwiązywania przyszłych 
sporów i w dosyć osłabionej pozycji państw człon-
kowskich w ewentualnym sporze.

Kolejne pytanie dotyczy sprawy zobowiązań, roz-
powszechnianej przez sceptyków umowy. Niektórzy 
twierdzą nawet – spotkałem się z takimi opiniami 
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(podsekretarz stanu R. Domagalski-Łabędzki) Może przejdźmy do następnych pytań, pan senator 
się zastanowi.

Proszę o zadanie pytania, pan senator Pęk.

Senator Marek Pęk:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, pan uspokaja nas, mówiąc, że nie 

ma jakiegoś wielkiego zagrożenia z tytułu zalania 
polskiego rynku tą żywnością, bo w tym momencie 
bilans handlowy po stronie polskiej jest w zasadzie 
pozytywny. Mnie by to uspokoiło wtedy, kiedy ta 
umowa byłaby umową bilateralną, umową pomiędzy 
Polską i Kanadą. Jednakże my musimy na tę umowę 
patrzeć z takiej perspektywy, że to jest umowa, której 
stroną jest cała Unia Europejska. I tutaj brakuje takiej 
perspektywy – wracam do tego, o czym mówił sena-
tor Chróścikowski – bo przecież skutki oddziaływa-
nia tej umowy będą też pośrednie. W krajach naszych 
sąsiadów pojawi się bardzo duża ilość produktów 
z Kanady i to pośrednio będzie również oddziaływało 
na nasze rynki. Przecież my w Polsce mamy bardzo 
wiele różnych sieci handlowych, które są własnością 
krajów naszych sąsiadów. Tutaj też mogą się poja-
wić różne niby-zjawiska związane z pośrednictwem. 
Będzie jeszcze jakby druga ścieżka napływu tej żyw-
ności. Czy Polska prowadzi też tego typu analizy, np. 
jak ta umowa wpłynie na rynki naszych sąsiadów? 
Bo, jak na razie, ja nie widzę pogłębionej analizy 
z takiej perspektywy europejskiej czy przynajmniej 
z perspektywy krajów, które dla nas są ważne pod 
względem wymiany handlowej, handlu żywnością 
itd. Mam nadzieję, że jasno się wyraziłem, o co mi 
chodzi. Chodzi mi o perspektywę taką międzynaro-
dową, europejską.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Jeszcze może wróćmy do pytania…
Pan senator Słoń.

Senator Krzysztof Słoń:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chodziło mi jeszcze o informacje, 

jakie rozpowszechniają niektórzy posłowie Ruchu 
Kukiz’15, dotyczące tego, że Polska musi wypłacać 
miliardowe odszkodowania w przegranych proce-
sach. I oni przedstawiają to jako argument czy jako 
jeden z argumentów przeciwko takiej formule umowy 
CETA. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, bardzo proszę.

osobiście tak uważam, że te umowy handlowe mają 
wymiar nie tylko handlowy, ale też geopolityczny, 
centralizują jakby te więzi transatlantyckie. Jest to 
również odpowiedź na pewne procesy globalizują-
cej się gospodarki, gdzie punkt ciężkości przesuwa 
się w kierunku Azji, gdzie jest pewna logika tych 
umów handlowych… Przed wejściem w życie CETA 
nastąpiło porozumienie w kwestii TPP, czyli trans-
pacyficznego porozumienia wolnego handlu. Z kolei 
Chiny, jako gospodarka konkurencyjna względem 
Stanów Zjednoczonych, odpowiedziały dokładnie 
tym samym, czyli swoimi traktatami handlowymi. 
I CETA, i TTIP można, myślę, powiązać w tym całym 
kontekście… To, co jest dobre, jeżeli chodzi o te więzi 
transatlantyckie… Trzeba pamiętać, że w tych pro-
cesach geopolitycznych interesy mniejszych państw 
mogą zostać niedostrzeżone, więc w naszym intere-
sie jest to, żeby we wszelkich możliwych gremiach 
i forach podnosić nasze wrażliwości w kwestii TTIP. 
I te wrażliwości bardzo mocno Komisji Europejskiej 
definiujemy, i upieramy się, że to musi być spełnione, 
żeby Polska w ogóle mogła pozytywnie odnieść się 
do TTIP, gdzie te ryzyka są dużo, dużo większe niż 
w przypadku CETA. Ale my to dostrzegamy.

Jeżeli chodzi o przyjęcie w konstytucji rozwiązań, 
które pozwalałyby na większe umocowanie rozwią-
zań, które uważamy za niekorzystne dla Polski, to ja 
muszę powiedzieć tak: nie jestem parlamentarzystą, 
w związku z tym w tych procesach nie biorę żadne-
go udziału. To jest oczywiście suwerenna decyzja 
polskiego parlamentu. Mogę za to powiedzieć, że 
Niemcy używają takiego argumentu, np. wczoraj 
w Luksemburgu był podniesiony taki argument, że 
zachowują sobie prawo do podejmowania decyzji 
w zależności od orzeczeń ichniejszego trybunału 
konstytucyjnego, co oczywiście wynika właśnie 
z rozwiązań w konstytucji. W tym sensie można by 
zapewne zastanowić się nad taką konstrukcją, która 
by umożliwiała większe zabezpieczenie interesów, 
ale to jest suwerenna decyzja parlamentu.

Jeszcze…

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Czy jakieś pytanie zostało pominięte?
(Senator Krzysztof Słoń: Bardzo proszę o…)
Mikrofon poproszę.
(Senator Krzysztof Słoń: Dziękuję bardzo. Bardzo 

bym prosił o odpowiedź na pierwsze pytanie, jeśli 
można, na piśmie.)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 
Radosław Domagalski-Łabędzki: Dobrze.)

(Senator Krzysztof Słoń: I jeszcze było pytanie 
dotyczące…)
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wskazują potencjalny impakt na gospodarki krajów 
unijnych. Struktura gospodarek naszych sąsiadów 
jest zbliżona do polskiej, jeżeli chodzi o strukturę 
dystrybucji, jeżeli chodzi o strukturę eksportu, bi-
lansu handlowego. Biorąc pod uwagę to, że z punktu 
widzenia strategii wejścia na rynek, strategii eks-
portu firm kanadyjskich Polska jest najatrakcyjniej-
szym miejscem potencjalnej ekspansji, przynajmniej 
w Europie Środkowej… Bo Polska jest demograficz-
nie największym krajem o bardzo daleko idących 
ułatwieniach w handlu – może nawet za bardzo – 
gdzie praktycznie bariery nie występują, zwłaszcza 
jeżeli chodzi o sieci detaliczne. W tym przypadku 
nie za bardzo dostrzegam mechanizm, który by po-
wodował, że nastąpi eksport, nie wiem, do krajów 
naszego regionu, a następnie reeksport do Polski. To 
są koszty, dublowanie kosztów w sytuacji, gdy CETA 
tworzy możliwość bezpośredniego handlu, w tym 
przypadku z Polską, a sieci handlowe są generalnie 
w rękach obcego kapitału – nie mamy tu wpływu 
– i często jest tam polityka preferencji produktów 
zagranicznych. Ten mechanizm pewnie jednak będzie 
ukierunkowany bezpośrednio na Polskę… Biorąc pod 
uwagę strukturę handlu, a przede wszystkim struk-
turę dystrybucji, raczej bym się tego nie obawiał. Nie 
widzę takiego zagrożenia, zwłaszcza że wszystkie 
dostępne analizy pokazują, iż nasz region w ramach 
CETA i TTIP generalnie mało skorzysta, ten impakt 
będzie marginalny.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Chróścikowski.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mówił pan tyle na temat tych są-

dów inwestycyjnych. Ja jestem dobrze zorientowany 
i wiem, że przy podpisaniu umowy z 2014 r… Tam 
nie było mowy o sądach inwestycyjnych. To dopiero 
TTIP wymusiło takie rozwiązania i takie sądy będą 
powstawać. Czy można powiedzieć, że my będziemy 
przyjmować umowę, która została zmieniona w trak-
cie? Czy nie można było jeszcze negocjować, stawiać 
inne warunki? W jednym kierunku moim zdaniem 
to poszło… Może warto było się jeszcze zastanowić, 
jeszcze nie przyjmować, zacząć negocjować, a nie 
odrzucać poprzez ratyfikację… Może korzystniej-
sze było wrócić do negocjacji, skoro były już takie 
rozwiązania…

I druga sprawa. Oddajemy Unii Europejskiej de-
cyzję w ramach ratyfikacji… Czy Polska lub inne 
kraje będą mogły powiedzieć, że już nie chcą być 
w CETA, czy to cała Unia będzie musiała zdecydo-

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Radosław Domagalski-Łabędzki:

Odpowiadając na pytania odnośnie do roszczeń, 
powiem, że te roszczenia wynikają z BIT, czyli 
z umów o ochronie inwestycji. CETA całkowicie 
znosi kanadyjski BIT. Nie jesteśmy zadowoleni z ka-
nadyjskiego BIT – on powstał w latach dziewięćdzie-
siątych i w określonych warunkach, gdzie mieliśmy 
dużo słabszą pozycję. Co do zasady CETA tworzy 
zupełnie nową jakby strukturę rozstrzygania spo-
rów. Więc te analogie do obecnej sytuacji są nie do 
końca prawidłowe z tego względu, że o ile jesteśmy 
krytyczni co do samej wewnętrznej struktury sądu 
inwestycyjnego, o tyle pewne rzeczy działają jednak 
zdecydowanie na korzyść. Chodzi np. o zawężenie 
definicji inwestora, a także o  wprowadzenie zasady, 
że strona przegrywająca ponosi koszty procesu jakby 
po obu stronach, tzn. strona wygrywająca, państwo 
w tym przypadku, ma roszczenie z kolei o zwrot tych 
kosztów, co zasadniczo powinno wpłynąć na decyzje 
w ogóle o pozywaniu. W tym sensie jest to korzystne 
i odwoływanie się do analogii, do rozwiązań, które 
po prostu systemowo są inne, nie do końca jest moim 
zdaniem prawidłowe. 

Nie zmienia to jednak faktu, że sąd inwestycyjny 
wytworzy pewną praktykę, którą analizujemy, ale 
nie jesteśmy do końca pewni, bo tego, tej instytucji 
jeszcze nie ma, w związku z tym nie jesteśmy w sta-
nie w stu procentach przewidzieć, jaka praktyka się 
ukształtuje, poza tym to przede wszystkim zależy też 
od sędziów, arbitrów. Zdajemy sobie sprawę, że trady-
cje arbitrażu w Unii Europejskiej są większe, przede 
wszystkim grono sędziów, potencjalnych sędziów 
sądu inwestycyjnego jest dosyć zawężone w takim 
sensie, że w Europie jest po prostu niewielkie grono 
ludzi, którzy potencjalnie mogliby być uwzględniani 
przy wyborze… przy obsadzie tych sądów. I to, co do 
zasady, nie są Polacy, tylko to jest pewnie Holender, 
Francuz, przynajmniej patrząc właśnie na grono tych 
osób… Więc tutaj musimy być szczególnie ostroż-
ni, jeżeli chodzi o zapewnienie reprezentacji naszej 
części Europy, najlepiej Polski. Tak że to są 2 różne 
rzeczy.

(Senator Krzysztof Słoń: Ale odziedziczyliśmy, 
Panie Ministrze, jakieś roszczenia miliardowej wy-
sokości?)

W związku z BIT cały czas mamy arbitraże, te 
postępowania się toczą. Prokuratoria Generalna pro-
wadzi te spory. Ale to nic nie zmienia, one się będą 
toczyć.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Jeszcze pytanie 
senatora Pęka.)

Jeżeli chodzi o kwestie związane z dystrybucją 
towarów, to są wyliczenia Komisji Europejskiej, które 
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(senator J. Chróścikowski) konsensus i zwiększać prawdopodobieństwo, że bę-
dzie to decyzja mająca najszerszy możliwy konsensus 
społeczny.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Leszek Piechota. Proszę o pytanie.

Senator Leszek Piechota:
Ja jeszcze tak wesoło się odwołam do pana od-

powiedzi: no, trzeba było powiedzieć otwarcie panu 
senatorowi, że jedynym sposobem wyjścia po ratyfi-
kacji jest wyjście z Unii Europejskiej. No, bo wtedy 
by już nie obowiązywało…

Ale mam takie pytanie…
(Rozmowy na sali)
Tak, bo wtedy to by… Tylko na tej zasadzie. No, 

ale to jest… Ja to oczywiście traktuję na wesoło, bo… 
Nie w tym rzecz.

Ja oczywiście nie ukrywam, że od 20 lat… 20 lat 
temu byłem wielkim zwolennikiem NAFTA, jako 
może jeden z nielicznych z tego grona polityków uwa-
żałem wtedy, że to jest jedna z najlepszych umów 
międzynarodowych. I ona rzeczywiście przez wiele 
lat spełniała tę funkcję. Dzisiaj jest wiele zastrzeżeń 
do negatywnych i pozytywnych aspektów tej umowy 
i może dlatego rodzi się tutaj wiele pytań, wątpliwości 
i stanowisk. Ale przyznam się szczerze, stąd moje 
zainteresowanie i stąd mój wniosek do marszałka 
o umieszczenie w dzisiejszym porządku obrad tego 
stanowiska, kompleksowego stanowiska prezesa Rady 
Ministrów w zakresie wszystkich zagrożeń, plusów 
i minusów, gospodarczych i formalnoprawnych. 
I w związku z tym jestem trochę zawiedziony. Bo 
znam pana życiorys, wiem o pana kompetencjach… 
Może to był brak czasu. Ale liczyłem na taką napraw-
dę solidną dawkę wiedzy, o którą się tutaj teraz kole-
dzy z Prawa i Sprawiedliwości dopominają. Bo tego 
nam wszystkim obecnie brakuje, żeby po prostu móc 
merytorycznie na ten temat rozmawiać. A w końcu 
to są poważne… Macie narzędzia, które umożliwiły-
by nam po prostu dyskusję z wyborcami i mówienie 
oczywistych… przedstawianie jakichś argumentów, 
rzeczowych, konkretnych. Z tego tytułu zadajemy 
teraz pytania, czasami może naiwne, a czasami może 
takie doprecyzowujące, na które pan może nie być 
przygotowany, nie mieć przy sobie odpowiednich 
dokumentów. Ale, siłą rzeczy, muszę te pytania zadać.

Pierwsze pytanie. Czy pan minister widzi zagro-
żenia, jeżeli chodzi o zamówienia publiczne w za-
kresie wydatkowania pieniędzy publicznych na cele 
społeczne? Bo to jest bardzo istotna kwestia, która 
jest poruszana. Wiadomo, że tutaj korporacje mogą… 
Na cele społeczne, a więc, załóżmy, na wodociągi, na 
zdrowie i inne kwestie, które mają miejsce w jakiejś… 

wać, że umowę wypowiada? Jest zapis, że można 
wypowiedzieć… Jest nawet określony termin. Są też 
określone inwestycje, okres 20-letni, w którym będzie 
trzeba ponosić konsekwencje zainwestowanych… No, 
tego się obawiam.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Radosław Domagalski-Łabędzki:
Jeżeli chodzi o pytanie związane z sądami inwe-

stycyjnymi, to rzeczywiście w uzgodnionym tekście 
skonsolidowanym w 2014 r. była klauzula sądów 
arbitrażowych. Następnie nastąpiła procedura tzw. 
legal scrambing, czyli… Nie była to korekta, tylko 
czyszczenie tekstu, tak można to nazwać, jego do-
precyzowanie. Bodajże w marcu tego roku okazało 
się, że w wyniku zastosowania tej procedury formu-
ła rozstrzygania sporów na linii inwestor – państwo 
zmieniła się, de facto merytorycznie. Strony uznały, 
że jest to procedura nie ingerencji w tekst, tylko ta-
kiego doprecyzowania… Ale realnie jest to zmiana 
merytoryczna, co do tego nie ma żadnych wątpliwo-
ści. Ale nie stało się to w związku z TTIP, jako że 
Amerykanie są przeciwni też sądom inwestycyjnym, 
wolą zostać z arbitrażem. Tak więc taka, a nie inna 
zmiana, która się dokonała w tekście, jest raczej wy-
nikiem nacisku tzw. NGO, czyli organizacji pozarzą-
dowych, które domagały się większej transparencji na 
linii rozstrzygania wspomnianych sporów, i to właśnie 
nacisk organizacji pozarządowych skłonił Komisję 
Europejską i Kanadę do przeformułowania tej treści. 
Ja bym tego wszystkiego w ogóle nie wiązał z TTIP. 
Mam praktycznie pewność, że to jest kwestia właśnie 
środowisk, organizacji pozarządowych. 

Jakby mógł mi pan przypomnieć drugie pytanie, 
bo nie zapisałem…

(Senator Jerzy Chróścikowski: …w ramach Unii 
nie mamy żadnej możliwości decydowania o wyjściu.)

To znaczy mamy możliwość, decyzją parlamentu 
narodowego, przede wszystkim wstrzymać część in-
westycyjną, ale też notyfikować Komisji Europejskiej 
informację o braku ratyfikacji, co ma również wstrzy-
mać tymczasowe stosowanie, czyli…

(Senator Jerzy Chróścikowski: Ale po ratyfikacji.)
Po ratyfikacji… No, należy założyć, że decyzja 

parlamentów państw członkowskich, w dodatku 
dwudziestu ośmiu, tworzy już taki fakt nieodwra-
calny, poza jakimiś tam sytuacjami rzeczywiście… 
Dlatego wskazana jest naprawdę ponadstandardowa 
ostrożność. I, jak rozumiem intencje posłów, chociaż 
nie jestem posłem… Wprowadzenie uchwałą zasady 
o kwalifikowanej większości 2/3 przy podejmowaniu 
uchwały, aktu ratyfikacji, ma zabezpieczać szeroki 
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(senator L. Piechota) polskim. Po prostu nie wyobrażam sobie takiej sytu-
acji. Nie widzę też… Nawet gdyby była jakaś intencja, 
to nie wiem, jak mogłoby to wyglądać w praktyce.

Jeżeli zaś chodzi o koszty sporów, to żeby być 
precyzyjnym, musiałbym udzielić odpowiedzi na 
piśmie w trybie gwarantującym dostęp do danych, 
które mogą zostać ujawnione.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
(Senator Leszek Piechota: Jeszcze jedno pytanie.)
Dobrze, proszę dokończyć.

Senator Leszek Piechota:
Mam takie dodatkowe pytanie. Tu czegoś brako-

wało…
(Senator Krzysztof Słoń: Głośniej!)
(Głos z sali: Prosimy do mikrofonu.)
Przepraszam.
Chodziło mi o to, jakie gałęzie przemysłu, jakie 

towary zyskają. Jakie towary będziemy mogli jako 
Polacy sprzedawać teraz na rynku kanadyjskim, któ-
rych sprzedaż ze względu na brak zapisów w umo-
wach bilateralnych była dotychczas utrudniona? Czy 
jest taka analiza?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 
Radosław Domagalski-Łabędzki: Tak.)

W jakiej przestrzeni, w jakim obszarze mamy 
możliwość uzyskania korzyści? Bo właściwie nie 
zostało dopowiedziane, kto tutaj zyska. Ciągle mówi 
się o tym, co stracimy. A w jakim obszarze gospodar-
czym dzięki tej umowie możemy zyskać? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Radosław Domagalski-Łabędzki:
Rzeczywiście być może za mało mówi się o ko-

rzyściach, a za dużo o ryzykach, co wynika z róż-
nego rodzaju obaw, które są podnoszone w debacie 
publicznej. Nie zmienia to faktu, że przede wszyst-
kim mają zyskać małe i średnie przedsiębiorstwa, 
bo to dla nich, to dla SME największą barierą czy 
ryzykiem w działalności handlowej są te wszystkie 
ograniczenia taryfowe, ale też regulacyjne, które będą 
zniesione. Więc liczymy na zwyżki na pewno w sek-
torze meblarskim. Liczymy na zwyżki w sektorze 
rolno-spożywczym, dlatego że o ile prawdą jest, że 
np. Kanada jest trzecim największym producentem 
produktów GMO na świecie, o tyle w Kanadzie jest 
w tej chwili moda na produkty ekologiczne, prozdro-

Europa jest bardziej społeczna. Ona jakby inaczej… 
No, tutaj… Czy będą te zagrożenia… Nie będę tego 
rozwijał. Pan wie, o czym ja mówię.

Druga kwestia dotyczy tego, czy ta umowa wy-
musza na nas konsultacje – tak jak w tej chwili jest 
konsultowanie zgodności z prawem unijnym – z kor-
poracjami, odnośnie do tego, czy dane zmiany w prze-
pisach, w regulacjach nie naruszają potencjalnie… 
A więc już przed aktem uchwalenia czy wprowa-
dzenia danej ustawy trzeba by było z korporacjami 
ustalać, czy akurat ich interesy nie są zagrożone. 
Czy jest takie zagrożenie, czy nie? Takie pytania też 
otrzymywałem.

I teraz kwestia ocenna. Mówimy tu o kosztach. 
Czy pan jest w stanie w tej chwili przedstawić, ewen-
tualnie na piśmie, ile na przestrzeni tych lat, chodzi 
nie tylko o Kanadę, ale i Amerykę, oczywiście w ra-
mach tych bilateralnych umów było spraw, w których 
Polska ponosiła koszty? Jakie koszty przewidujecie 
w tej chwili? Czy Polska kiedykolwiek wygrała i jaki 
to miało charakter? Czy to nie jest objęte tajemnicą? 
Pytam, bo jest też taka informacja, że wyroki tych 
sądów są objęte tajemnicą i obywatele nie mogą się 
dowiedzieć, czego one dotyczyły, co było przedmio-
tem sporu, tego, jaka była wysokość konkretnej kwo-
ty, nie mogą nawet poznać firmy, która występowała 
i w jakiej sprawie. Jeżeli mam w tej kwestii błędną 
wiedzę, to prosiłbym o sprostowanie. To jeszcze nie 
wszystko, ale na razie dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Radosław Domagalski-Łabędzki:
Dziękuję za pytanie.
Jeżeli chodzi o kwestię zamówień publicznych na 

cele społeczne, to generalnie CETA nie odnosi się do 
zmiany zasad w kwestiach tak wrażliwych, jak zdro-
wie czy woda. Zresztą kwestie związane z wodą były 
podnoszone przez Słowenię, która również stawiała 
tę sprawę pryncypialnie.

Jeżeli chodzi o katalog enumeratywnie ujmujący 
obszary, które są wyłączone spod działania CETA, 
to mogę to przygotować na piśmie.

Jeśli chodzi o wymuszanie konsultacji z korpora-
cjami, to nie wyobrażam sobie takiego mechanizmu, 
nie mam pojęcia, jak w ogóle formalnie mogłoby to 
wyglądać, bo korporacje w żadnym formalnym sensie 
nie są dla nas partnerem do dyskutowania o czym-
kolwiek, co ma związek z regulacjami w państwie 



101

28. posiedzenie Senatu w dniu 19 października 2016 r. 
Informacja prezesa Rady Ministrów o stanie Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej  

między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Kanadą – CETA

(podsekretarz stanu R. Domagalski-Łabędzki) kim te negocjacje toczyły się pomiędzy Komisją 
Europejską a ministerstwem do spraw handlu za-
granicznego w rządzie Kanady. To są strony, partne-
rzy w procesach negocjacyjnych. Oczywiście każde 
państwo dokonywało pewnego rodzaju nacisków 
na Komisję Europejską w celu uzyskania zapisów 
zabezpieczających interesy poszczególnych krajów, 
więc nie możemy być tak do końca pewni, jak wy-
glądały te naciski na Komisję Europejską ze stro-
ny rządu Wielkiej Brytanii, bo to są sprawy, które 
są indywidualne. Na pewno jest tak, że w procesie 
tzw. Brexitu, chociaż do końca nie wiemy, czym 
jest Brexit i na jakich warunkach on nastąpi, co też 
będzie determinowało te sprawy… Polityka handlo-
wa jest wyłączną kompetencją Unii Europejskiej. 
W związku z tym Brexit będzie oznaczał, że Wielka 
Brytania będzie musiała stworzyć swoją nową poli-
tykę handlową, nie wiem, czy od zera, bo wcześniej 
mieli swoją politykę handlową, ale wiem, że doko-
nują dosyć pośpiesznego tworzenia struktur, które 
mają odpowiadać za politykę handlową. W tym mo-
mencie te negocjacje będą… Wielka Brytania, będąc 
poza Unią Europejską, nie będzie stroną CETA, więc 
będzie musiała wynegocjować sobie własny trak-
tat z Kanadą, ze Stanami Zjednoczonymi. Można 
zakładać, że będzie to proces dużo efektywniej-
szy niż negocjacje pomiędzy Komisją Europejską 
a Departamentem Handlu Stanów Zjednoczonych 
czy ministerstwem handlu zagranicznego. Jak on 
będzie wyglądał w praktyce, nie wiem, ale na pewno 
będzie dużo sprawniejszy niż w przypadku obec-
nych negocjacji.

Jeżeli chodzi o pewność związaną z oceną salda 
obrotów gospodarczych… Nie tylko mamy bardzo ko-
rzystną wymianę handlową z Kanadą, ale dynamika 
też jest bardzo sprzyjająca, bo po 7 miesiącach 2016 r. 
mamy zwyżkę o 10% w eksporcie i o 0,1% w impor-
cie, czyli ta nadwyżka rośnie. Myślę, że CETA jeszcze 
zdynamizuje ten proces. Nie dostrzegam ryzyka, że 
mogłoby być inaczej, bo trzeba popatrzeć na strukturę 
inwestycji kanadyjskich. W większości przypadków 
w ogóle jest tak, że eksport jest napędzany przez in-
westycje zagraniczne. Struktura handlu zagraniczne-
go Polski jest taka, że za 2/3 eksportu Polski odpo-
wiada kapitał zagraniczny, firmy zagraniczne, a za 
1/3 polskiego eksportu – polskie firmy. W przypadku 
Kanady inwestycje nie są duże i nie są to inwestycje 
korporacyjne. Jest chyba sto kilkadziesiąt inwestycji 
kanadyjskich, z czego 80 stanowią inwestycje, gdzie 
zatrudnia się do 9 pracowników, więc one nie mają 
potencjału do tego, żeby tworzyć jakąś ekstraordyna-
ryjną skalę. To jednak będzie eksport… Nadwyżka 
w handlu będzie dotyczyła polskich firm, bo to one 
mają potencjał, a te kanadyjskie inwestycje nie mają, 
więc umocnienie trendu wzrostu eksportu będzie dla 
nas korzystne.

wotne. Wykształciła się taka nisza, która osiągnęła 
dosyć spore rozmiary, a Polska ma w tym względzie 
bardzo dużo do zaoferowania.

Sukces we wzroście eksportu będzie też pochodną 
skuteczności administracji publicznej. Tak jak po-
wiedziałem, zadeklarowałem, w tym nowym planie 
wspierania eksportu, który jest jednym z filarów planu 
odpowiedzialnego rozwoju, będziemy zwracać szcze-
gólną uwagę na Kanadę. Będziemy tam wprowadzać 
w następnym roku dosyć istotne zmiany strukturalne, 
które zwiększą dostęp do wiedzy, do informacji, co 
będzie obniżać koszty wejścia na ten rynek, więc 
będziemy maksymalizować korzyści.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Słoń. Proszę.

Senator Krzysztof Słoń:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, jak to jest z Wielką Brytanią? 

Czy ona w procesie negocjacyjnym była, według 
pana wiedzy, aktywnym podmiotem? Co się dzieje 
w tej chwili, w okresie, kiedy ma być parafowane 
to porozumienie, ta umowa? Co będzie się działo 
w tym okresie przejściowym, który nakłada się na 
Brexit? I co będzie się działo w układzie: Wielka 
Brytania, związana w jakiś sposób handlowo z Unią 
Europejską, ale już poza Unią Europejską, Unia 
Europejska i Kanada? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy salda w obrotach. W tej 
chwili – nie oceniam, czy te obroty na czysto są wy-
sokie, czy nie – mamy saldo dodatnie. Czy według 
analiz będziemy w stanie zachować, przy całym tym 
rynku powiązanym Unia Europejska – Kanada, ta-
kie właśnie saldo? Dokumenty podają, że to saldo 
generalnie dla Unii Europejskiej będzie dodatnie, 
będziemy o kilka miliardów do przodu, mówiąc kolo-
kwialnie, w stosunku do Kanady. Jak będzie z Polską 
w tej wymianie?

Trzecie pytanie dotyczy tego, czy w umowie są 
zapisy o przepływie siły roboczej. Czy Kanada ma de-
ficyt, jeśli chodzi o pracowników? I czy zabezpieczyła 
swój rynek pracy przed ewentualnym transferem pra-
cowników, którzy pojawili się w Europie w ramach 
ostatnich ruchów migracyjnych? Dziękuję bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Radosław Domagalski-Łabędzki:
Jeżeli chodzi o kwestię Wielkiej Brytanii, o to, 

czy była aktywna, to powiem, że przede wszyst-
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(podsekretarz stanu R. Domagalski-Łabędzki) ści intelektualnej są kategorią ryzyka, dlatego że te 
koncerny globalne – Polska nie ma koncernów glo-
balnych – monopolizują pewną wiedzę, używając do 
tego własności intelektualnej, i dzięki temu dominują 
w pewnych sektorach. Widzimy takie zagrożenie, bo 
to jest jedna z tych właśnie okoliczności, które nie 
ułatwiają handlu tylko wręcz przeciwnie – ograni-
czają go. Jeżeli chodzi o CETA, to nie widzimy tu 
takich zagrożeń.

Kwestie związane z ochroną danych były też 
analizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji i my we 
wszystkich deklaracjach podkreślamy, że CETA nie 
może pogarszać sytuacji związanej z ochroną danych 
i pochodnych praw.

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

Senator Krzysztof Słoń:
Panie Marszałku, mam nadzieję, że tego pytania 

jeszcze nie zadawałem.
(Wesołość na sali)
(Głos z sali: Przypomnimy.)
Dzięki.
Panie Ministrze, moje pytanie, jedno w tej run-

dzie, dotyczy nadziei pokładanych w możliwościach 
zwiększenia naszego bezpieczeństwa energetycznego. 
Czy w związku z CETA istnieje szansa na to, że to 
bezpieczeństwo mogłoby być zwiększone, chociażby 
dzięki wykorzystaniu unikatowych możliwości w za-
kresie pozyskiwania paliw przez Kanadyjczyków?

(Głos z sali: Paliw?)
Paliw. Czy ministerstwo bierze pod uwagę coś ta-

kiego, żebyśmy byli beneficjentem w kwestii różnego 
rodzaju paliw z rynku kanadyjskiego? I czy to mogło-
by wpłynąć na nasze bezpieczeństwo energetyczne?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Radosław Domagalski-Łabędzki:
Na pewno mogłoby to wpłynąć na bezpieczeństwo 

energetyczne, o co zabiegamy też w ogóle w odniesie-
niu do TTIP, chociaż ten proces jest zamrożony, ale 
i tak domagamy się tego, żeby był specjalny czarter 
energetyczny wprowadzony do TTIP. I generalnie 
chcemy tymi mechanizmami wolnego handlu dopro-
wadzić do tego, żeby ten rynek był zliberalizowany. 
Bez wątpienia jest tak, że rewolucja łupkowa, która 
trwa – a teraz jest de facto druga rewolucja łupko-
wa – rzeczywiście obniża koszty energii i powoduje 
ogromne korzyści skali, jeżeli chodzi o koszty energii 
dla przemysłu w Ameryce Północnej. A problemem 

Nie ma raczej takiego zagrożenia, żeby import 
zwiększał się kosztem eksportu; na to wskazuje lo-
gika tego typu traktatów. O ile w przypadku umowy 
wolnego handlu z Kanadą Unia Europejska jako ca-
łość miała deficyt rzędu, jak pamiętam, 7 miliardów, 
to teraz ma już nadwyżkę w handlu, tak że to raczej 
ten słabszy partner miałby się czego obawiać, jeżeli 
chodzi o strukturę handlu, a nie silniejszy podmiot, 
którym jest Unia Europejska, bo trzeba to traktować 
jako całość.

Jeżeli chodzi o siłę roboczą, to co do zasady CETA 
nie odnosi się do kwestii czysto pracowniczych. Ona 
oczywiście odnosi się do spraw związanych z uznawa-
niem kompetencji, dyplomów czy tego typu kwestii, ale 
co do zasady nie porusza na przykład kwestii wiz, które 
z kolei mogłyby spowodować jakieś ruchy migracyjne 
pomiędzy obiema częściami tego systemu. Właśnie to 
jest też… Na pewno należy się zgodzić ze stanowiskiem 
Bułgarii czy Rumunii, która uważa, że w związku z re-
żimem wizowym wolny handel nie może być swobodnie 
realizowany. Tak samo jest w przypadku TTIP: my nie 
łączymy negocjacji TTIP z kwestiami dotyczącymi wiz, 
które zapewniałyby lepszy przepływ ludzi, bo to jest 
kompetencja zupełnie innego organu.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Chciałbym zwrócić uwagę na to, że niektóre frazy 

powtarzają się już po raz piąty, szósty czy siódmy, 
więc…

Pan senator Piechota, proszę o pytanie.

Senator Leszek Piechota:
Panie Marszałku, jestem w stanie zapewnić, że 

każde moje pytanie będzie dotyczyło innej dziedziny.
Jednym z ważnych elementów CETA jest kwestia 

własności intelektualnych, chodzi o patenty, prawa 
autorskie. Chciałbym wiedzieć, czy ministerstwo 
przeanalizowało konsekwencje związane z tymi zapi-
sami, czy analizowane są… Mówimy tu o produktach 
farmaceutycznych, ale też o takich, które w jakimś 
sensie mogłyby być podobne do… mogłyby zagra-
żać jak w przypadku ACTA… Czy ta sprawa była 
pod tym kątem analizowana? Chodzi po prostu o to, 
aby te zapisy wykluczały tamte, które wcześniej były 
kwestionowane przez społeczności w Unii? Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Radosław Domagalski-Łabędzki:
Tak, kwestie własności intelektualnej były ana-

lizowane. Generalnie uważamy, że kwestie własno-
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(podsekretarz stanu R. Domagalski-Łabędzki) z przewagami potencjału ludnościowego. To, co się 
dzieje na Dalekim Wschodzie – zresztą wspominał 
o tym pan minister – te sojusze, które są tam zakłada-
ne i zawierane, to nie napawa optymizmem, dlatego 
że przenosi ciężar powiązań gospodarczych i pewnej 
dominacji na rynkach światowych w tamte właśnie 
regiony. Dlatego naturalne wydaje się, że Europa, jako 
ten czasem dryfujący w nieznanym kierunku okręt 
z 500 milionami pasażerów, powinna szukać natu-
ralnych sojuszników, którzy w jakiś sposób już się 
sprawdzili, którzy pozwolili się wypróbować. Takimi 
sojusznikami wydają się zarówno Stany Zjednoczone, 
jak i Kanada – bliskie nam mentalnie, cywilizacyjnie, 
wywodzące swoje korzenie od demokracji europej-
skich. To także konieczność zwrócenia uwagi na so-
jusze militarne, jakie przychodzi nam wspierać razem 
z tymi wielkimi państwami. Pozytywnie odbieram też 
dotychczasowe relacje gospodarcze z Kanadą. Gdyby 
przyjąć je jako punkt odniesienia do tego, co ma się 
wydarzyć w ramach umowy CETA, to byłbym tutaj 
optymistą.

A czy podzielam zdanie tych, którzy z pewną re-
zerwą podchodzą do tej umowy? Otóż też zauważam 
niebezpieczeństwo niekontrolowanego pojawienia się 
na rynku europejskim towarów, które my uznajemy 
za szkodliwe, za wręcz niebezpieczne dla zdrowia 
i życia. Tu głównie mam na myśli te towary, które 
wyprodukowano i produkuje się w Kanadzie przy 
użyciu bardzo specjalistycznych środków – i pestycy-
dów, i tych technologii, które tak szermują zdobycza-
mi genetyki. Tego się bardzo obawiam. Obawiają się 
też tego polscy konsumenci, ale też polscy rolnicy, bo 
towary produkowane i wprowadzane na rynki świa-
towe przez Kanadę mogą być przez to konkurencyjne. 
Zawsze łatwiej i taniej można wyprodukować towar, 
w który zaangażowano najnowsze technologie pozwa-
lające na obniżenie kosztów produkcji i zwiększenie 
plonów zarówno zbóż różnego rodzaju, jak i owoców 
oraz warzyw. To naszą gospodarkę może dotknąć naj-
mocniej – gospodarkę opartą głównie na niewielkich, 
tradycyjnych w swojej formule gospodarstwach. My 
mamy się czego obawiać, skoro obawiają się nawet 
bardzo przecież zaawansowane technologicznie i dużo 
większe gospodarstwa farmerów i rolników Europy 
Zachodniej. Mniej się obawiam tego, że moglibyśmy 
się stać ofiarą jakiejś ekspansji czy to technologii, czy 
to firm kanadyjskich. Sądzę, że przy takiej polityce 
rządu i otwarciu na innowacyjność jesteśmy w stanie 
umieć konkurować z tamtejszym rynkiem – nie tyl-
ko rynkiem wytwórczym, ale też rynkiem nowszych 
technologii. Tutaj jestem optymistą.

Generalnie uważam, że idziemy w dobrym kierun-
ku, wiążąc się z takimi partnerami, ale sceptycznie 
podchodzę do zabezpieczeń zapisanych w umowie, 
które to przewidują arbitraż czy te sądy inwestycyjne. 
One moim zdaniem nie zabezpieczą interesów takich 

cały czas są ograniczenia regulacyjne i brak infra-
struktury. Cały czas… Ja nie mam może na dzień 
dzisiejszy jakiejś bardzo szczegółowej wiedzy na 
ten temat, ale mogę powiedzieć, że cały czas cała 
ta infrastruktura była nastawiona raczej na eksport, 
a nie na import, więc… Ale z tego, co wiem, wynika 
też, że dzieje się dużo spraw pozytywnych z punktu 
widzenia naszych interesów, czyli liberalizowania 
tego rynku.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że pan minister Radosław Domagalski-

Łabędzki zobowiązał się do udzielenia pisemnej od-
powiedzi na pytanie zadane przez panów senatorów 
Słonia i Piechotę.

Otwieram dyskusję.
I bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 

Radosław Domagalski-Łabędzki: Dziękuję.)
Proszę o zabranie głosu pana senatora Słonia.

Senator Krzysztof Słoń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Trudno w dyskusji na tak ważny temat nie zabrać 

głosu, tym bardziej że żywo interesują mnie nie tylko 
relacje gospodarcze, w jakie, przystępując do tej umo-
wy, wejdzie Polska, ale także sytuacja geopolityczna, 
globalna, jaka wiąże się z ewentualnym podjęciem 
przez Unię Europejską tej umowy, CETA.

Mam również bardzo sentymentalny stosunek do 
Kanady. Przebywa tam wielu moich przyjaciół, którzy 
w latach swojej młodości byli zmuszeni do tego, żeby 
tam szukać swojego drugiego domu. I tam ten dom 
znaleźli. Tam mają swoje rodziny, tam znaleźli pracę, 
utożsamiają się z tamtym społeczeństwem. A zatem 
trudno ode mnie oczekiwać, że będę źle nastawiony 
do tego wielkiego i dobrze nam życzącego kraju, ja-
kim jest Kanada.

Chciałbym w swojej wypowiedzi zwrócić uwagę 
również na aspekty globalne, a może przede wszyst-
kim na te właśnie aspekty, bo one – mimo bardzo 
wielu zastrzeżeń i niepewności, która również mnie 
dotyka w związku z umową CETA –przeważają jed-
nak za tym, aby popierać stanowisko rządu i pani 
premier Beaty Szydło, czyli wspierać wejście Polski 
w ten układ wynikający z umowy CETA.

Otóż świat w tej chwili zmierza do pewnej polary-
zacji, polaryzacji nie tylko gospodarczo-ekonomicz-
nej, ale też polaryzacji połączonej w bardzo istotny 
sposób z kwestiami militarnymi, z kwestiami zwią-
zanymi z przewagami technologicznymi, również 
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(senator K. Słoń) powiedzieć, ostatniej chwili. Chcę zwrócić uwagę na 
to, że tzw. negocjacje WTO, które się toczą od wielu 
lat, stanęły w pewnym momencie w martwym punk-
cie. Kiedyś brałem udział w Stanach Zjednoczonych 
w Seattle w tzw. negocjacjach WTO, gdzie potężne 
manifestacje przetoczyły się i wstrzymały proces ne-
gocjacji, gdyż świat nie zgadzał się. Antyglobaliści, 
jak ich się nazywa, zablokowali Seattle i doprowadzili 
do wielkich awantur, co spowodowało, że dalsze ne-
gocjacje nie są realizowane. Świat, Unia Europejska, 
Stany, inne kraje, które chcą tej liberalizacji, poszły 
w kierunku poszczególnych rozmów bilateralnych, 
jakby obchodząc WTO, i chociaż WTO dalej ma swo-
je zasady, funkcjonuje, proces nie postępuje.

W związku z tym obawiamy się, jak się obawiają 
rolnicy w wielu regionach świata, że ta globalizacja 
doprowadzi do wielkich decyzji podejmowanych przez 
wielkie koncerny, które już dzisiaj decydują o wielkich 
obszarach gospodarstw rolnych i eliminują z funkcjo-
nowania gospodarstwa rodzinne. Europa jest oparta 
głównie na gospodarstwach rodzinnych. Europa ma 
obawy. Ja uczestniczę często w Brukseli w spotka-
niach w ramach organizacji rolniczych europejskich 
Copa-Cogeca, nawet byłem wiceprezydentem nie tak 
dawno, wielokrotnie żeśmy rozmawiali i negocjowali, 
jeszcze w ramach pakietu negocjacyjnego przed podpi-
saniem w 2014 r., i wyraziliśmy zdecydowany sprzeciw 
wobec takich rozwiązań, które są proponowane. Ale 
w ostatniej fazie negocjacji, po podpisaniu niektóre 
kraje europejskie zmieniły zdanie, Francja, Niemcy 
– nie, my swoje osiągnęliśmy, mamy dostęp do rynku 
kanadyjskiego, będziemy tam eksportować nasze wina, 
sery, te przetworzone produkty, które dadzą zyski. Już 
orientacja niektórych krajów trochę się jakby zmieniła. 
Pokazuje to, że jak coś jest koniunkturalnie korzystne, 
to można zmieniać zdanie. Ale niektóre kraje jednak 
dalej mają obawy. 

Moje obawy, jak mówiłem już, zadając pytanie, 
dotyczą spraw bardziej drastycznych. Mamy bezpo-
średnie sąsiedztwo z Ukrainą. To jest następne zagro-
żenie, które powoduje, że… Tam nie ma gospodarstw 
rodzinnych. Tam są gospodarstwa kilkutysięcznohek-
tarowe. Tam rzeczywiście w tej chwili trwa wojna, ale 
trwają również ogromne inwestycje krajów zachod-
nich. Niemcy, Holandia, Chińczycy i inni ogromnie 
inwestują w rolnictwo. Nie tak dawno spotkaliśmy się 
w Rzeszowie z ministrem rolnictwa Ukrainy, z panem 
komisarzem do spraw rolnictwa Hoganem, i była dys-
kusja na temat przyszłości Europy i przyjęcia Ukrainy 
do Unii Europejskiej. Tam padło takie stwierdzenie: 
tak, Ukraina się bardzo rozwija – mówi to minister rol-
nictwa Ukrainy – nasze plany są bardzo dalekosiężne, 
dzisiaj mamy 65 milionów t produkcji zbóż, w najbliż-
szym roku będzie 100 milionów. To jest o 35 milionów 
więcej, niż sama Polska produkuje. Czyli taka eks-
pansja idzie na Ukrainie. A kto jest na Ukrainie, to ja 

państw jak Polska, które to państwa jednak mogą 
okazać się bezradne przy tego typu zapisach wobec 
nacisków i roszczeń korporacji i dużych firm.

Dlatego też uważam za bardzo zasadne, aby do 
tych zapisów, które przyjął już Sejm, że ratyfiko-
wanie CETA, ewentualne ratyfikowanie CETA na-
stąpi w naszym kraju większością 2/3 głosów izb… 
Chciałbym też, żeby pewne zabezpieczenia związane 
zarówno, mówiąc w uproszczeniu, z rynkiem GMO, 
jak i z pozycją Polski w ewentualnych sporach, były 
uwzględnione w ustawie zasadniczej. Pozwoliłoby 
to moim zdaniem wykorzystać prymat Konstytucji 
Rzeczypospolitej w ewentualnych sporach i w sytuacji 
zagrożeń i jednocześnie stanowiłoby naturalną zaporę 
przed tymi niebezpieczeństwami, na które zwracają 
uwagę przeciwnicy przyjęcia przez Unię Europejską, 
w tym również Polskę, tej umowy. Bardzo dziękuję.

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

Chróścikowskiego.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Dzisiaj rzeczywiście późna pora na tak długą 

dyskusję i można byłoby jeszcze dużo powiedzieć, 
ale już nie sposób o tej porze zadawać wiele pytań 
i dyskutować.

Ja powiem, jako przedstawiciel rolniczej 
„Solidarności”, a jestem jej szefem, że my jako rolnicza 
„Solidarność” podjęliśmy uchwałę w sprawie niepod-
pisywania przez Polskę umowy CETA pomiędzy Unią 
Europejską a Kanadą na podstawie §56 statutu naszego 
związku. Również Prezydium Rady Krajowej NSZZ 
RI „Solidarność” wyraża swój sprzeciw wobec ewentu-
alnego podpisania i ratyfikacji przez Polskę komplekso-
wej umowy gospodarczej i handlowej pomiędzy Unią 
Europejską a Kanadą. Podpisanie wymienionej umowy 
stanowi realne zagrożenie dla żywotności polskich 
gospodarstw rodzinnych i polskiego rolnictwa oraz 
wpłynie niekorzystnie na bezpieczeństwo żywnościo-
we społeczeństwa. Prezydium Rady Krajowej NSZZ 
RI „Solidarność” apeluje do rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej i parlamentu o odrzucenie kompleksowej umo-
wy gospodarczo-handlowej pomiędzy Unią Europejską 
a Kanadą. Jestem zobowiązany prezentować tę uchwa-
łę, bo jednak ona mnie do czegoś zobowiązuje, i takie 
stanowisko w imieniu „Solidarności” rolników pre-
zentowałem, prezentuję i będę musiał prezentować, 
dopóki go nie zmienimy.

Chcę zwrócić uwagę na to, że problem liberalizacji 
jest poważnym problemem. To nie jest temat, można 
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(senator J. Chróścikowski) wodnić, a my mówimy, że u nas obowiązuje przezor-
ność, że my się obawiamy, więc trzeba udowodnić, 
że to nie szkodzi, tak jak w przypadku leków. Więc 
tu jest wiele zagrożeń, które my widzimy jako rolni-
cy. Stąd nasze stanowisko jest… I tak jak mówiłem, 
może trzeba było, żeby rządy nie podpisywały, może 
trzeba było jeszcze renegocjować, zanim przyjdzie 
ratyfikacja. Może warto jednak było się zastanowić. 
Przyjęto inną zasadą, ale my akurat uważamy, że tak 
powinniśmy postąpić.

Obawy są. Ja jako przewodniczący rolniczej 
„Solidarności” muszę je wypowiedzieć i muszę tego 
stanowiska bronić. Bo spotykamy się z wieloma rol-
nikami czy z izbami rolniczymi, czy z innymi i oni 
podobnie mówią. Tu nie chodzi już o to, czy jak 
tutaj padało, ci, którzy negocjowali, a więc PSL… 
Powiem tak: przecież pan Piechociński był ministrem 
gospodarki, wicepremierem, to on odpowiadał za 
negocjacje. Ja wielokrotnie pytałem, kto odpowiada 
w Polsce za negocjacje dotyczące WTO, CETA czy 
TTIP. Odpowiada Ministerstwo Gospodarki…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Czas minął.)
…a dzisiaj Ministerstwo Rozwoju. Taka jest praw-

da. Minister rolnictwa nie ma wiele do powiedze-
nia. Dzisiaj odpowiada za to głównie Ministerstwo 
Rozwoju. Dziękuję, bo czas się skończył. Takie jest 
stanowisko rolniczej „Solidarności”.

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

Senator Andrzej Misiołek:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mój przedmówca, senator Chróścikowski, słusznie 

zauważył, że istnieją wynikające z tej umowy istot-
ne zagrożenia dla rolnictwa. Chciałbym wskazać, że 
nie tylko dla rolnictwa. Bo proszę zwrócić uwagę na 
jedno: Kanada jest krajem, w którym przemysł jest 
właściwie w rękach wielkich korporacji. Pomijam już 
to, że w Kanadzie działa ponad 40 tysięcy amerykań-
skich firm, które również są firmami związanymi 
z wielkimi korporacjami. Jeżeli tak jest, to czy polski 
przemysł, polskie rolnictwo, które nie jest związane 
z tymi wielkimi firmami, wielkimi korporacjami, 
będzie w stanie konkurować? Bo pan senator Piechota 
słusznie zadał pytanie panu ministrowi, na które 
odpowiedź była, powiedzmy delikatnie, niepełna. 
Mianowicie jakie korzyści widzi ministerstwo dla 
Polski? Co my na tej umowie zyskamy? Czy są takie 
konkretne obszary, w przypadku których można po-
wiedzieć: zyskamy tu, bo będzie tak, zyskamy tutaj, 
bo będzie tak? Pan minister wymienił jedną tylko 
branżę, powiedział, że być może będzie to przemysł 

wiem, bo mieszkam przy granicy ukraińskiej, wiem, 
jakie tam są ziemie, Wołyń, inne… Wiemy, że tam 
nie trzeba wiele kosztów, a można podnosić docho-
dy i mieć… Ekspansja idzie. W związku z tym nasze 
obawy są, że będzie ze Wschodu i z Zachodu… Bo 
dzisiaj to jest tzw. otwarcie CETA pod TTIP, i wszyscy 
uważają, że jak już ten krok zrobimy, to pójdzie dalej. 
I pewnie tak będzie. 

Tak więc ekspansja koncernów globalnych na na-
sze rolnictwo rodzime jest ogromnym zagrożeniem, 
i mówimy o miejscach pracy… Ja mogę powiedzieć, 
że w perspektywie kilku lat kilkaset tysięcy rolników 
utraci miejsca pracy, i oczywiście niemożliwe będzie 
znalezienie pracy tu. Może część z nich znajdzie, 
ale nie zawsze. Jeśli gospodarka się będzie rozwi-
jać, to może część znajdzie. Dzisiaj mamy ponad 2 
miliony emigracji polskiej, jak to mówimy, do Unii 
Europejskiej, tam się szuka miejsc pracy. Pewnie jesz-
cze wyjadą… Na tzw. prace sezonowe my ściągamy 
do Polski również Ukraińców, więc ten przepływ 
istnieje. Pytanie, jak to ma wyglądać.

Dlatego, z uwagi na globalne zagrożenia, jest py-
tanie o ochronę środowiska. Wszyscy mówią pięknie. 
Ostatnio na spotkaniu w Brukseli zadałem pytanie 
panu komisarzowi Hoganowi, jak on widzi dalej rolnic-
two. On powiedział, że są trzy podstawowe rzeczy. Jest 
środowisko… No, największym zagrożeniem dla śro-
dowiska jest transport. To on w największym stopniu 
niszczy środowisko. I pytanie: to liberalizacja ma po-
legać na tym, że bez przerwy statki w jedną, w drugą, 
samoloty, transport kołowy zanieczyszcza wszystko… 
A tak naprawdę to powinniśmy bardziej regionalnie 
produkować żywność, regionalnie się karmić, bo to jest 
najzdrowsze – w regionach. Dawać ludziom szansę ży-
cia w ten sposób. My doprowadzimy po paru latach… 
Sprawdzi się to – może ja jestem w błędzie – jak będzie 
wyglądać przyszłość europejskiego rolnictwa. 

Dlatego Europa broni się bardzo przed GMO. To 
nasz polski mocny upór sprawił, że Unia Europejska 
przeciwstawiła się uprawom GMO. Nie ma w Polsce 
zgody na uprawę GMO. Wiele krajów takich, jak 
Włochy, Węgry, można wymienić tu jeszcze Austrię… 
Jest kilka wiodących krajów, które blokują w Unii 
Europejskiej rozwój upraw GMO. Francuzi mówią, 
że są przeciw, ale zarazem są za. To jest takie dwu-
znaczne. Hiszpanie – tak, Czesi – tak… No, mógłbym 
tu wymieniać, jakie są trendy co do wprowadzania 
GMO. Oczywiście ci, którzy mają dzisiaj 500, 1000 
ha, parę tysięcy hektarów w Unii Europejskiej, bo 
mamy też takie gospodarstwa, zresztą w Polsce też 
mamy takie, oczywiście są zainteresowani uprawami 
GMO. To jest ten dylemat: przezorność, która obo-
wiązuje w naszym prawie, czy udowodnienie, czego 
żądają Amerykanie i inni. Oni mówią, że trzeba udo-
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(senator A. Misiołek) szością, tylko większością 2/3 głosów, żeby bardziej 
to uprawomocnić. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Do głosu zapisał się jeszcze pan marszałek 

Borusewicz. Zapraszam.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bardzo ciekawa dyskusja. Zajmę tylko chwilę. Po 

wypowiedziach, które usłyszałem, zdecydowałem się 
zabrać głos, bo niektóre trochę mnie zdziwiły. 

To bardzo dobrze, że tej umowy nie negocjuje mi-
nisterstwo rolnictwa, bo nie dotyczy ona tylko rol-
nictwa. Dobrze, że negocjuje ją minister rozwoju, bo 
obejmuje znacznie szerszy zakres… i jest to umowa 
międzyrządowa. Cały czas problemem Polski jest to, 
że Polską rządzą resorty, które widzą tylko interes do-
tyczący własnego zakresu, nie widzą interesu całości.

Faktycznie tą umową Unii Europejskiej z Kanadą, 
CETA, wszyscy się zainteresowaliśmy w tym roku. 
Dlaczego się zainteresowaliśmy w tym roku? Dlatego 
że znacznie poważniejsza umowa, TTIP, ze Stanami 
Zjednoczonymi, jest na horyzoncie. W związku z tymi 
umowami nastąpiły protesty antyglobalistów, którzy 
odrzucają, kwestionują te umowy. Jeżeli przyjęliby-
śmy te zarzuty, które oni przedstawiają, to trzeba by 
te umowy odrzucić w całości, nie negocjować.

Otóż ja uważam, że to jest podejście samobójcze. 
Unia Europejska – a nie Polska – nie jest osobną, 
izolowaną zagrodą i nie można jej traktować w ten 
sposób. Jeżeli będziemy w ten sposób myśleli, to, jak 
mówię, byłoby to myślenie samobójcze. Korporacje 
światowe są, funkcjonują, one wchodzą i do Unii 
Europejskiej, i do Polski. Dominacja Azji, Chin, 
Dalekiego Wschodu jest coraz większa. W związku 
z tym uważam, że każda tego typu umowa jest per 
saldo rzeczą pozytywną, bo ona tworzy synergię. 
Ona tworzy synergię. Nie możemy się wszystkiego 
bać. Boimy się CETA, boimy się TTIP, boimy się też 
w tej chwili Ukrainy. A niech się ta Ukraina rozwija. 
Ona jest biedna. Niech ona się rozwija. I trzeba jej 
pomagać, a nie po prostu stawiać bariery.

Ta umowa ma charakter nie tylko gospodarczy, ta 
umowa ma charakter także polityczny i wspiera nas. 
Wspiera także nasze kontakty i stosunki militarne 
w ramach NATO. Wspiera naszą politykę euroatlan-
tycką. My stoimy przecież na dwóch nogach. Z jednej 
strony Unia Europejska – gospodarka, ekonomia. Ale 
militarnie stoimy przecież na drugiej nodze. Czyli 
sojusz euroatlantycki.

NAFTA – ja się tym trochę interesowałem. Otóż 
na NAFTA wszyscy skorzystali, także Meksyk sko-
rzystał. Wzrost w Meksyku po NAFTA jest znacz-

meblarski, w co śmiem wątpić, bo Kanada jest akurat 
krajem, w którym drewna jest pod dostatkiem.

Wydaje mi się, że tego typu umowy jak umowa 
CETA… Tu jeszcze powiem o czymś na marginesie. 
Jest umowa NAFTA, która była jakby takim pier-
wowzorem tej umowy, umowa pomiędzy Stanami 
Zjednoczonymi, Kanadą i Meksykiem. I najsłabszy 
kraj spośród tych trzech, czyli Meksyk, tak naprawdę 
stracił na tej umowie. Proszę przeanalizować to, jaka 
była sytuacja gospodarcza w Meksyku w wyniku za-
warcia tej umowy. Oczywiście w teorii wszystko było 
w porządku, jednak potem to on najbardziej ucierpiał.

Teraz wrócę do tego, o czym mówiłem. Wydaje 
mi się, że tego typu umowy o wolnym handlu jak 
najbardziej… Z natury jestem wolnościowcem i uwa-
żam, że wolność gospodarcza, wolność przepływu 
ludzi, towarów – jak najbardziej tak, ale pod jednym 
warunkiem: te umowy muszą być zawierane między 
podmiotami o podobnym potencjale. Jednak trudno 
sądzić, że jeżeli jeden podmiot jest ogromny, a drugi 
mały, to ten mały będzie teraz zyskiwał na umowie.

Jakie są zabezpieczenia? O tym mówił też pan 
senator Słoń. Powiedział o arbitrażu. Nie wiem, czy 
w przypadku konfliktów sądy arbitrażowe będą sta-
wały po stronie małego kraju europejskiego, czy po 
stronie wielkich korporacji i wielkiej potęgi gospo-
darczej Ameryki Północnej; tak to należy nazwać. 

Jeszcze raz spróbuję odwołać się też do tego, co 
powiedział pan senator Chróścikowski. Wydaje się, 
że powinniśmy próbować to renegocjować albo dalej 
negocjować, żeby znaleźć zabezpieczenia dla Polski, 
żebyśmy w efekcie nie stali się ofiarą gospodarczą 
tego porozumienia. Oczywiście nie patrzę na to w od-
niesieniu do krajów, bo zgadzam się co do tego, że 
nasze kontakty z Kanadą, ze Stanami Zjednoczonymi 
są bardzo pozytywne. Tylko że to nie rządy Stanów 
Zjednoczonych ani Kanady będą brały udział w tych 
kwestiach gospodarczych, tylko właśnie korporacje, 
które są bezwzględne. Jeżeli dzisiaj nie wywalczymy 
sobie zabezpieczenia naszych interesów, to potem bę-
dziemy zdani na łaskę i niełaskę wielkich tego świata.

Już zupełnie na zakończenie… Ciekawe jest to, że 
w kampanii wyborczej, która toczyła się rok temu, żad-
ne ugrupowanie polityczne nie podnosiło kwestii TTIP 
ani CETA. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dla-
tego, że gdyby ta sprawa była przedmiotem kampanii 
wyborczej, przedmiotem dyskursu publicznego w na-
szym kraju, to wiedzielibyśmy, przynajmniej w jakimś 
zakresie, jakie jest nastawienie społeczeństwa. Ale te 
sprawy nie stały się elementem kampanii wyborczej, 
więc żadne ugrupowanie polityczne nie ma umocowa-
nia w polskim społeczeństwie co do podejmowanych 
tutaj kwestii. Myślę, że dlatego też decyzja Sejmu była 
taka, żeby nie przyjmować ratyfikacji zwykłą więk-
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(senator B. Borusewicz) tego, co przyniesie nam CETA, to powinniśmy wyka-
zać mu twarde argumenty, mogąc liczyć na dojrzałość 
społeczeństwa, na to, że wyciągnie z tych argumentów 
może nie średnią, ale właściwe wnioski, i że uzna ra-
cje tych, którzy będą podejmować ostateczną decyzję. 
Ta decyzja, przyznaję, nie jest łatwa, bo czujemy, że 
jesteśmy pod ogromnym naciskiem opinii publicznej, 
czujemy, że próbują coś na tym ugrać różne środowi-
ska à la populistyczne. Ale zdajemy też sobie sprawę 
z tego, że jest to jedna z ważniejszych decyzji, jakie 
w ciągu ostatnich lat podejmuje i rząd Polski, i parla-
ment. Tak jak powiedział pan marszałek Borusewicz, to 
jest przedsionek do czegoś jeszcze trudniejszego, czyli 
do umowy ze Stanami Zjednoczonymi. Ale nikt z nas 
tej odpowiedzialności nie zdejmie. Proces negocjacji 
trwał ileś tam lat, jeszcze za poprzedniej koalicji – nie 
wnikam, z jakim skutkiem to następowało – ale osta-
teczną decyzję podejmie ten rząd i prawdopodobnie 
ten parlament, podejmując decyzję o ratyfikacji bądź 
nieratyfikacji tą większością 2/3 głosów.

Chciałbym powiedzieć o jeszcze jednym argu-
mencie. Może on nie dla wszystkich jest istotny, ale 
dla mnie on jest trochę istotny, choć wydaje się prze-
wrotny. Bo jeśli słyszę, że wielką troskę o losy Unii 
Europejskiej, w tym również Polski, po podpisaniu 
i po ratyfikacji umowy CETA, wykazuje Federacja 
Rosyjska, również poprzez swoje opiniotwórcze media, 
to zastanawiam się, czy samo to nie wskazuje na to, 
że to może być pozytywne porozumienie, bo w jakiś 
sposób może tamtejszym interesom wejść w szkodę. Bo 
oni jakoś tej troski nie wykazują wtedy, kiedy jednym 
pstryknięciem nakładają embargo nie wiadomo skąd 
i dlaczego albo kiedy wymyślają jakieś powody, które 
nie należą do racjonalnych, albo kiedy nad głowami 
prowadzą nam rury z gazem po to, żeby ominąć nasz 
kraj i żeby zapewnić przede wszystkim sobie rynek 
zbytu, bezpieczny rynek zbytu, omijając jakiekolwiek 
trudności, które mogłyby się pojawić w przyszłości. 
Dlatego nawet ten argument i te sojusze gospodar-
czo-polityczne, które zawierane są gdzieś tam daleko, 
a wpływają na układ sił gospodarczych, politycznych, 
militarnych na świecie… Dlatego te argumenty rów-
nież wskazują na to, że trzeba głęboko rozważyć, czy 
aby nie zasadne wydaje się podejście do tej umowy. 
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

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

Chróścikowskiego.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mogę powiedzieć tak, bo zostałem trochę spro-

wokowany… Dlaczego mówię akurat dzisiaj, żeby 

nie szybszy niż wzrost w Stanach Zjednoczonych. 
Nastąpiło przeniesienie całych gałęzi gospodarki do 
Meksyku. W związku z tym słyszałem głosy, że Stany 
Zjednoczone na tym straciły, bo wzrosły problemy 
na rynku pracy.

A więc nie bójmy się, nie bójmy się otwierania, 
nie bójmy się współpracy. Oczywiście że trzeba pa-
trzeć na niebezpieczeństwa. Ale jeżeli żywność Unii 
Europejskiej jest lepsza, a żywność polska jest naj-
lepsza w Unii Europejskiej i Europa kupuje żywność 
polską, to Kanada będzie kupowała żywność euro-
pejską. Jeżeli jest lepsza. Bo nie tylko cena gra rolę. 
W sytuacji, kiedy jest pewien poziom zamożności, 
jakość także gra rolę. Wszyscy szukają wtedy lepszej 
żywności, a nie tańszej.

I na koniec. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zasto-
sował w tym przypadku pewien wybieg: 2/3 ma gło-
sować za tą umową. Czyli głosować tak musi także 
opozycja. I ja będę się zastanawiał, jak będzie głosować 
opozycja, zastanawiam się, jak opozycja będzie głoso-
wać, skoro przedstawiciele koalicji, jak słyszę od pana 
senatora Chróścikowskiego, chcą głosować przeciw. 
To co, naszymi rękoma chcecie to realizować? Jeżeli 
rząd uważa, że ta umowa powinna zostać wdrożona, 
jeżeli partia rządząca uważa, że ta umowa powinna zo-
stać wdrożona, to zapewni, mam nadzieję, większość, 
przede wszystkim w swoim ugrupowaniu, w ugrupo-
waniu rządzącym. A jeżeli chcecie przerzucać na nas 
odpowiedzialność i wprowadzać do głosowania zasadę 
2/3, to wprowadźcie także zasadę 2/3 w odniesieniu do 
innych ustaw, też bardzo ważnych, np. w sprawie kolej-
nej ustawy naprawczej o Trybunale Konstytucyjnym. 
Proszę bardzo, możemy na ten temat rozmawiać.

Tak że, Wysoka Izbo, ja tu nie widzę jakiejś 
chęci otwarcia, tylko oczywiście widzę chęć wcią-
gnięcia w to opozycji. Chociaż oczywiście tu chodzi 
o tego typu umowę, którą warto popierać. Ale, jak 
mówię, gdy słyszę takie wypowiedzi jak senatora 
Chróścikowskiego, to mimo że jestem za, zastana-
wiam się… Dziękuję bardzo.

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

raz drugi, a więc 5 minut.

Senator Krzysztof Słoń:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Ja chciałbym przestrzec przed tym, żeby na CETA 

patrzeć w kategoriach uzysku politycznego, bo to nam 
wszystkim zaszkodzi. Jeśli mamy uzyskać w społe-
czeństwie akceptację, a przynajmniej rzetelną ocenę 
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(senator J. Chróścikowski) ściowo też będziemy oddawać suwerenność. Zadałem 
pytanie, co będzie, jak już będzie podpisane, kto będzie 
decydował… Czy Polska może wyjść? Nie, nie wycofa 
się z tego. To jest oddanie części suwerenności gospo-
darczej, handlowej. Stąd słusznie ustalono, że decyzję 
podejmuje się większością 2/3 głosów. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Ryszka złożył 

swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.
Zamykam dyskusję.
Czy pan minister chciałby jeszcze zabrać głos 

i ustosunkować się do wystąpień senatorów w dys-
kusji?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 
Radosław Domagalski-Łabędzki: Nie, dziękuję.)

Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu ministrowi Radosławowi 

Domagalskiemu-Łabędzkiemu, podsekretarzowi stanu 
w Ministerstwie Rozwoju, za przedstawienie Senatowi 
informacji. Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.

Proszę o przeczytanie komunikatów.

Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk:
Jutro w sali nr 217 odbędą się następujące 

wspólne posiedzenia komisji. O godzinie 8.00 – 
Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej w sprawie wnio-
sków zgłoszonych w drugim czytaniu do projek-
tu apelu do Parlamentu Zjednoczonego Królestwa. 
O godzinie 8.30 – Komisji Ustawodawczej, Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 
oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie 
wniosków zgłoszonych w drugim czytaniu do projektu 
ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania ko-
munizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy 
budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie wnio-
sków zgłoszonych do ustawy o pozasądowym rozwią-
zywaniu sporów konsumenckich odbędzie się w dniu 
20 października o godzinie 8.30 w sali nr 176. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 9.00.

rząd się zastanowił? Bo jutro – pan minister tu już 
powiedział, ale ja już wiedziałem o tym wcześniej – 
pani premier jedzie podjąć decyzję, która zapadnie… 
Dlatego dzisiaj mam odwagę mówić o moim stano-
wisku, jakie prezentuję. Dlatego tak z przezorności 
mówię, bo obawiam się – mam prawo się obawiać 
i moi rolnicy mają prawo się obawiać, bo tu nie chodzi 
o politykę resortową – o bezpieczeństwo żywności, 
czyli to nie jest kwestia resortu, tylko państwa. 

Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, co to znaczy 
bezpieczeństwo żywnościowe i jakościowe żywności. 
To są 2 pojęcia. O jakość my się staramy, a bezpieczeń-
stwo żywnościowe zależy od koniunktury światowej. 
Dzisiaj jest trudna sytuacja ekonomiczna w rolnictwie 
nie dlatego, że rząd źle rządzi, tylko dlatego, że rynki 
światowe sterują, jeśli chodzi o ceny żywności, na-
kładane embarga… Dzisiaj rolnicy dostają za zboże 
niecałe 600 zł czy 550 zł, a brali po 1 tysiąc zł. No to 
proszę sobie porównać… Brali kredyty, inwestowali, 
liczyli, że pszenica będzie po 1 tysiąc, a dzisiaj jest po 
niecałe 600 zł, 550 zł. I oni mają spłacać zgodnie z biz-
nesplanami, które zakładali. Zakładali, że mleko będzie 
za 2 zł czy 1,70 zł, a jest za niecałą złotówkę. Co o tym 
decyduje? Rynek światowy, globalny. Oni podają ceny 
na giełdach, czy to w Chicago, czy w Paryżu, czy na 
innych giełdach i mówią: jaka jest cena światowa, tyle 
wam zapłacimy, a jak nie, to zaimportujemy, legalnie. 
Jeszcze cła obowiązują… 

W przypadku zdjęcia ceł istnieje jeszcze większe 
ryzyko, w obie strony oczywiście, ale ryzyko istnieje. 
Unia Europejska zastosowała zasady dopłat, żeby 
wyrównywać różnice kosztów… Bo to są 2 rzeczy, 
klimatyczno-glebowe, które się różnią. Jeśli chodzi 
o klimatyczne, to w jednym regionie można zebrać 
zbiory 2 razy, a w drugim regionie ledwo raz można 
zebrać zbiory tylko gorszej jakości. Popatrzmy na 
Finlandię, jak tam wyglądają zbiory. Stąd są te różni-
ce. My znosimy te bariery, chcemy je znieść, bo Unia 
idzie w kierunku WTO i zapisów mówiących o tym, 
że ma nie być dopłat. Czyli znosimy cła, wyrówna-
nie… Jak będziemy konkurować w Unii Europejskiej? 
Nie tylko ja się nad tym zastanawiam. W całej Unii 
dyskutujemy o tym, w jakim kierunku zmierzamy. 
Ktoś nam to zagospodaruje, bo nie ma pustki, ktoś 
to zagospodaruje… Stąd moje obawy.

Druga sprawa. Panie Marszałku, my was nie wcią-
gamy w żadne tarapaty. Traktat był przegłosowany gło-
sami PiS-u. Przecież tu było głosowanie, również u nas 
w Senacie. Głosami PiS-u ten traktat, czyli minikonsty-
tucja, oddanie części suwerenności… My dzisiaj czę-

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 23 minut 22)

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.



(Posiedzeniu przewodniczy wicemarszałek 
Grzegorz Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę o zajęcie miejsc.
Wznawiam posiedzenie.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dziesią-

tego porządku obrad: informacja Rady Ministrów o re-
alizacji w roku 2015 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Tekst informacji zawarty jest w druku nr 265.
Marszałek Senatu otrzymaną informację skie-

rował do Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej oraz do Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej. Komisja Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej w dniu 20 września 
bieżącego roku, a Komisja Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej w dniu 28 września bie-
żącego roku na swoich posiedzeniach zapoznały się 
z przedstawioną informacją i poinformowały o tym 
marszałka Senatu.

Witam obecnego na posiedzeniu podsekretarza 
stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, pana ministra Bartosza Marczuka – wi-
tam serdecznie, Panie Ministrze.

Proszę pana ministra o zabranie głosu i przedsta-
wienie informacji.

A ja tak informacyjnie powiem, że po tym punkcie 
ogłoszę przerwę do jutra do godziny 10.30. Dzisiaj 
nie przewidujemy głosowań.

(Senator Alicja Zając: Do jutra, tak?)
(Senator Jan Dobrzyński: Do jutra do 10.30.)
Po tym punkcie ogłoszę przerwę do jutra do godzi-

ny 10.30. Dzisiaj nie przewidujemy żadnych głosowań.
Panie Ministrze, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Bartosz Marczuk:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo Sena-

torowie!

Przede wszystkim bardzo ogromnie dziękuję za 
to, że państwo zechcieli…

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

o ciszę.)
…na posiedzeniu plenarnym zająć się tą sprawą, 

dla nas ogromnie też istotną. Zarówno komisja po-
lityki społecznej, jak i komisja samorządowa doszły 
do wniosku, żeby zająć się tymi zagadnieniami na 
posiedzeniu plenarnym.

Ja w największym skrócie przedstawię to, co 
mamy w sprawozdaniu. Państwo oczywiście zapozna-
liście się z tym sprawozdaniem na piśmie… Wydaje 
się, że wszystkim nam zależy na tym, żeby państwo 
uzyskali bezpośrednią odpowiedź ode mnie jako 
przedstawiciela rządu, jakie są nasze plany w tym 
zakresie, chodzi też o debatę.

Jeżeli chodzi o kwestie podstawowe, takie, które 
uważamy za fundamentalne w tej sprawie, to tak 
po kolei… Przejdźmy przez instytucje związane 
z realizacją tej ustawy. Mamy dość dobrą sytuację, 
jeżeli chodzi o asystentów rodzinnych. Ich liczba 
zbliża się do 4 tysięcy. Dla nas fundamentalnym 
elementem całego systemu wspierania rodziny jest 
rzeczywiście asystent rodzinny, dlatego że to asy-
stent rodzinny realizuje zadania, które, w naszym 
odczuciu, są niezwykle istotne, czyli zapobiega 
kryzysowi w rodzinie i powoduje, że z tych rodzin 
do pieczy zastępczej trafia mniejsza liczba dzieci. 
Oczywiście mamy jeszcze problemy niejako jako-
ściowe, po tych problemach ilościowych, które wy-
dają się coraz mniejsze. To jest kwestia związana 
z formą zatrudnienia asystentów, z ich wynagradza-
niem. Już w tym roku podjęliśmy decyzję, rozpisując 
konkurs, że premiujemy te gminy, które zatrudniają 
ich na umowy o pracę, a poza tym nie robią przerw. 
Pewnie państwo senatorowie wiecie, że jak kończą 
się pieniądze z budżetu, to często zdarza się tak, że 
asystenci są zwalniani na ten czas, kiedy pieniędzy 
nie ma. Widać też wyraźną poprawę, jeżeli chodzi 
o partycypację w kosztach, które ponoszą gminy 
z uwagi na zatrudnianie asystentów. To jest już po-
nad połowa kosztów.

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 00)
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(podsekretarz stanu B. Marczuk) cyjnymi… No, wydaje się, że ta polityka nie jest do 
końca taka, na jakiej by nam zależało. Zależy nam na 
tym, żeby była różnorodność, jeżeli chodzi o ośrodki 
adopcyjne, czyli żeby były zarówno ośrodki niepu-
bliczne, jak i publiczne. No, wydaje się, że ta polityka 
marszałków idzie jednak trochę w taką stronę, że 
preferują oni te własne ośrodki, publiczne. Ja spoty-
kam się z przedstawicielami ośrodków niepublicznych 
i wydaje się, że rzeczywiście jest taka sytuacja, że te 
niepubliczne ośrodki adopcyjne, są – no, można tak 
powiedzieć w cudzysłowie – nieco dyskryminowane. 
I myślimy o tym, jak tej sytuacji zaradzić. Zależy 
nam przede wszystkim, tak jak mówiłem, jednak na 
różnorodności, zarówno ze względu na efektywność 
systemu – bo wspomniane ośrodki niepubliczne dzia-
łają, w naszym odczuciu, bardzo dobrze – jak i ze 
względu na wartości. Często ludzie, którzy decydują 
się na to, żeby stać się rodzicami adopcyjnymi, wolą 
iść do ośrodka, powiedzmy, katolickiego, w którym 
czują, że takie same wartości… w którym czują, że 
ludzie są blisko, mają doświadczenie… Wolą iść do 
takiego ośrodka niż do ośrodków, które kojarzą im 
się jednak bardziej z urzędami. Oczywiście to nie 
jest bezpośredni zarzut do tego, że istnieją publiczne 
ośrodki adopcyjne. Ale trzeba jednak pamiętać, że 
powinna być tutaj równowaga.

To, w największym skrócie, tyle. I oczywiście 
służę paniom i panom senatorom odpowiedziami na 
pytania. Dziękuję serdecznie.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać panu 

ministrowi pytanie w związku z przedstawioną in-
formacją?

Pierwszy zgłosił się pan senator Rulewski. Bardzo 
proszę o pytanie.

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze, zaskakuje w pańskiej informacji 

coś, co do tej pory nie miało miejsca. Na ogół wszyscy 
informatorzy – przepraszam, tak mówię w cudzysło-
wie – czcigodni ministrowie bądź przedstawiciele 
innych instytucji nie ograniczali się tylko do oczy-
wistych informacji, z którymi być może można się 
zapoznać w GUS czy w różnych opracowaniach, za-
wsze uzupełniali informację o swoje zamierzenia. Ja 
pytam, jakie są zamierzenia rządu. Bo wydaje się, że 
nie dosłyszeliśmy tego. Skonkretyzowane. Zwłaszcza 
że dokonał pan też pewnej krytyki dotychczasowych 
rozwiązań, co ja uważam nawet za stosowne.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Jeśli chodzi o kwestie gminnych placówek wspar-
cia dziennego, to też nie jest źle. Mamy ponad półtora 
tysiąca tych placówek. One służą oczywiście wspar-
ciu rodziny. Gorzej jest, i to rzeczywiście jest jakiś 
problem, z rodzinami wspierającymi. Są zaledwie 82 
takie rodziny. Oczywiście możemy mówić, że jest 
tu jakiś postęp, bo w 2014 r. były to 44 rodziny, ale 
rzeczywiście wydaje się, że to jest instytucja, która 
powinna być szerzej wykorzystywana.

Z koordynatorami pieczy zastępczej też nie jest 
źle. Jest ich blisko 1600. Są to osoby nieźle wynagra-
dzane, są to osoby dobrze przygotowane do pełnienia 
swojego zawodu i wydaje się, że sprawa jest w dość 
dobrej kondycji.

Jeśli chodzi o formy pieczy zastępczej, to tutaj 
rzeczywiście jest tak – i to na pewno nie jest zadowa-
lający wynik – że wciąż jest blisko 19 tysięcy dzieci 
w instytucjonalnej pieczy zastępczej. W rodzinnych 
formach pieczy zastępczej jest 58 tysięcy dzieci. 
Proces deinstytucjonalizacji nie przebiega w naszym 
odczuciu w takim tempie i tak sprawnie, jak powinien 
przebiegać. Naszym celem jest to, żeby… Oczywiście 
podtrzymujemy te daty graniczne – 2020 r., 2021 r. – 
jeśli chodzi zarówno o kwestię związaną z wiekiem 
dzieci, jak i z tym, żeby była mała liczba dzieci w in-
stytucjonalnej pieczy zastępczej. Niemniej jednak ten 
proces nie przebiega jeszcze – przynajmniej jeżeli 
chodzi o sprawozdanie z 2015 r. – tak jak powinien. 
Choć trzeba tutaj zauważyć, że decyzją rządu pani 
premier i decyzją pani minister Rafalskiej… No, zda-
rzyło się coś tak naprawdę niespotykanego po 1989 r., 
jeśli chodzi o rodzinną formę pieczy zastępczej. Mam 
na myśli to, że na dzieci, które są w rodzinnych for-
mach pieczy zastępczej, jest wypłacane świadczenie 
500+. W tej chwili wypłacanych jest 50 tysięcy ta-
kich świadczeń. To działanie, oprócz tego, że wspiera 
wspomniane rodziny i dzieci, które są w rodzinnych 
formach pieczy zastępczej, daje też wyraźny sygnał 
odnośnie do tego, jaka jest polityka rządu w oma-
wianej tu sprawie. Czyli mówimy, że chcielibyśmy 
istotnie wspierać te rodzinne formy pieczy zastępczej 
i chcielibyśmy, aby rzeczywiście instytucjonalne pla-
cówki, domy dziecka po prostu znikały z pejzażu, 
który obserwujemy.

Istotne są też kwestie związane z finansowaniem. 
Proszę zwrócić uwagę, że koszt utrzymania dziec-
ka w rodzinnej formie pieczy zastępczej to jest albo 
1 tysiąc zł, albo 2 tysiące zł, w zależności od formy, 
a jeżeli chodzi o instytucjonalną pieczę zastępczą, to 
jest to koszt sięgający 4 tysięcy zł.

Jeszcze na koniec słowo o kolejnym elemencie 
systemu, czyli ośrodkach adopcyjnych. Mamy ta-
kie przekonanie i takie wrażenie, że jeżeli chodzi 
o politykę marszałków związaną z ośrodkami adop-
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Spotykamy się też często i myślimy o tym, jak te 
formy rodzinne… Podtrzymujemy oczywiście daty, 
które są zawarte w ustawie, czyli lata 2020–2021, 
choć chcielibyśmy – takie jest nasze marzenie – aby 
ten proces następował jednak szybciej, jeżeli chodzi 
o zmiany w instytucjonalnej formie pieczy zastępczej.

Kolejna sprawa to, tak jak powiedziałem, ośrodki 
adopcyjne. Wydaje się, że w tej kwestii potrzebna bę-
dzie jakaś interwencja ustawowa. Nawet wczoraj spo-
tykałem się wspólnie z panem senatorem Szymańskim 
z przedstawicielami ośrodka adopcyjnego. Wydaje się, 
że ta polityka, tak jak mówiłem, marszałków, że my 
zlecamy to zadanie i my za nie płacimy… Jeżeli jest, 
powiedzmy, tendencja do tego, żeby niewiele pieniędzy 
przekazywać niepublicznym ośrodkom adopcyjnym, 
to ta sprawa, wydaje się, też wymaga refleksji. W tej 
chwili poprosiliśmy wszystkich marszałków, za po-
średnictwem wojewodów, o to, żeby przedstawili nam 
sprawozdanie, w jaki sposób te poszczególne ośrodki 
adopcyjne funkcjonują, jaka jest też efektywność ich 
pracy. Choć wiadomo, że to jest bardzo trudne do zro-
bienia, zamierzamy przy podziale pieniędzy w przy-
szłym roku mieć na uwadze to, żeby jakość była brana 
pod uwagę, jeżeli chodzi o te pieniądze.

Chcielibyśmy też, aby była lepsza współpraca po-
między koordynatorami pieczy zastępczej a asystenta-
mi. Bo często jednak jest tak, że oni działają dwuwek-
torowo, tzn. asystent stara się i próbuje, żeby dziecko 
wróciło do środowiska naturalnego, czyli do rodziny, 
a koordynator jest nastawiony na to, żeby to dziecko 
było adoptowane. Ja nie mówię, że to jest zasada, ale 
wydaje się, że jest konieczność refleksji na ten temat.

Chcielibyśmy również – i to jest zamierzenie, bo 
są też dobre praktyki, np. w Gdyni – żeby asystent ro-
dziny wpisywał się w cały system wspierania rodziny 
w dość klarowny sposób, jeżeli chodzi o funkcjono-
wanie. Zwykle oni funkcjonują w ośrodkach pomocy 
społecznej i dlatego czasami współpraca na poziomie 
lokalnym jest chropowata. Gdynia sobie z tym pora-
dziła. Ściągnęliśmy te dobre praktyki z Gdyni i za-
stanawiamy się, jak te dobre praktyki popularyzować.

Tak że to są chyba wszystkie te kwestie, które są 
w agendzie.

Oczywiście była – spotykałem się z państwem 
senatorami i rozmawialiśmy o tym – też interwencja 
ustawowa związana z tym, aby nie prowadzić do ta-
kich nieco sztucznych podziałów czy też sztucznego 
łączenia placówek opieki nad dziećmi. Widzimy, że 
oczywiście przybywa instytucjonalnej pieczy zastęp-
czej ze względu na to, że ten wymóg 14 dzieci jest 
często sztucznie spełniany poprzez podział zwykłej 
placówki, czyli po prostu duża placówka zostaje tylko 
podzielona ścianą. Chcielibyśmy kontrolować czy też 
chcielibyśmy monitorować proces tych przekształceń.

Tak że to są te główne kwestie, które w tej chwili 
są w agendzie. Dziękuję serdecznie.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Bartosz Marczuk:

Bardzo dziękuję za pytanie.
Wydaje się, że trochę już powiedziałem na te-

mat tego, w jakim kierunku będziemy chcieli iść. 
Oczywiście zostawiam panom senatorom więcej 
czasu do debaty i do dyskusji, służę też informacją.

Jeżeli chodzi o asystentów, to chcielibyśmy tych 
asystentów wzmacniać tak, jak jest to możliwe. Tak 
jak mówiłem, w programie, który ogłosiliśmy w tym 
roku, preferowaliśmy zatrudnienie na etacie plus za-
trudnienie całoroczne. W naszym odczuciu asystenci 
są bardzo ważnym elementem systemu, ponieważ, 
tak jak powiedziałem, zapobiegają kryzysowym sy-
tuacjom w rodzinie i też pracują nad tym, żeby dzieci 
odebrane do pieczy zastępczej ewentualnie mogły 
wrócić do rodziny. Myślimy o tym, żeby… To znaczy, 
już w tej chwili m.in. z panią profesor Krasiejko czy 
za jej pośrednictwem… Sfinansowaliśmy podręcznik 
dla asystentów rodziny – pierwszy taki podręcznik 
– i wysłaliśmy go do wszystkich uczelni w Polsce. 
Byliśmy też z panią minister Elżbietą Rafalską na 
corocznym zjeździe asystentów, na którym rozma-
wialiśmy o problemach tej grupy zawodowej, w takim 
kierunku, o jakim mówiłem.

Jeżeli chodzi o kwestie zamierzeń, to chcieliby-
śmy, aby było więcej rodzin wspierających, czyli żeby 
to była instytucja bardziej powszechna. To jest zagad-
nienie, które na poziomie takiego realnego życia… 
Jeżeli rodzina ma kłopot i w jej środowisku lokalnym 
znajduje się rodzina, która jest taką rodziną wspiera-
jącą, to wydaje się to dobre rozwiązanie.

Kolejna sprawa. Chcielibyśmy przyspieszyć proces 
deinstytucjonalizacji, jeżeli chodzi o pieczę zastępczą. 
To jest dla nas bardzo ważna sprawa. Myślimy o tym, 
jak to zrobić zarówno od strony instytucjonalnej, czyli 
od strony ewentualnej interwencji prawnej, jak i od 
strony edukacyjnej. Ja odbywam wiele spotkań przede 
wszystkim ze starostami i tłumaczę im, mówię im, 
że nie ma czegoś takiego jak ładny, dobry, świetnie 
wyposażony dom dziecka. Problem polega na tym, że 
często jest jednak taka blokada mentalna. Władzom 
samorządowym wydaje się, że jeżeli rzeczywiście 
bardzo dobrze go wyposażą, że jeżeli będzie to ładny 
budynek, to jest to dobre rozwiązanie. Ale, tak jak 
mówię, jest zasadnicza różnica pomiędzy rodzinną 
formą pieczy zastępczej a instytucjonalną ze względu 
na to, że po prostu tam przychodzą wychowawcy, 
którzy się wymieniają, a tutaj mamy jakiś kontakt 
emocjonalny, mamy możliwość, by tymi dzieci, któ-
re są już pokrzywdzone przez los, lepiej się zaopie-
kowano. Byłem 30 maja w Żabcach u pani Edyty 
Wojtasińskiej, w Dniu Rodzicielstwa Zastępczego. 
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decyzję, żeby rzeczywiście było im łatwiej wygaszać 
domy dziecka.

Jest jedna ważna rzecz, która została zrobiona, to 
jest to, o czym przed chwilą powiedziałem. Proszę 
zwrócić uwagę, że pierwszy raz po 1989 r. ogrom-
ne wsparcie zostało tak wyraźnie skierowane do 
rodzinnych form pieczy zastępczej. Wprowadzenie 
tam programu 500+, tak jak powiedziałem, bez kry-
terium dochodowego na pierwsze dziecko, a w tej 
chwili w tym systemie jest 50 tysięcy świadczeń, jest 
jednoznacznym, bardzo wyraźnym sygnałem, wska-
zaniem, na czym zależy rządowi. A na czym zależy? 
Na tym, żeby rodzinne formy pieczy zastępczej się 
rozwijały, żeby to rodzinne formy pieczy zastępczej 
były obowiązującym standardem, z jakimś, powiedz-
my, marginesem form instytucjonalnych, które mu-
siałyby istnieć ze względu na sytuacje nadzwyczajne, 
kryzysowe, interwencyjne. Ale zasadą powinna być 
forma rodzinna.

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

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, w informacji możemy prze-

czytać, że w 2015 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej wydało zgodę w 252 sprawach, 
które dotyczyły 371 dzieci, zaś sąd rodzinny w 2015 r. 
orzekł adopcję przez osoby zamieszkałe za granicą 
w 199 sprawach w stosunku do 279 dzieci. Ja mam 
pytanie: czy zostały przeprowadzone jakieś badania 
albo analizy w sprawie tego, czy któreś z tych dzieci 
trafiły do rodzin homoseksualnych?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Bartosz Marczuk:
Zanim odpowiem konkretnie na pytanie, zazna-

czę, że jeśli chodzi o adopcję zagraniczną, to trzeba 
pamiętać o tym, że to jest rzeczywiście bardzo de-
likatna sprawa. Co do zasady powinno być tak, że 
jeżeli Polska wyraża zgodę na adopcję zagraniczną, 
to jest to już właściwie skrajny przypadek, sytuacja, 
w której dziecko nie ma już żadnej możliwości na 
adopcję w kraju, nie funkcjonuje też w jakiś sposób 
w rodzinie zastępczej, w taki sposób, że tam rzeczy-
wiście te więzi…

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

Senator Józef Łyczak:
Panie Marszałku! Panie Ministrze, jestem zdecy-

dowanym przeciwnikiem istnienia domów dziecka. 
Od kilkunastu lat robię wszystko w moim regionie, 
tam, gdzie mieszkam, żeby te haniebne relikty prze-
szłości zniknęły z mapy. Sam zresztą adoptowałem 
dzieci.

Mam konkretne pytanie do pana ministra. Czy 
ten rząd jako szczytne zadanie stawia sobie likwida-
cję domów dziecka i zamienienie ich na każdą inną 
formę pieczy? Bo wszystkie inne formy, czy rodziny 
zastępcze, czy adopcje, są ze wszech miar pożądane, 
pod każdym względem, pod względem ekonomicz-
nym, ale przede wszystkim wychowawczym. Czy 
po prostu planujemy, że w tej kadencji te haniebne 
relikty przeszłości znikną z mapy Polski? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Bartosz Marczuk:
Dziękuję za pytanie, Panie Senatorze.
Jeżeli chodzi o plany, to na razie w agendzie jest 

to, co jest w ustawie, czyli rok 2021. Absolutna zgoda 
z panem senatorem, że powinniśmy robić wszystko, 
aby, co do zasady oczywiście, instytucjonalna piecza 
zastępcza zniknęła z mapy Polski. To jest ogromna 
praca, bo to nie jest tylko kwestia bodźców ekono-
micznych, ale również kwestia edukacji. Jak spoty-
kamy się ze starostami, to, tak jak mówiłem, widać, 
że oni często nie mają tej świadomości, że to jest coś 
niespecjalnie pożądanego, i wydaje im się, że jeżeli 
finansują te domy, to dobrze robią. Ja zgadzam się 
z panem senatorem.

Jeszcze w 2006 r., kiedy byłem współtwórcą rzą-
dowego programu polityki rodzinnej, za pierwszego 
rządu Prawa i Sprawiedliwości, wpisaliśmy w ogóle 
do agendy, już wtedy, likwidację instytucjonalnych 
domów dziecka. Jak pan, Panie Senatorze, doskonale 
sobie zdaje sprawę, są też kwestie – i powiedzmy to 
sobie brutalnie – po prostu zatrudnienia w domach 
dziecka. To jest kwestia tego, że często starostowie 
mają tam etaty, że to są budynki… Jeżeli więc chodzi 
o kwestie ewentualnych zmian legislacyjnych, to my-
ślimy w takich kategoriach, jak pomóc im podjąć tę 
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(podsekretarz stanu B. Marczuk) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Tak, proszę, oczywiście.

Senator Rafał Ambrozik:
Panie Ministrze, chciałbym jeszcze zapytać o pro-

blem rozdzielania rodzeństw w przypadku adopcji 
zagranicznej. To jest skandaliczna sytuacja, kiedy ro-
dzeństwa są rozdzielane, jedno z dzieci jest przekazy-
wane do rodziny zagranicznej. Jak często to się zdarza?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Bartosz Marczuk:
To są przypadki, które budzą emocje, ale absolut-

nie nie jest to ani reguła, ani powszechna praktyka. 
Robi się wszystko, co możliwe, żeby te rodzeństwa ze 
sobą zostawały. Tak jak wspomniałem, nawet ostat-
nia decyzja o tym, żeby przyspieszyć proces adopcji 
tej półrocznej dziewczynki, była związana z tym, 
że jej brat… Ona była czy jest adoptowana przez 
rodzinę z Teksasu, mama jest Polką… Jej brat jest 
w Memphis. To jest jeden z powodów, dla którego 
jakaś tam interwencja nastąpiła: chodziło o to, żeby 
rzeczywiście to rodzeństwo miało, że tak powiem, 
jakiś styk.

To nie jest reguła, ale zgoda, Panie Senatorze, że 
takie… To też jest dla nas nauka, że trzeba jeszcze 
ewentualnie posprawdzać te procedury i bardzo do-
kładnie analizować wszystkie dokumenty, żeby nie 
dochodziło do takich sytuacji.

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

Senator Antoni Szymański:
Panie Ministrze! Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 

Chciałbym zapytać o rozwiązanie 500+, które jest 
kierowane również do rodzin zastępczych. Czy uważa 
pan, że to trzeba zweryfikować? Bo moim zdaniem to 
jest kontrskuteczne, jeżeli zmierzamy do tego, żeby 
dzieci wracały do rodzin biologicznych. Chodzi o to, 
że to świadczenie osadza takie dzieci, które są w ro-
dzinie spokrewnionej, czyli u dziadków czy u innych 
krewnych. Świadczenie 500+, które oni otrzymują 
oprócz pieniążków na utrzymanie tego dziecka czy 
tych dzieci, jeżeli jest ich więcej, osadza bardziej 
w rodzinie krewnych, nie zachęca do tego, żeby ro-
dzice naturalni starali się o te dzieci. Czy przewidu-
je pan tu jakąś korektę? Czy są jakieś przemyślenia 
w tym zakresie?

My jako organ centralny, ponieważ każda adopcja 
zagraniczna, można powiedzieć, przechodzi przez 
nasz Departament Polityki Rodzinnej, mamy zwrotne 
informacje od tych 3 ośrodków adopcyjnych, które 
zajmują się adopcjami zagranicznymi, i widać, że 
ten system dość dobrze działa, nie jest łatwo przez 
to przejść, a jednocześnie wzmacniamy interwencje, 
jeżeli chodzi o adopcję zagraniczną. Ostatnio trafiła 
do nas – i w tym przypadku prosiłem o interwen-
cję – sprawa adopcji zagranicznej trójki rodzeństwa, 
w której jako przyczynę tego, że ta trójka rodzeństwa 
nie może znaleźć w Polsce rodziców adopcyjnych, 
podano atopowe zapalenie skóry. Więc kazałem po 
prostu zbadać sytuację, sprawdzić, czy wykonano 
wszystko, co trzeba i co można, żeby tych dzieci nie 
wysyłać za granicę. Ale interweniowałem też ostatnio 
w sprawie półrocznej dziewczynki, która jest w domu 
małego dziecka. Sprawa się, powiedzmy sobie, tro-
szeczkę ślimaczyła, jeżeli chodzi o jej wyjazd do 
Stanów Zjednoczonych, gdzie była Polka… Jej brat 
też był w Stanach Zjednoczonych, został wcześniej 
adoptowany.

Jeśli chodzi o adopcję zagraniczną, to trzeba też 
zwrócić uwagę na to, że właściwie większość krajów 
Zachodu w ogóle nie przewiduje w swoich systemach 
adopcji zagranicznych. Nie chcą się specjalnie swoich 
obywateli… Nie chcą, żeby ich obywatele wyjeżdżali. 
Ale pamiętajmy, że druga strona medalu jest taka, 
że może zdarzyć się tak, że dziecko, które po prostu 
absolutnie nie ma szansy na znalezienie rodziców ad-
opcyjnych ze względu na „uszkodzenie”, ze względu 
na to, że jest bardzo upośledzone czy ciężko chore… 
Gdy ono wyjeżdża, to interes tego dziecka, to, że 
może funkcjonować w rodzinie… Trzeba ważyć te 
wartości.

Przypominam i podkreślam, że skala adopcji za-
granicznych w Polsce nie jest bardzo wielka, jest ich 
w okolicach 350 rocznie, ale my oczywiście badamy 
i sprawdzamy te dokumenty, które do nas docierają. 
Nawet pytamy, jeżeli mamy do czynienia, nie wiem, 
z innym obrządkiem religijnym, jeżeli ktoś nie jest 
katolikiem, tylko w jakimś innym obrządku chrze-
ścijańskim… Pytamy, czy daje gwarancję na to, że 
wychowa dziecko w takiej wierze, w jakiej to dziecko 
wyrosło.

Nie miałem i nie mam sygnałów świadczących 
o tym, że dzieci trafiają do rodzin homoseksualnych. 
Pamiętajmy o tym, że te ośrodki adopcyjne, które 
zajmują się adopcją zagraniczną – to dość istotne – 
mają duże doświadczenie w tej kwestii i prześwie-
tlają te rodziny; prześwietlają je również instytucje 
zagraniczne.

(Senator Rafał Ambrozik: Panie Marszałku, czy 
ja mogę jeszcze dopytać?)
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chodzi o te rodziny, w których dochodzi do odebrania 
dzieci, bardzo wzmocnić ten element systemu, który 
powoduje, że te dzieci do swoich rodzin mają wracać.

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

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie. Bardzo… 

dość szczegółowo pan tutaj opisał sytuację całego sys-
temu pieczy zastępczej. Ja mam takie pytanie: jakie 
z zakładanych istotnych celów, oczywiście w pana 
ocenie, systemu pieczy zastępczej nie zostały zreali-
zowane bądź zostały zrealizowane, że tak powiem, 
w nieodpowiednim zakresie? Jakie są największe pro-
blemy? Ja pytam o to w kontekście rodzinnych form 
pieczy zastępczej. Chciałbym, żeby powiedział pan 
parę słów o tym, co według pana nie zostało zreali-
zowane w sposób dostateczny.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Bartosz Marczuk:
Problemy są, jest ich oczywiście kilka. Pierwszy 

problem to jest proces deinstytucjonalizacji, który 
gdzieś w tym momencie zaczął buksować. Drugi to 
jest problem jednak wciąż wysokiego odsetka dzieci, 
które do pieczy zastępczej trafiają i w niej są. I tu jest 
perspektywa rzeczywiście istotnej pracy z rodziną. 
Jest też problem funkcjonowania, jak wspomnia-
łem, czy też finansowania ośrodków adopcyjnych. 
Są problemy związane z – tutaj też była interwencja 
instytucjonalna czy też prawna – takim sztucznym 
podziałem tej instytucjonalnej pieczy po to, żeby tyl-
ko zadośćuczynić ustawie, ale tak naprawdę, żeby się 
specjalnie wiele nie zmieniło. Jest też problem, wy-
daje się, edukacyjny, takiej natury mentalnościowej, 
jeżeli chodzi o to, w jaki sposób funkcjonują służby 
starosty czy też sami starostowie. Pytanie jest, czy 
nie zintensyfikować działań edukacyjnych po to, żeby 
wytłumaczyć im ten proces deinstytucjonalizacji. I to 
są chyba główne problemy, które w tej chwili mamy. 
No, oczywiście asystenci rodziny, którzy… Jeszcze 
w roku 2014 widać było, że w tym zakresie jest bar-
dzo, bardzo duży problem, w roku 2015 to już był 
nieco mniejszy problem, ale trzeba pracować nad tym, 
żeby rzeczywiście ten element systemu wzmacniać 
i uporządkować kwestie kompetencyjne na poziomie 
gminy, w jaki sposób oni mają funkcjonować. Tak że 
w największym skrócie to są te kwestie.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Bartosz Marczuk:
Jak powiedziałem, to jest bardzo wyraźne wzmoc-

nienie rodzinnej formy pieczy zastępczej i chyba 
trzeba na to spoglądać z szerokiej perspektywy de-
instytucjonalizacji całego procesu. Rozmawialiśmy 
wielokrotnie z panem senatorem na ten temat i ja 
mam tu odmienne zdanie. Nie wydaje mi się, żeby 
rzeczywiście tę sytuację tak bardzo petryfikował 
fakt, że rodzina zastępcza w żaden sposób nie chce 
oddać dziecka rodzinie naturalnej ze względu na to, 
że otrzymuje 500+. Pamiętajmy, że rodzina naturalna 
też ma prawo do tego świadczenia w sytuacji, kiedy 
dziecko do niej wraca.

Sprawdzaliśmy, jak to wygląda, bo w pewnym 
momencie pojawiły się dość alarmujące informacje 
o tym, że po uruchomieniu programu 500+ rodzice 
masowo występują do sądu, żeby dzieci wracały do 
rodzin ze względu na pieniądze, ze względu na to, 
że otrzymają wsparcie. Otóż po pierwsze, pamiętaj-
my, że to sąd rodzinny wydaje decyzję. Po drugie, 
w statystykach nie widać takiego masowego zjawiska, 
ono jest wręcz marginalne. Takich spraw było 3700 
w 2015 r., w pierwszym półroczu, a w drugim półro-
czu, w 2016 r., było ich chyba o 30 więcej. Ale zgoda 
co tego, że trzeba byłoby pewnie zastanowić się nad 
tym, co pan senator mówił. Zgłaszam to jako pytanie 
otwarte i pewnie do debaty. Czy ewentualnie – jak 
mówię, zastrzegam, że ewentualnie, ale pewnie jakaś 
refleksja po głowie chodzi – części pieniędzy z pro-
gramu 500+, jeżeli trafiają do rodziny zastępczej, a ta 
rodzina zastępcza oczywiście też otrzymuje pomoc 
z powiatu w formie budynków itd., nie przeznaczać na 
to, co też jest problemem, i to nie jest tak, że my tego 
nie dostrzegamy, mianowicie na usamodzielnienie? 
Czyli, innymi słowy, pytanie jest takie: czy części 
pieniędzy, które trafiają z programu 500+, obligato-
ryjnie nie przekształcić w formę oszczędności po to, 
żeby taki podopieczny w momencie, kiedy wychodzi 
spod opieki i się usamodzielnia, miał zebrany jakiś 
kapitał na start? To jest oczywiście pytanie otwarte, 
to jest taka refleksja, która teraz przychodzi do gło-
wy. Nie jest to plan i zamierzenie, ale wydaje się, że 
pewnie można byłoby pomyśleć o takim rozwiązaniu, 
po to, żeby nie powodować tego zjawiska, o którym 
mówił pan senator. Ale też praca i to wzmocnienie 
asystentów rodziny, które tak bardzo leży nam na 
sercu, właśnie ma służyć temu – i to jest też, można 
powiedzieć, moje idée fixe – żeby rzeczywiście, jeśli 
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Senator Łukasz Mikołajczyk:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, dziękuję bardzo. Zwróciłbym 

jednak uwagę na jeszcze jeden fakt, a mianowicie na 
zwiększenie roli szkoły w komunikacji chociażby 
z rodzinami zastępczymi. Przywołam tu sytuację 
z mojego miasta, z czasu, kiedy byłem dyrektorem 
szkoły. Przez tak naprawdę 4 lata zgłaszaliśmy pewne 
nieprawidłowości, które obserwowaliśmy u jednej 
z rodzin zastępczych. Zarzuty prokuratorskie po-
stawiono w 2014 r., a proceder trwał od 2009 r do 
2013 r. Z tym że dzieci, o których tu mowa, były 
akurat w mojej szkole tylko 2 lata, bo rodzice w mo-
mencie, kiedy zauważyli, że jesteśmy dla nich nie-
wygodni i zgłaszamy wiele bardzo niepokojących 
sytuacji, zabrali dzieci ze szkoły, której byłem dy-
rektorem, i przenieśli je do innej. Tam dyrekcja, po 
naszych informacjach, też na bieżąco przyglądała 
się sprawie, sukcesywnie zgłaszała… No, i dzięki 
temu w 2014 r. postawiono wspomnianej rodzinie 
zarzuty prokuratorskie. Uważam jednak, że i tak ten 
proceder trwał za długo. To znaczy gdybyśmy my nie 
przekazywali pewnych sygnałów do powiatowego 
centrum pomocy rodzinie, to… Nie było ze strony 
powiatowego centrum pomocy rodzinie zaintereso-
wania – albo było to zainteresowanie w bardzo ma-
łym zakresie – w odniesieniu do informacji zwrotnej 
ze szkoły. Uważam, że coś takiego powinno mieć 
miejsce w znacznie szerszym zakresie. Bo często to 
nauczyciele, pedagodzy, psychologowie ze szkół czy 
też dyrektorzy szkół zauważają pewne problemy na 
bieżąco. I z tego wynikało moje pytanie o monitoring 
i ewaluację.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Bartosz Marczuk:
Tak, ta sprawa, którą pan senator porusza, jest 

bardzo ważna. Ja przypomnę, że… Bo pan senator 
mówił o sprawie z 2014 r. W 2015 r., w lipcu, była 
nowelizacja ustawy. Ta nowelizacja dała powiatowi 
– i my o tym też przypominamy – w sytuacji, kiedy 
dochodzi do kontroli, możliwość bezpośredniej roz-
mowy z wychowankami. Przy okazji ostatnich donie-
sień medialnych związanych z sytuacją w wojewódz-
twie pomorskim również wysłaliśmy do starosty… 
wielokrotnie informowaliśmy o tym, że mają prawo 
do takiej kontroli i powinni to robić. I że te kontrole 
powinny być pogłębione. To nie jest tylko i wyłącz-
nie kwestia badania, czy w papierach wszystko jest 
w porządku, ale również tego, żeby tam rzeczywiście 
wejść głębiej i zobaczyć, jaka jest sytuacja w środku. 
Była też ostatnio w województwie lubelskim taka 

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Mikołajczyk. Proszę o pytanie.

Senator Łukasz Mikołajczyk:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chciałbym zapytać o taką kwe-

stię. W jaki sposób dokonywany jest monitoring pracy 
asystentów rodzin zastępczych, ośrodków? Czy, a je-
śli tak, to w jaki sposób jest dokonywana ewaluacja 
pracy asystentów ośrodków i rodzin zastępczych? 
Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Bartosz Marczuk:
Jeżeli chodzi o ewaluację i monitoring całego sys-

temu, no to oczywiście służą nam tutaj pomocą służ-
by wojewody. One zostały w tym roku wzmocnione 
dodatkowymi etatami, dofinansowane dodatkowy-
mi pieniędzmi. Zleciliśmy też, tak jak wspomniałem 
wcześniej, kilka kontroli związanych właśnie z fi-
nansowaniem ośrodków adopcyjnych, a wcześniej 
– z kwestiami dotyczącymi pracy asystentów. Tak że 
to wszystko jest przez nas monitorowane. Oczywiście 
jest to też monitorowane w taki sposób, powiedzmy 
sobie, zdroworozsądkowy, poprzez spotkania z ludź-
mi, o których tu mowa, wyjazdy do takich ludzi, 
rozmowy z takimi ludźmi. Tak jak wspomniałem, by-
liśmy z panią minister Rafalską na zjeździe asysten-
tów rodziny. Spotykamy się… To znaczy ja spotykam 
się często z wszystkimi, że tak się wyrażę, aktorami 
tego całego systemu, po to, żeby mieć bezpośrednią 
informację. Zdaje się, że w ministerstwie też jest bar-
dzo dobry zespół, który zajmuje się wspomnianymi 
zagadnieniami. Jest bardzo dobra pani naczelnik, pani 
Kasia Napiórkowska, która odpowiada bezpośrednio 
za… I jest rzeczywiście bardzo oddana, ma istotne 
i głębokie kontakty z ludźmi, którzy są w tym sys-
temie. Tak że to tyle, jeśli chodzi właśnie o kwestię 
monitoringu.

A kwestia ewaluacji… Kiedy odpowiadałem panu 
senatorowi, powiedziałem o tych zagadnieniach, 
które… O tym, co we wspomnianym systemie nie-
specjalnie dobrze funkcjonuje. I pewnie będą tutaj 
konieczne jakieś zmiany. Albo ustawowe, albo ewen-
tualnie w samym systemie, jeżeli nie będą koniecz-
ne… Ale jest też kwestia właśnie edukacji.

(Senator Łukasz Mikołajczyk: Mogę jeszcze?)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Tak, oczywiście, proszę.
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(podsekretarz stanu B. Marczuk) my wydajemy tę ostateczną rekomendację, opinię, 
zbadać bardzo dokładnie to, czy zrobiono wszystko, 
żeby ewentualnie w kraju znaleźć rodziców adop-
cyjnych. Też spotykałem się – właściwie jestem już 
po serii spotkań nawet w tym tygodniu, bo mamy 3 
ośrodki adopcyjne, które zajmują się adopcjami za-
granicznymi – i mówiłem o tym, jaki jest nasz sposób 
myślenia, i apelowałem o to, żeby rzeczywiście robić 
wszystko, by te rodziny w kraju się znajdowały. Tak 
jak powiedziałem wcześniej, wydaje się, że trzeba 
bardzo ostrożnie te wartości ważyć, żeby nie dopro-
wadzić do takiej sytuacji, że dziecko, które prak-
tycznie nie ma szansy na to, żeby znaleźć rodzinę, 
powiedzmy, ze względu na swoją niepełnoprawność, 
nie było skazane na instytucjonalną pieczę zastępczą.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski. Proszę o pytanie.

Senator Jan Rulewski:

Panie Ministrze, chyba znana jest panu pewna sta-
tystka dotycząca Wielkiej Brytanii, gdzie przebywa, 
jak wiadomo, bardzo wiele polskich rodzin, w tym 
takie, które sobie nie radzą z losem. I ta statystyka 
wykazuje, że polskie rodziny, niekoniecznie z an-
gielskim obywatelstwem, zrezygnowały z wycho-
wywania dzieci i przekazały swoje dzieci rodzinom 
angielskim, bo żadne polskie rodziny tam przebywa-
jące nie podjęły się pieczy zastępczej, bycia rodzinami 
zastępczymi. Ta liczba wynosi 100, ale zapewne jest 
większa, bo też w innych krajach mamy z tym do czy-
nienia. Pytanie jest takie: czy w tej sprawie – sprawie 
honoru, bym powiedział, bo 100 dzieci na 1 milion 
emigrantów zarobkowych to nie jest wielka liczba, ale 
jest to sprawa honoru, bo podnoszona jest tu kwestia 
adopcji zagranicznych, to, że gdzieś tam Jugendamt 
porwał nasze dziecko, a tu 100 dzieci zostało, moim 
zdaniem, wynarodowionych – rząd ma jakieś propo-
zycje, próbuje szukać rozwiązań?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Bartosz Marczuk:
Jeśli dobrze rozumiem pana senatora, to pan pyta 

o decyzje rodziców o tym, że zrzekają się praw ro-
dzicielskich i przekazują swoje dzieci do adopcji…

(Senator Jan Rulewski: Nie, do pieczy zastępczej.)
Czy do pieczy zastępczej…
(Senator Jan Rulewski: Do angielskiej pieczy za-

stępczej.)

sytuacja, że zgłosili się do nas pracownicy PCPR 
z pytaniem, co mają zrobić w przypadku, kiedy jeden 
z opiekunów został przywrócony do pracy, a były 
w stosunku do niego podejrzenia o nieprawidłowe 
zachowanie, i to na naszą sugestię zostało złożone 
zawiadomienie do prokuratury o możliwości popeł-
nienia przestępstwa. Tak że leży nam to oczywiście 
ogromnie na sercu. Bo pamiętajmy, że ten system 
to jest bardzo delikatna materia. To znaczy gdy są 
doniesienia medialne o tym, że system źle funkcjo-
nuje i że w placówkach, zwłaszcza rodzinnej formy 
pomocy, dochodzi do nadużyć, dochodzi do jakichś 
nieprawidłowości, to oczywiście widzimy później 
w statystykach, że kandydaci do tych form mniej 
chętnie się zgłaszają. To jest system naczyń połączo-
nych. Tak że tutaj rzeczywiście jest z naszej strony 
istotna praca – i to były, tak jak mówiłem, zarówno 
interwencja ustawowa, jak i taka codzienna praca – 
żeby rzeczywiście te przypadki monitorować i na 
bieżąco sprawdzać.

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

Senator Ryszard Majer:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze, 

ja króciutko chciałbym wrócić do kwestii adopcji 
zagranicznych. Proszę łaskawie powiedzieć – pan 
mówił, że tych adopcji w skali roku jest w granicach 
300, czyli kilkaset – jaka jest tendencja. Czy ich liczba 
maleje, czy rośnie na przestrzeni ostatnich lat? I czy 
ten stan prawny dotyczący adopcji zagranicznych 
w naszym kraju ministerstwo uważa za taki, jaki po-
winien być? Czy w najbliższym czasie są planowane 
jakieś zmiany w tym zakresie? Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Bartosz Marczuk:
Dziękuję za pytanie.
Panie Senatorze, już szukam dokładnej liczby… 

Wydaje mi się, że w 2014 r. było więcej tych adopcji… 
Już mam. W 2014 r. było 247 zgód, które dotyczyły 
352 dzieci. W 2015 r. były 252 zgody – czyli praktycz-
nie był niewielki wzrost – które dotyczyły 371 dzieci, 
czyli tu mamy wzrost, powiedzmy, o 20 dzieci. Tak że 
to jest mniej więcej na tym samym poziomie. Ale tak 
jak powiedziałem, moją troską jest – i uczuliłem też 
na to swoich pracowników – żeby w sytuacji, kiedy 
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(podsekretarz stanu B. Marczuk) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję za tę mocną deklarację w drugiej części 

wypowiedzi, ale ja pytałem o prostsze zjawisko. Jak 
jeszcze raz przypominam, pytałem o to, czy rząd 
zamierza coś robić w sytuacji, w której rodzice pol-
scy, niekoniecznie z obywatelstwem polskim, prze-
bywający na emigracji, przekazują swoje dzieci do 
angielskich rodzin zastępczych, a jak wiadomo, prze-
kazywanie dzieci do rodzin zastępczych nie oznacza 
utraty praw rodzicielskich. To jest po prostu czasowe 
przekazanie dzieci, z powodu różnych trudności, do 
angielskiej pieczy zastępczej czy rodzin zastępczych. 
Naliczono, że jest ich 100, to taka liczba…

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Bartosz Marczuk:
Panie Senatorze, tak jak powiedziałem… Pierwsza 

rzecz to jest to – pewnie pan też zna statystyki – że 
Polki w Wielkiej Brytanii rodzą rocznie około 23 ty-
sięcy dzieci, jesteśmy tu pierwszą mniejszością naro-
dową. Prześcignęły już w tej chwili Pakistanki, panie 
z Bangladeszu i z Indii. Te dwadzieścia parę tysięcy 
rocznie to jest bardzo duża liczba. 100 przypadków 
to nie jest jakieś duże zjawisko. No i trzeba też znać 
kontekst. Jest to sytuacja strasznie trudna, dlatego 
że… To samo dzieje się w Polsce. Bywa, że pani, która 
rodzi dziecko, zrzeka się praw rodzicielskich. Może 
też być taka sytuacja, że efektem pracy m.in. ośrodka 
adopcyjnego będzie to, że ona w ogóle ciążę donosi, 
że wcześniej ciąży nie usunie, nie zabije tego dziecka. 
I może być tak, może się okazać, że zrzeczenie się 
dziecka tak naprawdę nie jest tylko i wyłącznie czymś 
negatywnym. To, że ona w ogóle urodziła dziecko, 
zdecydowała się na urodzenie tego dziecka, wcześniej 
go nie zabiła… Czyli na pewno to, co trzeba zrobić, 
i to, co jest też przedmiotem refleksji na tym pozio-
mie, na którym pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości 
we współpracy z nami, to jest kwestia tego, żeby te 
dzieci, jeżeli trafiają do pieczy zastępczej, bo albo 
są odbierane, albo ewentualnie… żeby ten system 
funkcjonował lepiej i żeby one mogły trafić do pieczy 
zastępczej w Polsce. Tak? Bo tu są np. dziadkowie, 
jest rodzina. A więc te dzieci nie muszą wcale być 
umieszczane w pieczy zastępczej za granicą. I chodzi 
o to, żeby rzeczywiście łatwiej mogły trafić do…

(Senator Jan Rulewski: Teraz zrozumieliśmy się.)
…Polski, gdy gdzieś tam są, powiedzmy, jakieś 

kontakty rodzinne, czyli żeby po prostu łatwiej tu 

Tak, do angielskiej pieczy zastępczej.
To znaczy, wie pan, Panie Senatorze, to jest sprawa 

niezwykle wręcz delikatna z punktu widzenia… Jak 
państwo ma interweniować w takiej sprawie, jeżeli 
rodzic, któremu rodzi się dziecko, zrzeka się praw 
rodzicielskich… Jest pytanie, czy w ogóle jest tutaj 
jakakolwiek możliwość interwencji i czy państwo jest 
uprawnione do interwencji w takiej sprawie. Z kolei 
zupełnie inną kwestią, którą pan też poruszył, Panie 
Senatorze, jest kwestia udzielania pomocy rodakom 
za granicą. Oni często padają ofiarą, powiedzmy sobie 
otwarcie i szczerze, zbytniej niefrasobliwości, jeśli nie 
pewnej nadgorliwości służb zagranicznych. Dotyczy 
to przede wszystkim Niemiec, ale również Norwegii, 
gdzie dzieci są po prostu Polakom odbierane, i to nie 
zawsze z takiego tytułu, że także w naszym prze-
konaniu tak powinno się stać. I to rzeczywiście jest 
problem. 

Jest z nami tutaj pani Anna Andrzejewska 
z Ministerstwa Sprawiedliwości. Poprosiłem 
do siebie zarówno przedstawicieli Ministerstwa 
Sprawiedliwości, jak i Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, pewne spotkania się odbyły i za-
inicjowaliśmy pewien proces, pewne działania, 
w których ci polscy obywatele… Teraz głównie 
Ministerstwo Sprawiedliwości, we współpracy 
z nami, nad tym pracuje, żeby obywatele polscy 
nie byli pozostawieni samym sobie w sytuacjach, 
w których na terytorium obcego kraju rusza machi-
na urzędnicza i zabiera się im dzieci. Bo wtedy ci 
obywatele są pozostawieni samym sobie. Uważam, 
że państwo polskie powinno o nich się upominać. 
I powinno takim obywatelom zapewnić minimum 
dwie rzeczy. Jedna dotyczy tego, żeby ci obywatele 
wiedzieli, do kogo się zwrócić, gdzie się zwrócić. 
I druga rzecz – przynajmniej w niektórych przy-
padkach powinno się podstawić pomoc prawną, 
żeby instytucje zagraniczne nie czuły się zupełnie 
bezkarne, nie czuły, że mogą robić, co chcą, z na-
szymi obywatelami za granicą. Chodzi o to, żeby 
wiedziały, że za plecami tych obywateli, którzy są 
ewentualnie krzywdzeni, stoi porządny prawnik, 
opłacany – no trudno – z publicznych pieniędzy, 
z budżetu. No, trudno, nie trudno, to nie są jakieś 
wydatki ekstremalne. Chodzi po prostu o to, żeby 
następnym razem, kiedy sąd będzie podejmował 
taką decyzję, wiedział, że to nie jest tak, że on sobie 
podejmie taką decyzję i nikt za tym Polakiem się 
nie upomni. A taki Polak jest czasami zmuszany 
do tego, żeby po prostu dokonywać, że tak powiem, 
porwania rodzicielskiego, a potem chroni się na 
terytorium naszego kraju, żeby mu nie zabrano 
dzieci. Tak że to rzeczywiście jest już przedmio-
tem prac.
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(podsekretarz stanu B. Marczuk) – o ile nie wchodzi w grę jakaś przewlekła choroba 
dziecka, niepełnosprawność – jest praktycznie nie-
możliwa. Takie są moje doświadczenia. A jeśli chodzi 
zwłaszcza o Stany Zjednoczone, to opinie, jakie przy-
chodzą w sprawie rodzin, które chcą zaadoptować ta-
kie dzieci, są bardzo profesjonalne i bardzo głębokie. 
Chciałbym, żeby nasza administracja tak rzetelnie 
analizowała te problemy. A z mojego doświadczenia 
wynika, że my jakby walczymy ze skutkami, idziemy 
w finansowanie in vitro. Myślę, że trzeba by poluzo-
wać troszeczkę politykę adopcyjną, bo ona nie przy-
staje do życia. Jestem pediatrą i widzę to.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Bartosz Marczuk:
Panie Senatorze, tu jest kwestia, o której wspo-

mniałem, bardzo delikatna sprawa związana z wa-
żeniem wartości: z jednej strony tego, żeby te dzieci 
zostały w kraju – bo na tym nam zależy – a z drugiej 
strony, jeżeli rzeczywiście są one przewlekle chore, 
niepełnosprawne, to tego, żeby dać im szansę na funk-
cjonowanie w rodzinie, a nie w placówce.

Zgoda, tutaj jest zgoda, że rzeczywiście tu jest 
stosowane, że tak powiem, mocno skrupulatne sito. 
Bo to nie jest tak, że decyzje w tych sprawach są po-
dejmowane ad hoc. Przypominam, że system jest tak 
skonstruowany, że adopcjami zagranicznymi zajmują 
się tyko 3 ośrodki adopcyjne, które mają w tej kwestii 
naprawdę duże doświadczenie. Nad tym jest jeszcze 
nasza kuratela, jako organu centralnego, tak że my 
badamy te sprawy. Tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli 
są ewentualne wątpliwości, to odsyłamy…

Nie mam dokładnych statystyk co do tego, jaka 
grupa spośród tych 370 czy 350 dzieci, które trafia-
ją do adopcji zagranicznej… w jakim stopniu tam 
wchodzi w grę rzeczywiście kwestia upośledzenia, 
niepełnosprawności. Śmiem jednak twierdzić, że to 
jest zdecydowana większość przypadków, zbliżająca 
się pewnie do 100% czy ponad 90%. I w tej chwili 
takie systemowe rozwiązania tego problemu, jakie są, 
wydają się dość racjonalne i, jeśli mogę tak powie-
dzieć, wręcz optymalne pod tym względem.

Odpowiadam też na sugestię pana senatora, czy 
nie powinniśmy bardziej się otworzyć. Z drugiej stro-
ny przypominam, że większość krajów europejskich 
w ogóle nie ma takiej instytucji jak adopcje zagra-
niczne, ponieważ po prostu uznają, że ich obywatele 
nie powinni być wysyłani za granicę. Jednak kraje, 
które dostarczają – w cudzysłowie, bo to brzydkie 
słowo – dzieci, to są raczej biedniejsze kraje i raczej 
takie kraje, powiedzmy sobie, które nie są w pierw-
szej lidze, jeżeli chodzi o ochronę wewnętrzną praw 
swoich obywateli. Tak że te dwie skrajne wartości, 

trafiały. Tak że to jest kwestia takiego usprawnienia 
ewentualnie tego procesu.

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

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! 

Prosiłbym pana ministra o uszczegółowienie informa-
cji, którą znalazłem, pisemnej informacji dotyczącej 
funduszy europejskich na rozwój mieszkalnictwa 
chronionego, m.in. także dla osób opuszczających 
różnego typu instytucje wychowawcze. Czy w po-
przednim okresie programowania też były takie pie-
niądze? I jakie były efekty rzeczowe ich wykorzysta-
nia oraz w jakiej kwocie były wykorzystane? A co do 
tego okresu programowania, to na pewno takie środki 
są, bo jest taka informacja. Ile więc tego mniej więcej 
jest i ile mamy zamiar wybudować za to mieszkań? 
Prosiłbym po prostu o coś więcej na ten temat.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Bartosz Marczuk:
Panie Senatorze, pozwoli pan, że odpowiem na 

piśmie, ponieważ w tej chwili nie znam dokładnych 
statystyk. Wiem, że są uruchamiane pieniądze z fun-
duszu na szerokie akcje, na akcje edukacyjne, ale 
i kwestie mieszkalnictwa, ale skoro to są tak szczegó-
łowe pytania, to nie chciałbym wprowadzać w błąd. 
Tak że pozwoli pan, Panie Senatorze, że odpowiem 
na piśmie.

(Senator Jerzy Czerwiński: Dobrze.)

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

Senator Andrzej Wojtyła:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Panie Ministrze, chciałbym uzyskać 

informację – o ile taką pan posiada – ile z tych trzystu 
paru czy trzystu kilkudziesięciu adopcji zagranicz-
nych dotyczyło dzieci przewlekle chorych, niepełno-
sprawnych lub z innymi wadami. Jestem pediatrą, od 
wielu lat obserwuję to zjawisko i w mojej opinii prawo 
adopcyjne jest tak restrykcyjne, że właściwie adopcja 
zagraniczna nawet dla rodzin z polskimi korzeniami 
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(podsekretarz stanu B. Marczuk) cenienie tych osób przez program 500+, ale również 
poprzez takie działania miękkie, czyli podkreślanie 
wagi tego zadania, którego podejmują się rodziny.

Ale też przy okazji refleksji co do ustawy – bo 
jest akurat czas na to, żeby się ustawie przyjrzeć – 
będziemy myśleć o tym, co zrobić, żeby tych kandy-
datów było więcej. Tu jest też np. kwestia rejonizacji, 
kwestia tego, że nie ma w tej chwili – to jest dla mnie 
zadziwiające – centralnego systemu miejsc w pieczy 
zastępczej. Często jest tak jak teraz – w skali kraju 
mamy w tej chwili tysiąc miejsc, ale powiaty trzy-
mają je dla siebie, a dzieci trafiają do instytucjonal-
nej formy. Tak że konieczne jest zbudowanie takiego 
narzędzia informatycznego. Chodzi o to, żeby sędzia 
nie dzwonił do swojego powiatu i nie pytał, gdzie jest 
miejsce. A wtedy przedstawiciel tego powiatu mówi: 
mamy miejsce w tym domu dziecka. Chodzi o to, żeby 
mógł sam sprawdzić, gdzie te miejsca są, i wysłać tam 
takie dziecko. Tak że to też jest przedmiotem analiz.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan senator Ambrozik. Proszę o pytanie…
(Senator Mieczysław Augustyn: Ja tylko, Panie 

Marszałku… Chciałbym przypomnieć, Panie 
Ministrze, że na posiedzeniu komisji dostałem taką 
obietnicę, że państwo pisemnie przekażecie infor-
mację o możliwościach adopcji dzieci osieroconych 
w wojnach na Bliskim Wschodzie.)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Bartosz Marczuk: Tak, 
tak.)

(Senator Mieczysław Augustyn: I nie dostałem jej 
niestety.)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Bartosz Marczuk: 
Przepraszam najmocniej, uzupełnimy to.)

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Rafał Ambrozik:

Panie Marszałku, ja mam tylko pytanie, czy będzie 
można zadać pytanie przedstawicielowi Ministerstwa 
Sprawiedliwości, czy...

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Nie.)
Nie?
To ja do pana ministra skieruję to pytanie. W art. 72 

konstytucji mówi się: „W toku ustalania praw dziecka 
organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne 
za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę 
możliwości uwzględnienia zdania dziecka”. Ja mam 
pytanie: jak często w postępowaniach sądowych do-
tyczących dzieci polskie sądy osobiście wysłuchują 
dziecka? Według mnie powinna być to reguła, a nie 
wyjątek.

które mamy, i ten system, który jest, wydają się takim 
rozsądnym kompromisem. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan senator Augustyn. Proszę o pytanie.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Ministrze, chyba z wszystkich powiatów 
docierają takie informacje, że chęć podejmowania się 
roli rodziny zastępczej, niestety, delikatnie maleje. 
Gdzieniegdzie w statystykach państwo podajecie, 
że jest spadek o 1%, ale 1% to jest ponad 350 rodzin 
mniej rocznie. A więc państwo to dostrzegacie – wi-
dać to – i konstatujecie w sprawozdaniu, że potrzebne 
są bardzo intensywne działania na rzecz pozyskiwa-
nia kandydatów. Czy mógłby pan powiedzieć, co się 
pod tym kryje?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

O tym rozmawialiśmy…
(Senator Mieczysław Augustyn: I jeszcze jedna… 

Tak?)
…Panie Senatorze.
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie byłem od po-

czątku.)
Ale jeżeli jest jeszcze coś do uzupełnienia, to pro-

szę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Bartosz Marczuk:

Tak, oczywiście to jest przedmiotem naszej troski. 
Wydaje się, że podstawową rzeczą, jaką trzeba zrobić, 
są przede wszystkim działania edukacyjne, działania 
zachęcające. Program 500+ też pozwala mieć na-
dzieję, że rzeczywiście tych kandydatów może być 
nieco więcej. Planowana jest również – to jest bardzo 
ważne, bo to też dociera z tych środowisk – taka kam-
pania informacyjna o tym, że w ogóle warto, że bycie 
rodzicem zastępczym to jest wartość. Oczywiście 
reagujemy bardzo szybko i monitorujemy wszystkie 
sprawy, które są związane z nadużyciami w tym sys-
temie, bo to w ogóle bardzo psuje atmosferę wokół 
rodzicielstwa zastępczego. Ale z drugiej strony sta-
ramy się, na tyle, na ile możemy oczywiście, w ogóle 
bardzo wspierać rodzicielstwo zastępcze. I to nie tylko 
właśnie, tak jak mówiłem już wcześniej, poprzez do-
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cję do pewnej stabilizacji, co powinno zastanawiać 
i o czym chciałbym powiedzieć parę słów. Nie ma 
społeczeństwa współczesnego, nowoczesnego w na-
szym kręgu kulturowym, w którym rodzina nie prze-
żywałaby pewnych kryzysów, pewnych problemów. 
Na to państwa w różny sposób odpowiadają. Dzisiaj 
w ramach tej naszej dyskusji w Senacie rozpatrujemy 
ten fragment kryzysów i problemów rodzinnych, któ-
ry jest uwzględniony w ustawie o pieczy zastępczej.

Otóż przede wszystkim chciałbym bardzo wy-
raźnie zaznaczyć, że liczba rodzin i liczba dzieci 
korzystających z tego systemu jest w Polsce bardzo 
duża. W Polsce prawie 1% dzieci przebywa aktualnie 
w pieczy zastępczej, to jest 0,94%, czyli niepełny 
1%, a więc około 70 tysięcy polskich dzieci. To jest 
bardzo duży procent, a w porównaniu ze społeczeń-
stwami Europy Zachodniej jest to procent na ogół 
wyższy. Są kraje, w których jest on nieco wyższy niż 
u nas, ale generalnie jesteśmy tutaj na takiej pozycji, 
że dzieci przebywających w pieczy zastępczej jest 
bardzo dużo. Zwróćmy uwagę również na to, że liczba 
polskich dzieci od 1989 r. zmalała o mniej więcej 
40% – z bodaj 11 milionów 200 tysięcy do około 
7 milionów. A w 1989 r. liczba dzieci przebywających 
w pieczy zastępczej – czy to w placówkach opiekuń-
czych, które wówczas dominowały, czy w rodzinach 
zastępczych – była procentowo znacznie mniejsza niż 
w tej chwili. W związku z tym warto to podkreślić 
i warto zastanawiać się, co zrobić, żeby liczba dzieci 
przebywających w pieczy zastępczej w Polsce była 
mniejsza niż ten wskaźnik 0,94%, co przekłada się 
na liczbę prawie 70 tysięcy dzieci przebywających 
w pieczy zastępczej.

To, co mnie niepokoi, to jest to, że nie widzimy 
zmian w kierunku zmniejszenia liczby tych dzieci. 
Służba się znacznie rozbudowuje, pieniądze, które 
na ten cel są przeznaczane z budżetu państwa, są 
z roku na rok coraz większe – w tym roku to jest 
około 2,5 miliarda, tak to zostało przedstawione 
w sprawozdaniu ministerstwa, ale to jest w porów-
naniu z kwotą z roku ubiegłego o blisko 170 milionów 
więcej. Każdego roku na pieczę zastępczą wydajemy 
więcej pieniędzy. Liczba tych dzieci w opiniowanym 
roku nieco się zmniejszyła, o kilkaset dzieci, ale nie 
jest to bardzo wyraźny trend – chociaż go też trzeba 
zauważyć. Wobec tego podstawą mojej wypowiedzi 
jest podkreślenie, że bardzo duża liczba dzieci jest 
w Polsce w pieczy zastępczej i że w moim przekona-
niu nie robimy wszystkiego – a powinniśmy zrobić 
wszystko, co jest możliwe – żeby ją zmniejszyć.

Ponadto liczba dzieci przebywających aktualnie 
w pieczy zastępczej nie odzwierciedla całości proble-
mu. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że dzieci 
często przebywają przez krótki okres, kilkumiesięcz-
ny, w różnych formach opieki, a potem wracają do 
domu. Czyli przepływ przez te formy opieki i do-

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Bartosz Marczuk:

Oczywiście statystykami nie dysponuję, to jest 
pytanie rzeczywiście, tak jak pan senator słusznie 
zauważył, do Ministerstwa Sprawiedliwości. Mam 
jednak własne doświadczenia, ponieważ jako dzien-
nikarz prowadziłem kilka takich spraw, m.in. głośną 
sprawę państwa Bajkowskich z Krakowa, którym 
odebrano 3 dzieci na podstawie właściwie arbitralnej 
decyzji sądu. I rzeczywiście było tak, że pomimo 
tego, że ci chłopcy mieli 10, 12 i 8 lat, sąd w ogóle nie 
słuchał tych dzieci. W moim odczuciu rzeczywiście 
powinno być tak, że ich zdanie jest brane pod uwagę, 
zwłaszcza kiedy dzieci są nieco większe. Ja pewnie 
poproszę Ministerstwo Sprawiedliwości, żeby panu 
senatorowi odpowiedziało, jeżeli chodzi o tę kwestię 
statystyk.

(Senator Rafał Ambrozik: To proszę.)
A to, co mogę powiedzieć ze swojej strony, to jest 

to, że rzeczywiście w sytuacji, kiedy zajmowałem 
się takimi przypadkami, też zauważyłem, że jest to 
pewne niedociągnięcie.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że pan minister Bartosz Marczuk zo-

bowiązał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na 
pytania zadane przez pana senatora Czerwińskiego 
i pana senatora Ambrozika.

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora 

Szymańskiego.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Bartosz Marczuk: 
Dziękuję.)

Dziękuję.

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Chciałbym podziękować za to bardzo profesjonal-

ne wystąpienie pana ministra, a także za dobry doku-
ment, który otrzymaliśmy z Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej i który charakteryzuje to, 
co dzieje się w systemie pieczy zastępczej, czyli stan 
obecny, ale również pewne zamierzenia. Ten doku-
ment był dyskutowany podczas posiedzenia Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej i został 
oceniony pozytywnie.

Szanowni Państwo, rozmawiamy o bardzo waż-
nym segmencie polityki rodzinnej, który ma tenden-
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(senator A. Szymański) ne. Bywa tak, że w ogóle się ze sobą nie konsultują. 
Otóż apelowałbym o to, żeby prace w tym zakre-
sie – wiem, że pewne prace na niwie Ministerstwa 
Sprawiedliwości i ministerstwa rodziny zostały 
podjęte – przyśpieszyć i żeby uwzględnić również 
pracowników edukacji, czyli psychologów i peda-
gogów, dlatego że niewłaściwa jest sytuacja, kiedy 
ten sam problem rodziny problemowej rozwiązuje 
kilku pracowników rozmaitych służb, często propo-
nując to samo albo nie konsultując się ze sobą. To jest 
przede wszystkim niewłaściwe z punktu widzenia 
pracy z rodziną, ponieważ wchodzenie rozmaitych 
pracowników czy wkraczanie niemalże w intymną 
sferę rodzin jest sytuacją dla rodzin niekorzystną, kie-
dy to muszą wyjaśniać swoją sytuację, kiedy muszą 
podlegać rozmaitym instrukcjom. I stąd potem często 
zdarza się, że rodziny są zamknięte na współpracę 
z rozmaitymi pracownikami. Niektóre rodziny wręcz 
mówią, że muszą codziennie otwierać drzwi swojego 
domu przedstawicielowi innej służby – bo to może 
być przedstawiciel organizacji pozarządowej, to może 
być Caritas, to może być pedagog szkolny, psycholog, 
za chwilę może pojawić się asystent rodziny, a potem 
ich sytuację sprawdza pracownik socjalny, kurator 
sądowy. 

To powinno się zmienić ze względu na prawidło-
wą pracę z rodziną. Czyli powinno być tak, że jeden 
pracownik, który jest kompetentny, jakby wchodzi do 
rodziny, w sytuację rodziny, pomaga. Nie ma żadnego 
powodu, żeby do tej rodziny, w sytuacji, kiedy jest 
intensywnie pracujący ze środowiskiem rodzinnym 
asystent, przychodził również kurator sądowy i pe-
dagog szkolny. Tak że sygnalizuję potrzebę zinten-
syfikowania prac w tym zakresie i prosiłbym, żeby 
rzeczywiście nie traktować tej kwestii resortowo. 
Ponadto niewątpliwie jest też tak, że to rodzi kosz-
ty. Jak powiedziałem, liczba różnych pracowników 
wzrasta, liczba dzieci maleje, a liczba problemów, 
jakie mamy w rodzinach, nie maleje. Tak że również 
ze względu na koszty trzeba uwzględniać to, żeby 
ta praca była efektywna i żeby nie było nadmiernej 
liczby pracowników wchodzących do rodzin.

Jakie są moje konkretne uwagi, jeśli chodzi o to, 
żeby zmniejszyć liczbę dzieci w różnych formach 
opieki? Chciałbym wskazać na rzecz, o której czasami 
zapominamy. Generalnie uważamy, że doinwesto-
wanie tej sfery opieki nad dzieci, które są pokrzyw-
dzone sytuacją rodzinną, jest niezbędne, konieczne 
i staramy się tę sferę dofinansować jak najbardziej, 
ale zapominamy, że przebywają tam dzieci, których 
rodzice żyją – to nie są sieroty, bardzo rzadko zda-
rzają się sieroty naturalne, to są sieroty społeczne 
– wobec których rodzice mają określone obowiązki, 
w tym obowiązek alimentacyjny. Mnóstwo placówek 
zwalnia albo określa bardzo niskie kwoty udziału 
rodziców w kosztach utrzymania dzieci, co nie tyl-

świadczenie przebywania poza rodziną dotyczy grupy 
dużo większej niż te 70 tysięcy dzieci. Problem wobec 
tego jest rzeczywiście potężny i trzeba zastanawiać 
się, czy wszystkie służby dobrze funkcjonują, dobrze 
działają, żeby liczba dzieci umieszczanych w pieczy 
zastępczej była mniejsza.

Chciałbym tu odnotować niedawną nowelizację, 
która powinna sprzyjać temu, żeby ta liczba dzieci 
się zmniejszyła. Ale oczywiście ta nowelizacja ra-
dykalnie sytuacji nie zmieni. Myślę tu o tej noweli-
zacji, która zmierzała do tego, aby dzieci żyjących 
w rodzinach o trudnej sytuacji materialnej nie można 
było z tego powodu, z powodu tej trudnej sytuacji 
materialnej, umieszczać w pieczy zastępczej, tylko że 
wówczas pomoc państwa, pomoc samorządu, pomoc 
rozmaitych instytucji powinna być wystarczająca, 
żeby te dzieci nie trafiały do pieczy zastępczej. Ale 
jest to tylko jeden element, który jest istotny do tego, 
żeby dzieci nie trafiały do pieczy zastępczej.

Pan minister słusznie wskazał na nowe służby, 
które ukształtowały się czy też kształtują w ostatnich 
latach, jeśli chodzi o pieczę zastępczą, czyli na koor-
dynatorów pieczy zastępczej, których jest jeszcze nie-
wielu – ale to jest nowa służba, która w gruncie rzeczy 
dopiero się kształtuje – jak również na asystentów 
rodzin, których liczba wzrasta znacząco, bo mamy ich 
około 4 tysięcy. Z całą pewnością dobrze ustawiona 
praca tych służb może spowodować – i doświadczenia 
gdyńskie, na które pan minister parokrotnie się po-
woływał, pokazują, że tak jest – zmniejszenie liczby 
dzieci w pieczy zastępczej. Ale w tej sprawie pozwolę 
sobie na poczynienie kilku uwag. 

Po pierwsze, po to, żeby te służby dobrze funk-
cjonowały, asystenci rodzin muszą być dobrze wy-
kształceni. To nie mogą być przypadkowe osoby. To 
powinni być najlepsi pracownicy socjalni. A różnie 
z tym bywa – dlatego na to wskazuję. Po drugie, to 
powinny być osoby, które mają pewność pracy, a nie 
są zatrudniane na okresy krótkie, dlatego że brak 
takiej pewności będzie powodował fluktuację tych 
kadr. Po trzecie, mamy tu też taki element, który war-
to zauważyć, element Polski resortowej. Mówimy tu 
o asystentach rodzin, o koordynatorach, ale zapo-
minamy, że tymi samymi rodzinami zajmują się też 
inne służby, które podlegają innym resortom. Jeżeli 
chodzi o resort sprawiedliwości, to będą to kuratorzy 
sądowi, zawodowi i społeczni, jeśli chodzi o resort 
edukacji, to będą pedagodzy, psycholodzy szkolni, 
generalnie nauczyciele. 

Liczba kuratorów sądowych, jak również pedago-
gów i psychologów, rośnie tak samo, jak rośnie licz-
ba asystentów. Często wchodzą oni do tych samych 
rodzin, podejmują takie same działania. Czasami 
te działania są… ich zalecenia mogą być rozbież-
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(senator A. Szymański) obszarem i pojawia się w mediach wtedy, kiedy dzie-
ciom w tej pieczy, w placówkach, dzieje się krzywda.

Część elementów, o których chciałem mówić, 
poruszał pan senator Szymański. Wypada mi tyl-
ko podziękować przedmówcy. Ale powtórzę, bo do-
brego słowa nigdy za wiele: bardzo dziękuję, Panie 
Ministrze, za jakość dokumentu, bardzo dziękuję 
departamentowi, ministerstwu, za przygotowanie 
wyczerpującej informacji, bardzo konkretnej, bardzo 
rzetelnej, która przybliża nam rzeczywistość rozwoju 
jakości pieczy zastępczej.

Mówiliśmy podczas dyskusji – i poruszał ten temat 
również mój przedmówca – o jakości pracy asystenta. 
Ta jakość jest zróżnicowana, bo rzeczywiście do zawo-
du trafiały osoby bardzo różne, często bez właściwego 
przygotowania merytorycznego, często bez odpowied-
niego wykształcenia. I to, jak mi się wydaje, trzeba 
poprawić. Praca asystenta rodziny to tak naprawdę 
nic innego jak praca socjalna. U nas rola pracownika 
socjalnego bardzo często zostaje, że tak powiem, za-
szufladkowana, sprowadzona do roli urzędnika, któ-
ry idzie, sporządza wywiad środowiskowy i wypłaca 
zasiłek. Otóż, Drodzy Państwo, praca socjalna jest tą 
dziedziną, która, jak mówiła Helena Radlińska, uczy 
życia, budzi siły witalne, budzi siły życiowe. I, Drodzy 
Państwo, asystenci rodziny realizują w najczystszej 
postaci ten postulat Heleny Radlińskiej, nestorki i na-
uczycielki polskiej pracy socjalnej. Oni uczą rodziny 
poprawności funkcjonowania. Dlatego też, kiedy mó-
wimy o wykształceniu pracowników, osób wykonują-
cych zawód asystenta rodziny, to… W moim przeko-
naniu powinny one mieć wykształcenie pracownika 
socjalnego jako pierwsze i podstawowe. Nie można 
jednak zapomnieć o ich systematycznym doskonaleniu. 
Ja już o tym mówiłem na posiedzeniu naszej komisji. 

To jest tak, że pracownicy socjalni, asystenci ro-
dziny, są tak naprawdę pozbawieni metodycznego 
i programowego doskonalenia zawodowego. Mam 
świadomość, że to kosztuje, mam świadomość, że 
samorządy terytorialne mają ograniczone środki, ale 
musimy o takim procesie pomyśleć. Jeżeli nie zadba-
my o jakość wykształcenia, o proces doskonalenia, 
to ta jakość pracy nie będzie taka, jak być powinna. 
Jeżeli pracownik został wykształcony, pracuje przez 
5 czy 6 lat i nie stać go… nie wysyła się go na żadne 
kursy, nie włącza w żadne procesy doskonalące, to on 
automatycznie może się w tej pracy, że tak powiem, 
cofnąć. I to, Drodzy Państwo, będzie się odbijało na 
jakości jego pracy i pracy samej rodziny.

Ogromne zadanie, Drodzy Państwo, w zakresie 
rozwoju wspierania rodzin, w zakresie rozwoju pieczy 
zastępczej stoi przed samorządami terytorialnymi. 
I samorządy terytorialne się do tej pracy przygo-
towują. Zgodnie z zapisami ustawowymi mamy na 
poziomie gminnym, na poziomie powiatowym 3-let-
nie programy wsparcia rodziny, 3-letnie programy 

ko ma znaczenie materialne z punktu widzenia bu-
dżetu państwa, ale także ma znaczenie ze względu 
na wiązanie rodziców z tymi dziećmi. Jeżeli wielu 
rodziców reaguje w ten sposób: skoro nie mam obo-
wiązku dołożenia się, to również się nie interesuję… 
To jest zła sytuacja. Uważam, że trzeba to weryfiko-
wać. Uważam, że rodzice powinni ten obowiązek ali-
mentacyjny wobec dzieci w najwyższym możliwym 
stopniu realizować, co będzie również mobilizowało 
ich do tego, żeby kontaktować się z dziećmi.

Wspomniałem również o kwestii 500+ i chciałbym 
to tylko rozszerzyć, jak to funkcjonuje, szczególnie 
w sytuacji rodzin zastępczych spokrewnionych. Otóż 
wówczas, kiedy krewni otrzymują 500+, rodzice bio-
logiczni dostrzegają tę sytuację, nie ma szczególnej 
zachęty do tego, żeby oni się starali o to, żeby dziecko 
do nich wróciło, a w moim przekonaniu powinien 
być to jeden z elementów zachęcających ich do walki 
o dziecko. Oczywiście to nie jest tak, że oni z tego 
powodu mają wziąć dziecko, bo dostaną pieniądze, 
ale w całym systemie to powinno dobrze funkcjono-
wać. Przecież zawsze sąd rodzinny będzie sprawdzał, 
czy podjąć tego rodzaju decyzję, czy to jest zgodne 
z dobrem dziecka, czy też nie, ale to rodzic powinien 
walczyć o swoje dziecko, żeby dziecko było u niego, 
i rozmaite zachęty w tym kierunku, również 500+, 
są właściwe. Oczywiście sąd, rozpatrując taką spra-
wę, będzie zastanawiał się, czy rodzice podjęli lecze-
nie, czy to leczenie w określonych sytuacjach było 
skuteczne, czy podjęli pracę, czy poprawili warunki 
mieszkaniowe. Ale wszelkie zachęty są tutaj dobre. 
Prosiłbym wobec tego o zastanowienie się i prze-
myślenie, czy 500+ powinno iść również do rodzin 
zastępczych. Bo w moim przekonaniu jest to roz-
wiązanie niewłaściwe, te pieniądze powinny trafiać 
do rodzin biologicznych, wówczas, kiedy dziecko do 
takiej rodziny wróci.

Pozwolę sobie wrócić do pewnych wątków w 5-mi-
nutowej wypowiedzi, bo teraz mój czas został prze-
kroczony. Dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Prawie o 5 minut przekroczony.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Majera.

Senator Ryszard Majer:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Rozmawiamy dzisiaj o sferze bardzo delikatnej, 

sferze bardzo subtelnej, rzucamy światło na obszary, 
które nie co dzień stają się przedmiotem publicznej 
dyskusji. Stają się nim zwykle wtedy, kiedy dzieje się 
tam coś złego. Bo piecza zastępcza niewątpliwie jest 
właśnie takim bardzo delikatnym, bardzo wrażliwym 
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(senator R. Majer) młodym ludziom byt. A gdy wracają oni do swoich 
domów rodzinnych – Drodzy Państwo, przecież nie 
bez powodu przebywali poza domami rodzinnymi 
– to mogą ulegać procesom daleko idącej demorali-
zacji, procesom nieprawidłowego… Oni trafiają do 
pieczy zastępczej z tego powodu, że dom jest nieste-
ty środowiskiem patologicznym. Drodzy Państwo, 
musimy pomyśleć o tym, jak skutecznie budować 
proces usamodzielniania tych wychowanków, żeby 
oni mieli zapewniony start życiowy. Niestety, to też 
kosztuje i musimy o tych kosztach mówić, musimy 
o tych kosztach pamiętać.

Drodzy Państwo, ostatnia sekwencja. Mówienie 
w Senacie o pieczy zastępczej to jest też dobry mo-
ment, żeby podziękować tym wszystkim, którzy 
wkładają serce i całych siebie w opiekę nad dzie-
ciakami na co dzień tej opieki pozbawionymi. To są 
rodzice zastępczy, to są osoby pracujące w organi-
zacjach pozarządowych, które prowadzą placówki 
pieczy zastępczej. Im właśnie, Drodzy Państwo, za 
ich wielkie serce należy się od nas, od senatorów 
Rzeczypospolitej Polskiej wielkie podziękowanie. 
Dziękuję.

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

Szymańskiego.

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Dosłownie w dwóch punktach, ponieważ to może 

być tylko krótka wypowiedź. Pierwsza sprawa bę-
dzie dotyczyła zagwarantowania kontaktów rodziców 
z dziećmi, które są umieszczone w pieczy zastępczej, 
a druga to przyłączenie się do podziękowań, które 
złożył pan senator Mejer, dlatego że one są bardzo 
ważne.

Pierwsza kwestia. Dzieci mają prawo do kontaktu 
z rodzicami biologicznymi, chyba że rodzice są po-
zbawieni władzy rodzicielskiej i wyraźnie z posta-
nowienia sądu wynika to, że tego kontaktu powinny 
być pozbawione. Jak sytuacja wygląda w praktyce? 
Jeśli chodzi o pieczę instytucjonalną, której wartość 
wielokrotnie była tu dzisiaj podważana… Ale musimy 
mieć świadomość tego, że pewnej kategorii dzieci jest 
ona potrzebna, np. dzieciom, które będą przebywały 
w placówkach przez krótki okres i są dziećmi w takim 
wieku, że nie nadają się do umieszczenia w rodzinie 
adopcyjnej czy w rodzinie zastępczej, chodzi o kil-
kunastoletnie dzieci przebywające tam przez krótki 
czas. A więc deinstytucjonalizacja tak, ale wszystko 
ma swoje granice i musimy być tego świadomi.

Otóż w ramach pieczy instytucjonalnej na ogół 
placówki dbają o to, żeby dzieci miały kontakt z ro-

rozwoju pieczy zastępczej. Programowanie, plano-
wanie procesów politycznych na poziomie samorzą-
du lokalnego jest procesem bardzo ważnym, ale też 
procesem złożonym. Ustawodawca zadbał o to, żeby 
zobowiązać samorządy do planowania, ale zapomniał 
o tym, co jest kluczem do całego procesu. Zapomniał 
mianowicie o tym, że każdy program, który nie jest 
odpowiednio monitorowany albo ewaluowany w ta-
kiej wyższej postaci, staje się jedynie „półkowni-
kiem”, programem, który zalega na półkach.

Jeżeli ministerstwo rodziny będzie przygotowy-
wało kolejną nowelizację ustawy, to proponuję, by 
wprowadzić zapisy, które zobowiążą realizatorów 
programów do ich monitoringu, chociażby coroczne-
go, co 2 lata czy co 3 lata. Niech taki program będzie 
monitorowany. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwa-
gę w dokumentach kontrolnych właśnie na to, że te 
programy nie są monitorowane, zaś samorządowcy, 
ośrodki pomocy, które realizują te programy, mówią, 
że nie ma takiego ustawowego obowiązku. Można to 
oczywiście wyprowadzić z filozofii programowania, 
procesów programowania, ale brak takiego zapisu 
prowadzi do tego, że te programy są przypominane co 
3 lata. Jeżeli nie monitorujemy tego systematycznie, 
to tak naprawdę nie można mówić o zobowiązywaniu 
poszczególnych podmiotów do podejmowania pew-
nych działań. Nie mówię, nie wspominam o wskaź-
nikowaniu tych programów, bo to by było, Drodzy 
Państwo, już bardzo dużo.

Ten brak ewaluowania programów to jest też tak 
naprawdę przyczyna braku odpowiedniej współpra-
cy między poszczególnymi podmiotami w samorzą-
dzie. Ten temat poruszał w pytaniach pan senator 
Mikołajczyk. To jest też, Drodzy Państwo, brak ko-
nieczności zespolenia pewnych podmiotów wokół 
rodziny. Uważam, że wprowadzenie obowiązku mo-
nitorowania programów przyniosłoby również po-
zytywny efekt, bo wszystkie podmioty realizujące 
politykę musiałyby się co jakiś czas spotykać i dys-
kutować o problemach, które się pojawiają.

Drodzy Państwo, mówiąc o pieczy zastępczej, nie 
możemy zapominać o procesie usamodzielniania wy-
chowanków. To jest element, który bardzo wyraźnie 
szwankuje. Mówimy o procesach deinstytucjonaliza-
cji, mówimy o procesie zwiększenia udziału małych 
podmiotów w pieczy, a tak samo ważnym elementem 
jest ta chwila, kiedy wychowanek opuszcza pieczę 
zastępczą, opuszcza placówkę rodzinną, przestaje 
być podopiecznym różnych form opieki. On musi 
wtedy zacząć nowe życie, ale pojawia się problem, 
bo on nie ma dokąd wrócić. Przedstawiciele samo-
rządów terytorialnych cały czas powtarzają, że nie 
mają pieniędzy na mieszkania chronione, nie mają 
środków finansowych na to, żeby zapewnić tym 
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(senator A. Szymański) było jak najmniej, ale ponieważ one istnieją i ponie-
waż mamy świadomość, że one muszą istnieć, bo jest 
problem do rozwiązania, czyli opieka nad dziećmi, 
którą rodzice biologiczni sprawują w sposób niewła-
ściwy… Kieruję bardzo serdeczne podziękowanie 
do rodziców zastępczych, spokrewnionych, niespo-
krewnionych, do pracowników rodzinnych pogotowi 
opiekuńczych i różnych innych form opieki, także 
instytucjonalnej, którzy wkładają swoje serce, czas 
i inicjatywę w to, żeby zapewnić dzieciom jak najlep-
szą opiekę, jak najlepsze wychowanie, jak najlepsze 
wprowadzenie w dojrzałe, dorosłe życie. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję.
Czy pan minister chciałby jeszcze zabrać głos 

i ustosunkować się do wystąpień senatorów w dys-
kusji?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Bartosz Marczuk: Nie.)

Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu Bartoszowi Marczukowi, 

podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, za przedstawienie 
Senatowi informacji.

Zamykam dyskusję.
Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 10.30.
Jutrzejsze obrady wznawiamy od rozpatrzenia 

punktu dwunastego, to jest ustawy o zmianie ustawy 
o transporcie drogowym. Dziękuję bardzo.

dzicami biologicznymi, czynią o to starania, wręcz 
do tego zachęcają. Niestety obserwuję, że ta sytuacja, 
jeżeli chodzi o dzieci umieszczone w rodzinnych po-
gotowiach opiekuńczych, w rodzinach zastępczych 
niespokrewnionych… Kontakt dziecka z rodzicami 
biologicznymi często jest tu bardzo utrudniany, jest 
sporadyczny. Bardzo często rodzice z rodzin zastęp-
czych niespokrewnionych uważają, że ten kontakt 
jest czymś niewłaściwym i starają się o to, żeby on 
był bardzo rzadki, miał miejsce tylko raz w miesiącu.

Ze względu na to, że część dzieci ma mieć za ja-
kiś czas szanse na powrót do rodziny biologicznej, 
pozostawanie w bliskim kontakcie, który pozwoli na 
utrzymanie więzi z rodzicami naturalnymi, powinno 
być celem i zadaniem. Prosiłbym ministerstwo o to, 
żeby zbadało to zagadnienie, dlatego że z rozmaitych 
miejsc Polski dochodzą bardzo niepokojące sygnały, 
jeśli chodzi o realizację możliwości kontaktu rodzi-
ców z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej. 
Jak powiedziałem, z punktu widzenia przyszłości 
tych dzieci, w kontekście powrotu tych dzieci do 
rodziny naturalnej, odseparowanie ich albo bardzo 
poważne ograniczenie tego kontaktu jest bardzo złe. 
To pierwsza sprawa.

Druga sprawa. Przyłączam się do tego podzięko-
wania, które wygłosił pan senator. W swoim poprzed-
nim wystąpieniu mówiłem o tym, że powinniśmy 
zrobić wszystko, żeby rodzin zastępczych, rodzinnych 
pogotowi opiekuńczych, rodzinnych domów dziecka 

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 10 minut 28)



(Posiedzeniu przewodniczą wicemarszałkowie 
Grzegorz Czelej i Adam Bielan)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Wznawiam obrady.
Państwo Senatorowie, proponuję uzupełnienie 

porządku obrad o punkt: ustawa o zmianie ustawy 
budżetowej na rok 2016 – i rozpatrzenie go jako punk-
tu trzynastego porządku obrad.

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

Dziękuję bardzo. Wobec braku głosów sprzeci-
wu stwierdzam, że Senat przedstawioną propozycję 
przyjął.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o transporcie drogowym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 298, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 298 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, 
senatora Wiesława Dobkowskiego, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę. Panowie Senatorowie, za-

częliśmy już obrady.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca  
Wiesław Dobkowski:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić opinię Komisji 

Infrastruktury dotyczącą ustawy o zmianie ustawy 
o transporcie drogowym. Ustawa ta jest projektem 
rządowym.

Uchwalenie tej ustawy o zmianie ustawy o trans-
porcie drogowym jest związane z koniecznością wy-
pełnienia przez państwo polskie zobowiązań wyni-
kających z aktów prawnych Unii Europejskiej. W tej 

sprawie wydano 6 aktów prawnych: są to 3 rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z roku 2009, 
jest 1 decyzja Komisji z roku 2009 i są 2 rozporzą-
dzenia Komisji – 1 z roku 2009 i 1 z 2010.

Istotą rozwiązań zawartych w przywołanych 
aktach jest utworzenie i prowadzenie krajowego re-
jestru elektronicznego przedsiębiorców transportu 
drogowego. W myśl art. 16 ust. 1 rozporządzenia 
nr 1071/2009 każde państwo członkowskie prowadzi 
krajowy rejestr elektroniczny przedsiębiorców trans-
portu drogowego, którzy od wyznaczonego przez 
to państwo właściwego organu uzyskali zezwolenie 
na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. 
Przetwarzanie danych, które zawiera rejestr, podlega 
kontroli wyznaczonego w tym celu organu publicz-
nego. Odpowiednie dane znajdujące się w krajowym 
rejestrze elektronicznym są dostępne dla wszystkich 
właściwych organów danego państwa członkowskie-
go. Rozporządzenie przewiduje jednocześnie, że pań-
stwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne 
działania w celu zapewnienia, aby krajowe rejestry 
elektroniczne zostały połączone ze sobą i były do-
stępne w całej Wspólnocie poprzez krajowe punkty 
kontraktowe odpowiedzialne za wymianę informacji.

Utworzenie krajowego rejestru elektroniczne-
go przedsiębiorstw transportu drogowego nie jest 
możliwe na bazie istniejących już ewidencji, to jest 
Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności 
Gospodarczej oraz Krajowego Rejestru Sądowego, 
czyli KRS, gdyż zostały one utworzone do groma-
dzenia innego rodzaju danych niż te, jakie mają 
być zawarte w rejestrze. Bowiem w rejestrze Unii 
Europejskiej… Wspomniane rozporządzenia wyma-
gają, żeby przedstawione były dane bardziej szcze-
gółowe, to znaczy by dotyczyły one przewoźników 
drogowych – by była tam wskazana firma i forma 
prawna oraz adres siedziby, rodzaj posiadanego 
zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego, liczba pojazdów, numer seryjny licencji 
wspólnotowej oraz uwierzytelnionych odpisów – oraz 
osób zarządzających transportem drogowym i nałożo-

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 30)
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Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym

(senator sprawozdawca W. Dobkowski) W ustawie doprecyzowano, jakie przestępstwa, 
na gruncie przepisów prawa krajowego, będą kwa-
lifikowane jako poważne przestępstwa w rozumie-
niu rozporządzenia. Skazanie członka organu za-
rządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej 
spółką, osoby fizycznej prowadzącej działalność 
gospodarczą, zarządzającego transportem bądź też 
osoby fizycznej za którekolwiek z tych przestępstw 
będzie uzasadniało wszczęcie postępowania admi-
nistracyjnego w zakresie spełniania wymogu dobrej 
reputacji. Przy dokonywaniu oceny dobrej reputacji 
właściwy organ będzie musiał brać pod uwagę za-
równo liczbę stwierdzonych naruszeń w porównaniu 
z liczbą kierowców u danego przedsiębiorcy, jak 
i fakt wdrożenia procedur naprawczych w przed-
siębiorstwie, a także interes społeczny kontynuacji 
działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, 
determinowany w szczególności bezrobociem pa-
nującym w miejscowości, w której przedsiębiorca 
ma swoją siedzibę, w gminie lub regionie. Po prze-
prowadzeniu postępowania administracyjnego organ 
będzie wydawał decyzję stwierdzającą utratę dobrej 
reputacji oraz decyzję stwierdzającą, że dobra repu-
tacja pozostaje nienaruszona.

Ustawa określa skutki wielokrotnego popełnienia 
poważnego naruszenia. Będą podane kryteria oceny 
częstotliwości występowania wielokrotnych naru-
szeń, a w kolejnym ustępie wprowadzona zostanie 
możliwość wydania ostrzeżenia w razie stwierdzenia 
3 poważnych naruszeń i 1 bardzo poważnego naru-
szenia. Popełnienie kolejnego bardzo poważnego na-
ruszenia po wydaniu ostrzeżenia będzie skutkowało: 
po pierwsze, cofnięciem na okres 3 miesięcy 20% 
wypisów z licencji wspólnotowej, jeżeli przedsiębior-
ca ma więcej niż 10 takich wypisów, lub odpowiednio 
1 wypisu, w sytuacji gdy przedsiębiorca posiada od 
2 do 10 wypisów; po drugie, zawieszeniem wydawa-
nia dodatkowych wypisów z licencji wspólnotowej 
na okres 6 miesięcy, co będzie miało zastosowanie 
w przypadku wyżej wymienionych przedsiębiorców 
oraz przedsiębiorcy, który korzysta tylko z 1 wypisu. 
Stwierdzenie trzeciego bardzo poważnego naruszenia 
będzie stanowiło obligatoryjną przesłankę wszczęcia 
postępowania administracyjnego w zakresie speł-
niania wymogu dobrej reputacji. Przedsiębiorca, 
któremu cofnięto wypisy z licencji wspólnotowej, 
będzie obowiązany zwrócić te wypisy w ciągu 14 dni. 
Obowiązek ten będzie obwarowany karą pieniężną 
w wysokości 1 tysiąca zł.

Ustawa, którą procedujemy, ma wejść w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem prze-
pisów poświęconych utworzeniu i funkcjonowaniu 
Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców 
Transportu Drogowego, które wejdą w życie z dniem 
31 grudnia 2017 r., oraz art. 7, który wejdzie w życie 
z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

nych na nie kar, a także osób, które zostały uznane za 
niezdolne do kierowania operacjami transportowymi 
przedsiębiorcy.

Z uwagi na charakter tych wymienionych danych, 
które trzeba przekazać i które są określone prawem 
unijnym, a także na zasady ich udostępniania nale-
ży stworzyć nowy, odrębny rejestr, który przez tzw. 
punkt kontaktowy zostanie połączony z rejestrami 
innych państw członkowskich.

Ustawa zakłada, że rejestr prowadzony będzie 
w systemie teleinformatycznym przez głównego in-
spektora transportu drogowego. Szczegółowe wyma-
gania dla takiego systemu teleinformatycznego zosta-
ły określone w rozporządzeniu Komisji nr 1213/2010. 
Główny inspektor transportu drogowego będzie ad-
ministratorem danych osobowych zgromadzonych 
w rejestrze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

W rejestrze będą także pewne sprecyzowane dane. 
To będą dane z następujących ewidencji: przedsiębior-
ców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie 
zawodu przewoźnika drogowego; poważnych naru-
szeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporzą-
dzenia Unii; osób, które zostały uznane za niezdolne 
do kierowania operacjami transportowymi przedsię-
biorcy do czasu przywrócenia tzw. dobrej reputacji.

Ustawa wskazuje organy obowiązane do przeka-
zywania danych ujawnianych w rejestrze. Ponadto 
przewiduje się, że przekazywanie danych do rejestru 
będzie odbywało się za pośrednictwem elektronicznej 
skrzynki podawczej głównego inspektora transportu 
drogowego oraz środkami komunikacji elektronicznej 
obsługiwanymi przez system teleinformatyczny. Dane 
te przekazywane będą do rejestru za pośrednictwem 
formularzy elektronicznych zamieszczonych na stro-
nie internetowej Głównego Inspektoratu Transportu 
Drogowego oraz za pośrednictwem elektronicznej 
platformy usług administracji publicznej. Główny 
inspektor transportu drogowego został upoważniony 
do określenia wzoru formularza elektronicznego, za 
pośrednictwem którego będą przekazywane dane do 
rejestru. Dane gromadzone w ewidencji przedsiębior-
ców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie 
zawodu przewoźnika drogowego, będą jawne i pu-
blicznie dostępne, z wyjątkiem danych dotyczących 
daty i miejsca urodzenia oraz adresu zamieszkania 
zarządzającego transportem oraz osoby fizycznej. 
Udostępnianie danych w tym zakresie będzie odby-
wało się w ogólnodostępnych sieciach teleinforma-
tycznych. Dane gromadzone w ewidencji poważnych 
naruszeń oraz ewidencji osób, które zostały uznane za 
niezdolne do kierowania operacjami transportowymi 
przedsiębiorcy, będą udostępniane jedynie upoważ-
nionym organom.



127
28. posiedzenie Senatu w dniu 21 października 2016 r. 

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016

(senator sprawozdawca W. Dobkowski) Dodam jeszcze tyle, że poprawki, które zosta-
ły zgłoszone, są akceptowane przez Ministerstwo 
Infrastruktury i Budownictwa. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo, 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? Nie.

Panie Ministrze, bardzo dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Czy ktoś z państwa chce zabrać głos?
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
budżetowej na rok 2016.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 302.
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po rozpatrzeniu 

właściwych części budżetowych przekazała swoją 
opinię Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, któ-
ra na jej podstawie przygotowała sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 302 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, pana senatora Tadeusza Romańczuka, 
o przedstawienie sprawozdania komisji. Bardzo pro-
szę.

Senator Sprawozdawca  
Tadeusz Romańczuk:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dzisiaj o godzinie 9.00 odbyło się posiedzenie 

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie 
ustawy o zmianie ustawy budżetowej na 2016 r. Po 
wysłuchaniu opinii komisji rolnictwa i po wysłucha-
niu pani minister reprezentującej ministra finansów 
oraz po krótkiej dyskusji Komisja Budżetu i Finansów 
Publicznych przyjęła ustawę bez poprawek.

Komisja wnosi pod obrady Senatu i prosi… A więc 
proszę o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Panie Marszałku, Wysoki Senacie, ustawę tę opi-
niowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które 
miało pewne uwagi. W związku z tym rząd zapro-
ponował poprawki, które mają te uwagi uwzględ-
nić, a tych uwag jest 6. Oprócz tego 1 poprawkę 
zaproponował związek przewoźników. Polega ona 
na tym, że ich przedstawiciel ma być w tej komisji, 
która decyduje o uznaniu dobrej reputacji. Rząd się 
na to zgodził i komisja też taką poprawkę przyjęła. I 1 
poprawka wynika z propozycji Biura Legislacyjnego. 
Tak że w sumie komisja przyjęła 8 poprawek, z tym 
że, jak mówię, 6 z nich wynika z opinii Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, które poza tym uznało ustawę 
za zgodną z prawem Unii Europejskiej.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, proponuję w imie-
niu Komisji Infrastruktury przyjęcie tej ustawy wraz 
z 8 poprawkami. 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.

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd.
Witam serdecznie pana ministra Jerzego Szmita.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister infra-
struktury i budownictwa.

Czy pan minister pragnie zabrać głos?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

i Budownictwa Jerzy Szmit: Tak.)
Zapraszam.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie 
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym podziękować panu senatorowi spra-

wozdawcy za tak gruntowne i szerokie omówienie 
ustawy.

Ja jeszcze dodam 2 informacje.
Pierwsza informacja jest taka, że 31 grudnia 2012 r. 

minął termin implementacji tej ustawy do polskiego 
prawa, a więc to już jest blisko 4 lata opóźnienia.

I druga informacja: 5 października tego roku 
zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, który stwierdził, że Polska nie wcieliła 
w życie tego prawa. Myślę, że to jest poważny argu-
ment, który Wysoka Izba powinna brać pod uwagę 
przy głosowaniach.
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(wicemarszałek G. Czelej) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przede wszystkim przepraszam za to spóźnienie, 

ale zbyt późno otrzymaliśmy informację, że już jest 
w porządku punkt…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Nie, nie, to po-
przedni punkt bardzo szybko przebiegł, niespodzie-
wanie szybko – tak to określę.)

Dziękuję bardzo.
Odnosząc się do projektu noweli ustawy budże-

towej na rok 2016… Na pewno sprawozdawcy obu 
komisji już to przedstawili Wysokiej Izbie, więc nie 
chciałabym tego powtarzać. Ta nowela dotyczy wy-
łącznie środków europejskich. Zmiana nie będzie 
miała wpływu na deficyt sektora finansów publicz-
nych, ponieważ mówimy o środkach europejskich, 
które do tego deficytu nie są liczone. Ta nowela może 
mieć przełożenie jedynie na poziom długu – maksy-
malnie do 9 miliardów zł. Mówię „może”, ponieważ 
to będzie zależało oczywiście od tego, jakich operacji 
finansowych dokonamy jeszcze w bieżącym roku. 
Przy różnych dobrych układach może być nawet tak, 
że w ogóle nie będziemy potrzebować dodatkowego 
zadłużenia. Oczywiście w uzasadnieniu tego projektu 
przedstawiamy to maksymalne zadłużenie, ponieważ 
teoretycznie może być ono potrzebne, ale projekt bu-
dżetu na rok 2016 i nowela tego budżetu na rok 2016 
odnoszą się do planu, a nie do ostatecznego wyko-
nania, w związku z tym trudno dzisiaj powiedzieć, 
czy w ogóle będziemy potrzebowali tego zadłużenia.

I może podam jeszcze jedną informację: dochody, 
które pomniejszamy w tym roku – efektem jest ten 
deficyt środków europejskich, który powiększamy 
o 8,9 miliarda zł – wpłyną do budżetu na początku 
przyszłego roku. Takie są nasze informacje według 
stanu na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o przepływ 
tego strumienia środków. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Bardzo proszę, pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Pani Minister, mam takie pytanie: czy rolnicy 

mogą być pewni, że otrzymają te środki? Chciałbym, 

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

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

(Głos z sali: Minister biegnie.)
Sekundę, musimy poczekać na pana ministra.
(Głos z sali: Minister finansów jest w drodze, jest 

blisko.)
(Glos z sali: Pani minister, pani Majszczyk.)
Punkt dwunasty przebiegł szybciej, niż się spo-

dziewaliśmy – to tak tytułem usprawiedliwienia pani 
minister.

Ogłaszam 5 minut przerwy.

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 45  
do godziny 10 minut 51)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Wysoka Izbo, przedłużam przerwę o 3 minuty.
(Głos z sali: Może więcej przedłużyć…)
Jeśli ogłoszę dłuższą, a pani minister przyjdzie, 

to będziemy musieli czekać.

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 51  
do godziny 10 minut 53)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Wznawiam obrady.
To 3-minutowe przedłużenie było ogłoszone, jak 

widzę, z wyczuciem.
Witam serdecznie panią minister Hannę 

Majszczyk. Pani Minister, jesteśmy na takim etapie, 
że rozpoczęliśmy punkt trzynasty: zmiana ustawy 
budżetowej. Jesteśmy już po sprawozdaniu komisji. 
Jeszcze raz odczytam ten fragment, który już był 
odczytywany, aby panią minister wprowadzić.

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

Witam jeszcze raz panią minister. Czy pani mini-
ster, jako przedstawiciel rządu, pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu? 

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Hanna Majszczyk: Tak.)

Serdecznie zapraszam.
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Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Proszę o dalsze pytania.
Nie widzę chętnych.
Bardzo dziękuję, Pani Minister.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Hanna Majszczyk: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

(Głos z sali: Pół godziny przerwy.)
Proszę o informację od szefów klubów, jak długiej 

potrzebują przerwy.
(Głos z sali: 5 minut.)
(Senator Marek Martynowski: Do 12.15.)
Do 12.15?
Ogłaszam…
(Senator Marek Martynowski: Potrzebujemy, żeby 

wniosek złożyć.)
Proszę?
Czy możemy umówić się tak, że o 12.00 ewentu-

alnie przedłużymy przerwę o 15 minut?
(Głos z sali: Tak.)
Tak? Jeżeli nie zdążymy. Możemy tak się umówić?
(Senator Marek Martynowski: Tak.)
Ogłaszam przerwę do godziny 12.00.

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 59  
do godziny 12 minut 00)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Przedłużam przerwę do godziny 12.15.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 00  
do godziny 12 minut 17)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Wznawiam obrady.
Proszę o zajęcie miejsc.
Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-

szego porządku obrad: ustawa o pozasądowym roz-
wiazywaniu sporów konsumenckich.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
które ustosunkowały się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozda-
nie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 282 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Adama Gawędę, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

żeby pani minister wyjaśniła to z trybuny senackiej. 
Dziękuję.

(Głosy z sali: Mogą, mogą.)
(Głos z sali: Nie mogą.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk:
Już w dniu wczorajszym, kiedy w Sejmie toczyła 

się debata na temat tej noweli budżetu na rok 2016, 
minister rolnictwa z prezesem agencji wyjaśniali, 
czy są gotowi do tej wypłaty. Tak naprawdę akcja 
uruchamiania tych środków już ruszyła, bo wypłata 
zaliczek może być prowadzona od 17 października. 
Część tych środków, nawet bez tej noweli, była w bu-
dżecie zaplanowana i w tej części, w jakiej zgodnie 
z prawem można to było uruchomić, te operacje są 
już prowadzone. Takie pytania były zadawane przed-
stawicielowi ministra rolnictwa również w trakcie 
debaty w Sejmie. Pytano też, czy agencja jest gotowa 
do tego, aby realizować te wypłaty, i jak najbardziej 
potwierdzono, że agencja jest gotowa, przygotowana. 
Wszyscy, którzy są uprawnieni, dostaną do 70% zali-
czek na dopłaty bezpośrednie w tym roku.

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

Senator Marian Poślednik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
No, moje pytanie miało być podobne: czy agencja 

jest technicznie przygotowana do tego, żeby w tak 
krótkim czasie wypłacić rolnikom te środki? No, 
w ubiegłym roku były z tym duże problemy. Niemniej 
jednak odpowiedź już padła. Zrozumiałem, że agen-
cja jest gotowa zrealizować to zadanie. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk:
No, takie dostaliśmy zapewnienia z agencji. Mogę 

to tylko powtórzyć.

(senator J.M. Jackowski)
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poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, 
podpisanej w Białymstoku dnia 23 kwietnia 2015 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzecie-
go porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Poprawek 
z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej 
23 lutego 2006 r. w Genewie, zatwierdzonych w dniu 
11 czerwca 2014 r. w Genewie przez Konferencję 
Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, 
Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
oraz Komisja Infrastruktury przedstawiły projekt 
uchwały, w której wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez 
poprawek – druk senacki nr 284 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
85 senatorów głosowało za, nikt nie głosował prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie 
nr 3)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Poprawek 
z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej 23 
lutego 2006 r. w Genewie, zatwierdzonych w dniu 
11 czerwca 2014 r. w Genewie przez Konferencję Ogólną 
Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwar-
tego porządku obrad: drugie czytanie projektu opi-
nii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów 
ustalania państwa członkowskiego odpowiedzial-
nego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochro-
ny międzynarodowej złożonego w jednym z państw 
członkowskich przez obywatela państwa trzeciego 
lub bezpaństwowca.

Przypominam, że w pierwszym dniu obrad zostało 
przedstawione sprawozdanie komisji dotyczące pro-
jektu opinii oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania. Informuję, 
że trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyję-
cie przez Senat projektu opinii zawartego w druku 
nr 289 S.

Przystępujemy do głosowania nad projektem opinii.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
57 senatorów głosowało za, 27 – przeciw, 1 wstrzy-

mał się od głosu. (Głosowanie nr 4)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

przyjął opinię o niezgodności z zasadą pomocniczości 
projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

Senator Sprawozdawca  
Adam Gawęda:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Połączone komisje – Komisja Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji oraz Komisja Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności – wnoszą o niewprowa-
dzanie poprawek i przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w przypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
senatora Marka Martynowskiego, popartym przez 
komisje, o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
58 senatorów głosowało za, 27 – przeciw, nikt się 

nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie nr 1)
Wobec wyniku głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o pozasądowym 
rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 
porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy mię-
dzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapo-
biegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym 
poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, 
podpisanej w Białymstoku dnia 23 kwietnia 2015 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
oraz Komisja Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej przedstawiły projekt 
uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie ustawy bez 
poprawek – druk senacki nr 283 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
85 senatorów głosowało za, nikt nie głosował prze-

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

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji umowy 
między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem 
Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapo-
biegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym 
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(wicemarszałek A. Bielan) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Proszę sprawozdawcę mniejszości połączonych 

komisji, senatora Piotra Zientarskiego, o przedstawie-
nie wniosków popartych przez mniejszość komisji.

Senator Sprawozdawca  
Piotr Zientarski:
Chodzi o 3 poprawki, które złożyliśmy wspólnie 

z panią senator Sztark. Dotyczą one wyraźnego wy-
łączenia nie tylko w celach edukacyjnych, ale i w ce-
lach muzealnych, a także działalności gospodarczej, 
chodzi np. o prowadzone restauracje, o czym była 
mowa podczas dyskusji. W każdym razie jeśli pomnik 
ma pozostać w celach edukacyjnych, to powinien 
być opatrzony również tablicą informującą, dlaczego 
i w jakich okolicznościach powstał. Skoro pomnik zo-
staje, to właśnie w celach edukacyjnych, dla wzmoc-
nienia celu edukacyjnego powinna być wywieszona 
taka tablica. To są w sumie 3 poprawki. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?
W trakcie drugiego czytania wnioski o charakte-

rze legislacyjnym zgłosili: senator Jan Żaryn, senator 
Andrzej Misiołek, senator Leszek Piechota, senator 
Jerzy Czerwiński, senator Grażyna Sztark oraz se-
nator Piotr Zientarski.

Pan senator Misiołek. Bardzo proszę.

Senator Andrzej Misiołek:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Chciałbym zwrócić uwagę – ponieważ na po-

siedzeniu komisji było to szeroko omawiane, a nie 
wszyscy senatorowie są członkami tych komisji, które 
zajmowały się tą ustawą – na poprawki nr 2 i nr 9. 
To są poprawki, które zgłaszaliśmy ja i pan senator 
Piechota, a dotyczą one zmiany nazwy ustawy.

Otóż w tej nazwie, która jest w druku, jest mowa 
o komunizmie i innych ustrojach totalitarnych, pod-
czas gdy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wy-
mienia te ustroje totalitarne, to są faszyzm i nazizm. 
Nie wiem, dlaczego chcemy ukrywać faszyzm i na-
zizm pod płaszczykiem innych ustrojów totalitarnych, 
podczas kiedy komunizm wymieniamy explicite, 
z nazwy. To tak, mówiąc językiem młodzieżowym, 
jakbyśmy puszczali oko, sugerowali, że może tamte 
ustroje totalitarne nie są takie złe jak komunizm. No, 
nie wiem.

i Rady w sprawie ustanowienia kryteriów i mecha-
nizmów ustalania państwa członkowskiego odpo-
wiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie 
ochrony międzynarodowej złożonego w jednym 
z państw członkowskich przez obywatela państwa 
trzeciego lub bezpaństwowca.

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego 
porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy 
o zmianie ustawy o zakazie propagowania komuni-
zmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy bu-
dowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czyta-
nia projektu ustawy skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej, Komisji Kultury i Środków 
Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej i zobowiązał te komisje 
do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu 
Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono 
w druku nr 261 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Proszę sprawozdawcę, senatora Jerzego 

Czerwińskiego, o przedstawienie dodatkowego spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zgłoszono 11 poprawek, z tego nad trzema z nich 

należy głosować blokiem. To znaczy, że są 3 bloki 
po 2 poprawki. Komisje pozytywnie zaopiniowały 2 
z poprawek – poprawkę nr 3 i nr 10 – a resztę popra-
wek proponują odrzucić.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Proszę sprawozdawcę mniejszości połączonych 

komisji, senatora Leszka Piechotę, o przedstawienie 
wniosków popartych przez mniejszość komisji.

Senator Sprawozdawca  
Leszek Piechota:
Panie Marszałku! Panowie Senatorowie!
Rekomenduję poparcie poprawki jednoznacznie 

odwołującej się do art. 13 konstytucji, który stano-
wi, że zakazane jest istnienie partii propagujących 
w swoich programach systemy totalitarne – nazizm, 
faszyzm i komunizm – oraz organizacji popierających 
nienawiść rasową i etniczną.

Chciałbym zasygnalizować, że klub Platformy 
Obywatelskiej jednoznacznie warunkuje poparcie ca-
łości od przyjęcia przedmiotowej poprawki. Dziękuję 
bardzo.
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(senator A. Misiołek) Senator Leszek Piechota:

Ja mam pytanie do wnioskodawcy poprawki, 
w której znalazł się zapis o militaryzmach pruskim, 
rosyjskim i niemieckim. Chciałbym się dowiedzieć…

(Głos z sali: Tam jest inaczej…)
A jak tam jest?
(Senator Jadwiga Rotnicka: Litewski.)
Tak, litewski.
(Senator Piotr Zientarski: I ukraiński.)
Czy obelisk, który znajduje się w województwie 

śląskim, tzw. obelisk trzech cesarzy, w świetle wspo-
mnianych zapisów będzie musiał zostać zlikwidowa-
ny, czy nie? Dziękuję bardzo.

(Senator Stanisław Kogut: O, Jezu… Chłopie, nie 
rób cyrku.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo proszę.
(Rozmowy na sali)
(Senator Leszek Piechota: Tak, bo my mówimy 

tutaj o militaryzmie, i rosyjskim, i pruskim. Tak że po 
prostu chciałbym, żeby padła tutaj jasna odpowiedź 
ze strony…)

Senator Jerzy Czerwiński:

Mogę powiedzieć tutaj tylko tyle, że na terenie 
województwa opolskiego znajduje się w tej chwi-
li 40 upamiętnień, które symbolizują militaryzm 
pruski. A co do konkretnego kształtu upamiętnień 
i ich symboliki, to będzie się wypowiadał Instytut 
Pamięci Narodowej. Pamiętajmy, że koniecznym 
warunkiem uznania danego upamiętnienia za 
niezgodne z ustawą jest opinia Instytutu Pamięci 
Narodowej.

(Rozmowy na sali)
(Senator Stanisław Kogut: Przestańże już.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Proszę bardzo.

Senator Andrzej Misiołek:

Mam pytanie do pana senatora Czerwińskiego 
w sprawie poprawki nr 3. Skoro wymienia się tam 
enumeratywnie te militaryzmy, totalitaryzmy, a nie są 
oczywiście wymienione wszystkie, to jak będziemy 
traktować np. frankizm? On nie jest tam wymieniony. 
Czy w takim razie można czcić generała Franco, czy 
nie można?

(Głos z sali: Franco nie można.)

Uważam, że przyjęcie tej poprawki jest niezwykle 
ważne, bo doprowadzi do zgodności z Konstytucją 
Rzeczypospolitej Polskiej i uporządkuje tę ustawę, 
sprawi, że ta ustawa stanie się naprawdę właściwa. 
I nie rozumiem tutaj… Chyba nie ma co do tego sporu 
politycznego, bo chyba wszyscy zgadzamy się, że 
te ustroje totalitarne, nazizm i faszyzm, niczym in 
plus nie różniły się od komunizmu. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Żaryn. Bardzo proszę. Przy czym 
zaznaczam, że to nie jest jeszcze punkt obejmujący 
pytania.

(Senator Jan Żaryn: Nie, nie, ja w sprawie swoich 
poprawek.)

Bardzo proszę.

Senator Jan Żaryn:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja chciałbym tylko przypomnieć sens moich po-

prawek. Pierwsza dotyczyła tego, by automatycz-
nie z rejestru zabytków – to jest zmiana w ustawie 
o zabytkach i ochronie tychże – były wykreślane te 
pomniki, które zostały na mocy tej ustawy zakwalifi-
kowane jako jednoznacznie nadające się do rozbiórki. 
W ten sposób przyspieszylibyśmy pewną procedurę, 
która i tak, i tak musi zaistnieć.

Druga poprawka dotyczyła zawężenia, wyklu-
czenia z wszystkich cmentarzy tylko i wyłącznie 
wojennych – oczywiście chodzi o wszystkie groby, 
co do tego nie ma wątpliwości. Taki jest sens moich 
poprawek, które oczywiście jako autor podtrzy-
muję.

(Senator Bogdan Borusewicz: Które to są po-
prawki?)

(Senator Stanisław Kogut: Nr 3…)
Nr 1 i 8 oraz 4.

Wicemarszałek Adam Bielan:
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 zgłosić 
takie zapytanie?

Bardzo proszę.
(Senator Leszek Piechota: Mogę z miejsca czy…)
Proszę bardzo.
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Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, nie wiem, jak od-
powiedzieć, Panie Senatorze, by być grzecznym, a jed-
nocześnie szczerym. Źle pan zrozumiał. I na pewno 
logika, którą pan tutaj prezentuje, jest niepoprawna. 
Dlatego że jeśli tej poprawki nie przyjmiemy, katalog 
będzie całkowicie otwarty i wtedy rzeczywiście, zgod-
nie z państwa rozumowaniem, będzie można włączać 
dowolne, że tak powiem w cudzysłowie, -izmy. Jeśli 
przyjmiemy wspomnianą poprawkę, to katalog będzie 
częściowo zamknięty i będzie, według mnie, bardzo 
trudno udowodnić, że jakiś inny -izm… że takie nazwy 
są niezgodne z ustawą. Aczkolwiek będzie to możliwe.

Wysoka Izba nie przekazuje tutaj żadnych kompe-
tencji IPN, dlatego że te kompetencje były już zawarte 
w ustawie matce. Ja przypomnę, że mówimy o no-
welizacji ustawy, w której daliśmy IPN możliwość 
opiniowania wiążącego, czy dana nazwa ulicy, obiek-
tu albo budowli nie narusza ustawy. Wobec tego… 
No, tak to już jest w państwie polskim, że są organy 
ustawodawcze i organy wykonawcze. IPN odgrywa 
tutaj rolę organu wykonawczego. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Pan marszałek Borusewicz. Proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze Sprawozdawco, chciałbym, żeby 

pan mnie oświecił w mojej niewiedzy, bo dotychczas 
mi się wydawało, że totalitaryzm to jest sposób zor-
ganizowania państwa; także militaryzm to jest spo-
sób funkcjonowania państwa. Niech pan powie, jakie 
przesłanki państwa totalitarnego były dostrzeżone na 
Litwie i na Ukrainie.

(Senator Alicja Zając: To jest pytanie?)
(Senator Piotr Zientarski: Jest to wpisane.)
Jest to wpisane. I to było jedno pytanie.
Drugie pytanie dotyczy poprawki pana senatora 

Żaryna o, jak rozumiem, usuwaniu od razu z mocy 
prawa elementów, załóżmy, budynków, pomników 
itd., wpisanych do rejestru zabytków. Czy to oznacza, 
że pałac kultury także zostanie objęty tą ustawą? Że 
pałac kultury zniknie?

(Głos z sali: A może zniknąć?)
(Głos z sali: Zapytajcie Sikorskiego.)
(Rozmowy na sali)

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przyznam, że zaczyna mnie to trochę dziwić, 

Panie Marszałku, bo pan powinien znać regulamin… 

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, chciałbym zwró-
cić uwagę, że katalog, który jest wskazany w popraw-
ce nr 3, ma charakter katalogu otwartego, nie jest 
katalogiem zamkniętym. Wobec tego wszystko to, co 
jest w sferze opisowej… i co będzie zakwalifikowane 
przez Instytut Pamięci Narodowej jako naruszające 
ustawę, będzie podpadało pod desygnaty tej ustawy. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Misiołek.

Senator Andrzej Misiołek:
To mam kolejne pytanie do pana senatora 

Czerwińskiego. Skoro to jest katalog otwarty, to za-
wsze istnieje niebezpieczeństwo, że do tego katalogu 
będzie można dołączać różne elementy. I to będzie 
zależało od tego, kto akurat będzie szefem IPN i kto 
będzie przy władzy. Taka osoba będzie sobie dowol-
nie uznawała… Ja apeluję do państwa senatorów o to, 
żeby tej poprawki nie przyjmować, bo ona będzie 
szkodliwa. Ona będzie naprawdę szkodliwa, jeżeli 
chodzi o przyszłość. Dziękuję.

(Senator Stanisław Kogut: Dobra, głosujmy.)

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku, Wysoka Izbo…
(Senator Janina Sagatowska: To nie jest pytanie.)
…to był właściwie apel, a nie pytanie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
Panie Senatorze, proszę jeszcze nie siadać, bo… 

Czy ja dobrze zrozumiałem to, co pan powiedział? 
Mianowicie że legislator, czyli nasza Izba, przekazuje 
swoje kompetencje we wspomnianym zakresie jakiejś 
innej instytucji publicznej? Bo jeśli wprowadzi się tak 
zwaną klauzulę otwartą, tak ogólną klauzulę, będzie 
możliwość dopisywania tak naprawdę wszystkiego, 
w sposób uznaniowy. Czy ja dobrze zrozumiałem, że 
pan powiedział, że Instytut Pamięci Narodowej, bez 
względu na to, przez kogo prowadzony, będzie miał 
prawo wprowadzać do tego zapisu albo z niego usu-
wać… wprowadzać tam inne rodzaje autorytaryzmów 
i inne rodzaje militaryzmów, takie, których my tam 
nie uwzględniliśmy?
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(senator J. Czerwiński) podobnie jak pomnik Bandery czy jakiegokolwiek 
innego przywódcy którejkolwiek z formacji OUN-
UPA. I tego, jak rozumiem, dotyczy ta poprawka. 
W związku z tym ona merytorycznie jest jak najbar-
dziej zrozumiała i zasadna, chyba że uznamy, że pań-
stwo polskie nie powinno się wtrącać, tylko powinno 
pozostawić to np. samorządom. Wtedy oczywiście ta 
poprawka jest niezasadna. Jednak z merytoryczne-
go punktu widzenia, jeżeli znamy polską historię, to 
nie ma cienia wątpliwości, o jakiego typu pomniki 
chodzi.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Ja w ślad za tym, o co pytał pan marszałek 

Borusewicz – ta sprawa była omawiana w komisji 
kultury…

(Senator Stanisław Kogut: Ale to nie dyskusja…)
Chciałabym przypomnieć, że nie wszyscy mogą 

być na posiedzeniach komisji i każdy ma prawo zadać 
pytanie. Powtórzę więc pytanie, może w trochę inny 
sposób: dlaczego – i to, co powiedział pan Żaryn, 
tej kwestii nie wyczerpuje – właśnie nacjonalizmy 
litewski i ukraiński zostały w tak szczególny sposób 
wymienione? Mogłoby tego nie być, a i tak, naszym 
zdaniem, zgodnie z ustawą, można by było usuwać 
pomniki tego typu, o jakich mówił profesor Żaryn, 
nie trzeba było tego wymieniać w ustawie, bo to wy-
gląda tak, jakby to były jakieś szczególne, wyjątkowe 
nacjonalizmy, litewski i ukraiński, z punktu widzenia 
Polski.

(Senator Stanisław Kogut: To komentarz czy py-
tanie? O co tu chodzi?)

I proszę o odpowiedź pana senatora Czerwińskiego, 
który złożył tę poprawkę – a przypominam, że tego 
nie było wcześniej w projekcie ustawy. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Poprawka nr 3, bo o niej mówimy, była rozpatry-

wana wcześniej, na pierwszym posiedzeniu komisji. 
Ona była treścią wcześniejszego tekstu… miała być, 
ale nie przeszła, był stosunek głosów 7:7, więc to nie 
jest kompletna nowość. To jest pierwsza kwestia, pro-
ceduralna.

Chyba te pytania są kierowane tak naprawdę do pana 
senatora Żaryna. Nie ja powinienem na nie odpo-
wiadać.

A jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to powiem, że 
nie było to przedmiotem obrad komisji. Szkoda, że 
osoby najbardziej zainteresowane na tym posiedzeniu 
komisji się nie pojawiły. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy są jeszcze jakieś pytania?
(Senator Bogdan Borusewicz: Gdybym wiedział, 

że będzie zgłoszona tego typu poprawka – dziwna, 
zaskakująca i ahistoryczna – to na pewno bym był. Ja 
na pewno bym przyszedł, Panie Senatorze.)

Pan senator Żaryn.
Później pani senator Zdrojewska.

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku, moja wypowiedź będzie do-

tyczyła tylko pytania skierowanego do mnie. 
Funkcjonująca dzisiaj ustawa o zabytkach i o ochro-
nie zabytków formułuje zasady, w oparciu o które 
można z tego rejestru wykreślić dany obiekt zakwa-
lifikowany. Jak łatwo się domyślić, ustawodawca 
nie mógł przewidzieć procedowanej dzisiaj ustawy, 
w związku z tym danego wykluczenia nie wprowa-
dził. To jest oczywiste, logika jest tu prosta, nie ma 
co tego specjalnie tłumaczyć. W związku z tym moja 
propozycja jest taka, żeby od razu wprowadzić do 
ustawy o ochronie zabytków, dotyczącej funkcjo-
nowania rejestru, taki zapis, w którym uznaje się 
w oparciu o opinię IPN, zgodnie z którą dany pomnik 
kwalifikuje się do rozbiórki ze względu na, powiedz-
my, nosicielstwo niewłaściwej ideologii i praktyki 
rządzenia, że ma być on wykreślony z tegoż rejestru. 
Jest to, moim zdaniem, poprawka porządkująca. Jej 
brak powoduje, że będzie to dzisiaj w gestii ministra 
kultury i dziedzictwa narodowego, który będzie mu-
siał się borykać razem z IPN, bo nie jest on wpisany 
jako strona tejże ustawy… No, będzie chodziło o to, 
czyje to są kompetencje, ponieważ tylko IPN został 
nazwany z imienia jako strona opiniująca. Stąd pro-
ponowałem tę poprawkę. Uważam ją za racjonalną.

Równie racjonalna jest oczywiście, jak uważam, 
poprawka senatora Czerwińskiego, dlatego że to, co 
jest w tym zapisie, który został podany, nie dotyczy 
organizacji państwa, tylko dotyczy zarówno tych ide-
ologii, jak i tych praktyk, które mogą funkcjonować 
w przestrzeni publicznej, upamiętnione w formie po-
mnika. Krótko mówiąc, pomnik szaulisów w Płońsku 
jest zjawiskiem, do którego pojawienia się na tere-
nie państwa polskiego nie powinniśmy dopuścić, 
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(senator J. Czerwiński) państwo być przeciw, no ale powiedzcie to w sposób 
jasny, a nie próbujcie udowadniać, że ta poprawka 
jest czymś innym, niż ona dosłownie jest, tak jak ja 
ją czytam. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pan senator Misiołek.

Senator Andrzej Misiołek:
Ja do pana senatora Czerwińskiego mam pytanie, 

krótkie pytanie, ponieważ ono już tu padło dwa razy, 
a pan nie udzielił na nie odpowiedzi.

(Senator Stanisław Kogut: Przestań! To po co py-
tać?)

Kto będzie miał uprawnienie do rozszerzenia tego 
katalogu, który pan zawarł w poprawce nr 3? Krótko: 
kto będzie miał takie uprawnienia?

(Senator Stanisław Kogut: …IPN się wypowia-
da…)

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Otóż ja się dzi-
wię panu senatorowi, że pan stara się storpedować 
poprawkę, która po części także jest zgodna z po-
prawką, którą pan złożył. Jest to dla mnie naprawdę 
niezrozumiałe.

Jeśli chodzi zaś o kwestię wykonania tej ustawy, to 
wskazane są 2 organy... no, właściwie 3. Pierwszym są 
jednostki samorządu terytorialnego. Drugim jest wo-
jewoda, który wchodzi – ja mówię oczywiście o no-
weli – wtedy, kiedy jednostki nie zrealizują obowiąz-
ku, który na nich ciąży. A trzecim organem, który jest 
może nie tyle decydujący, ile wyraża wiążącą opinię 
w zakresie tego, czy dane upamiętnienie narusza 
ustawę, czy też nie, jest Instytut Pamięci Narodowej. 
Wskazanie w sposób jasny, czyli… Krótko mówiąc, 
zrobienie z katalogu bardzo rozciągłego, a więc ka-
talogu, który mówi „inne ustroje, systemy totalitar-
ne”, katalogu częściowo zamkniętego, powoduje, że 
IPN będzie miał przynajmniej wskazówki, o jakie 
upamiętnienia chodzi. W ten sposób tak paradoksal-
nie – a może nie paradoksalnie – zawężamy nie tyle 
uprawnienia, ile pole działania IPN. Nie będzie on 
mógł działać w sposób bardzo dowolny, tylko będzie 
musiał się posiłkować postanowieniami ustawy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Przystępujemy do głosowania.

Jeśli zaś chodzi o kwestie merytoryczne… Tam 
zostały wymienione te wrogie ideologie, wrogie pań-
stwu polskiemu, które już próbowały umieścić na 
terytorium państwa polskiego swoje upamiętnienia, 
tak bym to określił. Proszę państwa, spotkaliśmy się 
– szczególnie jeśli chodzi o kwestie związane z trage-
dią wołyńską, z ludobójstwem na Wołyniu – z prze-
jawami gloryfikacji osób, które odpowiadają za tę 
ideologię, na terenie państwa polskiego. Uważam, że 
państwo polskie stać na to, żeby tego typu przejawy 
gloryfikacji wrogich nam ideologii z terenu państwa 
polskiego po prostu usunąć. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
Ja mam do pana posła Czerwińskiego kolejne py-

tanie.
(Głos z sali: Senatora.)
Senatora, przepraszam najmocniej.
Pracowaliśmy w ubiegłej kadencji, razem pisa-

liśmy tzw. ustawę dekomunizacyjną, jeśli chodzi 
o przestrzeń publiczną. W tej kadencji tę ustawę przy-
jęliśmy. Teraz podjęliśmy prace nad ustawą dotyczącą 
obiektów, które również się znajdują w przestrzeni 
publicznej, ale wtedy była mowa o nazwach placów, 
ulic itd., w tej chwili mówimy o obiektach. Dlaczego 
w tej ustawie mamy wykraczać poza zakres czasowy 
oraz poza zakres przedmiotowy tamtej ustawy, które 
uznaliśmy, jako oba kluby, za zasadne? Pomimo tego, 
że ileś samorządów miało zastrzeżenia co do naszej 
decyzji, uważaliśmy, że zarówno jeśli chodzi o zakres 
przedmiotowy, jak i jeśli chodzi o ramy czasowe, 
postępujemy słusznie. Co sprawia, że w tej chwili 
mamy iść znacznie dalej, aniżeli zrobiliśmy to kilka 
miesięcy temu i w poprzedniej kadencji?

(Senator Stanisław Kogut: Nie czas na dyskusję 
teraz, Panie Marszałku. My głosujemy, a nie dysku-
tujemy.)

(Rozmowy na sali)

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przyznam się, że 

nie widzę w poprawce nr 3 wykraczania poza zakres 
czasowy ustawy matki, dlatego że w ustawie matce, 
o czym pan senator raczył mówić, nie ma wskaza-
nego zakresu czasowego. Jest to tylko uszczegóło-
wienie i wskazanie jeszcze raz, czym – albo kim, ale 
raczej czym – są inne ustroje totalitarne. Możecie 
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(wicemarszałek A. Bielan) Poprawka nr 6 zezwala na eksponowanie pomni-
ków w ramach działalności gospodarczej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 27 – za, 55 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 10)
Stwierdzam, że Senat poprawkę odrzucił.
Poprawki nr 7 i 11 nakazują umieszczać tabliczki 

informacyjne na pomnikach eksponowanych w celach 
innych niż propagowanie ustroju totalitarnego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 29 – za, 53 – przeciw, 

2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 11)
Stwierdzam, że Senat poprawki odrzucił.
Poprawka nr 10 skreśla zbędne wyrazy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, 81 – za, nikt nie głosował 

przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 12)
Stwierdzam, że Senat poprawkę przyjął.
Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem 

projektu ustawy w całości ze zmianami wynika-
jącymi z przyjętych poprawek oraz nad projektem 
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił sena-
tora Roberta Mamątowa do reprezentowania Senatu 
w dalszych pracach nad projektem ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Senator Klich jeszcze nie głosował?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, za było 56, przeciw – 26, 

wstrzymało się 2. (Głosowanie nr 13)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o zakazie 
propagowania komunizmu lub innego ustroju totali-
tarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej i podjął uchwałę w sprawie 
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił sena-
tora Roberta Mamątowa do reprezentowania Senatu 
w dalszych pracach nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 
porządku obrad: drugie czytanie apelu do Parlamentu 
Zjednoczonego Królestwa. 

Senat po przeprowadzeniu drugiego czyta-
nia projektu apelu skierował projekt do Komisji 

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad poprawkami według kolejności 
przepisów projektu – druk nr 261 X – a następnie 
nad przyjęciem projektu, druk nr 261 S, w całości 
ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowana nad przedstawiony-
mi poprawkami.

Poprawki nr 1 i 8 nakazują usunąć pomniki pro-
pagujące ustrój totalitarny z rejestru zabytków.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 4 – za, 73 – przeciw, 6 się 

wstrzymało. (Głosowanie nr 5)
Stwierdzam, że Senat odrzucił poprawki.
Poprawki nr 2 i 9 doprecyzowują katalog ustrojów 

totalitarnych oraz zakazują propagowania organizacji 
kierujących się nienawiścią rasową lub narodowo-
ściową.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 27 – za, 54 – przeciw, 

2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 6)
Stwierdzam, że Senat poprawki odrzucił.
Poprawka nr 3 wprowadza przykładowy wykaz 

ustrojów totalitarnych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 53 – za, 27 – przeciw, 

3 się wstrzymało. (Głosowanie nr 7)
Stwierdzam, że Senat poprawkę przyjął.
Poprawka nr 4 ogranicza jeden z wyjątków stoso-

wania ustawy do cmentarzy wojennych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 3 – za, 78 – przeciw, 2 się 

wstrzymało. (Głosowanie nr 8)
Stwierdzam, że Senat poprawkę odrzucił.
Poprawka nr 5 zezwala na eksponowanie pomni-

ków w ramach działalności muzealnej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 27 – za, 55 – przeciw, 

2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 9)
Stwierdzam, że Senat poprawkę odrzucił.
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(wicemarszałek A. Bielan) Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Panie Senatorze! Konkluzja jest 
taka, żeby odrzucić apel, nie wystosowywać apelu 
do Parlamentu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania?
Pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
A dlaczego mielibyśmy nie wystosować tego ape-

lu?

Senator Jan Rulewski:
Pozwoli pan, Panie Senatorze Klich, że szczerze 

się wypowiem.
(Senator Bogdan Klich: Tylko szczerze.)
(Wesołość na sali) (Oklaski)
Otóż dlatego, że taki wniosek zgłosił pan senator 

Czerwiński, znany z poglądów narodowych i wska-
zywany przez wielu jako pogromca zjednoczonej 
Europy.

(Poruszenie na sali)
I inni się za tym opowiedzieli.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Pan senator Gawęda.

Senator Adam Gawęda:
Panie Marszałku, wnoszę do senatora sprawoz-

dawcy o to, żeby odpowiadał na pytania w ramach 
sprawozdania z posiedzenia komisji, a nie wyrażał 
własne opinie na posiedzeniu Senatu.

(Senator Kazimierz Wiatr: Ja w sprawie formalnej, 
Panie Marszałku.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Wiatr:
Uważam, że sformułowanie pana senatora spra-

wozdawcy wykracza poza przyzwoitość przyjętą 
w tej Izbie – są stosowne zapisy regulaminu – tak że 
bardzo proszę pana marszałka o przywołanie pana 
senatora do porządku.

Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej i zobowiązał te 
komisje do przedstawienia jeszcze na obecnym posie-
dzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje 
się ono w druku nr 272 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Proszę sprawozdawcę, senatora Jana Rulewskiego, 

o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Będę mówił jako sprawozdawca. Potem już nie 

będę mówił, co oznacza… Rzeczywiście, 3 komisje 
pochyliły się ponownie nad tym apelem i rozpatrzyły 
zwłaszcza tę poprawkę, która uwzględnia wszyst-
kie sugestie zgłaszane podczas pierwszego czytania. 
Jednak zdaniem komisji, a szczególnie zdaniem pana 
senatora Czerwińskiego – w wyniku powtórzonego 
głosowania przyjęto taki wniosek do Wysokiej Izby – 
należy projekt ten odrzucić. Za wnioskiem pana sena-
tora Czerwińskiego głosowało w pierwszej kolejności 
11 posłów, 11 było przeciwnych, a 2 się wstrzymało. 
W powtórzonym głosowaniu wynik był inny: tym ra-
zem 14 senatorów było przeciwnych, 11 podtrzymało 
swoje zdanie, a 2 wstrzymało się od głosu.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.
Rozumiem, że pan senator nie chce już zabierać 

głosu jako wnioskodawca.
(Senator Jan Rulewski: A, tego nie powiedziałem.)
(Wesołość na sali)
Czy pan senator chce zabrać głos jako wniosko-

dawca?
(Głosy z sali: Nie, nie.)
(Senator Jan Rulewski: Nie, nie, ja wystąpię po…)
Dziękuję bardzo, rozumiem.
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?

Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Sprawozdawco, jaka jest konkluzja komisji? Co 

komisja zaleca? Bo tego nie usłyszałem.
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(Senator Kazimierz Wiatr: Panie Marszałku, ale 
ja w sprawie formalnej…)

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 
głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu 
apelu, a następnie, w przypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad poprawkami – druk nr 272 X – według 
kolejności przepisów projektu.

Po przeprowadzeniu głosowań nad zgłoszonymi 
poprawkami przystąpimy do głosowania nad przyję-
ciem projektu apelu w całości ze zmianami wynika-
jącymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem ko-
misji o odrzucenie projektu apelu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, 49 było za, 29 – przeciw, 

3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 14)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

odrzucił projekt apelu do Parlamentu Zjednoczonego 
Królestwa i tym samym zakończył postępowania 
w tej sprawie.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych 
ustaw określających warunki prowadzenia działal-
ności innowacyjnej.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu, Komisja 
Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności przedsta-
wiły projekt uchwały, w którym wnoszą o wpro-
wadzenie poprawek do ustawy. Mniejszość komisji 
przedstawiła wnioski o wprowadzenie poprawek do 
ustawy – druk senacki nr 284 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Wnioski mniejszości nr 1 i 6 modyfikują katalog 

kosztów kwalifikowanych, przyjmując, że obejmują 
one koszty zatrudnienia pracowników realizujących 
działalność badawczo-rozwojową, a nie pracowników 
zatrudnionych w celu realizacji takiej działalności.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, 28 – za, 53 – przeciw, 1 

się wstrzymał. (Głosowanie nr 15)
Stwierdzam, że Senat odrzucił wnioski mniejszo-

ści nr 1 i 6.
Wnioski mniejszości nr 2 i 7 modyfikują katalog 

kosztów kwalifikowanych, przyjmując, że kosztem 
kwalifikowanym jest nabycie wyników badań na-

Wicemarszałek Adam Bielan:

Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to przy-
stąpimy do głosowania.

(Senator Stanisław Kogut: Głosujmy, bo jest póź-
no.)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale jak pan marszałek 
przywoła…)

Przystępujemy do głosowania.
(Senator Stanisław Kogut: Poprawka jest.)
W pierwszej kolejności…
(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, jako au-

tor poprawki chciałbym się wypowiedzieć.)
Proszę.

Senator Jan Rulewski:
Takie prawo chyba mi jeszcze przysługuje.
Chciałbym w imieniu senatorów wnioskodaw-

ców wyrazić ubolewanie nad tym, że projekt apelu 
został – kategoryczny sprzeciw państwa senatorów 
PiS – odrzucony. Nie znam takich przypadków, żeby 
Senat w sprawach dotyczących emigracji… Zarówno 
w poprzednich kadencjach, jak i w tej Senat na ogół 
występował zgodnie w takich sytuacjach. Zauważyć 
należy, że to rząd i Senat są ustawowo umocowane 
do ochrony interesów Polonii bądź emigracji. PiS 
w trakcie kampanii obiecał Polakom wstawanie z ko-
lan, a zamiast tego giną za język, są prześladowani 
za budowę wspólnej Europy, padają ofiarami nagonki 
politycznej i mentalnej.

(Senator Czesław Ryszka: Jasiu, tobie już dzię-
kujemy.)

Zabójcy i prześladowani, Panie Senatorze znany 
z chrześcijaństwa – i to nie jest obraza… Zabójcy 
nie pokutują, ale chodzą na wolności. W tej sytuacji 
teatralne gesty rządu i milczenie Senatu nie mogą 
być tolerowane. Sprawa jest wielkiej wagi, Wysoka 
Izbo, nie tylko dlatego, że dotyczy milionów Polaków 
przebywających na emigracji – nie tylko w Wielkiej 
Brytanii, w ogóle na Zachodzie – ale dlatego, że w wy-
niku Brexitu… Realizuje się jego wyniki na ulicy.

Już teraz niepokój budzą zapowiedzi niektórych 
ministrów nowego rządu dotyczące restrykcji w za-
kresie emigracji, w tym szczególnie polskiej, jakie 
mają pojawić się w przepisach, które wejdą w życie 
już w trakcie wychodzenia Wielkiej Brytanii z… po 
Brexicie. Polacy cierpią w samotności i w milczeniu. 
Senat w tej sprawie nie może być obojętny. Apeluję 
do Wysokiej Izby… W tej sprawie warto ugiąć kolana 
i chociażby zagłosować za przyjęciem apelu. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
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(wicemarszałek A. Bielan) Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, 82 – za, nikt nie głosował 

przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 20)
Stwierdzam, że Senat przyjął poprawkę nr 1.
Poprawka nr 2 zakłada, że w katalogu umów za-

wieranych przez państwowe osoby prawne, niewyma-
gających zgody ministra właściwego do spraw Skarbu 
Państwa, mieszczą się krótkotrwałe umowy najmu na 
cele naukowe.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, 82 – za, nikt nie głosował 

przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 21)
Stwierdzam, że Senat przyjął poprawkę nr 2.
Poprawka nr 3 uzupełnia przepis przejściowy 

dotyczący procedury „uwłaszczenia” naukowców 
o wskazanie postępowań prowadzonych na podstawie 
ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, 82 – za, nikt nie głosował 

przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 22)
Stwierdzam, że Senat przyjął poprawkę nr 3.
Poprawka nr 4 ujednolica termin wejścia w życie 

ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, 27 – za, 54 – przeciw, 1 

się wstrzymał. (Głosowanie nr 23)
Stwierdzam, że Senat odrzucił poprawkę nr 4.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, 82 – za, nikt nie głosował 

przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 24)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie niektó-
rych ustaw określających warunki prowadzenia dzia-
łalności innowacyjnej.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o urzędach 
i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubez-
pieczeń społecznych.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przed-
stawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyję-
cie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 299 A.

ukowych wykonywanych przez jednostkę naukową, 
a nie świadczonych lub wykonywanych na podstawie 
umowy przez taką jednostkę.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, 28 – za, 54 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 16)
Stwierdzam, że Senat odrzucił wnioski mniejszo-

ści nr 2 i 7.
Wnioski mniejszości nr 3 i 8 uzupełniają katalog 

kosztów kwalifikowanych o koszty nabycia narzędzi 
bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością 
badawczo-rozwojową.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, 26 – za, 54 – przeciw, 1 

się wstrzymał. (Głosowanie nr 17)
Stwierdzam, że Senat odrzucił wnioski mniejszo-

ści nr 3 i 8.
Wnioski mniejszości nr 4 i 9 wprowadzają moż-

liwość odliczenia kosztów kwalifikowanych pono-
szonych przez podmioty prowadzące działalność na 
terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, 27 – za, 54 – przeciw, 1 

się wstrzymał. (Głosowanie nr 18)
Stwierdzam, że Senat odrzucił wnioski mniejszo-

ści nr 4 i 9.
Wnioski mniejszości nr 5 i 10 wprowadzają jed-

nolity dla wszystkich przedsiębiorców, 50%, limit 
możliwych do odliczenia kosztów kwalifikowanych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie… Pani senator Staroń, pan se-

nator Pająk…
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 80 senatorów, 27 – za, 53 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 19)
Stwierdzam, że Senat odrzucił wnioski mniejszo-

ści nr 5 i 10.
Poprawka nr 1 wprowadza właściwą numerację 

dodawanego punktu, tak aby uniknąć wprowadzenia 
dwóch różnych, a jednakowo oznaczonych przepisów.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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(wicemarszałek A. Bielan) krajowym zrzeszającej przewoźników drogowych, 
działającej od co najmniej 3 lat, której przedsiębiorca 
jest członkiem.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pan senator Rulewski jeszcze nie zagłosował.
(Senator Jan Rulewski: Dziękuję, Panie 

Marszałku.)
Proszę.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, 79 było za, 1 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 28)
Stwierdzam, że Senat przyjął poprawkę nr 3.
Poprawki nr 4 i nr 7 usuwają z ustawy przepis 

zmieniający delegację dla ministra właściwego do 
spraw transportu do wydania aktu wykonawczego, 
ponieważ sprawy przekazane do uregulowania są już 
zawarte w rozporządzeniu unijnym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Jeszcze panowie senatorowie Klich, Obremski…
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, 81 – za, nikt nie gło-

sował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 29)

Stwierdzam, że Senat przyjął poprawki nr 4 i nr 7.
Poprawka nr 5 dostosowuje ustawę o transpor-

cie drogowym do terminologii używanej w ustawie 
z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 
identyfikacji elektronicznej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, 81 – za, nikt nie głosował 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 30)

Stwierdzam, że poprawka nr 5 została przyjęta.
Poprawka nr 6 jednoznacznie przesądza, że prze-

pis o skróconym terminie przedawnienia stosuje się 
do wszystkich naruszeń określonych w rozporządze-
niu Komisji nr 2016/403.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pan senator Obremski jeszcze nie zagłosował.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, 81 – za, nikt nie gło-

sował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 31)

Stwierdzam, że poprawka nr 6 został przez Senat 
przyjęta.

Poprawka nr 8 skraca o miesiąc termin wej-
ścia w życie przepisów o Krajowym Rejestrze 

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, 80 – za, nikt nie gło-

sował przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 25)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o sys-
temie ubezpieczeń społecznych.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o transporcie drogowym.

Komisja Infrastruktury przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wnosiła o wprowadzenie popra-
wek do ustawy – druk senacki nr 298 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 
głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stępnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia 
ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przy-
jętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1 zmierza do tego, aby do wniosku 

o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu prze-
woźnika drogowego dołączane było zaświadczenie 
o niekaralności bez możliwości zastąpienia go wła-
snym oświadczeniem wnioskodawcy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, 81 – za, nikt nie głosował 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 26)

Stwierdzam, że Senat przyjął poprawkę nr 1.
Poprawka nr 2 wskazuje, że konsekwencją wyda-

nia wobec osoby wykonującej działalność w zakresie 
transportu drogowego wyroku skazującego za okre-
ślone kategorie przestępstw jest wydanie decyzji ad-
ministracyjnej stwierdzającej utratę dobrej reputacji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, 81 – za, nikt nie głosował 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 27)

Stwierdzam, że Senat przyjął poprawkę nr 2.
Poprawka nr 3 nakłada na organ dokonujący oce-

ny dobrej reputacji przedsiębiorcy obowiązek zasię-
gnięcia opinii polskiej organizacji o zasięgu ogólno-
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(wicemarszałek A. Bielan) Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia 
złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzę-
dowej wersji sprawozdania stenograficznego.

Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. 
Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy zwią-
zane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może 
ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku 
obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek 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-
niem senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos?

(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę!
Pan senator Bogdan Klich. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Klich:
Wysoka Izbo!
W imieniu swoim oraz senatorów Kazimierza 

Kleiny, Piotra Zientarskiego, Sławomira Rybickiego, 
Jarosława Dudy, Wiesława Kiliana, Leszka 
Czarnobaja, Roberta Dowhana, Mariana Poślednika, 
Andrzeja Kobiaka, Piotra Florka, Jerzego Wcisły, 
Macieja Grubskiego, Mieczysława Augustyna, Piotra 
Wacha, pani senator Jadwigi Rotnickiej, pani sena-
tor Barbary Borys-Damięckiej, Leszka Piechoty, 
Jana Rulewskiego, Andrzeja Misiołka, pani sena-
tor Barbary Zdrojewskiej, pani senator Grażyny 
Anny Sztark, Ryszarda Bonisławskiego, Aleksandra 
Pocieja, Przemysława Termińskiego oraz Jerzego 
Fedorowicza chciałbym złożyć oświadczenie skiero-
wane do marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego 
o następującej treści.

Szanowny Panie Marszałku!
W związku z wypowiedzią pana marszałka z dnia 

18 października 2016 r. przedstawioną na briefingu 
prasowym składamy niniejsze oświadczenie.

Pan marszałek w swoim przemówieniu stwierdził: 
„Bezpośrednio po wydaniu tej decyzji przez marszał-
ka Borusewicza powiedziałem i podjąłem decyzję, że 
pan marszałek nie będzie prowadził obrad, bo prowa-
dzeniem obrad stanowi pewnego rodzaju zagrożenie 
dla funkcjonowania Senatu. W związku z tym pan 
marszałek Borusewicz póki co nie będzie prowadził 
obrad Senatu”.

Wyrażamy kategoryczny sprzeciw wobec takiego 
postępowania, które narusza podstawowe zasady pra-
cy parlamentarnej. Jak do tej pory nie zdarzyło się, aby 
którykolwiek z marszałków zastosował wobec wice-
marszałka karę, której nie ma w Regulaminie Senatu, 

Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu 
Drogowego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, 81 – za, nikt nie głosował 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 32)

Stwierdzam, że poprawka nr 8 została przez Senat 
przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 
uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, 81 – za, nikt nie głosował 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 33)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o transporcie drogowym.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
budżetowej na rok 2016.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki 
nr 302 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 78 senatorów, 77 – za, nikt nie gło-

sował przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 34)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
budżetowej na rok 2016.

W związku z podjętymi uchwałami proszę se-
natorów sprawozdawców o reprezentowanie Senatu 
w toku rozpatrywania uchwał Senatu przez komisje 
sejmowe.

(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę!
Informuję, że porządek obrad dwudziestego ósme-

go posiedzenia Senatu został wyczerpany.
Następne posiedzenie Senatu odbędzie się 

w dniach 3 i 4 listopada 2016 r. Porządek tego posie-
dzenia został państwu przesłany pocztą elektroniczną.
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(senator B. Klich) minarzem opracowanym jeszcze przez rząd Platformy 
Obywatelskiej i PSL-u, odbieram z zadowoleniem. 
Jednak kilka spraw budzi mój niepokój.

Podczas spotkania stwierdził pan, że posiadł 
wiedzę uzyskaną od „niższego szczebla” o tym, 
że „Rosja będzie protestować przeciwko tej inwe-
stycji z powodów ekologicznych”, ostrzegając przy 
tym, by ostrożnie traktować opinie ekologów. Panie 
Ministrze, to bardzo niebezpieczna i zaskakująca 
informacja. Zaskakująca, bo choć od lat zajmuję się 
kanałem i kontaktami z rosyjskimi środowiskami 
związanymi z żeglugą, to nigdy nie spotkałem się 
z negatywnymi emocjami ze strony Rosji w związ-
ku z tym tematem, za to Rosjanie często wyrażali 
zadowolenie, że będą mogli w pełni wykorzystać 
posiadane jednostki o większej ładowności i za-
nurzeniu. Poza tym badania wyeliminowały oko-
liczność oddziaływania transgranicznego, która 
dawałby Rosji prawo do interweniowania. Ta in-
formacja jest też niebezpieczna, bo wprost oskarża 
inne państwo o ingerencję w wewnętrzne sprawy 
Polski, i to za pomocą prowokacji z wykorzystaniem 
środowisk ekologicznych. Zatem jeśli pan minister 
posiadł taką informację i uznał, że może ją podać 
publicznie, to należy dopowiedzieć to do końca 
i podać źródło, mocodawców, a także ekologów, 
którzy mają na zlecenie obcego państwa przeszka-
dzać w realizacji budowy kanału. Takie oskarżenie 
bez wskazania dowodów to na pewno kolejny, po 
zamknięciu małego ruchu granicznego, krok psujący 
nasze relacje z Rosją, szczególnie w obszarach przy-
granicznych, które zapłacą za to najwyższą cenę. Na 
Warmii i Mazurach obawy sięgają już dalej i dotyczą 
tego, czy nie zagrozi to wdrożeniu programu Rosja 
– Polska o wartości 62 milionów euro oraz tego, 
czy nie zamknie to przed nami możliwości udziału 
w obsłudze turystów, którzy zechcą przyjechać do 
Kaliningradu na mistrzostwa świata w 2018 r. Takie 
są, Panie Ministrze, skutki łatwo rzucanych słów.

Zdziwienie budzi też wybór analizowanych wa-
riantów lokalizacji kanału. Dlaczego wybrano Piaski, 
a odrzucono Przebrno? Odrzucono też wariant prze-
budowy rzeki Szkarpawa. Z tym w zasadzie się zga-
dzam, ale może wobec prezentowania tego warian-
tu jako alternatywy dla budowy kanału należałoby 
przeanalizować go raz jeszcze – po to, by nie dawać 
argumentów przeciwnikom budowy kanału przez 
mierzeję.

Na zakończenie pragnę wyrazić zaniepokojenie 
związane z ciągłymi sygnałami o działaniach, które 
budują niejasną, nietransparentną aurę wokół budowy 
kanału przez mierzeję. Mieliśmy już do czynienia 
z wnioskiem do prokuratora o zbadanie wcześniej-
szych działań, sygnałami o niepełnej współpracy 
z Komisją Europejską, ze specustawą wprowadzaną 
z niezrozumiałych powodów, a obecnie mamy do 

pozbawiając tym samym wicemarszałka uprawnienia 
do prowadzenia obrad Izby. Wola polityczna pana 
marszałka nie może być ponad Regulaminem Senatu, 
na którego straży winien pan stać.

Uważamy, że postępując w ten sposób, naruszył 
pan także prawa opozycji, której przedstawiciel po-
winien mieć identyczne uprawnienia jak inni wice-
marszałkowie. Tymczasem działania pana marszał-
ka podważają tę zasadę, znacząco ograniczając rolę 
opozycji w Senacie.

Oczekujemy od pana marszałka podania podstaw 
prawnych podjętej decyzji lub wycofania się z niej 
i podania tego do wiadomości publicznej.

Warszawa, dnia 20 października 2016 r. Dziękuję 
bardzo.

(Senator Jan Rulewski: Panie Senatorze, czy moje 
nazwisko zostało odczytane?

(Senator Bogdan Klich: Zostało.)
(Senator Jan Rulewski: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Wcisła.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Oświadczenie kieruję do ministra gospodarki mor-

skiej i żeglugi śródlądowej, pana Marka Gróbarczyka.
Szanowny Panie Ministrze!
12 października podczas pobytu w Elblągu przed-

stawił pan informację o rozpoczęciu procedury ma-
jącej na celu opracowanie ostatecznej decyzji dla bu-
dowy kanału przez mierzeję. Niestety, nie zostałem 
zaproszony na spotkanie, chociaż jestem członkiem 
założycielem konsorcjum, które zostało powołane 
do realizacji tej inwestycji, i to w czasie, gdy pan 
był ministrem gospodarki, w 2007 r. Wówczas moja 
przynależność do Platformy Obywatelskiej nie była 
przeszkodą do współpracy na rzecz tego ważnego 
przedsięwzięcia. Na spotkanie nie został też zapro-
szony prezydent miasta Elbląga, choć Elbląg będzie 
głównym beneficjentem tej inwestycji. To świadczy 
o tym, że kryterium zapraszania gości było głęboko 
niemerytoryczne. Mam nadzieję, że nie były to pana 
decyzje, gdyż chcę zachować dla pana szacunek, jaki 
miałem do tej pory.

Z powodu nieobecności na spotkaniu muszę opie-
rać się na informacjach medialnych, zresztą też nie-
pełnych, bowiem dziennikarze nie mieli prawa zada-
wać pytań podczas tego posiedzenia. Mimo to jako 
zwolennik zbudowania kanału przez mierzeję fakt 
podjęcia kolejnego etapu działań, zgodnych z preli-
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Oświadczenia

(senator J. Wcisła) w sprawy wynikające z mojego ojcostwa; poznawać 
właściwości charakterystyczne dla każdego z dzieci 
oraz to, czego oczekiwać od nich odpowiednio do 
wieku; być konsekwentny w stosunku do moich dzie-
ci, jeśli chodzi o słowność, zwyczaje i zachowanie; 
panować nad kryzysami w konstruktywny sposób 
i zabezpieczać potrzeby finansowe mojego domu; 
usilnie pracować i czuwać nad ożywianiem silnych 
więzów małżeńskich z moją żoną; aktywnie słuchać 
moich dzieci i pozwalać im wyrażać ich myśli, emocje 
i obawy; bezpośrednio angażować się w zapewnienie 
warunków do duchowego rozwoju dzieci”. Dziękuję 
za uwagę.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Szwed.
Czy mogę sobie zrobić zdjęcie?
(Senator Antoni Szymański: Tak jest. Myślę, że 

możemy nagrodę MAX jeszcze tutaj pozostawić.)

Senator Aleksander Szwed:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym skierować oświadczenie do ministra 

infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka.
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z licznymi interwencjami mieszkań-

ców powiatu kłodzkiego, ząbkowickiego i dzierżo-
niowskiego dotyczącymi potrzeby przebudowy drogi 
krajowej nr 8, jak też wieloma wypadkami na tej 
drodze w ostatnim okresie, które powodują, że nie-
chlubna statystyka osób rannych, a także ofiar śmier-
telnych, stale rośnie, proszę o udzielenie informacji co 
do planów ministerstwa w zakresie inwestycji i ogól-
nej poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 8 
na odcinku Kudowa-Zdrój – Kłodzko – Ząbkowice 
Śląskie – Łagiewniki do Wrocławia.

I drugie oświadczenie, które również chciałbym 
skierować do ministra infrastruktury i budownictwa 
Andrzeja Adamczyka.

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z interwencją mieszkańców Kłodzka 

z ulicy Zajęczej i Leszczyny dotyczącą potrzeby 
przebudowy i zmiany organizacji ruchu na terenie 
skrzyżowania ulicy Zajęczej z drogą krajową nr 8 
po mojej interwencji w Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad we Wrocławiu przeprowa-
dzono wizję lokalną i wprowadzono tymczasowe 
rozwiązania w postaci tymczasowego ograniczenia 
prędkości i tymczasowego przejścia dla pieszych. 
Te tymczasowe rozwiązania wprowadzono na czas 
budowy w niewielkiej odległości obwodnicy miasta 
Kłodzka. Tuż przed ich wprowadzeniem miały na 

czynienia z tezą o możliwości prowokacji rosyjskiej. 
Mam wrażenie, jakby środowisko PiS samo genero-
wało problemy i zachowywało się jak opozycja wobec 
własnego projektu. Zaczyna to budzić podejrzenia, 
czy jest autentyczna wola realizacji tej inwestycji. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Szymański.

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawiłem tutaj, przed sobą, nagrodę MAX, 

którą miałem zaszczyt przyjąć jako przedstawiciel 
senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej na forum Tato.Net, międzynarodowym 
forum, które odbyło się 1 października bieżącego 
roku w Ożarowie Mazowieckim i w którym uczest-
niczyło około 800 osób z rozmaitych krajów, w tym 
również zza oceanu, ze Stanów Zjednoczonych 
i Kanady, ale głównie oczywiście z Polski, z Ukrainy 
i z Rosji. Podczas, czy raczej na zakończenie ob-
rad tego forum wręczono nagrodę MAX Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, za to, że 
przez 4 ostatnie kadencje komisja dawała dowody 
zainteresowania odpowiedzialnym ojcostwem i jego 
promocją.

Chciałbym również odczytać to, co zostało przy-
jęte na koniec forum. To deklaracja, która, jak my-
ślę, jest bardzo wartościowa. Brzmi ona następują-
co: „Jestem dorosłym mężczyzną, który ma rozum 
i zdolność decydowania o swoim losie. Jestem dumny 
z mojego pochodzenia, szanuję rodziców, kulturę i na-
ród, w którym się wychowałem. Mam niepowtarzalną 
osobowość i jedyne w swoim rodzaju zdolności. 
Postrzegam świat na swój unikalny sposób. Życie jest 
dla mnie najwspanialszym darem i zadaniem”. I dalej: 
„W moim życiu zdarzyło się coś, co na zawsze zmie-
niło moją tożsamość. Przyczyniłem się do tego, że na 
ziemi pojawił się ktoś, kto jak ja ma niepowtarzalną 
osobowość i talenty, postrzega świat na swój unikal-
ny sposób. Zostałem ojcem. Odkąd nim się stałem, 
nie potrafię i nie chcę się już inaczej opisywać. Dziś 
wobec moich przyjaciół – mężczyzn zgromadzonych 
na VIII Międzynarodowym Forum Ojców Tato.net, 
deklaruję wzięcie pełnej odpowiedzialności za moje 
ojcostwo. Uznaję je jako swoje powołanie i misję. 
Wierzę, że po to właśnie pojawiłem się na świecie, by 
dać życie moim dzieciom i poświęcić im wszystko, co 
we mnie najlepsze. W związku z tym deklaruję: utrzy-
mywać wysoki poziom osobistego zaangażowania 
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(senator A. Szwed) Proszę senatora sekretarza o odczytanie komu-
nikatów.

A, nie ma komunikatów.
Informuję, że protokół dwudziestego ósmego po-

siedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX ka-
dencji zostanie udostępniony senatorom w termi-
nie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac 
Senackich, pokój nr 255.

Zamykam dwudzieste ósme posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską mar-
szałkowską)

tym skrzyżowaniu miejsce wypadki, w tym wypadek 
śmiertelny. Wnoszę o rozważenie zabezpieczenia środ-
ków na realizację przebudowy skrzyżowania i wprowa-
dzenia stałych rozwiązań komunikacyjnych zapewnia-
jących bezpieczeństwo na skrzyżowaniu ulicy Zajęczej 
w Kłodzku i drogi krajowej nr 8. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 25)



Wyniki głosowań
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Wyniki głosowań

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1 R. Ambrozik + + + + - - + - - - - + + + - - - - - +
  2 A.M. Anders + + + + - - + - - - - + + + - - - - - +
  3 M. Augustyn - + + - - + - - + + + + - - + + + + + +
  4 A. Bielan + + + + - - + - - - - + + + - - - - - +
  5 G. Bierecki + + + + - - + - - - - + + + - - - - - +
  6 P. Błaszczyk + + + + - - + - - - - + + + - - - - - +
  7 A. Bobko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  8 R. Bonisławski - + + - - + - - + + + + ? - + + + + + +
  9 W. Bonkowski + + + + - - + - - - - + + ? - - - - - +
  10 M. Borowski - + + + ? ? ? ? ? ? ? ? - - + + + + + +
  11 B. Borusewicz - + + - - + - - + + + + - - + + + + + +
  12 B. Borys-Damięcka - + + - - + - - + + + + - - + + + + + +
  13 M. Budner + + + + ? - + ? - - ? + + ? - - - - - +
  14 J. Chróścikowski + + + + - - + - - - - + + + - - - - - +
  15 Z. Cichoń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  16 L. Czarnobaj - + + - - + - - + + + + - - + + + + + +
  17 G. Czelej + + + + - - + - - - - + + + - - - - - +
  18 J. Czerwiński + + + + - - + - - - - + + + - - - - - +
  19 D. Czudowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  20 W. Dobkowski + + + + - - + - - - - + + + - - - - - +
  21 J. Dobrzyński + + + + + - + - - - - + + + - - - - - +
  22 R. Dowhan - + + - - + - - + + + + - . . . . . . .
  23 J. Duda - + + - - + - - + + + + - - + + + + + +
  24 J. Fedorowicz - + + ? - + - - + + + + - - + + + + + +
  25 P. Florek + + + - - + - - + + + + - - + + + + + +
  26 R. Gaweł + + + + ? - + - - - - + + + - - - - - +
  27 A. Gawęda + + + + - - + - - - - + + + - - - - - +
  28 S. Gogacz + + + + - - + - - - - + + + - - - - - +
  29 M. Golba + + + + - - + - - - - + + . . . . . . .
  30 A. Grabowski + + + + - - ? - - - - + + + - - - - - +
  31 T. Grodzki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  32 M. Grubski - + + - - + - - + + + + - - + + + + + +
  33 J. Hamerski + + + + - - + - - - - + + + - - - - - +
  34 J.M. Jackowski + + + + - - + - - - - + + + - - - - - +
  35 A. Kamiński + + + + - - + - - - - + + + - - - - - +
  36 S. Karczewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  37 W. Kilian - + + - - + - - + + + + - - + + + + + +
  38 K. Kleina - + + - - + - - + + + + - - + + + + + +
  39 B. Klich - + + - - + - - + + + + ? - + + + + + +
  40 A. Kobiak - + + - - + - - + + + + - - + + + + + +
  41 M. Koc + + + + - - + - - - - + + + - - - - - +
  42 S. Kogut + + + + - - + - - - - + + + - - - - - +
  43 W. Komarnicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  44 T. Kopeć + + + + - - + - - - - + + + - - - - - +
  45 M. Kopiczko + + + + - - + - - - - + + + - - - - - +
  46 W. Kraska + + + + + - + - - - - + + + - - - - - +
  47 J.F. Libicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  48 M. Łuczak + + + + - - + - - - - + + + - - - - - +
  49 J. Łyczak + + + + - - + - - - - + + + - - - - - +
  50 R. Majer + + + + - - + - - - - + + + + - - - - +
  51 R. Mamątow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  52 M. Martynowski + + + + - - + - - - - + + + - - - - - +
  53 Ł. Mikołajczyk + + + + - - + - - - - + + + - - - - - +
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    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  54 A. Mioduszewski + + + + - - + - - - - + + + - - - - - +
  55 A. Misiołek - + + - - + - - + + + + - - + + + + + +
  56 K. Mróz + + + + - - + - - - - + + + - - - - - +
  57 G. Napieralski - + + - - + - - + + + + - - + + + + + +
  58 J. Obremski + + + + ? + - + - - + + + - - - - - - +
  59 B. Orzechowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  60 A. Pająk + + + + - - + - - - - + + + - - - - . +
  61 M. Pańczyk-Pozdziej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  62 G. Peczkis + + + + - - + - - - - + + + - - - - - +
  63 M. Pęk + + + + - - + - - - - + + + - - - - - +
  64 W. Piecha + + + + - - + - - - - + + + - - - - - +
  65 L. Piechota - + + - - + - - + + + + - - + + + + + +
  66 A. Pociej - + + - . . . . . . . . . . . . . . . .
  67 M. Poślednik - + + - - + - - + + + + - - + + + + + +
  68 M. Potoczny + + + + - - + - - - - + + + - - - - - +
  69 K. Probierz + + + + - - + - - . - . + + - - - - - +
  70 Z. Pupa + + + + - - + - - - - + + + - - - - - +
  71 K. Radziwiłł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  72 M. Rocki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  73 T. Romańczuk + + + + - - + - - - - + + + - - - - - +
  74 J. Rotnicka - + + - - + - - + + + + - - + + + + + +
  75 J. Rulewski - + + - - + - - + + + + - - + + + + + +
  76 J. Rusiecki + + + + + - + - - - - + + + - - - - - +
  77 S. Rybicki - + + - - + - - + + + + - - + + + + + +
  78 C. Ryszka + + + + - - + - - - - + + + - - - - - +
  79 J. Sagatowska + + + + - - + - - - - + + + - - - - - +
  80 M. Seweryński + + + + - - + - - - - + + + - - - - - +
  81 K. Słoń + + + + - - + - - - - + + + - - - - - +
  82 W. Sługocki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  83 A. Stanisławek + + + + - - + - - - - + + . - - - - - +
  84 L. Staroń + + + + ? ? ? + ? - + + + - ? + ? ? . +
  85 G. Sztark - + + - - + - - + + + + - - + + . + + +
  86 A. Szwed + + + + - - + - - - - + + + - - - - - +
  87 A. Szymański + + + + - - + - - - - + + + - - - - - +
  88 R. Ślusarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  89 P. Termiński - + + - ? + - - + + + + - - + + + + + +
  90 P. Wach - + + - - + - - + + + + - - + + + + + +
  91 A. Warzocha + + + + - - + - - - - + + + - - - - - +
  92 J. Wcisła + + + - . . . . + + + + - - + + + + + +
  93 K. Wiatr + + + + - - + - - - - + + + - - - - - +
  94 J. Włosowicz + + + + - - + - - - - . + + - - - - - +
  95 A. Wojtyła + + + + - - + - - - - + + + - - - - - +
  96 A. Zając + + + + - - + - - - - + + + - - - - - +
  97 J. Zając . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  98 B. Zdrojewska - + + - - + - - + + + + - - + + + + + +
  99 P. Zientarski - + + - - + - - + + + + - - + + + + + +
  100 J. Żaryn + + + + + - + + - - - + + ? - - - - - +
 
  Głosujących 85 85 85 85 83 83 83 83 84 83 84 82 84 81 82 82 81 82 80 82
  Za 58 85 85 57 4 27 53 3 27 27 29 81 56 49 28 28 26 27 27 82
  Przeciw 27 0 0 27 73 54 27 78 55 55 53 0 26 29 53 54 54 54 53 0
  Wstrzymało się 0 0 0 1 6 2 3 2 2 1 2 1 2 3 1 0 1 1 0 0
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Wyniki głosowań

    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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    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
  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 82 82 82 82 81 81 81 81 81 81 81 81 81 78
  Za 82 82 27 82 80 81 81 79 81 81 81 81 81 77
  Przeciw 0 0 54 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  Wstrzymało się 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki w dyskusji  
nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mamy przed sobą kolejny projekt ustawy, która pozwoli usunąć z przestrzeni publicznej ostatnie, mam 

nadzieję, budowle gloryfikujące ustrój totalitarny, głównie komunistyczny, choć nie tylko komunistyczny. 
Przypomnę, że tzw. ustawa matka z 1 kwietnia 2016 r., która dotyczyła zakazu propagowania komunizmu 
lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, weszła 
już w życie. Ustawa ta eliminowała z przestrzeni publicznej już istniejące nazwy dróg, ulic, mostów, placów 
i innych obiektów propagujące symbole ustrojów totalitarnych.

Ponieważ chcieliśmy, aby ta pierwsza ustawa weszła szybko w życie, nie uregulowano w niej kwestii 
dotyczących usunięcia obiektów budowlanych o charakterze nieużytkowym, takich jak pomniki, obeliski, 
popiersia, tablice pamiątkowe, napisy i inne znaki. Nie ulega wątpliwości, że takie budowle mają szkodliwy 
wpływ na społeczeństwo, zwłaszcza na młode pokolenie, pozwalają bowiem zwolennikom totalitaryzmu na 
propagowanie ich poglądów, a także upamiętniają wydarzenia i osoby mające zbrodniczy wpływ na historię 
Polski. W przypadku tej pierwszej ustawy mieliśmy świadomość konieczności jej uzupełnienia tak, aby oczy-
ścić polską przestrzeń publiczną ze wszystkich reliktów przeszłości, a zarazem zabezpieczyć nas przed ich 
pojawieniem się w przyszłości.

W projekcie ustawy znajduje się katalog obiektów budowlanych, które powinny zostać usunięte. Dzięki temu 
samorządy będą mogły podjąć skuteczne działania w celu oczyszczenia przestrzeni publicznej z symboli totali-
tarnych, jednak zgodnie z założeniami nowelizacji przepisom dotyczącym usuwania przedmiotowych obiektów 
budowlanych nie podlegają groby, miejsca pochówku, a w szczególności cmentarze wojenne. Są to miejsca 
pamięci i spoczynku ofiar wojennych – zarówno żołnierzy, jak i ludności cywilnej. Tej kwestii dotyczą również 
zobowiązania międzynarodowe zawarte między RP a np. Federacją Rosyjską, w które nie należy ingerować.

Projekt słusznie zakłada, że proces dekomunizacji nadzorowaliby wojewodowie w porozumieniu z IPN. 
Na gruncie przywołanej regulacji mogą pojawić się trudności w ustaleniu organu II instancji właściwego do 
rozpatrzenia odwołania od decyzji wojewody nakazującej usunięcie pomnika. Z uwagi na charakter spraw, 
które będą załatwiane w drodze wskazanego rozstrzygnięcia wojewody – nakaz usunięcia pomnika – orga-
nem odwoławczym będzie minister kultury i dziedzictwa narodowego. Dodatkowo za takim rozwiązaniem 
przemawia fakt wyłączenia spod regulacji ustawy pomników wpisanych do rejestru zabytków. Tym samym to 
jedynie minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego będzie mógł zweryfikować to, 
czy decyzja wojewody nakazująca usunięcie pomnika nie dotyczy obiektu wpisanego do rejestru zabytków, 
co może być np. argumentem podniesionym w odwołaniu od takiego rozstrzygnięcia. Zadania i kompetencje 
organu odpowiedzialnego za ochronę zabytków wykonuje, w imieniu wojewody, wojewódzki konserwator 
zabytków, którego działania podlegają nadzorowi sprawowanemu przez generalnego konserwatora zabytków.

Oblicza się, że na terenie Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się obecnie ponad 500 obiektów budowlanych, 
które powinny zniknąć z przestrzeni publicznej i z całą pewnością powstaną różne problemy związane z wy-
konaniem ustawy. Na przykład w wielu komendach Policji znajdują się tablice czy popiersia upamiętniające 
funkcjonariuszy SB i milicjantów, którzy zasłużyli się, działając na rzecz władzy ludowej. W całym kraju jest co 
najmniej kilkadziesiąt takich symboli – poza tablicami są także pomniki i obeliski. Nie ulega wątpliwości, że te 
symbole stanowią upamiętnienie czegoś, co pozostaje w sprzeczności z naszą racją stanu, poczuciem godności 
narodowej oraz wartością, jaką jest niepodległość, i dlatego powinny zostać usunięte z przestrzeni publicznej.

Są sytuacje proste, kiedy treść napisów, ich znaczenie ewidentnie wskazują na to, że powinny zostać usu-
nięte, a miejsca, w których się znajdują – np. budynki komend czy komisariatów – pozwalają łatwo to zrobić. 
Bywa jednak tak, że nie jest to oczywiste, bo np. napisy są tak sformułowane, że trzeba dokładniej zbadać, co 
rzeczywiście było przedmiotem upamiętnienia. Oczywiste jest np. to, że należy usunąć tablicę znajdującą się 
na siedzibie warszawskiego zarządu CBŚP, która upamiętnia poległych w walce o utrwalenie władzy ludowej 
737 funkcjonariuszy MO i SB z województwa warszawskiego. Z kolei analizy wymagają symbole upamiętniające 
np. milicjantów „poległych w walce z bandytami”. Jak powiedział wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński, może 
się pod tym kryć zarówno walka z podziemiem niepodległościowym, jak i rzeczywista sytuacja, czyli śmierć 
milicjanta spowodowana działaniem przestępców. Minister Zieliński przypomniał, że wśród funkcjonariuszy 
MO byli też tacy, którzy sprzeciwiali się ówczesnej władzy i byli przez nią szykanowani. Poinformował, że do 
MSWiA zwróciło się Stowarzyszenie „Godność” skupiające funkcjonariuszy MO represjonowanych w PRL 
i ich rodziny, apelując o to, by nie usuwać np. tablic znajdujących się na budynku Komendy Stołecznej Policji 
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czy szkoły policyjnej w Katowicach, bo upamiętniają one milicjantów, którzy domagali się zmian w milicji. 
Minister zaznaczył, że trzeba te zagadnienia wyjaśniać i rozróżniać.

Policja to obecnie największa służby mundurowa mająca swoją dumną historię, milicja zaś, podobnie jak 
Służba Bezpieczeństwa, za czasów PRL była jedną z formacji bezwzględnie wykorzystywanych do utrwalania 
systemu komunistycznego i zwalczania patriotycznych dążeń do wolności. Szkoda, że mimo ćwierćwiecza 
polskiej suwerenności w wielu miejscach wciąż występują różne symbole gloryfikujące tamte działania, tamte 
formacje i tamtą epokę.

I jeszcze pytanie: co stanie się z usuniętymi tablicami, pomnikami i obeliskami? Czy powinny one zostać 
zgromadzone w jednym miejscu, czyli zachowane jako haniebne świadectwo epoki, zachowane także po to, by 
można było do nich sięgać np. w celach naukowych? A może należy je zdemontować i zniszczyć jako symbol 
zła? Jak sądzę, odpowiedź przyniesie życie.
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mamy w Senacie dopiero przedsmak problemu CETA, czyli opowiedzenia się za bardzo kontrowersyjną 

umową handlową o wolnym rynku między Unią Europejską a Kanadą. Poufne negocjacje w tej sprawie za-
kończyły się w sierpniu 2014 r., a 23 września 2016 r. w Bratysławie europejscy ministrowie handlu wstępnie 
zadeklarowali jej przyjęcie. 27 października ma ją ratyfikować Komisja Europejska. Aby umowa weszła w życie, 
musi ją parafować wszystkich 27 państw UE.

Licząca ponad 2 tysiące stron umowa ma swoich zwolenników oraz zagorzałych przeciwników. Zwolennicy 
twierdzą, że umowa posłuży ogólnemu dobrobytowi, konkretnie Kanada otworzy swój rynek dla polskich to-
warów. W przypadku np. produktów rolnych skorzystają na tym producenci nabiału, napojów alkoholowych, 
owoców i warzyw. Uproszczone zostaną procedury dopuszczenia do rynku, co obniży koszty, zwłaszcza dla 
mniejszych przedsiębiorstw zainteresowanych eksportem. W momencie wejścia w życie umowy bezcłowo 
odbywać się będzie 91% handlu w ramach eksportu do Kanady. Co ważne, produkty niespełniające wymogów 
UE nie będą mogły być importowane i CETA nic tu nie zmienia. Przeciwnicy CETA mają jednak poważne 
wątpliwości, podobne do tych, jakich doświadczyliśmy, otwierając nasz kraj bez żadnych zabezpieczeń na rynek 
europejski: przyniosło to Polsce różne negatywne skutki. A jakie negatywne skutki może przynieść CETA?

Choć zapewni ona unijnym, a więc także polskim przedsiębiorcom większe możliwości prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej w Kanadzie, to będzie korzystna wyłącznie dla wielkich firm ponadnarodowych. Takich 
jest większość w Kanadzie. Największe niebezpieczeństwo grozi naszemu rynkowi rolnemu. Kanadyjczycy 
zezwalają np. na sprzedaż jabłek modyfikowanych genetycznie, co uderzy głównie w Polskę, gdzie produkcja 
jabłek jest największa w UE. W Kanadzie został dopuszczony do sprzedaży nawet genetycznie modyfikowany 
łosoś jako produkt spożywczy. Ponadto zniesienie barier podatkowych i celnych np. na zmodyfikowaną pszenicę 
i kukurydzę, na mięso i sery doprowadzi do zanikania małych gospodarstw rodzinnych, a także do wyelimino-
wania upraw ekologicznych. W konsekwencji Polska ze swoimi milionami drobnych rolników, wielkimi lasami 
i zachowaną bioróżnorodnością, zamiast być europejską i światową potęgą w produkcji żywności ekologicznej, 
uzależni się całkowicie od importu taniej żywności z Zachodu.

Tak polityka wobec CETA wygląda od złej strony. Ale, jak oświadcza rząd, są w umowie pewne zabezpie-
czenia i wyjątki, które pozwolą chronić własny rynek. Premier Beata Szydło zapewniła, że Polska nie przyjmie 
żadnej umowy, która będzie godzić w interesy Polaków i polskich przedsiębiorców oraz rolników. Jak potwier-
dza, rolnicy będą chronieni kontyngentami taryfowymi i okresami przejściowymi. Dla przykładu, w sektorze 
mięsnym: w imporcie wołowiny z Kanady będzie obowiązywał kontyngent w wysokości 45 tysięcy ton, co 
odpowiada 0,6% unijnego rynku. Jednym słowem, CETA nie wpłynie na wielkość i strukturę produkcji rolnej 
w Polsce.

I wreszcie, aby dodatkowo zabezpieczyć polski interes, Sejm przegłosował poprawkę do uchwały, która 
nakłada obowiązek ratyfikacji CETA większością 2/3 głosów w Sejmie i Senacie.

Obecnie zarówno w Europie, jak i w Polsce rozpoczęły się protesty i manifestacje przeciw umowie CETA. 
Między innymi rolnicza „Solidarność” zaapelowała do rządu i parlamentu o odrzucenie tej umowy, podkreśla-
jąc, że traktat stanowi zagrożenie dla funkcjonowania polskich gospodarstw rodzinnych i rolnictwa. Ponadto 
napływ tańszej, choć gorszej kanadyjskiej żywności, spowoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności; 
kanadyjskie normy nie spełniają europejskich standardów.

Podkreśla się również, że Kanada jest tak mocno powiązana gospodarczo ze Stanami Zjednoczonymi 
umową NAFTA, iż umowa CETA wprowadzi tylnymi drzwiami produkty z USA do Europy. A to byłoby już 
znacznie bardziej niebezpieczne, ponieważ dotrze do nas żywność z GMO, pełna pestycydów, zabronionego 
u nas hormonu wzrostu itp. Jeśli nawet to wykryjemy i będziemy chcieli zablokować, to decydować będzie 
arbitraż, w którym prawnicy wielkich korporacji rekomendowani władzom UE i Kanady mogą nie działać na 
naszą korzyść. Doświadczyliśmy tego ostatnio przy tzw. podatku handlowym, kiedy to lobbyści wielkich sieci 
hurtowych i supermarketów w Polsce zablokowali w Brukseli jego wprowadzenie.

Zwolennicy wprowadzenia CETA twierdzą ponadto, że nawet po podpisaniu CETA, kiedy będzie tymcza-
sowo stosowana w zakresie unijnych kompetencji, będzie można z niej się wycofać do czasu ratyfikacji przez 
wszystkie państwa członkowskie UE. Jak sądzę, wejście w życie jej części handlowej faktycznie pozwoli 
w pierwszych latach skorzystać na umowie, ale czy naprawdę – w przypadku jej negatywnych skutków – 
będzie można się wycofać? Obawiam się, że nie będzie to możliwe. Zadba o to międzynarodowy arbitraż, 
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a przede wszystkim lobbyści wielkich koncernów. Odszkodowania w tej sytuacji mogą być większe aniżeli 
wcześniejsze korzyści.

Warto również pamiętać o sondzie na portalu Interia.pl. Na pytanie, czy jesteś za podpisaniem umowy CETA 
między Unią Europejską a Kanadą, „tak” odpowiedziało 9% osób, „nie” – 91%. Głosowały ponad 2 tysiące osób.

Generalnie jestem za obalaniem przeszkód dla handlu, otwieraniem rynku czy zwalczaniem protekcjonizmu. 
Jednak nie wszystko służy tzw. ogólnemu dobrobytowi. Poważne wątpliwości, jakie pojawiły się w przypadku 
CETA, należy absolutnie wziąć pod uwagę i dopóki nie będzie poważniejszych badań i ekspertyz, czy umowa 
opłaca się polskiej gospodarce, wstrzymać się od decyzji.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Mieczysława Augustyna

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z przedłużającą się procedurą przekazania samorządowi miasta Piły terenów dawnego lotniska 

wojskowego oraz terenów okołolotniskowych proszę Pana Ministra o potwierdzenie woli przekazania tych 
nieruchomości i osobiste zaangażowanie się w ten proces.

Lotnisko typu general aviation może być znaczącym bodźcem do rozwoju całego subregionu. Już dziś korzy-
sta z tego lądowiska kilkunastu przedsiębiorców, przylatują tu niewielkie samoloty pasażerskie, odbywają się 
tu liczne zawody i pokazy. Słaby ekonomicznie powiat nie potrafił sprostać zadaniu unowocześnienia lotniska 
nawet w podstawowym zakresie i zwrócił je Skarbowi Państwa. Ustaliłem następujące fakty.

1. Prezydent miasta Piły potwierdził wolę przejęcia terenów lotniska oraz, jeśli to będzie konieczne, terenów 
okołolotniskowych. Miasto zmieniło plan zagospodarowania i jest przygotowane na to, aby zainwestować na 
tyle, by móc uzyskać w tym przypadku status lotniska o ograniczonej certyfikacji.

2. Ministerstwo Obrony Narodowej podtrzymało wolę przekazania lotniska i terenów okołolotniskowych, 
jednakże mogłoby to nastąpić dopiero w momencie ukazania się rozporządzenia zawierającego wykaz obiektów, 
które mogą być przekazane innym podmiotom.

W związku z powyższym proszę o informację, na jakim etapie jest załatwianie tej sprawy. Czy ministerstwo 
podtrzymuje wolę przekazania lotniska? Kiedy ukaże się odpowiednie rozporządzenie? 

Byłbym wdzięczny za możliwie najszybszą odpowiedź, tak bym mógł poinformować w tej sprawie coraz 
bardziej zniecierpliwionych mieszkańców, organizacje przedsiębiorców i samorządy.

Z poważaniem 
Mieczysław Augustyn 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Mieczysława Augustyna

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Coraz więcej jednostek samorządu terytorialnego dostrzega pilną potrzebę podnoszenia standardu życia osób 

chorych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych. Gminy zmuszane są bardzo często do organizowania własnymi 
siłami oryginalnych form pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, służąc z jednej strony mieszkańcom 
i ich rodzinom, a z drugiej strony nie rujnując swojego budżetu. Szczególnie ważne jest, aby pomagać rosnącej 
grupie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Samorządy, ze względu na wyjątkowy charakter tego 
rodzaju wsparcia, mogły do tej pory liczyć na pomoc państwa w tworzeniu i prowadzeniu środowiskowych 
domów samopomocy.

Odpowiadając na apel samorządowców północnej Wielkopolski, zwracam się do Pani Minister z zapytaniem, 
czy kierowane przez Panią ministerstwo przewiduje w najbliższym czasie – a jeśli tak, to kiedy – podtrzyma-
nie i podwyższenie wsparcia finansowego dla organizacji środowiskowych domów samopomocy. Wiele gmin 
podjęło w tym celu istotne zobowiązania – bardzo często zaadaptowały budynki na potrzeby takich ośrodków 
i poczyniły kosztowne zakupy. Tego typu decyzje były następstwem ustaleń pomiędzy samorządowcami 
a wojewodami. Niestety na pewnym etapie realizacji okazało się, że mimo złożonych wniosków planowane 
inwestycje nie doczekają się realizacji ze względu na brak środków.

Uprzejmie proszę o informację, jakie działania podejmie ministerstwo, aby umożliwić powstawanie nowych 
środowiskowych domów samopomocy.

Z wyrazami szacunku 
Mieczysław Augustyn 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława 
Gowina

Szanowny Panie Premierze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o uwzględnienie poniższych uwag do koncepcji zmian al-

gorytmu podziału dotacji podstawowej dla uczelni akademickich oraz zawodowych.
Do mojego biura senatorskiego udali się przedstawiciele Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 

Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy w trosce o stabilność finansową pracowników uczelni oraz jej dobro 
wnoszą o uwzględnienie poniższych uwag do ww. koncepcji.

1. Uwaga dotycząca stałej przeniesienia – zmiana z 0,65 na 0,5. 
Jest to zbyt gwałtowna zmiana współczynnika przeniesienia. Jest to duży problem dla uczelni, które przez 

lata dopasowywały się do obowiązującego algorytmu. Wprowadzenie tak radykalnej zmiany może przyczynić 
się do zmniejszenia efektów podejmowanych od lat działań. Wprowadzenie korytarza ograniczającego roczną 
zmianę dotacji o +/-5% względem dotacji z roku poprzedniego może skutkować dużymi trudnościami w regu-
lowaniu bieżących zobowiązań uczelni. W tym przypadku zasadne byłoby przyjęcie kroczącego wskaźnika 
korekty dotacji, począwszy od +/-2% w pierwszym roku oraz docelowo +/-5% w latach kolejnych.

2. Referencyjna wartość wskaźnika SSR na poziomie równym 12 oraz granice dopuszczalnego odchylenia +/-1%. 
W tym przypadku potrzebny jest co najmniej rok na dopasowanie się uczelni do proponowanych zmian. 

W pierwszym roku dopuszczalne odchylenie powinno wynosić mniej niż +/-2(2,5). Uniwersytety mają do 
czynienia ze znacznie większym zróżnicowaniem grup na poszczególnych kierunkach i wydziałach, co nie 
wpływa negatywnie na jakość kształcenia. Wobec powyższego na uniwersytetach niemożliwe jest bezpośrednie 
przełożenie algorytmu podziału dotacji na poszczególne wydziały.

3. W koncepcji zmian algorytmu wskaźnik kadrowy określany na podstawie kategorii jednostek naukowych 
przyznawanych poszczególnym jednostkom w uczelni z przypisaniem tym kategoriom odpowiednich wag 
wynosi odpowiednio: A+ = 1,5; A = 1,0; B = 07; C = 0,4. 

W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie bardziej rozbudowanego wskaźnika, 
który uwzględniłby kategoryzację wydziałów, ale także liczbę uprawnień do doktoryzowania i habilitowania. 
Do tej pory uzyskanie tych uprawnień było jednym z podstawowych celów każdej uczelni publicznej.

4. W składniku badawczym proponuje się uwzględnienie wszystkich rodzajów projektów naukowo-badaw-
czych realizowanych przez uczelnie wyższe, a finansowanych m.in. ze środków MNiSW, NCBiR, FNP czy UE.

Proponowane powyżej zmiany pozwolą uczelniom na prowadzenie odpowiedniej, długookresowej polityki 
oraz strategii dostosowawczej w taki sposób, by mogły wpływać na poziom otrzymywanej dotacji podstawowej. 
Zaproponowana w koncepcji zmiana jest zbyt radykalna dla mniejszych, regionalnych uczelni. Uzasadnione 
w tym przypadku jest wprowadzenie proponowanej lub nieco niższej różnicy we wskaźnikach.

Wobec powyższego proszę o przedstawienie stanowiska Pana Premiera wobec wymienionych propozycji mo-
dyfikacji koncepcji zmian algorytmu podziału dotacji podstawowej dla uczelni akademickich oraz zawodowych.

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 wzięcie pod uwagę licznych zastrzeżeń w związku z pro-

jektem rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
Projekt ww. rozporządzenia spotyka się z krytyką nie tylko środowiska samorządowego, ale także legislacyj-

nego. Obecnie to samorządy podejmują decyzje o liczbie frakcji segregacyjnych. W ich kompetencji jest także 
określenie kolorów pojemników na odpady. Dużym problemem dla gmin byłoby w tej chwili przebudowywanie 
całego systemu segregacji w myśl idei ujednolicenia liczby frakcji oraz kolorystyki pojemników.

Projekt ponadto jest niezgodny z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (DzU z 2016 r. poz. 250 ze zm.). Przepisy ustawy, które upoważniają m.in. do selektywnego zbierania 
odpadów, nie przewidują zbierania odpadów komunalnych w workach. Znajdujemy tam tylko odniesienie do 
pojemników. Obecnie wiele jednostek samorządowych bazuje na zbiórce odpadów właśnie w workach. Kolejną 
kwestią jest zapis dotyczący „zapewnienia zabezpieczenia odpadów przed pogorszeniem jakości zebranych frakcji 
dla przyszłych procesów ich przetwarzania”. Jest to przepis bardzo ogólny i przez to nieczytelny. W związku 
z powyższym należałoby pochylić się najpierw nad samą ustawą, a następnie procedować rozporządzenie.

Proszę o przedstawienie stanowiska Pana Ministra wobec wymienionych uwag dotyczących rozporządzenia 
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Gawła

Oświadczenie skierowane do ministra – członka Rady Ministrów, zastępującego ministra Skarbu Państwa, 
Henryka Kowalczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, czy istnieje możliwość wykupienia lokali mieszkalnych po 

cenach preferencyjnych przez mieszkańców budynku przy ulicy (…) we W., znajdującego się na gruncie Skarbu 
Państwa, w użytkowaniu wieczystym spółki (…) SA. 

Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, że w przypadku sprzedaży mieszkań w innych budynkach 
wielorodzinnych stanowiących własność spółki (…) SA możliwy był wykup po cenach preferencyjnych przez 
najemców będących wieloletnimi pracownikami spółki (…) SA.

Z wyrazami szacunku 
Robert Gaweł
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kamińskiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, do pełniącego obowiązki preze-
sa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Jacyny oraz do dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia Jerzego Szafranowicza

Szanowni Państwo!
W związku z postulatami kierowanymi przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej zwracam się o – odpo-

wiednio – poparcie, akceptację i ogłoszenie przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach postępowania 
konkursowego w zakresie hematologii – hospitalizacji.

Pragnę wskazać, iż Oddział Chorób Wewnętrznych i Hematologii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej 
zajmuje się schorzeniami hematologicznymi od blisko 30 lat. Jest to oddział nie tylko wyremontowany i świet-
nie wyposażony, ale posiadający także specjalistyczną kadrę medyczną. Zatrudnia 4 specjalistów hematologii, 
a w gronie tym znajduje się także ordynator oddziału. Niemalże każdy pacjent – tak z naszego regionu, jak z te-
renów ościennych – u którego stwierdzono zaburzenia układu krwiotwórczego lub który leczony był przewlekle 
w ośrodkach klinicznych, kierowany jest do bielskiego szpitala wojewódzkiego. W związku z przyjmowaniem 
tych chorych szpital ponosi znaczne wydatki m.in. na diagnostykę, leczenie specjalistyczne, krew, preparaty 
krwiopochodne itd.

Warto zaznaczyć, iż w związku z tym dostępność leczenia w zakresie chorób wewnętrznych jest ograni-
czona, gdyż niemal połowę limitu przyjęć przeznacza się na pacjentów specjalistycznych – hematologicznych.

Obecnie pacjenci hematologiczni rozliczani są w kontrakcie na choroby wewnętrzne. Oznacza to rozliczanie 
wg niższej skali punktowej, niższej niż w przypadku chorych leczonych na oddziale hematologii. Wszelkie 
związane z tym koszty – m.in. zaopatrzenie w krew i preparaty krwiopochodne – pochłaniają dużą część 
wartości punktowej kontraktu całościowego przypadającej na ten oddział, co jest główną przyczyną braku 
bilansowania się tej działalności.

Rozliczanie pacjentów hematologicznych w ramach kontraktu na choroby wewnętrzne nie tylko przynosi 
Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bielsku-Białej straty, ale w konsekwencji powoduje również nieuzyskiwanie 
zapłaty w ewentualnych ugodach kończących dany rok. Niemożliwym staje się z kolei hamowanie przez dy-
rekcję szpitala niewykonania kontraktu ze względu na rodzaj choroby pacjenta – pacjenta, którego życie jest 
zagrożone i któremu opieki odmówić nie można.

Niska wartość kontraktu i permanentne jego nadwykonywania generują w konsekwencji ogromną stratę 
dla szpitala.

Rozszerzenie zakresu działalności oddziału o umowę w zakresie hematologii wpłynie w ocenie przedstawi-
cieli szpitala na usprawnienie działania oddziału i zmniejszenie strat finansowych szpitala. Nade wszystko jednak 
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej będzie w stanie odpowiedzieć na potrzeby zdrowotne naszego regionu 
w tym obszarze. Nadmienić tu należy, iż w południowo-wschodniej części województwa śląskiego i w przyle-
głych rejonach Małopolski obejmującej ponad 1,5 mln mieszkańców brak jest innego oddziału specjalizującego 
się w schorzeniach hematologicznych. Bez odrębnego kontraktu na oddział hematologiczny bielski szpital nie 
będzie w stanie dalej funkcjonować, co nie tylko istotnie odbije się na bezpieczeństwie zdrowotnym pacjentów 
hematologicznych, ale w skrajnych przypadkach może też stanowić bezpośrednie zagrożenie dla ich życia.

Mając to na uwadze, zwracam się z prośbą o osobiste zainteresowanie się istotą przedstawionej sprawy 
i w konsekwencji wskazanie, czy podjęte zostaną odpowiednie działania skutkujące – w oparciu o postanowie-
nia art. 161b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 nr 581 z późn. zm.) – ogłoszeniem przez Śląski Oddział Wojewódzki 
NFZ w Katowicach konkursu w zakresie hematologii – hospitalizacji.

Andrzej Kamiński 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Karczewskiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Chciałbym zwrócić uwagę na problem polskich emerytów mieszkających na stałe w Stanach Zjednoczonych. 

Sprawa dotyczy często sygnalizowanego problemu ubezpieczenia zdrowotnego podczas pobytu w kraju osób 
posiadających obywatelstwo polskie i pobierających świadczenie emerytalne z Polski. Według Ministerstwa 
Zdrowia osobom tym nie przysługuje obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w Polsce ze względu na zamiesz-
kanie poza UE.

Polscy emeryci mieszkający w USA będący polskimi obywatelami nie są według Ministerstwa Zdrowia 
objęci ubezpieczeniem zdrowotnym, chociaż podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z racji po-
bierania emerytury. Odmowa Ministerstwa Zdrowia w tym zakresie wydaje się dyskryminować emerytów 
zamieszkujących w USA.

W związku z tym uprzejmie proszę o udzielenie informacji, czy w Ministerstwie Zdrowia planowane są 
działania zmierzające do rozwiązania tego problemu.

Stanisław Karczewski
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Oświadczenie złożone  
przez senatora Tadeusza Kopcia

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
W roku 2020 zakończy się kolejna perspektywa finansowa Unii Europejskiej, a tym samym wyczerpana 

zostanie obecna pula środków unijnych z funduszy strukturalnych, z których korzystają województwa, m.in. 
poprzez regionalne programy operacyjne. W ramach tych instrumentów poszczególne regiony samodzielnie 
negocjowały z Komisją Europejską zakres i obszary wsparcia, co znajduje teraz odbicie w tematyce realizowa-
nych w regionach projektów, jak również w ich montażu finansowym. Wysoka dostępność funduszy unijnych 
na wybrane cele ukierunkowała aktywność samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych właśnie na 
to źródło finansowania inwestycji. Znacznie mniejszym zainteresowaniem cieszą się partnerstwo publiczno-
-prywatne czy tzw. instrumenty zwrotne. Można zatem stwierdzić, iż finansowanie polityki regionalnej zdo-
minowane jest obecnie przez środki unijne, w których pozyskiwaniu wiele podmiotów się wyspecjalizowało.

Nawiązując jednakże do wspomnianej już, trwającej do roku 2020, obecnej perspektywy unijnej, chciałbym 
zwrócić uwagę na potencjalne ograniczenie dostępności funduszy europejskich po tym okresie, a co za tym 
idzie – konieczność upowszechniania alternatywnych modeli finansowania inwestycji i rozwoju. Wiele takich 
perspektywicznych rozwiązań zawiera przygotowany przez Pana Premiera Plan na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju. Podczas konsultacji społecznych tego dokumentu na spotkaniu w Żywcu, w dniu 23 września br., pan 
minister Jerzy Kwieciński wspomniał również o zamiarze większego wykorzystania kontraktów regionalnych. 
Przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej tzw. kontrakty wojewódzkie były efektywnym narzędziem 
finansowania wielu ważnych dla regionów inwestycji, ale przede wszystkim umożliwiały skuteczną koordy-
nację i współpracę na szczeblu rządowym i regionalnym, jeśli chodzi o istotne dla regionów kierunki działań 
rozwojowych. 

Dla przykładu, pierwszy kontrakt wojewódzki dotyczący ówczesnego województwa katowickiego podpisano 
w roku 1995. W efekcie tego powstała m.in. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Od tego czasu, w ramach 
wdrażania tego instrumentu, udało się zrealizować ważne dla regionu projekty m.in. z zakresu infrastruktury 
drogowej, systemu ochrony zdrowia, bazy oświatowo-wychowawczej, sportowej, turystyczno-wypoczynkowej 
czy też kulturalnej. 

Obecnie rolą tzw. kontraktu terytorialnego jest zapewnienie warunków do realizacji wdrażanych na pozio-
mie regionów programów operacyjnych dofinansowanych ze środków unijnych i krajowych. Jak wspomniano 
wcześniej, po roku 2020 te możliwości mogą zostać znacząco ograniczone. 

Chciałbym zatem zapytać Pana Premiera o plany dotyczące przyszłości kontraktów regionalnych z punktu 
widzenia wykorzystania tych instrumentów w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju na potrzeby współ-
pracy strony rządowej i samorządowej w zakresie kluczowych dla regionów kierunków rozwoju. 

Panie Premierze, czy w ramach Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju województwo śląskie i inne 
regiony będą mogły liczyć na rozszerzenie zakresu kontraktów regionalnych i jaki kształt przewidziano dla 
tego typu porozumień szczebla rządowego i samorządowego?

Tadeusz Kopeć 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Tadeusza Kopcia

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Po roku 2000, w związku z formalizacją zamiaru przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, na pograniczu 

polsko-czeskim i polsko-słowackim, m.in. w powiatach żywieckim i cieszyńskim, umożliwiono samorzą-
dom oraz organizacjom pozarządowym korzystanie z funduszy przedakcesyjnych w ramach programu Phare 
Cross Border Cooperation, zaś po roku 2004 – z funduszy unijnych na rozwój współpracy transgranicznej 
(m.in. Interreg III A, Interreg V A). Na przestrzeni ostatnich 15 lat z funduszy tych skorzystało bardzo wielu 
beneficjentów, którzy wnieśli duży wkład w integrację społeczną sąsiadujących narodów oraz niwelowanie 
występujących na pograniczach antagonizmów (m.in. na tle przeszłości historycznej).

Wśród beneficjentów funduszy strukturalnych dominują samorządy lokalne, gdyż formuła realizacji pro-
jektu (refundacja wydatków po ich wydatkowaniu i rozliczeniu przez beneficjenta, w trybie kilkuszczeblowego 
procesu zatwierdzenia przez uprawnione do tego instytucje) bardzo wydłuża okres zwrotu zainwestowanych 
środków. Sytuacja ta utrudnia lub wręcz uniemożliwia udział w projektach organizacjom pozarządowym, które 
mają znacznie gorszą płynność finansową niż samorządy. Tymczasem to właśnie trzeci sektor wnosi bardzo 
wiele w rozwój stosunków społecznych na pograniczach. 

Przykładem tego może być wiele przedsięwzięć wdrażanych w Euroregionie Śląsk Cieszyński oraz 
Euroregionie Beskidy m.in. z udziałem Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej, 
które przyczyniły się do zacieśnienia relacji polsko-czeskich, umacniania dobrej współpracy i zapewnienia lep-
szych warunków do dobrego, wzajemnego poznania się obu narodów. Aktualnie zdecydowana większość gmin 
z powiatów cieszyńskiego i żywieckiego posiada porozumienia partnerskie z gminami czeskimi i słowackimi, 
a w ramach tych umów realizowane jest wiele wspólnych wartościowych dla obu stron działań. 

To tylko jeden z przykładów transgranicznego partnerstwa na poziomie lokalnym, które sprzyja również 
efektywnej współpracy na forum Grupy Wyszehradzkiej oraz na szerszym polu, międzynarodowym. Niestety 
w tych działaniach niewielki udział mają organizacje pozarządowe, którym brakuje środków na zapewnienie 
wkładu własnego do projektu transgranicznego, jak również na pokrycie kosztów całego projektu do czasu 
jego refundacji, mimo że właśnie w tych podmiotach kreowane jest najwięcej dobrych inicjatyw sprzyjających 
współpracy polsko-czeskiej i polsko-słowackiej.

W związku z powyższym chciałbym zapytać Pana Ministra, czy istnieje możliwość ustanowienia przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych funduszu wspierającego polskie organizacje pozarządowe aplikujące 
o szczególnie wartościowe z punktu widzenia interesu naszej polityki zagranicznej projekty transgraniczne 
w zakresie choćby częściowego bezzwrotnego sfinansowania wkładu własnego do projektu i czasowego udo-
stępnienia środków na pokrycie wydatków w projekcie do czasu ich refundacji, np. przy zaangażowaniu Banku 
Gospodarstwa Krajowego. 

Jestem przekonany, że wsparcie organizacji pozarządowych w tym zakresie przyniesie bardzo dobre rezultaty, 
jeśli chodzi o rozwój dobrosąsiedzkich stosunków polsko-czeskich i polsko-słowackich, a tym samym umocni 
nasz region w Unii Europejskiej.

Tadeusz Kopeć 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Obremskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W zeszłym miesiącu media doniosły o trzech kolejnych ukaranych kierowcach jeżdżących w systemie 

Uber. Wydaje mi się, że niezbyt dobrze o stanie prawa w RP świadczy fakt, iż proceder, o którym od kilku lat 
głośno na świecie, a który ma miejsce w Polsce od ponad roku, nie jest jednoznacznie określony jako legalny 
lub nielegalny, zaś na tysiące będących w tym systemie kierowców kilku zostało ukaranych, co oznacza, że 
prawdopodobieństwo ukarania leży w granicach statystycznego błędu.

Wydaje mi się też, że walka z systemem Uber jest przykładem walki starego z nowym, niekoniecznie lep-
szym, jednak wkraczającym wraz z postępem technologicznym. Być może nadszedł moment, by przyjrzeć 
się prawu o przewozie osób i zobaczyć, ile rozwiązań należałoby technologicznie zaktualizować. Czy w dobie 
smartfonów i kart płatniczych elektroniczny system fakturowania może zastąpić kasę fiskalną, a monitoring 
GPS może zastąpić mechaniczne systemy taryfikacji i zliczania kilometrów? I wreszcie, czy w dobie wszech-
-obecnych nawigacji, dostępnych nawet w telefonie, konieczny jest egzamin z topografii miast? Może inne 
umiejętności kierowcy są bardziej kluczowe? A może należałoby ustalić – wzorem innych egzaminów, np. 
prawniczych czy ekonomicznych – iż w trakcie tego egzaminu korzystać można z takich materiałów, z jakich 
potem korzysta się w pracy?

Pojawienie się Ubera w Polsce nawet zdaniem UOKiK podniosło standard świadczenia usług przewozo-
wych. Podobne doświadczenia odnotowano w innych miejscach na świecie. I tak np. w Nowym Jorku znaczne 
ułatwienie stanowiło wprowadzenie kart płatniczych w taksówkach (teoretycznie dostępnych już wcześniej, ale 
w praktyce trudnych do użycia), a także wyższy standard usług, np. czystość w taksówkach.

Szanowny Panie Ministrze, czy planuje Pan w najbliższych czasie zmiany w prawie o przewozie osób, które 
w jasny sposób wskażą osobom chcącym sobie dorobić jako kierowcy, jak mogą to zrobić w legalny sposób?

Pozostaję z szacunkiem 
Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Obremskiego

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Parlamenty jedenastu krajów zastosowały wobec komisarzy europejskich tzw. procedurę żółtej kartki, to 

znaczy stwierdziły formalnie, że dyrektywa o pracownikach delegowanych nie spełnia kryteriów zasady po-
mocniczości, a pozaformalnie wysłały sygnał: dyrektywa jest dla nas politycznie nieakceptowalna i w dłuższej 
perspektywie oznacza demontaż jednego z filarów Unii Europejskiej, jakim jest wolny rynek usług.

Niestety Komisja Europejska nie zareagowała na to w żaden sposób, co moim osobistym zdaniem jest po 
prostu arogancją, zwłaszcza w obliczu Brexitu, który jawnie pokazuje, że polityka europejskich komisarzy jest 
nieakceptowalna, nawet za cenę jedności Unii.

Teraz, na skutek walki z tzw. dumpingiem socjalnym, koszty pracodawcy delegującego będą musiały być 
zbliżone do kosztów ponoszonych przez pracodawców w kraju docelowym, np. pracodawców francuskich czy 
niemieckich.

Szanowny Panie Ministrze, jakie będą następne kroki rządu RP w tej sprawie?

Pozostaję z szacunkiem 
Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Pan A.B., zam.: ul. (…) w K. od roku 2006 jest dzierżawcą nieruchomości rolnej o numerze ewidencyjnym 

(…) położonej w S. Umowa dzierżawy została zawarta ustnie z właścicielem nieruchomości, panem W.G., 
zam.: ul. (…) w K. W 2006 r. dzierżawiona działka rolna stała się przedmiotem postępowania egzekucyjnego 
toczącego się przed Sądem Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu (sygn. akt I Co 781/11). Sprawę przekazano 
Sądowi Okręgowemu w Opolu (sygn. akt II S 107/16). Organ wykonujący czynności egzekucyjne nie sprawdził 
(brak staranności w wykonywaniu zleconego zadania), kto faktycznie włada egzekwowaną nieruchomością. 
Nie sprawdzono, kto realizuje prawa i obowiązki wobec tych gruntów (np. tytułem obowiązków wobec Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). W związku z dzierżawieniem gruntów, co jest udokumentowane 
w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pan B. ma zobowiązania wobec agencji w postaci wy-
pełnienia warunków pakietów środowiskowych, które zostały mu przyznane. Dlatego po dziś dzień uprawia 
wspomnianą ziemię.

O toczącej się sprawie, w szczególności o licytacji gruntu, pan B. dowiedział się od osób trzecich: pana R.C. 
oraz prawników licytantów T. i I. K., zainteresowanych nieruchomością i żądających opuszczenia gruntów. 
Informację, że przestał być użytkownikiem uprawianych gruntów, otrzymał po zakończonej licytacji, do któ-
rej nie został dopuszczony i o której nie został poinformowany. Pan A.B. próbował, korzystając z dostępnych 
instrumentów prawnych, zniweczyć sprzedaż nieruchomości, ale bezskutecznie. 

Pokłosiem sprawy cywilnej jest bezprawne działanie pana R.C., który, mając świadomość, iż to pan B. 
użytkuje pole, w październiku oraz grudniu 2015 r. wtargnął na nie kilkukrotnie i zniszczył zasiewy oraz plo-
ny. Pomimo zgłoszenia sprawy na policję oraz wszczęcia postępowania karnego o czyn z art. 288 §1 kodeksu 
karnego sprawę umorzono. 

W zaistniałych okolicznościach, pomimo wielkich starań, pan B. nie ma możliwości użytkowania ani zaku-
pu nieruchomości. Efekty jego całorocznej uczciwej pracy na zajmowanym zgodnie z prawem gruncie zostały 
zniszczone przy biernej postawie organów ścigania.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Leszka Piechotę

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Niniejsze zapytanie kieruję w związku z wątpliwościami, które pojawiły się podczas bieżącej pracy biura 

senatorskiego oraz w związku z potrzebą przeanalizowania uprawnień i obowiązków adwokatów i aplikantów 
adwokackich w odniesieniu do zasad etyki zawodowej oraz pozostałych aktualnie obowiązujących przepisów. 
Biorąc pod uwagę powyższe, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące zapytanie.

Czy istnieją w aktualnym stanie prawnym ograniczenia niepozwalające na podjęcie przez adwokata pracy 
jako dyrektora biura senatorskiego lub czy podjęcie przez adwokata pracy jako dyrektora biura senatorskiego 
jest sprzeczne z zasadami etyki adwokackiej? Czy istnieją różnice w tym zakresie w odniesieniu do adwokatów 
czynnych zawodowo (prowadzących kancelarie adwokackie) oraz adwokatów, którzy nie są czynni zawodowo?

Proszę również o wskazanie: czy istnieją ograniczenia dotyczące pracy aplikanta adwokackiego jako dy-
rektora biura senatorskiego?

Kolejną kwestią, o której rozstrzygnięcie proszę, jest to, czy osoba pracująca jako dyrektor biura senatorskiego, 
po spełnieniu warunków ustawowych – w tym posiadania wykształcenia prawniczego oraz wymaganego stażu 
pracy – może przystąpić do egzaminu adwokackiego, nie spełniając wymogu odbycia aplikacji adwokackiej. 
Dodatkowo chciałbym prosić o udzielenie odpowiedzi na zapytanie, czy istniałaby możliwość rozważenia 
zmiany przepisów prawa w ten sposób, aby praktykę w biurze senatora uwzględnić jako okres trwania prak-
tyki zawodowej prawnika, będący wymogiem formalnym do przystąpienia do egzaminu zawodowego bez 
ukończenia aplikacji adwokackiej.

Powyższe informacje pozwolą na wyjaśnienie wątpliwości dotyczących organizacji pracy biur senatorskich 
oraz kwestii z zakresu etyki zawodowej adwokatów.

Z góry bardzo dziękuję za udzielenie informacji.

Z wyrazami szacunku 
Leszek Piechota
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Mariana Poślednika

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zgłaszają się do mnie samorządowcy z reprezentowanego przeze mnie okręgu wyborczego, zaniepokojeni 

konsekwencjami finansowymi, jakie poniosą samorządy w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 20 maja 
2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Skutki zmian regulacyjnych dotyczących farm wiatrowych już odczuwają inwestorzy, gdyż wzrosły ob-
ciążenia z tytułu podatków od nieruchomości. Instytucje, w których zobowiązania zaciągali drobni i średni 
właściciele farm na projekty do 6 MW, borykają się z problemem spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Potencjalne skutki gospodarcze to zarówno mniejsze podatki lokalne płacone przez inwestorów, jak i mniej 
kapitału prywatnego na zwiększenie kolejnej akcji kredytowej.

Czy ministerstwo oszacowało wielkość spadku wpływów z tytułu stawiania farm wiatrowych?
W jaki sposób ministerstwo planuje uzupełnić braki finansowe w samorządach spowodowane zmniejszonymi 

wpływami z tytułu podatku płaconego przez inwestorów farm wiatrowych?

Z poważaniem 
Marian Poślednik 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krystiana Probierza

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Zwracam się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemu mieszkań zakładowych 
sprzedanych przez państwo w okresie transformacji ustrojowej z pominięciem prawa pierwokupu dla najemców.

W okresie transformacji ustrojowej dokonano zbycia na rzecz osób prawnych i fizycznych domów i całych 
osiedli mieszkań zakładowych z pominięciem prawa pierwokupu dla ich wieloletnich najemców. Przykładowo 
w Zabrzu sprzedano 1818 mieszkań za kwotę 8,3 miliona zł, w Tarnowskich Górach sprzedano 13 budynków, 
czyli 590 mieszkań, za kwotę 11 milionów zł, natomiast tysiące ludzi zostały narażone na niewypłacalność 
czynszową.

W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że w wielu przypadkach lokatorzy przyczynili się swoją pracą i wkła-
dem finansowym do powstania tych lokali. Mieszkania były budowane ze środków zakładowego funduszu 
mieszkaniowego, który pomniejszał zysk przedsiębiorstwa, a ten pomniejszony zysk w efekcie dawał niższe płace.

W województwie śląskim problem ten dotyczy mieszkań zakładowych po następujących zakładach: Huta 
„Zabrze” SA, Lindrut w Zabrzu, Silma w Sosnowcu, Zakłady Metalurgiczne „Silesia” w Katowicach, a także 
wielu innych. Dzisiaj w tych mieszkaniach mieszkają w większości ludzie starsi i schorowani, dla których wykup 
mieszkania po cenach rynkowych jest czymś nierealnym. Problem dotyczy mieszkań sprzedanych przed dniem 
7 lutego 2001 r., czyli przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach sprzedaży 
mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu 
Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa. Dla 
wielu osób wspomniana ustawa ukazała się niestety za późno.

Obecnie gminy mogą otrzymać jedynie 30% dofinansowania na zakup wcześniej sprzedanych mieszkań 
zakładowych. Jednak obecny właściciel wykupionych mieszkań zakładowych nie ma obowiązku ich gminie 
sprzedać.

Problem lokatorów mieszkań zakładowych trwa już kilkanaście lat i do dziś nie został rozwiązany z powodu 
braku woli politycznej. W ocenie stowarzyszeń broniących lokatorów mieszkań zakładowych sprzedano ich 
mieszkania wbrew obowiązującemu prawu.

Zagadnienie jest wyjątkowo trudne i problematyczne oraz jest jednym z cięższych błędów prywatyzacyjnych 
w okresie transformacji ustrojowej, zwłaszcza w sytuacji, gdy pracownicy chcieli swoje mieszkania wykupić 
od spółek Skarbu Państwa, które z kolei na to się nie zgadzały. Następnie spółki sprzedawały całe komplek-
sy budynków mieszkalnych osobom z zewnątrz na bardzo korzystnych zasadach cenowych, po czym nowi 
właściciele proponowali najemcom wykup mieszkań po cenach o wiele wyższych niż cena zakupu od spółki 
z udziałem Skarbu Państwa. W pełni uzasadnione wydaje się niezadowolenie społeczne i, co się z tym wiąże, 
poczucie niesprawiedliwości u lokatorów sprzedanych mieszkań zakładowych.

Ze swojej strony apeluję do Pana Ministra o podjęcie próby znalezienia rozwiązania opisanego problemu.

Z szacunkiem 
Krystian Probierz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Marka Rockiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
Z prośbą o interwencję i pomoc zwróciło się do mnie Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu Bałtyk z siedzibą 

w Elblągu. Stowarzyszenie, w którym działa 38 gmin, postuluje ustanowienie funduszu małych projektów dla 
beneficjentów na polsko-rosyjskim obszarze granicznym i przyznanie stowarzyszeniu roli jednego z operatorów 
tego funduszu.

Stowarzyszenie wskazuje, iż reprezentuje jedyny euroregion w Polsce, który w ramach programu Europejskiej 
Współpracy Terytorialnej nie ma wydzielonej linii finansowania małych projektów transgranicznych. Podobnie 
jest, jeśli chodzi o programy Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Proszę Pana Ministra o podjęcie działań, które dadzą Euroregionowi Bałtyk możliwość realizowania inicjatyw 
lokalnych w ramach priorytetów narodowych i Unii Europejskiej na polskiej granicy wschodniej i północnej.

Z poważaniem 
Marek Rocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Marka Rockiego

Oświadczenie skierowane do prezydent m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz

Z prośbą o pomoc zwrócili się do mnie członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Saska 52. 
W maju 2013 r. wspólnota wystąpiła do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie 
zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku nieruchomego, jego zabezpieczenia 
i wykonania prac konserwatorskich, oraz zakres dopuszczalnych zmian w zabytku. Wniosek dotyczył remontu 
elewacji polegającego na ociepleniu budynku. Budynek wybudowany w 1954 r. ma ściany zewnętrzne wykona-
ne z cegły ceramicznej bez izolacji cieplnej, co powoduje ogromne straty cieplne podczas zimy (budynek nie 
posiada centralnego ogrzewania, a poszczególne lokale są ogrzewane indywidualnie).

W odpowiedzi na ten wniosek Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków (w sierpniu 2013 r.) odpowiedziało, 
że budynek przy ul. Saskiej 52 „zachował linię zabudowy wyznaczoną przez wcześniejsze obiekty sytuowane 
przy tej ulicy”. Przedstawiciele wspólnoty wskazują jednak, że sąsiednie budynki (faktycznie stanowiące jeden 
szereg) przy ul. Saskiej 50 i Saskiej 54 zostały otynkowane i pomalowane (na różne kolory) w ciągu 2 ostat-
nich lat. Będący w kolejnym ciągu zabudowy budynek przy ul. Saskiej 62 został ocieplony, ale na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów. Podobnie zezwolenie na ocieplenie uzyskał budynek przy ul. Paryskiej.

Wykonane do tej pory prace remontowe ciągu budynków wskazują na dopuszczenie w praktyce zróżnico-
wania ich elewacji. W związku z tym proszę Panią Prezydent o wyjaśnienie powodów odmowy wykonania 
prac remontowych, o które wnosiła wspólnota.

Marek Rocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra z pytaniem o plany dotyczące wyposażenia Marynarki Wojennej RP w no-

woczesne śmigłowce wielozadaniowe, w szczególności przeznaczone do prowadzenia morskich operacji ratow-
niczych. Obecny stan wyposażenia jednostek Marynarki Wojennej RP w odpowiedni sprzęt jest dramatycznie 
niewystarczający.

Proszę Pana Ministra o pilną odpowiedź.

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Decyzja o przedłużeniu zawieszenia małego ruchu granicznego z Federacją Rosyjską jest niezrozumiała. 

Rodzi wątpliwości i rosnące zaniepokojenie samorządu terytorialnego, środowisk gospodarczych i lokalnych 
społeczności.

Mały ruch graniczny okazał się sukcesem i przyniósł Pomorzu, a patrząc szerzej – Polsce, liczne korzyści. 
Tylko w 2015 r. do Polski przyjechało ponad milion Rosjan, którzy wydali w Polsce niemal 300 milionów zł. 
Równie ważne, a może nawet ważniejsze, są korzyści pozamaterialne – ułatwienie współpracy między instytu-
cjami i samorządami, budowanie pozytywnych relacji między naszymi narodami, a co za tym idzie – wytrącenie 
z rąk władzy w Rosji argumentu o wrogości Polaków wobec Rosjan.

Uprzejmie proszę o informację, czy w wyniku ww. decyzji, trwający Program Współpracy Transgranicznej 
(PWT) Polska – Rosja 2014–2020 jest zagrożony? Czy ministerstwo podjęło działania zmierzające do ocenienia, 
jakie konsekwencje dla tego projektu ma ta decyzja? Jeżeli powstała taka analiza, proszę o jej przedstawienie.

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Szanowny Panie Ministrze!
Minęło już 6 lat od tragicznej powodzi, w której cztery gminy z pięciu w powiecie bieruńsko-lędzińskim zo-

stały zatopione wezbranymi wodami rzek przebiegających przez powiat (Wisła, Przemsza, Gostynka, Pszczynka 
i Mleczna) oraz 10 cieków wodnych stanowiących dopływy tych rzek. Tragedia w 2010 r. spowodowana była 
złym stanem wałów przeciwpowodziowych, zaniechaniem ich modernizacji w latach 1997–2010 (po powodzi 
w 1997 r.), opieszałością służb odpowiedzialnych za te inwestycje w tych latach czy też wręcz brakiem wałów 
na niektórych rzekach.

Deklaracje najważniejszych przedstawicieli polskiego rządu wizytujących w tym czasie zalane dzielnice gmin 
powiatu bieruńsko-lędzińskiego, że po tej powodzi w końcu wszystko zostanie szybko zrobione i naprawione, 
okazały się tylko obietnicami. W 2011 r. rozpoczęto projektowanie i modernizowanie wałów przeciwpowodzio-
wych na kilku frontach. Roboty trwały do końca 2014 r. W 2015 r. nastąpił całkowity zastój w zakresie tych 
inwestycji. Administratorzy wałów (Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach) posiadają 
kompletne dokumentacje projektowe budowy wałów i pozwolenia na budowę oraz mają uregulowane sprawy 
własnościowe gruntów pod wałami. Niestety nie posiadają środków na dokończenie inwestycji. Rozpoczęte 
w 2011 r. inwestycje mają niedokończone „dziury w wałach”, które w sytuacji kataklizmu powodziowego zni-
weczą wszystko, co do tej pory w zakresie modernizacji wałów zostało zrobione.

Panie Ministrze, do dokończenia zostały odcinki wałów, które po zrealizowaniu „zepną” cały system wy-
konanych już obwałowań rzek w całość i zabezpieczą powiat przed powodzią. Poniżej przedstawiam szczegóły 
tych inwestycji, w przypadku których posiadamy już projekty budowlane i pozwolenia na budowę. Można je 
realizować od początku 2017 r.

1. „Odbudowa koryta cieku Ławeckiego w km 2+380 – 5+035 na terenie gminy Lędziny – powiat bieruń-
sko-lędziński, województwo śląskie – w zakresie od km 2+380 do km 3+402, od km 3+447 do km 3+678, od 
km 4+022 do km 5+035”. Projekt został zatwierdzony decyzją wojewody śląskiego w dniu 22 kwietnia 2011 r. 
Wykonano jedynie etap I, w km 2+380 – 3+397, tj. 017 mb., w terminie od 13.08.2012 do 13.09.2013. Została 
„dziura” w odbudowie cieku o długości 1 638 mb. Realne jest zagrożenie zatopienia dzielnicy Zamoście w gminie 
Lędziny oraz odcinka drogi ekspresowej S-1, która była zatopiona w 2010 r. Od tego czasu nie są prowadzone 
żadne prace związane z kontynuacją tego zadania, mimo że zostało ono ujęte w przejściowym dokumencie 
strategicznym „Masterplan dla dorzecza Wisły”. Szacunkowy koszt dokończenia zadania – 5 521 772 zł;

2. „Przebudowa i odbudowa obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km 3+000 – 
4+200, gm. Bieruń, Bojszowy”. Projekt został zatwierdzony decyzją wojewody śląskiego w dniu 23 marca 
2015 r. – brak środków na realizację zadania. Zostały do dokończenia dwa odcinki wałów, każdy po 1 200 mb. 
Brak lewego wału tej rzeki grozi zatopieniem dzielnic Nowego Bierunia w gminie Bieruń, zatopionych w 2010 r. 
Brak prawego wału grozi zatopieniem miejscowości Jedlina i dzielnicy Dolne Bojszowy w gm. Bojszowy, 
zatopionych w 2010 r. Całkowity koszt realizacji – 29 710 000 zł;

3. „Modernizacja i nadbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu-Czarnuchowicach 
od ujścia rzeki Przemszy (przejazd wałowy na wysokości posesji przy ul. Mieleckiego 82) do mostu w ul. 
Warszawskiej (droga nr 4) wraz z odwodnieniem terenów zawala wałów rzeki Przemszy”. Projekt wykonano, 
wniosek o pozwolenie na realizację inwestycji złożono do wojewody śląskiego. Została „dziura” w odbudowie 
lewego wału rzeki Wisły o długości 3 300 mb. Realne jest zagrożenie zatopienia dzielnicy Czarnuchowice 
i Zabrzeg w gminie Bieruń (zatopionych w 1997 r., jak również w 2010 r.) Wały powyżej i poniżej tego odcinka 
zostały odbudowane przed 2014 rokiem. Całkowity koszt realizacji – 11 379 750 zł;

4. „Przebudowa i nadbudowa lewego wału rzeki Wisły oraz lewego wału rzeki Pszczynki od ujścia rzeki 
Gostynki (miejsce zakończenia nadbudowy wałów rzeki Gostynki w km 0+000 – 1+200) do nasypu kolejowego 
w m. Jedlina, gm. Bojszowy”. Projekt wykonano, wniosek o pozwolenie na realizację inwestycji złożono do 
wojewody śląskiego. Została „dziura” w odbudowie wału o długości 3 170 mb. Realne jest zagrożenie zatopienia 
miejscowości Jedlina w gminie Bojszowy (zatopionej w 2010 r.). Wały poniżej tego odcinka zostały odbudowane 
w latach poprzednich. Całkowity koszt realizacji – 14 238 440 zł.

Kolejnym palącym problemem jest zagrożenie powodziowe w gminie Chełm Śląski, która nie znajdując 
wsparcia instytucji odpowiedzialnych za wody rzeki Przemszy, sama rozpoczęła działania mające na celu re-
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alizację inwestycji dotyczącej budowy prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Przemszy na odcinku około 
1900 m. Wójt gminy za środki własne gminy opracował dokumentację projektową pozwalającą na realizację 
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych o nazwie „Budowa prawego wału przeciwpowodziowego 
rzeki Przemszy w km 4+752 – 6+652 w m. Chełm Śląski, gm. Chełm Śląski, pow. bieruńsko-lędziński, woj. 
śląskie”. Projekt został zatwierdzony decyzją wojewody śląskiego w dniu 22 marca 2016 r. Budowa prawego 
wału rzeki Przemszy o długości 1 900 mb. Realne jest zagrożenie zatopienia dzielnicy Chełm Mały w gmi-
nie Chełm Śląski (zatopionej w 2010 r.). Część wałów powyżej tego odcinka została odbudowana w latach 
2010–2014. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji to około 9 000 000 zł, a suma taka przekracza możliwości 
inwestycyjne tej gminy.

Obawiam się, że obecny brak środków na realizację zadań spowodować może dalsze wieloletnie opóźnienia. 
Biorąc to pod uwagę, apeluję o niezwłoczne zatwierdzenie aktualizacji planów gospodarowania wodami i planów 
zarządzania ryzykiem powodziowym. Jednocześnie w imieniu społeczności gmin naszego powiatu zwracam 
się z uprzejmą prośbą do Pana Ministra o wyjątkowe potraktowanie tej prośby, o zabezpieczenie i przekazanie 
środków finansowych dla Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach i gminy Chełm 
Śląski, niezbędnych do realizacji zaplanowanych zadań, co pozwoli wreszcie dokończyć wymienione wyżej za-
dania. W efekcie skutkować to będzie minimalizacją ryzyka powodziowego dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Z poważaniem 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Mieszkańcy Kargowej, przez którą przebiega ruchliwa droga krajowa nr 32, od lat walczą o podjęcie działań 
zmierzających do rozpoczęcia budowy obwodnicy miasta. Według danych GDDKiA z dnia 1 lipca 2016 r. co-
dziennie przez tę drogę, która przebiega przez centrum miasta, łącząc województwa lubuskie i wielkopolskie, 
przejeżdża ponad 7300 samochodów, z których 70% notorycznie łamie przepis ograniczający w tym miejscu 
prędkość.

Jak podkreślają mieszkańcy, większość tych samochodów to pojazdy ciężarowe, które poruszając się ze zbyt 
dużą prędkością, wywołują wstrząsy i tym samym systematyczne uszkodzenia znajdujących się przy drodze 
budynków mieszkalnych. Wszystko to sprawia, że obywatele przedmiotowej miejscowości są niezadowoleni 
z panującej w niej jakości życia. Należy podkreślić, że czują się oni bardzo zagrożeni i obawiają się o życie 
swoich dzieci uczęszczających do położonej nieopodal drogi szkoły podstawowej. Badania wykazały bowiem, 
że w ciągu godziny przez przejście dla pieszych znajdujące się w najbliższej okolicy szkoły przejeżdża przy-
najmniej jeden samochód z prędkością 100 km/h.

Szanowny Panie Ministrze, budowa obwodnicy Kargowej, która odciąży przebiegającą przez nią drogę, 
przywróci mieszkańcom spokój i bezpieczeństwo. Dlatego też uprzejmie proszę Pana Ministra o zajęcie stano-
wiska w tej sprawie oraz odpowiedź na pytanie, czy kierowany przez Pana resort planuje budowę obwodnicy 
Kargowej, a jeżeli tak, to kiedy mieszkańcy mogą spodziewać się jej rozpoczęcia.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

W tym oświadczeniu pragnę przedstawić opinię Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej (IGKM), która 
z zaniepokojeniem obserwuje propozycje zmian prawnych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym. 
W ocenie IGKM obecnie obowiązujące regulacje powinny zostać uzupełnione.

Przedstawiciele izby podkreślają, że w ustawie powinno się doprecyzować definicję pojęcia „komunikacja 
miejska” w taki sposób, by określała, że przewóz ten jest wykonywany tylko i wyłącznie przez operatora pu-
blicznego transportu zbiorowego.

IGKM postuluje ponadto konieczność wykreślenia z ustawy przepisu art. 20, który określa, że „operatorowi 
nie przyznaje się prawa wyłącznego, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1370/2007”. Jak podkreślają 
zainteresowani, Polska to jedyny kraj w Unii Europejskiej, który wyłączył jednostki samorządu terytorialnego 
z możliwości przyznawania prawa wyłącznego wynikającego z przywołanego rozporządzenia. Powyższy stan 
rzeczy w ocenie IGKM jest nieuzasadniony i szkodzi wszystkim operatorom, którzy świadczą usługi transpor-
towe. W obecnym stanie prawnym, kiedy brak jest możliwości stosowania prawa wyłącznego, linie rentowne 
mogą być obsługiwane przez dowolną liczbę przewoźników, co powoduje, że żaden z operatorów nie generuje 
oczekiwanych zysków.

Dodatkowo działacze postulują dopuszczenie możliwości funkcjonowania w autobusie komunikacji miejskiej 
rozkładów jazdy w formie elektronicznej, a nie, jak dotąd, w wersji papierowej, bowiem autobusy te wykonują 
często swoje przewozy na kilku liniach i to powoduje duże utrudnienia organizacyjne i administracyjne.

Szanowny Panie Ministrze, zdaniem Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej ważnym punktem w ustawie 
powinien być także zapis podnoszący opłaty za zatrzymywanie się na dworcach, bowiem obecna kwota powoduje, 
że jednostki samorządu terytorialnego nie wyrażają chęci tworzenia węzłów przesiadkowych, ułatwiających 
naszym obywatelom sprawne poruszanie się po terenie Rzeczypospolitej.

Środowisko zakładów komunikacji miejskiej postuluje ponadto „urealnienie możliwości udzielenia zamó-
wienia publicznego w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, którego wynagrodzeniem za 
wykonanie przedmiotu koncesji jest wyłączne prawo do wykonania usługi”, bowiem rozwiązanie to w okre-
ślonych przypadkach może stanowić jedyny sposób zorganizowania przewozów o charakterze użyteczności 
publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dlatego też uprzejmie proszę Pana Ministra o zajęcie stanowiska co do opisanego w tym oświadczeniu 
problemu, a także o odpowiedź na następujące pytania.

1. Czy kierowany przez Pana resort prowadził ze środowiskiem transportowym konsultacje dotyczące pro-
ponowanej nowelizacji ustawy? Jeśli tak, proszę o przedstawienie wniosków płynących z tych rozmów oraz 
wskazanie, które postulaty zostały ujęte przy tworzeniu noweli.

2. Czy ministerstwo dysponuje rozwiązaniami, które w najbliższym czasie pozwoliłyby na rozwój branży 
transportu pasażerskiego? Jeśli tak, proszę o ich przedstawienie.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Korekta rozkładu jazdy PKP, która weszła w życie kilka dni temu, powinna usprawnić połączenia kole-
jowe pomiędzy największymi miastami w naszym kraju. Tymczasem do mojego biura senatorskiego dotarły 
informacje, że czas podróży Tanimi Liniami Kolejowymi z Gdyni do Zielonej Góry ma wynosić o 1 godzinę 
i 15 minut więcej niż przed korektą, a odcinek Poznań – Zielona Góra lubuszanie pokonywać mają o 55 minut 
dłużej. Według rozkładu PKP wspomnianą trasę szybciej pokonują nawet tańsze pociągi REGIO.

Obecnie pociąg Tanich Linii Kolejowych „Bachus” pokonuje odcinek Poznań – Zielona Góra w 2 godziny 
i 25 minut. Przed korektą czas podróży wynosił 1 godzinę 30 minut. Z Poznania do Zielonej Góry codziennie 
kursują 4 pociągi Przewozów Regionalnych. Najkrótszy czas przejazdu wynosi obecnie 1 godzinę i 49 minut, 
najdłuższy zaś – 2 godziny i 8 minut. Przewozy REGIO, które stanowią dla lubuszan tańszą alternatywę, stały 
się szybsze, pomimo że TLK, które należą do spółki PKP Intercity, w swych standardach podróży gwarantują 
podróżnym wyższy komfort, co wiąże się jednocześnie z wyższą opłatą. Dlatego też pociągi wysyłane są często 
na duże odległości.

Szanowny Panie Ministrze, odcinek Zielona Góra – Poznań, obok tych, na których funkcjonują połączenia 
do Wrocławia i Warszawy, stanowi najczęstszą trasę podróży lubuszan, zarówno studentów, jak i osób poszu-
kujących pracy. Mając to na uwadze, uprzejmie proszę Pana Ministra o zajęcie stanowiska w przedstawionej 
sprawie, a także o odpowiedź na następujące pytania.

1. Jakimi przesłankami kierowała się spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wraz z Ministerstwem 
Infrastruktury i Budownictwa podczas wprowadzania zmian rozkładów jazdy pociągów PKP?

2. Proszę o przedstawienie wyników analiz potwierdzających słuszność wydłużenia czasu przejazdu pociągu 
Tanich Linii Kolejowych „Bachus”.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki



181
28. posiedzenie Senatu w dniach 19, 20 i 21 października 2016 r. 

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 28. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone przez senatorów  
Grażynę Sztark i Piotra Zientarskiego

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z docierającymi do biura senatorskiego sygnałami zachodniopomorskich rolników o trudnej 

sytuacji finansowej i narastających problemach ze zbytem płodów rolnych o niższych parametrach jakościowych 
spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz w związku z otrzymanym w tej sprawie 
stanowiskiem Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, zwracam się z uprzejmą prośbą o wnikliwą 
analizę sytuacji.

Rolnicy z terenu Pomorza Zachodniego w bieżącym roku doświadczyli kumulacji niekorzystnych zjawisk 
atmosferycznych, takich jak złe przezimowanie, wiosenne przymrozki, susza w maju i czerwcu oraz inten-
sywne i długotrwałe opady w okresie żniw, co spowodowało nie tylko znaczący spadek ilości, ale i jakości 
plonów, a w następstwie – spadek cen płodów, a tym samym zmniejszenie wpływów. Na bardzo trudną sytu-
ację finansową rolników niebagatelny wpływ ma również likwidacja kwot mlecznych czy embargo rosyjskie, 
ale także opóźnienia powstałe w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie wypłat dopłat 
bezpośrednich. Wszystkie te czynniki spowodowały, że wiele gospodarstw znalazło się w sytuacji zagrażającej 
ich egzystencji. W konsekwencji może to prowadzić do utraty płynności finansowej, co będzie miało wpływ 
nie tylko na stan gospodarstw domowych, ale również na strukturę zasiewów i charakter produkcji, a także na 
kondycję firm współpracujących z rolnictwem.

Mając powyższe na uwadze, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska i przedstawienie propozycji 
zmierzających do rozwiązania najpilniejszych problemów zachodniopomorskich rolników, a w szczególności do:

1. podjęcia interwencji w zakresie skupu zbóż i zaproponowania systemowych rozwiązań w zakresie skupu 
wszystkich płodów rolnych;

2. podjęcia działań zabezpieczających rolników przed spadkiem opłacalności produkcji zwierzęcej, w szcze-
gólności dotyczy to producentów mleka (w sytuacji likwidacji kwot mlecznych i drastycznego spadku cen) oraz 
trzody chlewnej (zagrożenie afrykańskim pomorem świń);

3. podjęcia działań umożliwiających Agencji Nieruchomości Rolnych odraczanie płatności rat związanych 
z zakupem ziemi i czynszów dzierżawnych w trudnych sytuacjach, a w szczególności w przypadkach wystą-
pienia zjawisk atmosferycznych z pogranicza klęski żywiołowej;

4. stworzenia instrumentów umożliwiających ARiMR rozpoczęcie dopłat bezpośrednich jeszcze w 2016 r.

Z poważaniem 
Grażyna Sztark 
Piotr Zientarski
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Antoniego Szymańskiego i Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Zwracamy się do Pani Minister w dwóch kwestiach, które, jak wynika z naszych spotkań z pracownikami 
oświaty, leżą w centrum zainteresowania tych pracowników.

1. Środki finansowe na reformę i podwyżki wynagrodzeń. 
Co rząd RP (Ministerstwo Edukacji Narodowej) zamierza zrobić, aby odpowiednio zabezpieczyć środki 

finansowe na różne zadania związane z planem reformy edukacyjnej? 
Czy rząd ma plan podwyżek dla nauczycieli, których oczekują oni w momencie wdrażania zmian? Ostatni 

wzrost wynagrodzeń nastąpił 1 września 2012 roku, stąd oczekiwane są podwyżki, tym bardziej że nauczycieli 
czeka szereg nowych zadań wynikających ze zmiany struktury szkół, podstaw programowych i ramowych planów 
nauczania, a także przedmiotów (np. podział dotychczasowego przedmiotu „przyroda” nauczanego w klasach 
IV–VI szkoły podstawowej na nauczanie chemii, fizyki, biologii, geografii), co może wiązać się z podjęciem 
dodatkowych form dokształcania zawodowego, np. studiów podyplomowych. Nauczyciele sygnalizują, że pla-
nowany wzrost wynagrodzeń o 1,3% od 1 stycznia 2017 r., co przekłada się średnio na 40 zł wynagrodzenia 
zasadniczego, nie zaspokaja oczekiwań środowiska nauczycielskiego.

2. Program osłonowy dla nauczycieli. 
Mając na uwadze wątpliwości i lęki, które pojawiają się w środowisku nauczycieli, pracowników admini-

stracji i obsługi szkół, prosimy o informację o przewidywanych elementach programu osłonowego w zakresie 
ochrony ich miejsc pracy.

Antoni Szymański 
Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jerzego Wcisłę

Oświadczenie skierowane do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witolda Kołodziejskiego

Szanowny Panie Przewodniczący!
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (DzU 

z 2005 r., nr 85 poz. 728 z późn. zm.) zwalnia się z opłat abonamentowych osoby, co do których orzeczono 
o zaliczeniu do I grupy inwalidów.

Do mojego biura zgłosił się obywatel, który twierdzi, że został obciążony opłatami abonamentowymi i ka-
rami za zaległości z tytułu ich niepłacenia, mimo iż posiada orzeczenie o niepełnosprawności I grupy, wydane 
w 2010 r. Niestety osoba ta ma problemy z organizacją swoich dokumentów i nie potrafiła mi ich dostarczyć 
(dopiero po rozmowie ze mną, w dniu 16 września złożyła oświadczenie nt. posiadania prawa do zwolnienia 
z opłat abonamentowych). 

Proszę o odpowiedź, w jaki sposób można pomóc tej osobie i ustalić, czy przysługuje jej zwolnienie z opłat 
abonamentowych, czy można przyznać to zwolnienie oraz odstąpić od egzekucji naliczonych kar i zaległych opłat.

Dane osoby, której sprawa dotyczy: R.G., ur. (…) w B., zam. ul. (…), N.

Z poważaniem 
Jerzy Wcisła 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Wojtyłę

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Obowiązujące przepisy prawne wprost określają, że „apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego, 
w której osoby uprawnione świadczą w szczególności usługi farmaceutyczne” (art. 86 ustawy – Prawo farma-
ceutyczne). Apteka funkcjonuje w obszarze zdrowia publicznego, w związku z czym obowiązuje ją konieczność 
zapewnienia w sposób nieprzerwany dostępu do produktów leczniczych i innych preparatów sprzedawanych 
w aptece. Pacjenci w każdym momencie powinni mieć możliwość zakupienia produktów leczniczych, zwłaszcza 
tych, których użycie jest konieczne w celu zapobieżenia wystąpieniu zagrożenia życia lub pogorszenia zdrowia.

Art. 94 ust. 1 wspomnianej ustawy określa ponadto, że „rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien 
być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedziele, święta 
i inne dni wolne od pracy”. Następnie ustawa ta określa, że „rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym 
terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) 
gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego”. Zapisy te mają na celu umożliwienie pacjentom potrzebującym 
pomocy wykupu leku (najczęściej przepisanego przez lekarza na recepcie) w miejscu, gdzie taka usługa może być 
udzielona, możliwie szybko, tak by okoliczność „zagrożenia życia lub zdrowia” nie wystąpiła. Przepisy wspomnianej 
ustawy wprost więc mówią, że istnieje prawny obowiązek zapewnienia ciągłej, kompleksowej obsługi farmaceutycz-
nej ludności zamieszkałej w Polsce. Taka była też idea zapisów dyskutowanych w Sejmie w czasie prac nad ustawą 
– Prawo farmaceutyczne, co potwierdzam jako członek podkomisji, która ustawę tę przygotowała.

Nałożenie na rady powiatów obowiązku ustalania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na okre-
ślonym terenie wynikało z przyjętej w Polsce zasady podziału władzy i odpowiedzialności samorządów dzia-
łających na rzecz społeczności lokalnej za sprawy obywateli, zwłaszcza w tak ważnej kwestii jak zapewnienie 
dostępu do usług zdrowotnych. To w tym celu ustawodawca wprowadził przepisy gwarantujące konieczność 
wykonywania całodobowej obsługi farmaceutycznej poprzez wprowadzenie dyżurów poszczególnych aptek.

Jest prawdą, że za czas pracy apteki odpowiada jej właściciel (podmiot prowadzący aptekę), ponieważ pro-
wadzenie apteki podlega ogólnym zasadom prowadzenia działalności gospodarczej. Tym samym to podmiot 
prowadzący aptekę decyduje o godzinach pracy tej apteki. Powyższa zasada jest ograniczona przepisami ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (art. 94 ust. 1). Realizację celu ustawy ustawodawca nałożył na 
organy samorządu terytorialnego – rady powiatu. Chodzi o obowiązek wydania uchwały dotyczącej czasu pracy 
aptek (w tym określenia dyżurów nocnych i świątecznych). Przed wydaniem uchwały organ zobowiązany jest do 
zaciągnięcia opinii wójta (burmistrza, prezydenta) gminy z terenu powiatu oraz opinii samorządu aptekarskiego.

Jak wynika z powyższego, nie może wystąpić taka sytuacja prawna, która uniemożliwia mieszkańcom 
określonego terenu wykupienie leku, zwłaszcza przepisanego przez lekarza, w sytuacji choroby czy pogorszenia 
stanu zdrowia, a z takimi przypadkami się spotykam jako lekarz pracujący w systemie dyżurów w Pleszewskim 
Centrum Medycznym (PCM). Podkreślić ponadto należy, że przy szpitalu PCM całodobowo funkcjonują szpi-
talny oddział ratunkowy oraz pomoc wieczorowa i świąteczna. Pacjenci przyjęci do leczenia w tych placówkach 
w godzinach nocnych zmuszeni są szukać apteki w odległych o ponad 20 km miastach, Kaliszu i Jarocinie, aby 
móc wykupić leki przepisane im przez lekarzy udzielających pomocy medycznej. Często w takich przypadkach 
udają się do szpitala – są tam przyjmowani tylko z powodu konieczności zapewnienia im należnego leczenia 
farmaceutycznego. Dotyczy to najczęściej dzieci.

Taka sytuacja stawia pod znakiem zapytania sens funkcjonowania w Pleszewie pomocy wieczorowej i świą-
tecznej, skoro po wizycie u lekarza – zebraniu przez niego wywiadu, zbadaniu pacjenta, postawieniu diagnozy 
i zaordynowaniu koniecznych leków – pacjent nie ma zapewnionej usługi polegającej na prostej możliwości 
wykupienia leku, który powinien zażyć. Sytuacja ta wydaje mi się kuriozalna. Chciałbym zaznaczyć, że kon-
trolę nad aptekami funkcjonującymi w danym województwie sprawuje Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna. 
Ona też wydaje koncesje na ich prowadzenie. Dysponuje przez to sankcjami, które mają zapewnić dostęp do 
świadczeń aptekarskich zgodnie z ustawą.

Przypadek, który opisałem, nie jest odosobniony – docierają do mnie podobne informacje dotyczące również 
innych obszarów Polski. Przeto pytam Pana Ministra, czy są mu znane podobne przypadki. Jeśli tak, to jakie kroki 
zamierza poczynić, aby takie sytuacje zlikwidować?

Z poważaniem 
Andrzej Wojtyła
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Wojtyłę

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Pragnę zwrócić uwagę na negatywne dla polskiego systemu ochrony zdrowia skutki zapowiedzi wprowa-
dzenia przez rząd jednolitego podatku. Ma on zastąpić dotychczasowe daniny w postaci PIT oraz składki na 
ZUS i NFZ i obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. 

Jest to poniekąd słuszny pomysł, upraszczający dotychczasowe obowiązki podatkowe i bardziej sprawiedli-
wie rozkładający obciążenia między różne grupy podatników, co ma ulżyć najbiedniejszym. Jednolity podatek 
oznacza jednak likwidację liniowego, 19-procentowego PIT dla osób prowadzących działalność gospodarczą, 
a taką działalność zwykle wykonują lekarze prowadzący własne praktyki. Samozatrudnieni lekarze świadczą 
w większości dyżury lekarskie w placówkach ochrony zdrowia, które zapewniają pacjentom całodobową 
opiekę, czyli w szpitalach. W obliczu niedoborów kadr lekarskich w Polsce może to zagrozić funkcjonowaniu 
tych placówek ze względu na niemożność zagwarantowania chorym pacjentom przebywającym w szpitalach 
całodobowej opieki. To zaś może doprowadzić do zagrożenia ich zdrowia, a nawet życia. 

Lekarze dotychczas chętnie korzystali z możliwości pełnienia dyżurów lekarskich w szpitalach, co uzupełniało 
ich dochody. Po planowanej na 2018 rok zmianie, wobec wyraźnego zwiększenia podatków od tej działalności 
(nawet do 40%), praca w systemie dyżurów w szpitalach stanie się nieopłacalna, ewentualne zaś zwiększenie płac 
za pracę świadczoną w godzinach popołudniowych i nocnych w przypadku lekarzy zatrudnionych na umowę 
o pracę doprowadzi do zadłużania i, w konsekwencji, do bankructwa tych placówek. Poza tym umożliwienie 
lekarzom pracy na zasadzie umowy o pracę i jednocześnie w systemie kontraktów w ramach samozatrudnienia 
jest obejściem norm pracy lekarzy obowiązujących w Unii Europejskiej, a to w obliczu niedoborów kadrowych 
tej grupy zawodowej na rynku pracy jest w Polsce jedynym wyjściem. 

Należy ponadto podkreślić, że pracujący na kontraktach lekarze są jednocześnie zatrudnieni w ramach 
umowy o pracę i opłacają wszystkie daniny podatkowe z tego tytułu. Rozwiązanie tego problemu w inny 
sposób, np. poprzez zwiększenie przyjęć na studia lekarskie i wprowadzenie na rynek większej liczby lekarzy, 
jest w perspektywie najbliższych dekad niemożliwe ze względu na długi okres kształcenia przed-, a potem 
podyplomowego medyków.

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o zwrócenie uwagi na te zagrożenia i proszę o przedstawienie pro-
pozycji rozwiązania tego ważnego dla funkcjonowania szpitali w Polsce problemu.

Z poważaniem 
Andrzej Wojtyła
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