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Porządek obrad

29. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 3 i 4 listopada 2016 r.

1. Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.

2. Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej.

3. Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

4. Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

5. Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

6. Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o 
świadczeniach przedemerytalnych.

7. Ustawa o ratyfikacji Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europej-
ską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, 
sporządzonej w Astanie dnia 21 grudnia 2015 r.

8. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława 
Biegańskiego.

9. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Tadeusza Ko-
ściuszki.

10. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Generała Józefa 
Hallera.

11. Drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 2017 Rokiem Koronacji Matki Bożej 
Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej w 300. rocznicę tego wydarzenia.

12. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2017 Rokiem Bolesława Leśmiana.

13. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława 
Raczkiewicza.

14. Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.



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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:
 
Ambasador Republiki Kazachstanu   – Ałtaj Abibułajew

Prezes  
Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego   – Beata Zawadowicz

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej  
w Częstochowie   – Zbigniew Brzezin

Przeor Klasztoru Ojców Paulinów  
na Jasnej Górze   – ojciec Marian Waligóra

Przeor Klasztoru Ojców Paulinów  
w Warszawie  – ojciec Marek Tomczyk

Ministerstwo Finansów  ‒ podsekretarz stanu Marian Banaś 
  ‒ podsekretarz stanu Wiesław Jasiński 
 ‒ podsekretarz stanu Piotr Nowak

Ministerstwo Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej  ‒ sekretarz stanu Jerzy Materna

Ministerstwo Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej  ‒ sekretarz stanu Krzysztof Michałkiewicz 
  ‒ sekretarz stanu Stanisław Szwed

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  ‒ podsekretarz stanu Renata Szczęch

Ministerstwo Zdrowia  ‒ sekretarz stanu Jarosław Pinkas





(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stani-
sław Karczewski oraz wicemarszałkowie Maria Koc 
i Grzegorz Czelej)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Otwieram dwudzieste dziewiąte posiedzenie 

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

senatora Marka Pęka oraz pana senatora Roberta 
Dowhana. Listę mówców prowadzić będzie pan se-
nator Robert Dowhan.

Bardzo proszę panów senatorów o zajęcie… Już 
nie proszę, bo siedzą.

Panie i Panowie Senatorowie! W dniu 2 listopada 
zmarł Lech Kozioł, senator I kadencji, przewodni-
czący Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich, 
członek Komisji Praw Człowieka i Praworządności, 
Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych, Komisji 
Spraw Emigracji i Polaków za Granicą oraz Komisji 
Ustawodawstwa Gospodarczego.

Bardzo proszę o powstanie i uczczenie minutą 
ciszy pamięci zmarłego pana senatora Lecha Kozioła.

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

racz mu dać, Panie.)
(Zgromadzeni odpowiadają: A światłość wiekuista 

niechaj mu świeci.)
(Senator Robert Mamątow: Niech odpoczywa 

w pokoju wiecznym.)
(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)
Dziękuję bardzo.
Informuję, że Sejm na dwudziestym ósmym posie-

dzeniu w dniu 21 października 2016 r. przyjął wszyst-
kie poprawki Senatu do ustawy o umowie koncesji 
na roboty budowlane lub usługi.

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

Informuję, że protokół dwudziestego szóstego po-
siedzenia 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 piątego, szóstego 
oraz punktu siódmego projektu porządku obrad, po-
mimo że sprawozdania Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych w sprawie tych ustaw zostały dostarczo-
ne w terminie późniejszym niż określony w art. 34 
ust. 2 Regulaminu Senatu.

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

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

Państwo Senatorowie!
Proponuję zmianę kolejności rozpatrywania punk-

tów porządku, punktu siódmego porządku obrad: 
ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych 
oraz niektórych innych ustaw – i rozpatrzenie tego 
punktu jako punktu pierwszego porządku obrad; 
punktu piątego porządku obrad: ustawa o Krajowej 
Administracji Skarbowej – i rozpatrzenie tego punktu 
jako punktu drugiego porządku obrad; punktu szó-
stego porządku obrad: ustawa – Przepisy wprowa-
dzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej 
– i rozpatrzenie tego punktu jako punktu trzeciego 
porządku obrad.

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

Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że 
Senat przedstawione propozycje przyjął.

Ponadto proponuję łączne rozpatrywanie punk-
tu: ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej oraz 
punktu: ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę 
o Krajowej Administracji Skarbowej.

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos 
w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Pan marszałek Borusewicz.
Bardzo proszę, Panie Marszałku.

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 00)
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29. posiedzenie Senatu w dniu 3 listopada 2016 r.
Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu. 

Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-
szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 310, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 310 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych, pana senatora Grzegorza 
Biereckiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

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

im wczorajszym posiedzeniu rozpatrzyła uchwalo-
ną przez Sejm ustawę o zmianie ustawy o usługach 
płatniczych i niektórych innych ustaw i proponuje 
wprowadzenie do tej ustawy 81 poprawek, z czego 
większość to poprawki o charakterze legislacyjnym, 
zaakceptowane i poparte przez rząd. Zresztą wszyst-
kie poprawki, które komisja proponuje w swoim spra-
wozdaniu, uzyskały poparcie rządu. Są to poprawki, 
które służą poprawieniu jakości tego przedłożenia.

Ta ustawa jest bardzo skomplikowana. Stanowi 
ona implementację 2 dyrektyw unijnych, w tym 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie opłat interchange w odniesieniu do trans-
akcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę. 
Przypomnę, że Senat jako cała Izba wniósł wielki 
wkład w prace nad obniżeniem tych opłat interchange. 
W poprzedniej kadencji już się tym zajmowaliśmy, 
a teraz można powiedzieć, że w oparciu o to rozpo-
rządzenie konsumenci, którzy posługują się kartami 
płatniczymi, będą odnosili jeszcze większe korzyści 
niż te, które wynikały z naszych wcześniejszych prac.

Druga dyrektywa, którą wdraża ta ustawa, to 
dyrektywa w sprawie porównywalności opłat zwią-
zanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia ra-
chunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego 
rachunku płatniczego. To także są bardzo ważne 
zmiany na rynku usług finansowych. Konsumenci 
będą mogli skorzystać z porównywarek interneto-
wych, prowadzonych zresztą przez nadzór – Komisja 
Nadzoru Finansowego będzie wykazywała tu swoją 
aktywność – które pozwolą porównać wysokość opłat 
stosowanych w przypadku instrumentów płatniczych, 
które są przedmiotem regulacji tej ustawy. Ta ustawa 
ułatwi także przenoszenie rachunków bankowych 
pomiędzy dostawcami tych usług, a więc bankami 
i SKOK-ami. Z uwagi na poprawki przyjęte wczoraj 
przez komisję ułatwi ona także przenoszenie rachun-
ków wewnątrz tego samego dostawcy, czyli w ramach 
tego samego banku czy SKOK-u.

Wreszcie trzecia kwestia, którą wprowadza ta 
ustawa, bardzo istotna kwestia, to tzw. podstawowy 
rachunek płatniczy. Długo czekaliśmy na wdrożenie 

Senator Bogdan Borusewicz:

Zgłaszam sprzeciw wobec wprowadzenia 2 ustaw: 
ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i usta-
wy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej 
Administracji Skarbowej.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Marszałku, to już zostało wprowadzone, tak że nie 
może pan wyrazić sprzeciwu wobec wprowadzenia. 
Może pan zgłosić inny wniosek. Jeśli pan zgłosi inny 
wniosek, to ja poddam go pod głosowanie.)

Zgłaszam wniosek o zdjęcie tych 2 punktów z po-
rządku obrad.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Właśnie. Jeśli 
taki wniosek pan zgłasza, to możemy nad nim głoso-
wać. Dobrze. Proszę bardzo, proszę powiedzieć, Panie 
Marszałku, które punkty chce pan zdjąć z porządku.)

Według przegłosowanej propozycji to będą punkty 
drugi i trzeci, czyli ustawa o Krajowej Administracji 
Skarbowej i ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę 
o Krajowej Administracji Skarbowej.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Kto jest za przyjęciem wniosku formalnego pana 

marszałka Borusewicza o zdjęcie punktów drugiego 
i trzeciego?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Proszę nacisnąć przycisk 

„wstrzymuję się”.
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, 25 było za, 47 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 1)
Wniosek pana marszałka został odrzucony.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie jeszcze 

zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku 
obrad? Nie widzę chętnych.

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

Wysoka Izbo, dzisiaj o godzinie 12.00 zostanie za-
rządzona półgodzinna przerwa w obradach na otwar-
cie wystawy „Polacy na Kőbányi”. Jutrzejsze obra-
dy rozpoczniemy o godzinie 10.00 od rozpatrzenia 
punktów dotyczących projektów uchwał w sprawie 
ustanowienia roku 2017 rokiem osoby albo wydarze-
nia. Bezpośrednio po rozpatrzeniu tych uchwał przy-
stąpimy do głosowań nad tymi punktami. Pozostałe 
głosowania zostaną przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia. Informuję państwa – to jest ważna in-
formacja – że w przypadku uchwalenia przez Sejm 
na bieżącym posiedzeniu ustawy o wsparciu kobiet 
w ciąży i ich rodzin „Za życiem” po przygotowaniu 
przez komisje senackie sprawozdania w tej sprawie 
porządek obrad zostanie uzupełniony o punkt obej-
mujący jej rozpatrzenie.
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29. posiedzenie Senatu w dniu 3 listopada 2016 r.

Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

(senator sprawozdawca G. Bierecki) więc zapewnienie tej porównywalności jest bardzo 
ważne dla konsumentów. Będą oni mogli wybrać do-
stawcę najlepszego dla siebie bądź najtańszego. Bo 
nie zawsze dostawca najtańszy jest tym najlepszym. 
Dzięki tej porównywalności będą oni mieli świado-
mość tego, kto jest najtańszy, kto jest najlepszy. To 
jest pierwsza ważna rzecz.

Druga, też istotna rzecz. Mamy nadzieję, że w wy-
niku przyjęcia tej regulacji w istotny sposób obniżą 
się stawki opłat interchange. Pan minister zapewne 
będzie w stanie przedstawić stosowane wyliczenia. 
Myśmy na posiedzeniu komisji nie pytali o konkretny 
wpływ na…

(Senator Leszek Czarnobaj: Pytaliśmy…)
Pytaliśmy? Nie odnotowałem sobie – przepraszam, 

Senatorze – tego pytania. Po mnie będzie występo-
wał pan minister i z całą pewnością konkretne dane 
przedstawi. Kierunek zmian jest jasny – obniżanie 
opłat interchange, dalsze obniżanie opłat interchange.

I wreszcie, jak już powiedziałem, możliwość 
łatwego przenoszenia rachunku pomiędzy instytu-
cjami. Dotychczas na rynku bankowym stosowane 
były techniki, które miały służyć trwałemu związaniu 
klienta z bankiem. Te techniki były… Szczególnie 
w przypadku kredytów frankowych można zauwa-
żyć to powiązanie. Prawda? Długoterminowy kredyt 
mieszkaniowy wymuszał korzystanie z innych usług 
kredytodawcy, a przede wszystkim korzystanie z ra-
chunku bieżącego prowadzonego u niego. Ta zmiana 
ułatwi przenoszenie rachunku pomiędzy instytucja-
mi, zniesie możliwość tego trwałego związania. Ta ła-
twość przenoszenia rachunków jest dobrodziejstwem. 
Warto podkreślić, że przenoszenie rachunków będzie 
też oznaczało, że bank, który dotychczas prowadził 
wiele usług niejako przywiązanych do tego rachunku, 
np. polecenia zapłaty itd., będzie musiał udzielić po-
mocy przy przenoszeniu tego rachunku, dostarczając 
listę transakcji dotychczas realizowanych, poleceń 
zapłaty swojemu klientowi, tak aby ułatwić przenie-
sienie rachunku do innego podmiotu.

No i wreszcie ta najważniejsza sprawa: darmo-
wy rachunek, darmowy rachunek płatniczy. To jest 
najważniejsza sprawa. Dotychczas barierą dla wielu 
ludzi niewiele zarabiających… Tu przede wszystkim 
mówimy o emerytach, więc jest spodziewana korzyść 
dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy KRUS, 
które w wyniku wprowadzenia możliwości uzyskania 
darmowego rachunku płatniczego będą mogły jesz-
cze szybciej odchodzić od przekazywania emerytur 
czy rent za pośrednictwem przekazu pocztowego. 
Darmowy rachunek jest przecież wystarczającym 
uzasadnieniem, aby koszty dotychczas ponoszo-
ne przez ZUS i KRUS zniknęły i aby nasi emeryci 
i renciści korzystali z darmowego rachunku i na ten 
rachunek otrzymywali swoje świadczenia. A prze-
cież będzie także do 5 bezpłatnych transakcji – tego 

tej dyrektywy. Ma ona wielkie znaczenie dla rozpo-
wszechnienia użytkowania rachunków bankowych 
wśród obywateli Rzeczypospolitej. Bezpłatny rachu-
nek bankowy… Stosunkowo duża liczba transakcji 
nieodpłatnie realizowanych za pośrednictwem tego 
rachunku bankowego pozwoli zwiększyć poziom 
ubankowienia wśród naszych obywateli, pozwoli 
zwiększyć dostęp do usług finansowych i da moż-
liwość korzystania z dobrodziejstwa współczesnych 
instrumentów, choćby płatności przez internet, na-
bywania produktów za pośrednictwem internetu, 
co przecież, jak wiemy, jest w znaczącym stopniu 
utrudnione dla osób, które rachunku bankowego nie 
posiadają.

Tak więc jest to bardzo dobra ustawa. My jako 
komisja przygotowaliśmy wiele poprawek, ale – jak 
powiedziałem – w większości mają one charakter 
legislacyjny. Komisja zwraca się do Wysokiej Izby 
o przyjęcie sprawozdania w wersji tu przedstawionej.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Jackowski. Bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, gdyby pan tak w 3 punktach miał 

wskazać plusy dla konsumentów wynikające z przy-
jęcia tych rozwiązań… Na czym to będzie polegało? 
Mamy 81 poprawek, to wszystko jest dosyć skompli-
kowane. Chodzi mi o przeciętnego obywatela, który 
korzysta z tej formy płatności. Co on zyska po wejściu 
tej ustawy w życie? Jakie są te plusy? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:
Większa przejrzystość opłat – to jest bardzo ważne 

– i większa porównywalność opłat stosowanych przy 
tych produktach kartowych czy w ogóle w ramach 
usług płatniczych. To jest bardzo ważne, bo te opłaty, 
przede wszystkim opłaty kartowe, często prezentowa-
ne były w sposób, który utrudniał wyliczenie rzeczy-
wistego kosztu użytkowania tych instrumentów. Tak 
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Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

(senator G. Bierecki) na którą nie uzyskały akceptacji poprawki postulowa-
ne przez Polską Organizację Niebankowych Instytucji 
Płatności. Czy mógłby pan przybliżyć senatorom, 
jakie są różnice – tak brzmi moje pytanie – pomiędzy 
bankami i spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-
-kredytowymi a tymi instytucjami, które postulowały 
wprowadzenie tych poprawek? Chodzi mi o to, czy 
tamte instytucje prowadzą rachunki, czy…

(Senator Grzegorz Bierecki: Dziękuję bardzo za 
to pytanie…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Senatorze, momencik. Może zbierzemy kil-

ka pytań, tak będzie chyba łatwiej.
(Senator Grzegorz Bierecki: Świetnie.)
Pan senator Czarnobaj, bardzo proszę.
(Senator Leszek Czarnobaj: Dziękuję, Panie 

Marszałku, bo ja chciałem zadać podobne pytanie.)
Podobne?
(Senator Leszek Czarnobaj: Podobne.)
Aha, no to dobrze.
I pan senator Grubski. Może też ma podobne py-

tanie? Inne? To bardzo proszę.

Senator Maciej Grubski:
Panie Senatorze Sprawozdawco, jak się szacuje 

liczbę tych rachunków bezpłatnych, które mogą po-
wstać w najbliższym czasie?

Senator Grzegorz Bierecki:
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Jest to najłatwiejsze pytanie, ponieważ nie ma na 

nie odpowiedzi. Nie wiadomo, jaka to jest liczba. 
Można powiedzieć, ile osób np. w ZUS czy KRUS 
korzysta z przekazów, a zakładamy, że jest to ta gru-
pa, która szybko otworzy te rachunki. Pragnę zwrócić 
uwagę, że przecież ta ustawa nie zmusza konsumen-
tów do otwierania rachunków. Ona stwarza tylko taką 
możliwość i dostarcza wielu zachęt. Być może mini-
sterstwo ma jakieś wyliczenia, jakieś estymacje, jak 
to ładnie się mówi w biznesie. Pewnie ma. Pewnie ma, 
natomiast przedstawienie tutaj jakiejkolwiek liczby 
będzie obarczone ryzykiem, ponieważ dotyczy to 
zachowań konsumentów, skali kampanii promocyjnej 
dotyczącej korzystania z tych rachunków podstawo-
wych, a także wielkości zaangażowania ze strony 
ZUS i KRUS. A szczególnie te 2 podmioty widzę jako 
te, które powinny niezwłocznie rozpocząć promocję 
tego dobrodziejstwa, jakim będzie bezpłatny rachu-
nek podstawowy w banku. Tak więc ja, jeśli chodzi 
o konkretne liczby… Być może pan minister ma jakieś 
estymacje. W trakcie posiedzenia komisji nie pyta-
liśmy o to. Nie pytaliśmy o to, ale wiemy, jaka jest 

dotyczy m.in. poprawka nasza, senacka – do 5 trans-
akcji bankomatowych za darmo. Tak więc gdy ktoś 
będzie miał bezpłatny rachunek i na niego otrzyma 
swoje wynagrodzenie czy świadczenia emerytalne 
i rentowe, 5 razy w miesiącu będzie mógł nieodpłat-
nie pobrać swoje pieniądze w sieciach bankomatów. 
Zresztą porównywarki, które będą dostępne, będą 
pokazywały, ile bankomatów, ile oddziałów mają po-
szczególni wystawcy kart czy dostawcy rachunków 
płatniczych.

Tak więc to bardzo ważna zmiana, istotna, moż-
na by powiedzieć, cywilizacyjnie. Nasi obywatele 
będą mieli rachunki bankowe, będą za pośrednic-
twem tych rachunków mogli korzystać z dostępu do 
wszystkich usług, które są oferowane przecież także 
taniej. Zwiększą się, mam nadzieję, obroty w sklepach 
internetowych, które, jak pamiętamy z innej debaty, 
w większości są polskimi sklepami. Tak więc to są 
zmiany, które zmierzają w dobrym kierunku. Myślę, 
że pozwoli to także po prostu zwiększyć obrót bez-
gotówkowy, wyeliminować gotówkę, a tym samym 
też zmniejszyć koszty w przedsiębiorstwach, które 
dotychczas były zmuszone do przyjmowania opłat 
gotówkowych i ponosiły z tego tytułu koszty ubez-
pieczenia, transportu tej gotówki, do tego istniało 
ryzyko napadu itd. Upowszechnianie obrotu bezgo-
tówkowego przyczyni się do zmniejszenia kosztów 
działalności naszych przedsiębiorców.

Tak więc to ważna ustawa. I jak powiedziałem, 
komisja niemalże we wszystkich sprawach była jed-
nomyślna, głosowała jednogłośnie. Popieramy ten 
projekt. Poprawki, które zostały przygotowane przez 
Biuro Legislacyjne, są poprawkami o charakterze le-
gislacyjnym. To bardzo obszerna ustawa, 2 dyrek-
tywy są połączone w jednej ustawie i z obszerności 
tego przedłożenia wynika ta liczba poprawek. Myślę, 
że gdyby porównać ich liczbę z liczbą artykułów, 
stron, to wyszłoby, że jest to, że tak powiem, stan-
dardowa proporcja poprawek legislacyjnych. Ta licz-
ba ponad 70 poprawek przygotowanych przez Biuro 
Legislacyjne wynika z obszerności regulacji.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Arkadiusz Grabowski. Bardzo proszę.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja mam pytanie dotyczące prze-

biegu posiedzenia komisji. Chciałbym, żeby pan 
przybliżył senatorom argumentację ministerstwa, 
przedstawicieli Ministerstwa Finansów, ze względu 
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(senator G. Bierecki) Senator Grzegorz Bierecki:

Ta ustawa reguluje to bardzo precyzyjnie, w ja-
kimś sensie chroniąc właśnie osoby niezamożne 
przed ryzykiem popadnięcia w nadmierne zadłuże-
nie. To jest bardzo ważne, że ten rachunek podstawo-
wy to nie jest rachunek, w którym może się pojawić 
debet bądź kredyt. Do tego rachunku podstawowego 
nie może być także przywiązana karta kredytowa, 
więc jeżeli mówimy o karcie, to tylko takiej, która 
służy do wyjmowania pieniędzy z bankomatu bądź 
też realizowania płatności, ale wyłącznie do wyso-
kości środków, wartości środków, które się znajdują 
na rachunku, więc nie mówimy tutaj o przywiąza-
niu długu do tego rachunku. Nie ma takiej moż-
liwości. Ten rachunek podstawowy nie ma służyć 
zwiększaniu sprzedaży kredytów w instytucjach 
finansowych. Ten rachunek płatniczy ma stanowić 
dobrodziejstwo, do którego… I w jakimś sensie jest 
przecież też obowiązkiem, państwo nakłada obowią-
zek na dostawców usług płatniczych oferowania tego 
rachunku. Nawet w ustawie, chcę zwrócić uwagę, 
pojawiają się kary dla banków, SKOK-ów, instytu-
cji płatniczych, które to kary mogą być nałożone 
na te instytucje, jeśli będą odmawiać oferowania 
tego rachunku podstawowego. Więc traktujemy to 
bardziej jako nałożony na instytucje prowadzące 
rachunki obowiązek oferowania nieodpłatnie tych 
usług z powodu innego dobra, innych wartości, dla 
których ten rachunek ma być prowadzony, czyli, 
jak mówimy, dostępu do urządzeń cywilizacyjnych, 
jakimi są płatności internetowe, zwiększenia obrotu 
gotówkowego i obniżenia cen usług na rynku fi-
nansowym. To są te wartości, w imię których Rada 
Europejska i Parlament przyjęły dyrektywę i zobo-
wiązały państwa członkowskie do wprowadzenia 
jej. Polska bardzo długo ociągała się z przyjęciem 
tej dyrektywy. Cieszę się, że ten proces właśnie do-
biega końca.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy są jeszcze pytania do pana senatora? Nie wi-

dzę, tak że…
(Senator Grzegorz Bierecki: Dziękuję bardzo.)
…bardzo serdecznie dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister… rozwoju? 
Rozwoju?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Piotr Nowak: Nie…)

(Senator Grzegorz Bierecki: Rozwoju i finansów.)
No to tutaj jest pomyłka, przepraszam… Finansów, 

tak?

skala ubankowienia w Polsce. Ciągle jeszcze mamy do 
czynienia z kilkudziesięcioma procentami obywateli 
Rzeczypospolitej, którzy nie korzystają z rachunku 
bieżącego w banku. To było pytanie dotyczące…

(Marszałek Stanisław Karczewski: To było drugie. 
A pierwsze?)

Pierwsze dotyczyło dyskusji na temat popra-
wek Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji 
Płatności. Stanowisko Biura Legislacyjnego, a także 
ministerstwa, było takie, że te poprawki nie są koniecz-
ne, że można skorzystać z regulacji, które znajdują się 
w kodeksie cywilnym umożliwiających skorzystanie 
z polecenia zapłaty, dokonanie polecenia zapłaty w ra-
chunku prowadzonym przez organizacje, instytucje 
płatnicze niebankowe, w oparciu o przepisy kodeksu 
cywilnego. Ze względu na to, że byłaby to tzw. nad-
mierna regulacja, niepotrzebna regulacja, komisja… 
Zresztą nikt z senatorów nie przejął tych wniosków 
złożonych przez organizację. Różnica pomiędzy tymi 
instytucjami płatniczymi a bankami czy SKOK-ami 
jest fundamentalna, bo te instytucje nie są instytu-
cjami depozytowymi, są to tylko instytucje płatnicze, 
w związku z czym uprawnione są do wykonywania 
wąskiego zakresu czynności. Na pewno bardzo się 
przyczynią do rozwoju rynku płatności w Polsce. 
W krajach Europy Zachodniej bardzo szybko wzrasta 
liczba takich instytucji płatniczych, które oferują swoje 
usługi głównie poprzez internet, mobilny internet itd. 
Rocznie może się pojawić kilkuset dostawców, któ-
rzy między sobą będą konkurowali, doprowadzając 
oczywiście do tego, że ceny usług będą bardzo spa-
dały. Konsumenci mają wtedy znakomite możliwości 
wyboru najlepszego, najtańszego dostawcy. Tak więc 
to dobrze, że instytucje płatnicze niebankowe będą 
na naszym rynku. Zwiększa to konkurencję, a to jest 
zawsze z korzyścią dla konsumentów.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Mieczysław Golba. Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Golba:
Panie Senatorze, mam pytanie. Z tej ustawy wy-

pływa pewne dobrodziejstwo w szczególności dla 
osób starszych, a wiemy, że one niejednokrotnie mają 
niskie uposażenia, ich emerytury, renty są w grani-
cach 1 tysiąca, 1 tysiąca 200 zł czy 1 tysiąca 300 zł, 
i wiadomo, że niejednokrotnie trudno im wykupić 
lekarstwa czy utrzymać mieszkanie, mieć na życie… 

I chciałbym zapytać, czy mając taką kartę, konto, 
załóżmy, będzie się miało możliwość np. korzystania 
z debetu, i ewentualnie w jakiej wysokości. Czy jest 
to wzięte pod uwagę, czy też nie?
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(marszałek S. Karczewski) Omawiana tu ustawa konkretnie w kwestie opłat 
kartowych, dotyczące ogólnie kart, nie ingeruje, po-
nieważ te opłaty są już na dosyć niskim poziomie. 
Wprowadza jednak dodatkowo nadzór nad instytu-
cjami, żeby to wszystko było przestrzegane, dzieli go 
na KNF i na NBP.

Dodatkowo, jeśli chodzi o opłaty, to ustawa wpro-
wadza właśnie rachunek darmowy. Czyli generalnie 
płatności kartą na terenie Polski, 5 płatności, przele-
wów i transakcji z wykorzystaniem karty będzie za 
darmo. A jeśli chodzi w ogóle o zmniejszenie opłat 
za korzystanie z kart, to rząd pracuje również nad 
polskim systemem płatniczym. Wprowadzenie pol-
skiego systemu płatniczego, nad którym pracuje rząd 
– miejmy nadzieję, że to zostanie zrobione w miarę 
szybko, bo prace są bardzo zaawansowane – pozwoli 
na to, że wspomniane opłaty za korzystanie z kart 
Polska sama w sobie będzie mogła jeszcze dodatkowo 
zmniejszyć. Tak więc one zejdą już praktycznie do 
takiego minimum, że korzystanie z gotówki będzie 
droższe niż korzystanie z kart płatniczych. Ale to 
zapewni tylko polski system płatniczy, nad którym 
właśnie pracujemy. A omawiana tu ustawa wprowa-
dza regulacje związane z dyrektywą. Jeśli zaś chodzi 
o opłaty interchange, to Polska już wcześniej je obni-
żyła. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Teraz pan senator Kleina. Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Omawiana ustawa jest implementacją dyrektyw 

unijnych i wprowadza wiele nowych przywilejów 
dla klientów korzystających z różnego rodzaju usług 
płatniczych. Chciałbym jednak zapytać, czy ta ustawa 
w jakimś miejscu stwarza warunki trudniejsze, niż 
były dotychczas, w stosunku do dotychczasowego 
poziomu. Czy są tu jakieś większe obostrzenia, czy 
są tu w zasadzie tylko i wyłącznie korzyści, o których 
dużo tu mówiliśmy? I słusznie, bo warto te kwestie 
artykułować. Ale czy są też przepisy, które trochę po-
garszają sytuację klientów w stosunku do ich sytuacji 
określonej poprzednimi uregulowaniami prawnymi? 
To jest jedno pytanie.

Drugie pytanie jest następujące. Na poprzednim 
posiedzeniu komisji mówiliśmy sporo na temat kar, 
jakie mogą być nałożone na banki lub spółdzielcze 
kasy oszczędnościowo-kredytowe. Te kary to 1 mi-
lion zł w przypadku banków i 100 tysięcy zł w przy-
padku spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredy-
towych. Oczywiście, to są kary maksymalne, o tym 
wiemy, one mogą być zależne od różnych elementów, 

(Senator Grzegorz Bierecki: Minister rozwoju 
i finansów.)

A tak, bo to jest… No, ale ja mam tutaj tylko „mi-
nister rozwoju”… Czyli minister rozwoju i finansów. 
Dobrze, minister rozwoju i finansów. I ministra re-
prezentuje pan minister Piotr Nowak.

Obecnie senatorowie mogą…
Czy pan minister pragnie zabrać głos?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Piotr Nowak: Nie, dziękuję.)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie? 
Pan senator Jackowski. Bardzo proszę.

(Rozmowy na sali)
Panie Ministrze, bardzo proszę na mównicę, będą 

pytania, a przynajmniej jedno.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam takie pytanie. Według 

obiegowej, takiej, powiedziałbym, medialnej wie-
dzy obsługa kart płatniczych w Polsce czy w ogóle 
rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, opła-
ty bankowe z tego tytułu… No, Polska jest, że tak 
powiem, przodująca, ale niestety w grupie państw, 
w których te opłaty są najwyższe. Czy mógłby pan 
powiedzieć, czy to jest prawda? Czy ta informacja, 
która jest powtarzana w mediach, jest prawdziwa, czy 
nie? To po pierwsze.

I po drugie: jakie mniej więcej zmniejszenie udzia-
łu kosztów obsługi, jeżeli chce się korzystać z karty 
płatniczej bądź z rachunku rozliczeniowo-oszczęd-
nościowego, spowoduje ta ustawa? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Piotr Nowak:
Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Marszałku, Szanowni Państwo, 

jeśli chodzi o wspomniany ranking, to Polska cały 
czas jest, tak jak pan senator powiedział, w niechlub-
nej czołówce. A jeśli chodzi o opłaty, o korzystanie 
z kart, o opłaty interchange, to 2 lata temu zostały 
one zmienione, obniżone.
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(senator K. Kleina) musi być dotkliwa. Ale doświadczenie i praktyka go-
spodarcza pokazują, że kara powinna być również 
zróżnicowana. To różnicowanie powinno następować 
w zależności od wielkości podmiotów. Kara powin-
na być również dostosowana proporcjonalnie. My 
jesteśmy za tym, żeby była proporcjonalnie dosto-
sowana, ale problem jest taki, że na poziomie Unii 
Europejskiej w różnego rodzaju dyrektywach mówi 
się o bankach, przy czym nie ma podziału na banki 
jako spółki akcyjne i banki spółdzielcze czy jako spół-
dzielnie. Mówi się po prostu o bankach. Generalnie 
ma nastąpić rewizja proporcjonalności kar. Mamy na 
to nadzieję, ponieważ obecny rząd lobbuje za tym, 
żeby było rozdzielenie na banki spółki akcyjne, czyli 
potężne banki, i na banki spółdzielcze.

Podkreślamy, że doceniamy rolę banków spół-
dzielczych i bardzo ważną ich misję w naszej gospo-
darce i społeczeństwie, ale przez ostatnie lata, gdy 
były okazje, tego tematu w ogóle nie poruszano na 
poziomie Unii Europejskiej. A więc my musimy do-
stosować się do tego, jak jest. Jesteśmy za tym, żeby te 
kary były zróżnicowane, dlatego małym instytucjom, 
jakimi są spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredy-
towe, zaproponowaliśmy mniejszą karę. A jeśli chodzi 
o banki spółdzielcze, to też chcielibyśmy, ale nie mo-
żemy. Była propozycja, o której rozmawialiśmy, żeby 
w takim razie kasom oszczędnościowym podnieść 
tę karę. Mówię: my chcemy zmienić filozofię. My 
chętnie byśmy obniżyli bankom spółdzielczym, ale 
z tego względu jest problem. Nie chcemy pogarszać 
sytuacji mniejszych – płaćcie więcej, też miejcie ten 
poziom kary – bo to nie jest rozwiązanie. Nasza filo-
zofia jest taka, żeby wychodzić frontem do biznesu, 
do przedsiębiorców, ale tam, gdzie się da. Jeśli się nie 
da, to nie będziemy pogarszali sytuacji innej grupy 
tylko dlatego, że jakaś większa grupa dużych banków 
ma np. większe kary. A więc obraliśmy taką drogę 
proprzedsiębiorczą, żeby to ułatwiać. A kara musi 
być, jak mówię, dotkliwa.

Proszę również pamiętać o tym, że to są mak-
symalne poziomy kar. KNF w swojej mądrości ma 
świadomość, że dla małego banku spółdzielczego 
kara 10 tysięcy będzie czasami bardziej dotkliwa 
niż dla potężnego banku 1 milion. Tak że KNF ma 
pełną tego świadomość. To jest tylko poziom mak-
symalnych kar i za szczególne przewinienie, czyli za 
odmowę otwarcia rachunku, co też jest, powiedzmy, 
jakoś nieracjonalne, bo zakładamy, że te instytucje 
będą otwierały rachunki, ponieważ z tego jest również 
dla nich jakaś korzyść. A więc to jest troszeczkę takie 
przysłowiowe kruszenie kopii o coś bardzo teore-
tycznego. Ale rozumiem, że jest taka potrzeba, więc 
odnoszę się do tego po raz kolejny.

Jeśli chodzi o karty płatnicze, to są prowadzone 
prace nad wdrożeniem polskiego systemu płatni-
czego, o czym mówiłem przed chwilą panu sena-

to jest dość dobrze opisane w ustawie. Ale czy uważa 
pan, że takie rozróżnienie jest prawidłowe? Czy nie 
należałoby jednak znaleźć sposobu, aby rzeczywiście 
wprowadzić jednolity system kar i brać pod uwa-
gę wielkość podmiotu itd.? Bo często bywa tak, że 
bank spółdzielczy – o czym także mówiliśmy – jest 
mniejszy od spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
-kredytowej, a teoretycznie mogą być takie sytuacje, 
że taki bank spółdzielczy otrzyma dużo wyższą karę 
niż kasa. Czy nie warto byłoby tu wprowadzić takiego 
zapisu, aby wspomniane kary były uzależnione tylko 
od tego systemu? Zresztą była moja prośba o to, żeby-
ście państwo, gdyby była możliwość, znaleźli jeszcze 
jakąś propozycję poprawki.

I trzecie, ostatnie dzisiaj pytanie. Ono może nie 
jest wprost związane ze wspomnianą ustawą, ale jest 
powiązane z całym systemem obrotu bezgotówko-
wego, kartowego itd. Jeszcze w poprzedniej kaden-
cji mówiliśmy o… Zresztą ustawa o obniżeniu opłat 
interchange dawała możliwość wprowadzenia karty 
narodowej, czyli krajowej, żeby stworzyć konkurencję 
dla takich systemów kartowych jak Visa, MasterCard 
czy ewentualnie inne, działające na rynku. Wiem, 
że rozpoczęto prace nad tym systemem także w tej 
kadencji w Ministerstwie Finansów. Na jakim etapie 
są prace i czy w ministerstwie kontynuowane są prace 
właśnie nad kartą narodową? Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Piotr Nowak:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Co do pierwszego pytania pana senatora… Jeśli 

chodzi o klientów, to jest to ustawa prokonsumencka, 
czyli praktycznie nie ma obostrzeń dla konsumen-
tów, są tylko przywileje, zwłaszcza że wprowadzamy 
produkt, którego nie było, i to jest darmowy produkt. 
A więc generalnie są same przywileje dla klientów. 
Mogą być obostrzenia czy uwarunkowania dla nie-
których firm, które prowadzą taką działalność, ale to 
jest właśnie w stronę prokonsumencką.

Jeśli chodzi o rozróżnienie kar, to rozmawialiśmy 
o tym. My cały czas stoimy na straży, bo, jak rozu-
miem, podstawą filozofii kary jest to, że ona musi 
być dotkliwa. Przecież znamy z historii takie przy-
padki, że kary były niedotkliwe i przedsiębiorcom 
czy potężnym korporacjom opłacało się płacić karę 
i dalej funkcjonować, łamiąc prawo, ponieważ to było 
tańsze niż dostosowanie się do prawa. A więc kara 
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(podsekretarz stanu P. Nowak) kara to może być kara do 1 miliona zł? Jak to wy-
tłumaczyć publicznie, że w takim przypadku może 
być kara wynosząca do 1 miliona zł, a w przypadku 
dużego SKOK-u, który często jest wielokrotnie więk-
szy od banku spółdzielczego, kara maksymalna może 
wynosić, jak mówicie, tylko 100 tysięcy? To chodzi 
jakby o spróbowanie wyjaśnienia tej sprawy po to, 
żeby ci ludzie, którzy działają, funkcjonują w takich 
małych instytucjach finansowych, mieli poczucie 
sprawiedliwości. Wiemy, że w praktyce KNF może 
nałożyć kary, że tak powiem, adekwatne do sytuacji, 
ale przepis, jaki proponujemy, jest przepisem nie-
sprawiedliwym. Czy nie warto byłoby jednak złożyć 
stosowną poprawkę, żeby obniżyć tę karę, może do 
0,5 miliona zł dla wszystkich w równym stopniu, 
czyli żeby ona była równa i w ten sposób bardziej 
sprawiedliwa? Zresztą chyba taka była także sugestia 
rządu, propozycja rządu – choć nie co do wysokości, 
bo wysokość to był 1 milion zł – i to na etapie pracy 
w Sejmie doszło do zmiany tego przepisu.

I przy okazji takie pytanie: czy były ewentualnie 
inne przepisy, które wprowadzono podczas pracy 
w komisji sejmowej, a które, że tak powiem, dotyczą 
uprzywilejowania innych podmiotów i jest to trochę 
inne rozwiązanie, niż to było w przedłożeniu rządo-
wym?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Grubski.

Senator Maciej Grubski:
Panie Ministrze, mam pytanie, które zadałem już 

senatorowi sprawozdawcy. A więc: jaka jest przewi-
dywana liczba tych wspominanych kont darmowych? 

I drugie pytanie: czy one w jakiejś formie będą 
atrakcyjne dla dzisiejszych posiadaczy kont? Bo one 
oczywiście – jak wynika z tego, co sprawozdawca 
nam przedstawił – mają tylko taki dodatni walor, że 
są bezpłatne, czyli odpadają tu te stosowane dzisiaj 
w bankach opłaty za prowadzenie konta, wynoszące 
gdzieś w granicach 10–50 zł, plus są te transakcje 
kartą… Czy one będą atrakcyjne również dla osób 
dzisiaj posiadających konta, czy tylko dla samych 
emerytów? I jaki jest walor, o którym pan minister 
wspomniał, to znaczy walor pozytywny dla instytucji 
finansowych, jeżeli chodzi o prowadzenie tych kont 
darmowych?

Marszałek Stanisław Karczewski:
I jeszcze, Panie Ministrze, jeśli pan pozwoli, bę-

dzie pytanie pana senatora Jackowskiego.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

torowi. Te prace są prowadzone w Ministerstwie 
Rozwoju. One zostały zainicjowane w Ministerstwie 
Rozwoju, ale Ministerstwo Finansów współpracuje 
z Ministerstwem Rozwoju. Ponieważ mamy unię per-
sonalną, więc współpracujemy ściśle z Ministerstwem 
Rozwoju. Prace są bardzo zaawansowane. Nie chcę 
teraz rzucać terminów, ponieważ jest jeszcze problem 
dogrania pewnych technikaliów związanych z całą 
infrastrukturą i pozyskaniem tego oraz ponieważ 
są rozpatrywane 2 wersje – czy budować swoją in-
frastrukturę, czy być może wykorzystać istniejącą, 
czyli wynająć ją. Koszty będą niższe, efektywność 
będzie większa i będzie szybciej niż w przypadku 
budowania od nowa, od podstaw. Niemniej jednak 
prace są bardzo zaawansowane i mamy nadzieję, że 
w miarę szybko… Nie chcę powiedzieć, że wdrożymy 
to w tym roku, ale mam nadzieję, że być może jakoś 
na początku przyszłego roku zostanie to już wdrożone 
i że pierwsze efekty tego będziemy widzieli. Bardzo 
dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę, Panie Senatorze. Bo jeszcze pan 

dopytuje?
(Senator Kazimierz Kleina: Tak.)
Tak. Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Kleina:
Tak, jeszcze chciałbym dopytać… To znaczy ja 

mam prośbę o to, żeby pan minister odpowiedział 
mi, choć już może nie teraz, na tym posiedzeniu, ale 
może na piśmie, i by opisał ten stan zaawansowania 
prac nad tą kartą narodową…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Piotr Nowak: Dobrze.)

Tak? Bo dla nas w Senacie była to sprawa bardzo 
ważna, jeszcze w poprzedniej kadencji, prace w tej 
sprawie zostały już rozpoczęte, także nad pewnymi 
propozycjami zapisów… A więc ta informacja byłaby 
interesująca i bardzo bym o nią prosił.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Piotr Nowak: Oczywiście.)

A teraz chciałbym jeszcze zapytać o taką sprawę. 
No, ta kara oczywiście… Ja zdaję sobie sprawę i my 
zdajemy sobie sprawę z tego, że oczywiście KNF 
będzie stosował, że tak powiem… że ewentualna 
kara będzie adekwatna do różnych zależności i do 
wielkości przewiny, ale w rozmowach z bankami 
spółdzielczymi mamy pewien problem. Bo te ban-
ki spółdzielcze pytają, mówią: my jesteśmy małymi 
instytucjami, więc dlaczego w naszym wypadku ta 
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i naszego krwiobiegu płatniczego i gospodarczego, 
ale jeśli się nie da, no to niestety…

Staramy się lobbować na poziomie Unii 
Europejskiej, żeby było rozróżnienie na co-op banks 
i na banki akcyjne. No, przepraszam, nie chcę wcho-
dzić w czystą politykę, ale to za naszych poprzed-
ników na poziomie Unii Europejskiej negocjowana 
była ta dyrektywa i nic nie zostało zrobione. Tak 
samo było z dyrektywą o resolution. Pewne rzeczy 
też można było zrobić lepiej, dlatego teraz chcemy, 
żeby na poziomie Unii Europejskiej było takie rozróż-
nienie, ponieważ banki spółdzielcze w naszym kraju 
są bardzo ważnym elementem, a o nich na poziomie 
Unii Europejskiej się nie mówi. W krajach takich 
jak Niemcy czy Wielka Brytania, gdzie są potężne 
grupy kapitałowe, takie jak Deutsche Bank, który 
ma bilans, powiedzmy, kilkadziesiąt razy większy 
niż niemieckie PKB, banki spółdzielcze są bardzo 
małe i się o nich zapomina, a u nas to jest bardzo 
duży sektor. Tak więc proszę zauważyć, że stosuje-
my zasadę równego traktowania i proporcjonalności 
wtedy, gdy się da.

Jeśli chodzi o kolejne pytanie, pytanie o to, ile 
nowych kont może być otworzonych, to w Polsce 18% 
społeczeństwa jest tak jakby nieubankowione, więc 
zakładamy, że to jest jakiś potencjał. Trudno powie-
dzieć, jaki odsetek zostanie, ponieważ nie wiemy, 
jakie są preferencje, ale zakładamy, że posiadanie 
rachunku darmowego jest naprawdę bardzo dużym 
przywilejem. Nie mogę powiedzieć, że 100% osób 
skorzysta, bo zawsze znajdą się jacyś ludzie, którzy 
naprawdę będą tym zupełnie niezainteresowani, ale 
wydaje mi się, że w tym kierunku będzie to szło. Te 
18% jest dodatkowo… Jeśli chodzi o ubankowienie, 
to jest to włączenie do obecnego społeczeństwa, bo 
ludzie, którzy nie posiadają rachunku bankowego, 
bardzo często spotykają się z absurdalnymi barierami. 
No, tak to wygląda.

Jeśli chodzi o to, jakie są pozytywy tego rachunku 
w przypadku tych klientów, którzy posiadają już ra-
chunek, to osoby, które posiadają rachunek bankowy, 
nie będą mogły tego rachunku otworzyć. Przecież 
warunkiem posiadania tego rachunku jest to, że nie 
posiadało się żadnego rachunku wcześniej, bo tu cho-
dzi o wprowadzenie tych nieubankowionych ludzi 
do tego sektora. To nie są tylko emeryci i renciści. 
Proszę zauważyć, że to są również młodzi ludzie, 
którzy wchodzą w wiek, w którym będą mieli prawo 
otworzyć rachunek.

(Senator Maciej Grubski: A czy będzie jakaś baza 
danych? Przecież banki muszą wiedzieć o tym, że…)

Tak, proszę zauważyć, że w ustawie jest przepis, 
który mówi o tym, że gdy przyjdzie klient, bank bę-
dzie mógł skorzystać z bazy danych i sprawdzić, czy 
ten klient nie posiadał rachunku, tak żeby uniknąć 
różnego rodzaju nieprawidłowości.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo.
Ja bym chciał najpierw poprosić pana ministra, 

żeby odpowiedź, o którą prosił pan senator Kleina, 
była adresowana też do mnie – do Jana Marii 
Jackowskiego.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Dobrze. Ja to 
zapisuję, Panie Senatorze: Jan Maria Jackowski.)

Tak jest.
I teraz moje pytanie. Mianowicie jaki horyzont 

czasowy rząd przewiduje na przekucie tej idei w re-
alną formę? Kiedy to może po prostu realnie wejść 
w życie? Chodzi mi o zakreślenie horyzontu czasowe-
go, nie o wchodzenie w szczegóły, ale o zakreślenie 
czasowego horyzontu.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Piotr Nowak: Ale w sprawie kont, o których rozma-
wiamy, czy w sprawie karty płatniczej polskiej?)

Karty płatniczej polskiej.

Marszałek Stanisław Karczewski:

To już wszystkie pytania, przynajmniej w tej serii.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Piotr Nowak:

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Jeśli chodzi o pytanie pana senatora Kleiny, to jest 

tak, że… No, jak banki mają to tłumaczyć? Proszę za-
uważyć, że tam, gdzie jest możliwość potraktowania 
banków spółdzielczych w sposób proporcjonalny do 
banków komercyjnych, to rząd pani premier Szydło 
i Prawa i Sprawiedliwości to robi. Proszę zauważyć, 
że jak był uchwalany podatek bankowy, to kwota 
wolna od opodatkowania, jeśli chodzi o bilans – 4 mi-
liardy zł – została wprowadzona m.in. po to, żeby 
żaden bank spółdzielczy tego nie płacił, a SKOK, 
o którym rozmawiamy, płaci, bo się w tym bilan-
sie mieści. Więc to nie jest tak, że jedna grupa jest 
uprzywilejowana tylko dlatego, że komuś się wyda-
je, że są jakieś preferencje. Nie, jeśli jest możliwość 
uprzywilejowania tych mniejszych banków, to jest to 
robione. Proszę zauważyć, że dyrektywa odnosząca 
się do resolution tak samo mówiła tylko o bankach, 
a rząd objął tą dyrektywą również SKOK-i. Tak więc 
równo traktujemy te wszystkie podmioty wtedy, gdy 
możemy. Banki spółdzielcze ze względu na to, że są 
zrzeszone w IPS, dostały zniżki na składkę dotyczącą 
BRE, więc podkreślam, że gdy jest taka możliwość, 
my to robimy, bo doceniamy sektor banków spółdziel-
czych jako bardzo ważny element naszej gospodarki 
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ku bankowego, będą mogli w związku z tą ustawą tę 
umowę wypowiedzieć?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Piotr Nowak: To jest…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Chwileczkę, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Piotr Nowak: Przepraszam.)
Czy ktoś jeszcze pragnie zadać pytanie panu mi-

nistrowi? Nie widzę zgłoszeń. To pewnie już ostatnie 
pytanie.

Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Piotr Nowak:
Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Ta 

ustawa nie reguluje, czy jak ktoś został zmuszony do 
zawarcia rachunku przy braniu kredytu… Ta ustawa 
mówi wprost: jeśli ktoś nie ma rachunku, to ma prawo 
do rachunku darmowego. Jeśli ktoś już ma rachunek 
bankowy, do którego otwarcia został zmuszony, kie-
dy brał kredyt… Zakładam, że jeśli ktoś chce wziąć 
kredyt, to musi mieć rachunek czy w tym banku, czy 
w innym. To, że on został zmuszony do otworzenia 
rachunku w tym banku, w którym bierze kredyt, to 
jest inna sprawa. Zakładam, że i tak musiałby mieć 
taki rachunek, no bo ten bank gdzieś te pieniądze 
musi przelać. Tak czy siak ma ten rachunek, nawet 
w innym banku. To raczej tej osoby nie dotyczy. Tu 
chodzi głównie o to, by wciągnąć do systemu klientów 
niebankowych. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Jeszcze pan senator Grzegorz Bierecki. Bardzo 

proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:
Żeby była jasność, chciałbym coś doprecyzować 

w związku z pytaniem pana senatora Ambrozika. 
Taki rachunek, do którego otwarcia kredytobiorca 
został zmuszony, oczywiście może być przeniesiony 
do innej instytucji. Prawda?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Piotr Nowak: Tak, jak najbardziej.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Więcej pytań nie ma.

Jeśli chodzi o to, jakie korzyści będą miały szero-
ko rozumiane instytucje finansowe, które będą takie 
rachunki prowadziły, to proszę zauważyć, że jeśli mó-
wimy o młodym człowieku, który otwiera pierwszy 
raz konto, to on z wiekiem, kiedy pójdzie do pracy, 
będzie mógł sobie pozwolić na to, żeby za to konto 
płacić i mieć dodatkowe benefity. Tak więc klient 
takiej instytucji już w niej pozostanie. Przywiązanie 
klienta to jeden z największych benefitów, bo proszę 
zauważyć, że dla instytucji wszelkiego rodzaju bardzo 
ważne jest nawiązanie relacji z klientem, a darmo-
wy rachunek bardzo dobrze, pozytywnie się koja-
rzy. Ponieważ klient ma od tej instytucji wszystko za 
darmo, potem chce czegoś więcej, za co musi płacić, 
a jest już przywiązany do tej instytucji, do interfejsu, 
do strony WWW, do karty, a poza tym nawiązał już, 
powiedzmy, relację z jakimś doradcą, więc to jest 
dla tej instytucji, że tak powiem, czysta korzyść. No, 
rozmawianie o karach za to, że ktoś nie będzie chciał 
otworzyć tego rachunku, to czysta teoria.

Jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie pana senatora 
Jackowskiego odnoszące się do horyzontu czasowego 
wprowadzenia do systemu płatniczego polskiej karty 
płatniczej, to wydaje mi się, że realny jest przyszły 
rok. Nie ma pana senatora. W każdym razie wydaje 
mi się, że realnym terminem wprowadzenia tego roz-
wiązania jest przyszły rok. Nie chcę tu mówić, czy 
to będzie pierwsza połowa, czy… Mamy nadzieję, że 
pierwsza połowa. Gdyby już teraz technicznie dało 
się to zrobić, to chcielibyśmy to zrobić nawet dzisiaj, 
bo widzimy w tym same pozytywy, takie jak choć-
by obniżenie opłat interchange, dostosowanie tych 
różnych elementów na kartach, które… Te warunki 
będzie dyktował rząd polski, a nie międzynarodowe 
korporacje. Natomiast są pewne… To jest po pro-
stu potężny projekt i tego się nie da zrobić z dnia na 
dzień. Mamy nadzieję, że stanie się to w przyszłym 
roku, być może nawet w pierwszym półroczu, jeśli 
wszystko pójdzie zgodnie z planami. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Czy ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie panu mi-

nistrowi?
Bardzo proszę, pan senator Rafał Ambrozik.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, mam pytanie. Czy kredytobiorcy, 

którzy zostali zmuszeni do zawarcia umowy rachun-

(podsekretarz stanu P. Nowak)
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(wicemarszałek M. Koc) 5 drobnych poprawek, które w naszej ocenie nie po-
garszały, a wręcz odwrotnie – polepszały projekt tejże 
ustawy. Można powiedzieć, że graczami na rynku 
są instytucje bankowe, spółdzielcze kasy oszczęd-
nościowe, instytucje płatnicze i instytucje pieniądza 
elektronicznego. To są 4 główni operatorzy na rynku 
usług elektronicznych.

Jeżeli wyjdziemy z założenia, że nierówność 
podmiotów… Wrócę do kwestii wysokości kary. 
Oczywiście kara jest, tak jak mówił podczas posie-
dzenia komisji pan senator Grabowski, czysto hipote-
tyczna, co potwierdził też pan minister. To są rzeczy 
hipotetyczne, ale pokazują, jakie jest podejście do 
tematu. Propozycja kary w wysokości 1 miliona zł – 
mówimy o maksimum – dla wszystkich podmiotów 
miała tę zaletę, Panie Ministrze, że… To padło w cza-
sie dyskusji. My wpisujemy, że kara może wynosić 
1 milion zł, ale KNF w swojej mądrości – przecież 
jest to organ państwa polskiego – bierze pod uwagę 
wielkość aktywów, obrotów oraz inne czynniki i wy-
mierza kary nie w wysokości 1 miliona zł dla każdego, 
tylko w zależności od tych wszystkich czynników 
wymierza karę odpowiednio proporcjonalną. I dla 
tych, którzy mają sumy bilansowe na poziomie 50, 80, 
100 miliardów, oczywiście kara będzie wyższa niż dla 
banku spółdzielczego o dziesięciokrotnie mniejszych 
aktywach.

Zrobiono jeden wyłom: otóż w stosunku do tzw. 
SKOK-ów ta potencjalna kara może wynosić tylko 
100 tysięcy zł. Ja rozumiem tłumaczenie pana mi-
nistra: nie mogliśmy dla banków spółdzielczych, to 
wprowadziliśmy chociaż dla SKOK-ów. To niczym 
nieuzasadnione preferowanie spółdzielczych kas 
oszczędnościowych… Przecież nie ma żadnych obaw 
o to, że KNF, biorąc pod uwagę hipotetyczną karę 
z powodu niewyrażenia zgody na założenie rachunku 
w SKOK-ach, będzie wszczynała postępowanie i bę-
dzie chciała wymierzyć tę karę. I będzie brała pod 
uwagę takie elementy, jak wielkość banków, obrotów, 
aktywa i inne rzeczy. Nie wierzę w to, że KNF będzie 
równą miarą mierzyła SKOK-i, banki spółdzielcze 
i duże banki. Dzisiaj mamy taką oto sytuację, że 
mały bank, dwukrotnie mniejszy od SKOK-u bank 
spółdzielczy będzie mógł – hipotetycznie – zostać 
ukarany wyższą karą niż SKOK mający większe ob-
roty, większe aktywa i większy udział w rynku. To 
jest nierówność podmiotów, Panie Ministrze. Jak pan 
minister mówi, że odwracamy się w stronę przedsię-
biorczości, to ja to przyjmuję z wielką radością, tylko 
odwracajmy się tak samo do wszystkich. A jeżeli nie 
możemy stosować równej miary wobec wszystkich 
w ramach danego projektu, to zróbmy taki projekt 
ustawy, w którym wszystkich będzie się traktować 
równo. Chodzi o to, żeby wszystkich, czyli te 4 pod-
mioty, które wymieniłem, mierzyć jednakową miarą, 
a nie – 3 jedną miarą, a SKOK-i inną.

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

Piotr Nowak: Dziękuję pięknie.)
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał 

się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania 
zadane przez panów senatorów Kazimierza Kleinę 
i Jana Marię Jackowskiego.

Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu poproszę pana senatora Leszka 

Czarnobaja.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek, jak rozumiem, zostało mi 8 mi-

nut. Postaram się nie wykorzystać w pełni tego czasu.
Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
W poprzedniej kadencji wielokrotnie zajmowali-

śmy się sprawami dotyczącymi usług płatniczych. Tak 
się szczęśliwie dla mnie składało, że byłem, wspólnie 
z panem senatorem Kleiną, sprawozdawcą większości 
tychże projektów ustaw, które, jak wynikało z wy-
jaśnień pana ministra, wprowadziły wiele ułatwień.

Pan senator Bierecki mówił o tym, co ten pro-
jekt ustawy ze sobą niesie. To, o co pytał pan sena-
tor Jackowski… Tu jest jeszcze jeden bardzo ważny 
element. Opieka nad pieniądzem tradycyjnym po-
chłania 0,9%, prawie 1% produktu krajowego brutto. 
Oprócz bezpieczeństwa, oprócz elementów, o których 
była tutaj mowa… To jest ważny element dotyczący 
kosztów państwa polskiego, jeśli chodzi o tradycyjny 
pieniądz. W związku z tym ubankowienie społeczeń-
stwa poprzez jak największe rozszerzenie możliwości 
korzystania z kart elektronicznych leży w szeroko 
rozumianym interesie zarówno państwa polskiego, 
jak i samego obywatela.

O tej ustawie można mówić w samych superlaty-
wach, ale teraz chciałbym powiedzieć o 2 czy 3 spra-
wach, które, jak mi się wydaje, przy dobrej woli można 
by uwzględnić– wiem, że pan senator Kleina będzie 
składał poprawki – co z kolei pozwoliłoby udoskona-
lić projekt tejże ustawy. Istotne, Panie Ministrze, jest 
to, o czym pan powiedział: dobre rozwiązania, nawet 
z poprzedniego okresu, z czasu rządów Platformy 
Obywatelskiej i PSL, należy zachować, a te, które 
były złe, należy poprawiać – taka jest prawidłowa 
ciągłość władzy – a nie w sposób rewolucyjny wszyst-
ko zmieniać. Przykładem tego jest właśnie projekt 
tej ustawy. To, co należało jeszcze doprecyzować, 
biorąc pod uwagę dyrektywy plus doświadczenie, 
w większości przypadków…

Tak jak powiedziałem, na 2 sprawy chciałbym 
zwrócić uwagę. Po pierwsze, Polska Organizacja 
Niebankowych Instytucji Płatności proponowała 
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(senator L. Czarnobaj) Senator Robert Dowhan:

Dziękuję.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W sumie mój przedmówca powiedział już wszyst-

ko. Ale chcę wyrazić swoje zadowolenie, że to jest 
kontynuacja działań, które podjęliśmy w poprzedniej 
kadencji, za czasów rządów Platformy Obywatelskiej 
i PSL. To jest słuszny kierunek, że coś, co jest dobre, 
dzisiaj się udoskonala. Myślę, że nie będzie żadnych 
głosów przeciwnych w głosowaniu nad przyjęciem 
tej ustawy. Tak jak powiedziałem, ten kierunek jest 
słuszny i tak powinniśmy działać.

Co do kar, bo dzisiaj ta kwestia była poruszana 
i pojawiła się dyskusja… Ja również uważam, że 
kara powinna być równa dla wszystkich podmiotów. 
To żaden problem wprowadzić w życie te przepisy, 
przecież one nie są aż tak trudne, aby dzisiaj banki 
czy SKOK-i, czy banki spółdzielcze nie mogły ich 
stosować i działać tak, jak będzie stanowiła ta ustawa. 
Chyba lepiej dzisiaj podporządkować się prawu, niż 
później mieć obiekcje, dlaczego jedni są karani w ten 
sposób, a drudzy w inny sposób. Na pewno to pod-
dałbym jeszcze pod rozwagę ministerstwu, tak aby 
jak nie teraz, to w przyszłości wziąć to pod uwagę. 
Ale mam nadzieję, że bardziej będziemy przestrzegać 
tego prawa, niż stosować te kary, które oczywiście 
powinny być surowe, dotkliwe, bo wtedy kara ma 
taki wymiar, że sprawia, jak tu pan minister mówił, 
że banki wykonują wszystko zgodnie z ustawą.

Jednak najważniejsze jest to, że dzisiaj tak na-
prawdę – można nawet tak śmiesznie powiedzieć 
– mamy promocję, jeżeli chodzi o konta bankowe. 
Bo faktycznie do tej pory ludzie, którzy nie założyli 
konta bankowego, to w większości starsi, którzy nie 
do końca znają się na elektronice, nie do końca mają 
zaufanie do instytucji bankowych w związku z róż-
nymi działaniami na przestrzeni ostatnich lat. Na 
pewno jest to taka swoista promocja, bo dzisiaj nikt 
nie będzie bał się założyć tego rachunku pomocni-
czego, dlatego że z jednej strony on będzie bezpłatny, 
a z drugiej strony będzie można też bezpłatnie sko-
rzystać z kilku instrumentów, które ten rachunek daje. 
Na pewno jest też potrzebna promocja wśród ludzi 
starszych, promocja skierowana szczególnie do tych, 
którym środki pieniężne dostarczane są na podstawie 
przekazów czy przez listonoszy, tak aby ludzie nie 
bali się skorzystać z tego rachunku bankowego. Bo 
dzisiaj ktoś, kto nie posiada rachunku bankowego, 
tak naprawdę nie istnieje w tym świecie, w którym za 
chwilę i tak większość rzeczy będziemy kupować czy 
sprzedawać wirtualnie, a pieniądz będzie pojawiał się 
tylko na różnego rodzaju rachunkach. Dzisiaj obsłu-
ga samego pieniądza, jak dobrze wiemy, jest bardzo 
droga. Jego gromadzenie, przechowywanie kosztuje, 
i to nie kosztuje mało.

Tak samo jest w pozostałych 4 propozycjach, które 
złożyła Polska Organizacja Niebankowych Instytucji 
Płatności. Jeżeli propozycja dotyczy umożliwienia 
używania unikatowych identyfikatorów wykorzysty-
wanych przed wprowadzeniem ustawy, to… Znowu 
wprowadzono je na okres 3-letni tylko dla SKOK-ów. 
Oczywiście przedstawiciele ministerstwa mają wytłu-
maczenie dlaczego – myślę, że może jeszcze dzisiaj 
to usłyszymy – ale przecież nic nie stało na przeszko-
dzie, aby równą miarą potraktować SKOK-i i pozo-
stałe organizacje płatnicze funkcjonujące na rynku 
płatniczym. Nic nie stało na przeszkodzie. Wybrano 
SKOK-i. Nie wiem dlaczego. Jeżeli mówimy o kwestii 
umożliwienia realizacji poleceń zapłaty, to tu znowu 
sytuacja jest taka, że umożliwia się te elektronicz-
ne realizacje zapłaty w relacjach bank – bank, bo to 
jest… Wprowadza się dodatkowo w tymże projekcie 
ustawy relacje bank – SKOK, SKOK – SKOK, ale 
już te pozostałe 2 organizacje, które wymieniłem, nie 
są włączone do tego systemu. To są drobne rzeczy, 
one nie zburzą całego systemu, ale one pokazują, że 
wśród równych są równiejsi i tam, gdzie tylko można, 
pomagamy…

Chcę powiedzieć, że ja osobiście, mimo tych 
uchybień, które są ewidentne i dotyczą nierówne-
go traktowania podmiotów działających na rynku, 
będę głosował za tą ustawą, bo ona w większości 
niesie dobre rozwiązania, a nierówne traktowanie 
tych klientów i tak ich nie zniszczy. Chciałbym tylko 
prosić o to, aby w przyszłości to, co dotyczy równego 
traktowania podmiotów na rynku usług płatniczych, 
było rzeczywistością, a nie tylko pustą deklaracją. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Ogłaszam przerwę do godziny 12.30 i zapraszam 

państwa na otwarcie wystawy. Dziękuję.
(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 00  

do godziny 12 minut 34)

Wicemarszałek Maria Koc:
Szanowni Państwo, wznawiam obrady.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-

szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do dyskusji
O zabranie głosu poproszę pana senatora Roberta 

Dowhana.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
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(senator R. Dowhan) ną kartą. I rzeczywiście byłoby dobrze, abyśmy dla 
wszystkich zainteresowanych senatorów, a może i dla 
osób z zewnątrz, takie spotkanie zrobili, bo to w ja-
kimś sensie byłoby też podtrzymanie zaangażowania 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych właśnie 
w sprawach tych usług płatniczych i kart.

Ale wracam do tej ustawy, jak mówiłem, dobrej 
i wartej poparcia. Otóż chciałbym jednak złożyć po-
prawkę. Może otrzyma ona wsparcie – mam nadzieję, 
że otrzyma – komisji, a później całego naszego zespo-
łu. Ta poprawka by porządkowała kwestię kar, które 
są nakładane przez Komisję Nadzoru Finansowego. 
Myśmy sobie tę sprawę bardzo dokładnie wyjaśnia-
li na posiedzeniu komisji, a także dzisiaj, podczas 
pytań skierowanych do pana ministra. I myślę, że 
w praktyce działania KNF… Jeżeli doszłoby do takich 
sytuacji, że byłyby naruszenia związane z udostęp-
nianiem usług podstawowego rachunku płatniczego 
czy przenoszenia tych usług przez poszczególne banki 
czy spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe, 
to kary nakładane przez KNF w takich sytuacjach, 
jak mówiłem, czysto teoretycznych, będą odpowied-
nie do instytucji i przewinień. Żeby jednak nie było 
wrażenia takiego, że oto wyróżniamy jakąś insty-
tucję kosztem innej… Szczególnie chodzi tutaj, jak 
mówiłem, o małe banki spółdzielcze, które często 
mają poczucie, że są dyskredytowane, że są w gorszej 
sytuacji niż inni, mimo że staramy się przy różnych 
okazjach i w różnych ustawach wprowadzać takie 
przepisy, żeby właśnie te małe banki miały dobrą 
pozycję. Jednak tworzenie takiej sytuacji, że wystę-
puje pewna dysharmonia, nie zachęca do aktywno-
ści w lokalnych instytucjach finansowych, jakimi są 
banki spółdzielcze. Dlatego też składam poprawkę, 
która obniża w całości tę karę do kwoty pół miliona 
złotych. I ta maksymalna kara dotyczyłaby i banków, 
i wszystkich innych podmiotów występujących na 
rynku. To byłaby kara, wydaje się, bardzo wysoka za 
te przewinienia, ale też równa dla wszystkich. Proszę 
o poparcie tej poprawki. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze. Rozumiem, że popraw-

kę pan składa.
Proszę, pan senator Grzegorz Bierecki.

Senator Grzegorz Bierecki:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Po wysłuchaniu mojego przedmówcy mogę po-

wiedzieć tylko jedno. No cóż, jak widać, filozofia psa 
ogrodnika wciąż nie jest wykorzeniona ze środowi-
ska Platformy Obywatelskiej, bo przecież jest to pro-
pozycja, żeby podwyższyć karę jednemu sektorowi, 
i to pięciokrotnie. W rzeczywistości nie obniża się 

Ale jest to też fajny gest wobec tych, których do-
tknęły ostatnie zmiany związane z wprowadzeniem 
podatku bankowego. Jak wiemy, podatek bankowy 
miał nie dotknąć ludzi, którzy posiadają konta banko-
we, a jak się okazało, jednym z pierwszych był WBK 
– jestem tego przykładem, ponieważ mam rachunek 
w Banku Zachodnim WBK, gdzie wcześniej szefował 
pan premier Morawiecki – plus nasze PKO, PKO Bank 
Polski, które było dawane za przykład banku, który 
nie zwiększy prowizji… One wprowadziły różnego 
rodzaju opłaty, limity na korzystanie z bankomatów, 
limity na korzystanie z przelewów, które wcześniej 
były objęte różnymi formami ryczałtu i były to małe 
kwoty. Dzisiaj to też jest krok w tym kierunku, aby 
właśnie przekazać ludziom, żeby skorzystali z tej 
formy. I cieszę się, że to zmierza w tym kierunku.

I na koniec. Padło dzisiaj takie hasło – może to nie 
hasło, może sprawa już jest w toku, ale pan minister 
o tym nie mówił – że myśli się o systemie albo tworzy 
się polski system płatności, który będzie konkurencją 
dla istniejących systemów. Myślę, że to jest dobra 
inicjatywa, ale wymaga naprawdę dużego zaangażo-
wania. Byłaby to niewątpliwie wielka konkurencja. 
Mam nadzieję, że to nie są tylko puste słowa i nie 
będzie tak, że stworzymy, powiedzmy, jakąś firmę 
czy instytucję, w której będą pracowali ludzie, a nie 
przełoży się to na konkurencję wobec obecnych usług 
związanych z bankowością. Dziękuję bardzo.

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

Kleinę.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Cieszę się, że pracujemy nad tą ustawą, nad ważną 

ustawą, dobrą, potrzebną. Ta ustawa porządkuje ry-
nek usług płatniczych, a równocześnie otwiera nowe 
możliwości, porządkuje nadzór nad firmami świad-
czącymi usługi płatnicze i daje nowe przywileje klien-
tom korzystającym z usług związanych z rachunkami 
płatniczymi. Cieszę się także z tej informacji, jaką 
przedstawił pan minister, że trwają prace nad narodo-
wą kartą płatniczą. To ważna sprawa. I cieszę się, że 
otrzymamy – ja wraz z panem senatorem Jackowskim 
– odpowiedź, w której będzie informacja na temat 
prac nad tym ważnym projektem. Może warto by-
łoby – zwracam się do pana senatora Biereckiego, 
przewodniczącego naszej komisji – zorganizować ta-
kie spotkanie, na którym byłaby prezentacja dorobku 
Ministerstwa Rozwoju pracującego nad wspomnia-
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(senator G. Bierecki) Tak więc ta filozofia psa ogrodnika jest absolutnie 
niewłaściwym podejściem. Odbieranie innym korzy-
ści czy nakładanie na innych większych ciężarów 
z tego powodu, że inni jeszcze czasowo mają zbyt 
duże ciężary, nie jest właściwą filozofią regulacyjną, 
którą powinniśmy się kierować w tej Izbie. To, że inny 
sektor będzie miał nieco niższe kary, jest bardzo waż-
nym punktem odniesienia dla banków spółdzielczych, 
w jakimś sensie wyznacza to poziom na przyszłość 
dla zmiany w regulacjach, która powinna nastąpić. 
Pan minister przecież deklarował, że taka zmiana 
będzie następowała, że obecny polski rząd, który do-
cenia funkcjonowanie banków spółdzielczych, będzie 
dążył do tego, żeby odróżnić ich pozycję regulacyjną, 
nadzorczą na poziomie europejskim.

Tak że nie zachęcam, Panie Senatorze, do po-
pierania pańskiej poprawki, która jest dla mnie 
przykładem filozofii psa ogrodnika, niewłaściwej, 
szkodliwej dla rozwoju sektora banków spółdziel-
czych. Sektor banków spółdzielczych potrzebuje 
punktu odniesienia, wskazania na pewne podobień-
stwa, adekwatność… To, że teraz inny sektor będzie 
korzystał… jest już zróżnicowany pod względem 
nadzorczym, jest argumentem za zróżnicowaniem 
pozycji banków spółdzielczych. Tak więc nie za-
chęcam do usunięcia tego zróżnicowania, wprost 
przeciwnie – zachęcam do wskazywania na to zróż-
nicowanie i domagania się, aby banki spółdzielcze 
uzyskały podobne uregulowania, tak szybko, jak 
tylko będzie to możliwe, jak tylko naprawimy skut-
ki zaniechań poprzedniego rządu. Ale rozumiem, 
że niektórzy mają też takie podejście: ażeby mu ta 
krowa zdechła. No, to jest takie uczucie bardzo szko-
dliwe. Z takich uczuć trzeba się, Panie Senatorze, 
pewnie spowiadać.

Jeżeli chodzi o potrzebę spotkania komisji w spra-
wie polskiego systemu płatności, to ja z wdzięczno-
ścią przyjmuję pańską inicjatywę. Uzgadnialiśmy 
w przerwie z panem dyrektorem Bułgarynem, że 
spróbujemy to zorganizować w drugiej połowie stycz-
nia, kiedy uporamy się już z budżetem, będziemy 
po tej naszej najcięższej komisyjnej pracy. W dru-
giej połowie stycznia zrobilibyśmy takie spotkanie 
z udziałem osób, które są zaangażowane w budowę 
wspomnianego polskiego systemu płatności. To bar-
dzo ważne przedsięwzięcie, wszyscy przecież z dumą 
i z przyjemnością będziemy korzystali z polskiej 
karty płatniczej, która będzie lepsza, tańsza, będzie 
świetnie działała, nie będzie miała znaku Visy czy 
MasterCard, ale po przekroczeniu granicy Polski 
w cudowny sposób będzie się zmieniać w kartę roz-
poznawalną przez systemy zagraniczne. Tak jak się 
to dzieje w stosunku do kart wydawanych w Danii 
czy w Niemczech, z korzyścią dla konsumentów. Tak 
więc zorganizujemy takie spotkanie po to, żeby do-
wiedzieć się, czy nie ma potrzeby dokonania jakichś 

kary temu sektorowi, w imieniu którego pan senator 
teraz tak pięknie występuje, choć przecież minister 
wskazywał, że to, co się wydarzyło, konieczność 
zróżnicowania wynika z wieloletnich zaniedbań, 
zaniechań we właściwym uregulowaniu nadzoru 
nad sektorem banków spółdzielczych. A za to odpo-
wiedzialność ponosi rząd Platformy Obywatelskiej 
i PSL, który przez 8 lat – przez 8 lat! – prowadził 
do zrównania pozycji nadzoru, sytuacji nadzorczej 
banków spółdzielczych i banków komercyjnych, tym 
samym utrudniając funkcjonowanie sektora banków 
spółdzielczych.

Ja tylko przypomnę, jak długo trzeba było cze-
kać na to, żeby banki spółdzielcze mogły do kapita-
łu pierwszego poziomu, tego TR1, zaliczać udziały 
członkowskie członków banków spółdzielczych, 
którzy przynosili swój kapitał w postaci udziałów 
do swojego banku. Dopiero poprawka, którą my-
śmy wprowadzili w ustawie o Bankowym Funduszu 
Gwarancyjnym, umożliwiła czy… powiem inaczej, 
zniosła tę absolutną dyskryminację banków spółdziel-
czych.

Przez wiele lat nic nie było robione. Teraz, jak ro-
zumiem, jest potrzeba zagrania politycznego na temat 
kar, które przecież są nieistotne. Pan minister powie-
dział, że kruszenie kopii odbywa się o rzecz, która 
jest zupełnie nieistotna. Państwo sobie wyobrażacie, 
że któraś z instytucji zobowiązanych do prowadzenia 
tych bezpłatnych rachunków bankowych nie będzie 
tego wykonywać? Przecież za pozyskanie klienta ban-
ki płacą porządne pieniądze. Każdy, kto ma rachu-
nek bankowy w banku, może sobie przeczytać, jakie 
korzyści oferuje się klientowi banku za to, że poleci 
swój bank innemu klientowi. Więc to jest absolutnie 
absurdalna dyskusja, która ma wyłącznie podłoże 
polityczne i ma służyć sianiu niepokoju w środowisku 
banków spółdzielczych. A to środowisko powinno 
usłyszeć jedno: teraz się odbywa naprawianie tego, do 
czego dopuściły poprzednie rządy, do czego dopuści-
liście w poprzednich kadencjach – braku zróżnicowa-
nia sytuacji nadzorczej dużych banków komercyjnych 
i banków spółdzielczych, które w Polsce są bardzo 
ważną częścią sektora finansowego.

Trzeba było w trakcie prac nad dyrektywami, które 
teraz zmuszają nas do wrzucania banków spółdziel-
czych do jednego worka z bankami dużymi, komer-
cyjnymi, trzeba było wtedy, kiedy te dyrektywy były 
przygotowywane, składać wnioski w imieniu rządu 
polskiego o odmienne uregulowanie, o odmienne re-
gulacje dla banków spółdzielczych. Tego nie robiono. 
Zbyt wiele słuchano, zbyt często słuchano Związku 
Banków Polskich, który przecież zawsze występował 
tutaj w interesie i na życzenie dużych banków komer-
cyjnych, niestety z kapitałem zagranicznym.
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(senator G. Bierecki) No, Panie Senatorze, mówił pan o jakichś tam 
psach, krowach…

(Wicemarszałek Maria Koc: Przepraszam bardzo, 
proszę o ciszę.)

No, ja nie chcę powiedzieć, do jakiego zwierzęcia 
można to porównać, to, co pan robi. Tak więc bardzo 
pana proszę o chwilę spokoju. Chciałbym się wypo-
wiedzieć w odniesieniu do tego, co pan powiedział 
przed chwilą.

Pani Marszałek, Panie Senatorze…
(Senator Grzegorz Bierecki: A z jakim zwierzę-

ciem pan się identyfikuje?)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę. Panie 

Senatorze, za chwilę będzie mógł się pan odnieść do 
wypowiedzi pana senatora.)

Chciałbym jeszcze raz powiedzieć… Może niezbyt 
pan zrozumiał to, co mieliśmy z panem senatorem 
na myśli. My nie chcemy nic nikomu zabrać ani jed-
nym dać. A pan chce… Pan to ujmuje tak: w związku 
z tym, że nie można dać bankom spółdzielczym, daj-
my SKOK-om. To jest pana filozofia, Panie Senatorze. 
A ja mam odmienne zdanie. I proszę nas nie porów-
nywać w ten sposób, że tu jest jakiś pies ogrodnika 
albo krowa czy tam inne… To jest poziom, który 
pan reprezentuje, ja nie będę zniżał się do niego i nie 
powiem, do jakiego zwierzęcia ja pana porównuję 
albo jakim zwierzęciem jestem ja.

Chciałbym pana prosić, żeby pan zrozumiał ideę 
tego, co my mówimy. My mówimy o tym, że równość 
podmiotów na rynku, a szczególnie na rynku finan-
sowym, jest fundamentem państwa. Także równość 
podmiotów wobec stosowanych kar i postępowań jest 
takim elementem państwa.

A skoro pan mówi o nadzorze nad bankami spół-
dzielczymi, o złym nadzorze… No, ja oczywiście 
podpisuję się pod tym, bo na pewno… Ja nie jestem 
upoważniony – bo nie śledziłem tego dokładnie – by 
powiedzieć, gdzie został zrobiony błąd, jeśli chodzi 
o banki spółdzielcze, związany z włączeniem ich na 
równi z bankami komercyjnymi, ale skoro teraz na-
stępuje odkręcanie tego, to, jak rozumiem, mieliśmy 
taką okazję i z niej nie skorzystaliśmy. A więc tutaj 
oczywiście podpisuję się, bo to była słabość tych ne-
gocjacji, Panie Senatorze. Ale po to jest…

(Senator Grzegorz Bierecki: Ale tak było…)
Po to jest następstwo władzy, żeby takie rzeczy 

eliminować. I ja podpisuję się pod tym projektem, 
który pan minister przedstawiał w imieniu posłów… 
przepraszam, w imieniu rządu. Tak, przepraszam, 
w imieniu rządu, w ramach projektu rządowego. 
Ale skoro mówimy o nadzorze, to ja przypomnę tu 
batalię na temat tego ważnego nadzoru nad SKOK-
ami, Panie Senatorze. Przecież pan był orędowni-
kiem… Pan wtedy znowu reprezentował lobby za 
niewłączeniem SKOK-ów do równego traktowania 
na rynku nadzoru finansowego. Przecież pan bro-

zmian w prawie, czy nie jest potrzebna nasza pomoc 
w realizowaniu tego ważnego projektu.

Ale chcę powiedzieć… I chcę także podziękować 
panu senatorowi Kleinie za wsparcie dla inicjatywy 
rządu Prawa i Sprawiedliwości i dla inicjatywy pana 
premiera Morawieckiego, który ze wspomnianego 
projektu polskiej karty uczynił jeden z najważniej-
szych elementów swojego programu. Tak, bardzo 
ważne jest upowszechnienie obrotu bezgotówkowego, 
ale właśnie w oparciu o polską kartę. Jest to ważnym 
elementem rozwoju polskiej gospodarki. Gdybyśmy 
upowszechniali obrót bezgotówkowy, kartowy, ale 
nie dla polskiego systemu kartowego, tylko dla Visy 
i MasterCard, to chyba bylibyśmy, że tak powiem, 
marketingowcami obcych organizacji płatniczych. 
A to, o czym tu mowa, to będzie polski produkt, pol-
ski system kartowy, świetnie działający, dla dobra 
naszych obywateli, i znajdujący się pod pełną kontrolą 
polskich instytucji finansowych.

Na zakończenie, cóż mogę powiedzieć… Muszę 
jeszcze zaczepić senatora Czarnobaja, który mnie 
zaczepiał…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie Senatorze, 
czas.)

Widzę, że się zapisał… Całe szczęście, Panie 
Senatorze, że są SKOK-i, bo przy okazji ustaw fi-
nansowych ma pan o czym mówić. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
O zabranie głosu proszę pana senatora Leszka 

Czarnobaja.
To drugie wystąpienie, więc 5 minut, Panie 

Senatorze.
(Senator Leszek Czarnobaj: Tam 2 minuty, Pani 

Marszałek, mi zostały. Jak rozumiem, pani marszałek 
już nie pamięta.)

Panie Senatorze, 5 minut.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Rozpocznę, Panie Senatorze, od tego zaczepia-

nia. Ja bym chciał prosić pana senatora, zresztą i na 
posiedzeniu komisji, i tutaj, żeby pan senator był 
pierwszym wśród równych i żeby pan się oderwał 
od lobbingu na rzecz SKOK-ów. Pan jest senatorem…

(Senator Grzegorz Bierecki: Za to chyba będzie 
pan mnie przepraszał.)

Pani Marszałek, czy ja mogę tego pana prosić o to, 
żeby nie komentował?

(Senator Grzegorz Bierecki: Za to będzie pan 
przepraszał.)
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(senator L. Czarnobaj) (Senator Grzegorz Bierecki: Ale za to, co powie-
działeś, zgłoszę sprawę do komisji etyki…)

(Senator Leszek Czarnobaj: Słucham?)
(Senator Grzegorz Bierecki: Za to, co powiedzia-

łeś, podam sprawę do komisji etyki. Chyba że prze-
prosisz…)

I pan senator Kazimierz Kleina. Proszę bardzo. 
Też ma pan 5 minut, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Pewnie bym nie składał poprawki, gdyby przed-

łożenie rządowe było akceptowane także w Sejmie. 
Ale to właśnie na etapie prac sejmowych, wskutek 
lobbingu poszczególnych grup, została zmieniona ta 
wspominana kara, i to zmniejszona dziesięciokrot-
nie. Czyli nie jest tak, jak próbuje nam wmówić pan 
senator Bierecki, że oto nasz polski rząd nareszcie 
wprowadza i proponuje tylko takie dobre rozwią-
zania. Rząd proponował jednak jednolitą karę dla 
wszystkich podmiotów.

Przy okazji prac nad ustawą o usługach płatni-
czych, podczas prac w Sejmie, wprowadzono jesz-
cze wiele innych zapisów, które w uprzywilejowanej 
sytuacji stawiają tylko jedną grupę instytucji finan-
sowych. Zapytałem o to pana ministra, ale to moje 
pytanie umknęło później podczas odpowiedzi. Ale 
tak było w istocie, że to właśnie w trakcie prac par-
lamentarnych zmieniono te przepisy. Więc robienie 
z tego teraz wielkiego sukcesu, także rządu, jest tro-
chę niestosowne i nie na miejscu. Rząd chciał, żeby ta 
kara była dla wszystkich ustalana jako maksymalna, 
żeby dla wszystkich była taka sama. I stąd ta nasza 
dyskusja i ta debata – ona właśnie pokazuje taką próbę 
lobbowania pozasystemowego.

Nie będę odnosił się do tych wszystkich, że tak po-
wiem, delikatnych złośliwości senatora Biereckiego, 
ale chcę powiedzieć, że praca nad kartą narodową – 
oczywiście cieszę się z dorobku tego rządu… Trzeba 
pamiętać o tym, Senatorze, że to jest kontynuacja prac 
nad kartą. W ustawie, która była inicjatywą Senatu, 
wpisaliśmy, że jednym z przywilejów, jeśli chodzi 
o kartę narodową, będzie możliwość korzystania z in-
nych opłat niż w normalnym systemie interchange. 
Potem rozpoczęły się prace w rządzie. Jeden rząd 
się, że tak powiem, skończył, przyszedł następny 
i rozpoczyna kontynuację. Gdyby pan się czasami 
wsłuchał w słowa ministrów, którzy występują na 
naszych posiedzeniach, to by pan zauważył, że duża 
część ustaw stanowi kontynuację pracy poprzedni-
ków, więc dyskredytowanie tego wszystkiego i po-
tępianie w czambuł jest niestosowne. Za jakiś czas 
wy będziecie w podobnej sytuacji: przyjdzie ktoś 
inny i będzie pracował na tym dorobku, który będzie 
dorobkiem obecnie pracujących urzędników, mini-

nił tego, żeby SKOK-i nie weszły, broń Boże, pod 
nadzór KNF. I skoro teraz mówimy o błędach, to ja 
chcę powiedzieć tak: te błędy, które zostały zrobio-
ne… Ja nie wiem, ile dokładnie wypłacono do tej 
pory – no, z 200 milionów, może 300 milionów zł 
– z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego bankom 
spółdzielczym, w całej historii ratowania banków 
spółdzielczych. Ale pan wie, ile już zapłacono na ra-
towanie SKOK-ów? Jeśli pan nie wie, to ja powiem…

(Senator Kazimierz Kleina: Nie na ratowanie 
SKOK-ów, tylko w ramach wypłacenia ludziom 
z funduszu…)

(Wicemarszałek Maria Koc: Przepraszam, ale pro-
szę o ciszę. Panie Senatorze, pan za chwilę zabierze 
głos.)

…ile to było w ramach ratowania SKOK-ów, czyli 
wypłacenia ludziom pieniędzy, które mieli ulokowane 
w SKOK-ach. Otóż ponad 5 miliardów zł. I to jest 
taka miara!

Myśmy robili błędy i zapewne wy robicie błędy, 
i będziecie je robić, ale mądrość polega na tym, Panie 
Senatorze, żebyśmy nie porównywali się do zwierząt 
– które przecież nie powinny być w parlamencie – 
i żebyśmy nie mówili: a wyście to kiedyś tam krzywo 
na mnie spojrzeli… To chodzi o to, że jest konkretny 
projekt ustawy i wnosimy, żebyście się państwo za-
stanowili, czy warto tak różnicować, uprzywilejować 
SKOK-i, dlatego tylko, że pan na ich rzecz lobbuje.

A wracając do historii, dodam, że to pana lob-
bowanie i lobbowanie szerszej grupy ludzi z Prawa 
i Sprawiedliwości kosztuje polskich podatników 
ponad 5 miliardów zł. I tu taka jest różnica w lob-
bowaniu. Myśmy błędy robili, państwo je zapewne 
naprawiacie, jeśli chodzi o banki spółdzielcze… I ja 
się z tego cieszę, bo jestem – tu złożę deklarację – od-
wiecznym klientem banku spółdzielczego. No, nic tak 
nie wiąże człowieka z bankiem jak kredyty – i dlatego 
jestem członkiem tego banku.

Jeszcze raz apeluję, Panie Senatorze: my nie chce-
my podwyższania kar, wierzymy w mądrość KNF 
jako organu państwa i chcemy, żeby wszystkie pod-
mioty, również w dziedzinie, którą pan reprezentuje, 
były traktowane na równi, bez możliwości uprzy-
wilejowywania. I tylko o to chodzi w naszej walce, 
w naszej poprawce.

Teraz jeszcze raz chciałbym zadeklarować, że ja 
osobiście będę głosował za projektem tej ustawy, bo, 
mimo uchybień, jest to dobra ustawa, idąca w dobrym 
kierunku. (Oklaski)

(Senator Grzegorz Bierecki: No i brawo!)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
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(senator K. Kleina) założyciele Unii Europejskiej za zasadę, którą mamy 
się kierować przy stanowieniu prawa, uznali zasadę 
proporcjonalności, tak, proporcjonalności. Przecież 
to jest najważniejsza zasada. Nie jakaś wydumana 
równość na rynku, bardzo źle rozumiana.

A więc ja apeluję do panów senatorów, żeby zro-
zumieli zasadę proporcjonalności i żeby zechcieli 
składać poprawki rozciągające tę zasadę proporcjo-
nalności na sektor, który powinien z niej korzystać, 
który powinien być proporcjonalnie regulowany, bo 
ciężary nadzorcze nakładane na niego powinny być 
proporcjonalne do jego rozmiarów i możliwości, ale 
także do potrzeb nadzorczych. Bo często dla wygody 
urzędników wpycha się wszystkich pod te same no-
życe, w tę samą ramę, nie biorąc pod uwagę tego, że 
to tak naprawdę nie jest istotne; że część informacji, 
które ten mały bank spółdzielczy musi produkować, 
z punktu widzenia nadzorczego nie jest istotna; że jest 
poziom istotności; że powinien być przeprowadzony 
test istotności informacji, jakie się pozyskuje z tych 
banków, czyli sprawozdawczości, jakiej się od nich 
wymaga. A więc stosujmy zasadę proporcjonalności, 
nie kierujmy się złymi uczuciami, nie bądźmy psami 
ogrodnika.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Leszek Czarnobaj: Ja, Pani Marszałek, 

w ramach sprostowania.)
Proszę, w ramach sprostowania. Proszę z miejsca, 

Panie Senatorze.

Senator Leszek Czarnobaj:
Dobrze.
Pani Marszałek! Panie Senatorze!
Padło tutaj moje nazwisko. Jeżeli jestem w błędzie 

i pan w ciągu swojego senatorowania nie lobbował, 
to ja oczywiście pana serdecznie przeproszę, ale to 
musimy jednoznacznie…

(Senator Grzegorz Bierecki: Może pan to teraz 
zrobić.)

Ja panu pokażę, co uznaję za lobbowanie. Jeśli pan 
uzna, że to nie było lobbowanie, to pan skieruje taki 
wniosek. To po pierwsze.

I, po drugie, chciałbym jeszcze raz powiedzieć… 
Może niezbyt jasno po polsku mówimy, ale chciał-
bym, żeby pan rozumiał kwestię: równość wobec 
prawa a różnica nierównych obciążeń. My nie mó-
wimy o równym obciążaniu banku spółdzielczego 
i SKOK. My mówimy o równym podejściu wobec 
prawa. A to, co jest w tym fragmencie dotyczącym 
kar, nie jest równym podejściem wobec prawa. Nigdy 
nie domagaliśmy się tego, żeby mniejszy płacił więcej 
od wielkiego, a wręcz odwrotnie. Na tym stanowisku 

strów itd. Tu potrzeba po prostu rozwagi i rozsądku. 
Za chwilę przejdziemy do rozpatrywania ustawy o…

(Senator Jacek Włosowicz: Krajowej Administracji 
Skarbowej.)

…administracji skarbowej i też się okaże, że 
to właśnie w Sejmie próbowano zepsuć tę ustawę 
i ograniczać prawa różnych ludzi. Tak więc potrzeba 
po prostu rozwagi i rozsądku w każdym działaniu, 
a szczególnie wtedy, kiedy wypowiada się jakieś sło-
wa. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I jeszcze pan senator Grzegorz Bierecki. Również 

drugie wystąpienie i 5 minut.

Senator Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo.
Bardzo krótko i mniej humorystycznie, bo nie 

każdy ma takie poczucie humoru, jak widać.
(Senator Leszek Czarnobaj: No uśmialiśmy się po 

pachy.) (Oklaski)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę!)
Panie Senatorze Czarnobaj, ja się uśmiałem, kiedy 

pan podawał te liczby, których pan nie sprawdził, 
i kiedy mówił pan o lobbingu, zarzucając lobbing 
mnie jako senatorowi Rzeczypospolitej. Oczywiście 
stanowi to naruszenie regulaminu i mam nadzieję, 
że pan za to przeprosi, bo inaczej będziemy musieli 
tę sprawę rozstrzygnąć w komisji regulaminowej – 
będę się domagał upomnienia dla pana, bo oczywiście 
przekroczył pan granice w tej sprawie, tak więc… 
A liczby warto sprawdzić przed wystąpieniem, zanim 
się je poda, bo te, które pan podał, są nieprawidłowe.

(Senator Kazimierz Kleina: Ale bliskie…)
No ale żeby odnieść się do meritum tego sporu, 

powiem… Panowie senatorowie domagają się jakiejś 
równości na rynku, ale ta równość, proszę państwa, 
nie oznacza przecież sprawiedliwości. Jeżeli 2 osoby 
niosą taki sam ciężar, ale są różnych rozmiarów, to 
ktoś się trudzi bardziej. Banki spółdzielcze doszły 
do sytuacji regulacyjnej… Wielu prezesów banków 
spółdzielczych mi o tym opowiadało, jestem przecież 
w stałym kontakcie z tym środowiskiem. Doszło do 
takiej sytuacji, że w banku, który zatrudnia 20–30 
osób, nagle 5 osób zajmuje się tylko sprawozdawczo-
ścią, wysyłaniem kolejnych dokumentów, papierów. 
Robi to 5 osób z 30. W dużym banku, który zatrud-
nia 1 tysiąc osób, też zajmuje się tym 5 osób, ale tu 
przecież ciężar jest zupełnie inny. Tak? Ten ciężar jest 
różny, a więc „po równo” nie zawsze znaczy „spra-
wiedliwie” i nie zawsze znaczy „właściwie”. Ojcowie 
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(senator L. Czarnobaj) imi współpracownikami. Byli także przedstawiciele 
związków zawodowych: federacji związków zawo-
dowych celników, NSZZ „Solidarność”, Związku 
Zawodowego „Celnicy PL”, jak również inni.

Ustawy te – bo rozumiem, że w swoim wystąpie-
niu odniosę się do obu ustaw w ramach sprawozdania 
łącznego – były… Obydwie te ustawy to były projekty 
poselskie. Na posiedzenie komisji przybył z Sejmu 
pan poseł Wojciech Murdzek, który odpowiadał na 
pytania senatorów i zaproszonych gości. Ustawy te 
Sejm uchwalił na dwudziestym ósmym posiedzeniu 
w dniu 21 października br.

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, 
która wprowadzi tę właśnie Krajową Administrację 
Skarbową… Będzie to wyspecjalizowana administra-
cja rządowa wykonująca zadania z zakresu realizacji 
dochodów dla budżetu z tytułu podatków, należności 
celnych, opłat oraz innych niepodatkowych należno-
ści do budżetu. Będzie ona także zajmowała się ochro-
ną interesów Skarbu Państwa oraz ochroną obszaru 
celnego Unii Europejskiej.

Szanowni Państwo, jest to ustawa de facto bar-
dzo ważna, gdyż w praktyce zmienia dotychczaso-
wą strukturę i funkcjonowanie aparatu skarbowego 
i aparatu celnego. Do tej pory mieliśmy rozdrobione 
administracje skarbową i celną. Administracja podat-
kowa była tworzona przez 16 izb skarbowych i 400 
urzędów skarbowych. Administracja celna była two-
rzona przez 16 izb celnych, 45 urzędów celnych i 141 
oddziałów celnych. I była do tego jeszcze kontrola 
skarbowa, którą tworzyło 16 izb kontroli skarbowej. 
To rozproszenie struktur powodowało, że ciężko było 
zarządzać tak dużą administracją. Przypomnę, że 
w dotychczasowej administracji zatrudnionych jest 
około 65 tysięcy osób. Niekiedy zadania się dublo-
wały, niekiedy występowały różnice w podejściu 
różnych instytucji do kontroli podatkowej.

W wyniku analizy, tej analizy, którą przepro-
wadziło Ministerstwo Finansów… Pierwotne za-
mierzenia w związku z tą analizą pojawiały się 
w latach 2005–2007 w ówczesnym kierownictwie 
Ministerstwa Finansów. Dzisiaj obecne kierownictwo 
postanowiło powrócić do tych koncepcji, polegają-
cych na stworzeniu jednolitej Krajowej Administracji 
Skarbowej.

W krajach Unii Europejskiej, ale także na ca-
łym świecie są różne modele. Są administracje 
rozporoszone i są administracje scentralizowane. 
U nas ten model administracji niescentralizowanej 
w ciągu tych lat nie do końca spełnił swoją rolę, bo 
mamy przecież gigantyczne wyłudzenia w zakresie 
podatków, gigantyczny niedobór w zakresie ścią-
galności podatków. Nie mówimy tutaj oczywiście 
o podwyższeniu podatków, tylko o tym, że egzeku-
cja podatków, które są już uchwalone, nie zawsze 
jest sprawna.

staliśmy i będziemy stać. I nawet będzie to dotyczyło 
SKOK, jeśli będzie ustawa, która w sposób jedno-
znaczny i równy wobec prawa będzie podchodziła 
również do SKOK.

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

na piśmie złożył pan senator Kazimierz Kleina.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 

do przedstawionych wniosków legislacyjnych?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Piotr Nowak: Nie.)
Dziękuję, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Budżetu i Finansów 
Publicznych o ustosunkowanie się do przedstawio-
nych wniosków i przygotowanie sprawozdania.

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

Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do następnego punktu porządku 

obrad.
Przystępujemy do łącznego rozpatrzenia punk-

tu drugiego oraz punktu trzeciego porządku ob-
rad: ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej oraz 
ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej 
Administracji Skarbowej.

Teksty ustaw zawarte są w drukach nr 312 i nr 313, 
a sprawozdania komisji – w drukach nr 312 A oraz 
nr 313 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, pana senatora Krzysztofa Mroza, 
o przedstawienie sprawozdań komisji w sprawie 
ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz 
ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej 
Administracji Skarbowej.

Bardzo proszę, Panie Senatorze Sprawozdawco.

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

Publicznych obradowała do późnych godzin wie-
czornych, opiniując 2 ustawy: ustawę o Krajowej 
Administracji Skarbowej oraz ustawę – Przepisy 
wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji 
Skarbowej. Na posiedzeniu komisji był pan minister 
Marian Banaś z Ministerstwa Finansów wraz ze swo-
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(senator sprawozdawca K. Mróz) nia kwalifikacji i kompetencji wszystkich pracow-
ników, którzy będą pracowali w ramach Krajowej 
Administracji Skarbowej.

Szanowni Państwo, autorzy tego projektu ustawy 
chcą także bardzo docenić rolę Krajowej Administracji 
Skarbowej, więc te najlepsze elementy Służby Celnej 
i obecnej administracji skarbowej zostaną przenie-
sione. Krajowa Administracja Skarbowa będzie 
miała sztandar, będą nowe wzory legitymacji, dzień 
21 września będzie świętem Krajowej Administracji 
Skarbowej. Będą także przyznawane odznaczenia 
„Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej”. 
Przejmujemy, że tak powiem, takie zewnętrzne ele-
menty, które dzisiaj funkcjonują w ramach Służby 
Celnej.

Szanowni Państwo, tak jak do tej pory będą mogły 
powstawać… Może inaczej. Minister finansów w dro-
dze rozporządzenia w porozumieniu z ministrem 
spraw wewnętrznych i administracji określi zasięg 
terytorialny poszczególnych izb celnych, urzędów 
celnych i urzędów celno-skarbowych. Będą także 
powstawały – teraz też jest to możliwe – takie urzę-
dy skarbowe, które będą obsługiwały wybranych 
podatników ze względu np. na rodzaj prowadzonej 
działalności gospodarczej.

Może nie będę mówił o tym, kto powołuje, bo 
byśmy długo… Podstawową jednostką do poboru po-
datków, do prowadzenia ewidencji będzie oczywiście 
urząd skarbowy, naczelnik urzędu skarbowego lub 
naczelnik urzędu celno-skarbowego. Powstanie także, 
jak już wspominałem, Centrum Informatyki KAS. 
Ono powstanie na bazie Departamentu Informatyzacji 
Ministerstwa Finansów i będzie zarządzało ca-
łym system informatycznym w ramach Krajowej 
Administracji Skarbowej.

Szanowni Państwo, może słowo o jeszcze jednym 
elemencie, który pewnie będzie interesował tutaj 
zgromadzonych. Będą także zmiany, jeżeli chodzi 
o zatrudnienie. Pan minister zapowiedział w czasie 
dyskusji na posiedzeniu komisji, że nie planuje się 
masowego zwolnienia pracowników. Ponad 5 tysięcy 
osób nabyło prawa emerytalne i jeżeli będzie reduk-
cja zatrudnienia, to w pierwszej kolejności będzie 
ona dotyczyć osób, które nabyły prawa emerytal-
ne. Szanowni Państwo, w nowej strukturze nie będą 
mogły funkcjonować osoby, które współpracowały 
z aparatem bezpieczeństwa. W związku z tym osoby 
urodzone przed 1972 r. będą musiały złożyć oświad-
czenia, że takiej współpracy ani pracy dla organów 
bezpieczeństwa PRL nie świadczyły. Wszyscy pra-
cownicy maksymalnie do dnia 30 czerwca 2017 r. 
przechodzą… Może inaczej. Z dniem wejścia w życie 
ustawy wszyscy pracownicy przechodzą do nowych 
struktur i mają tę pracę zagwarantowaną do 30 czerw-
ca 2017 r. Do 31 maja wszyscy dostaną propozycje… 
Osoby, które nie przyjmą tych propozycji lub ich 

Ustawa ta wprowadza jednolitą administrację 
skarbową. Warto tu jeszcze wspomnieć, że dzisiaj 
w Polsce – to są dane z 2013 r. – koszt pozyskania po-
datków przez administrację skarbową to 1,6% wszyst-
kich ściągniętych podatków, a np. w Hiszpanii jest to 
0,67%, więc jeżeli, że tak powiem, zintegrujemy tę 
służbę, będziemy mogli liczyć nie tylko na zwiększe-
nie sprawności, ale także na oszczędności, o których 
będę jeszcze później mówił.

W skład tej skonsolidowanej administracji skar-
bowej od wejścia w życie ustawy wchodzić będą 
nowe organy. Tymi organami będą minister finan-
sów, szef Krajowej Administracji Skarbowej, dyrek-
tor izby administracji skarbowej, naczelnik urzędu 
skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, 
a także dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. 
Minister będzie odpowiadał za całość nadzoru nad 
administracją skarbową i będzie wyznaczał cele 
tej administracji w ramach planów 4-letnich. Szef 
Krajowej Administracji Skarbowej będzie powo-
ływany przez prezesa Rady Ministrów na wniosek 
ministra właściwego do spraw finansów i będzie 
on miał status sekretarza stanu w Ministerstwie 
Finansów. Będzie też można powołać do 3 zastępców 
szefa Krajowej Administracji Skarbowej w randze 
podsekretarzy stanów. Te organy, o których mówi-
łem, będą oczywiście realizowały swoje funkcje po-
przez właściwie urzędy: minister finansów poprzez 
Ministerstwo Finansów, dyrektor izby administracji 
skarbowej poprzez izbę administracji skarbowej, na-
czelnik urzędu skarbowego poprzez urząd skarbowy, 
naczelnik urzędu celno-skarbowego poprzez urząd 
celno-skarbowy. Powołane zostaną także Krajowa 
Informacja Skarbowa, Krajowa Szkoła Skarbowości 
oraz Centrum Informatyki Krajowej Administracji 
Skarbowej.

Szanowni Państwo, w ramach Krajowej 
Administracji Skarbowej będzie działała także wy-
dzielona Służba Celno-Skarbowa. Będzie to służba 
umundurowana, która powstanie na bazie obecnej 
Służby Celnej. Będzie ona oczywiście mogła reali-
zować czynności operacyjne, a także rozpoznawcze 
w zakresie ścigania przestępstw skarbowych i cel-
nych.

Szanowni Państwo, zostanie powołana także, jak 
już wspomniałem, Krajowa Informacja Skarbowa. 
Na jej czele będzie stał dyrektor Krajowej Informacji 
Skarbowej. Krajowa Informacja Skarbowa będzie 
miała 2 zadania. Pierwsze zadanie, takie podstawo-
we i najważniejsze, to wydawanie indywidualnych 
interpretacji prawa podatkowego, a druga funkcja, 
też ważna, ma charakter informacyjno-edukacyjny.

Powstanie także Krajowa Szkoła Skarbowości. 
Będzie ona miejscem poszerzania wiedzy, zwiększa-
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(senator sprawozdawca K. Mróz) Administracji Skarbowej, jak i do drugiej ustawy, wpro-
wadzającej ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Druga kwestia, której dotyczyły poprawki, 
to przesunięcie terminu wejścia ustawy w życie. 
Pierwotnie ustawa w swoich zasadniczych elementach 
miała wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. My 
proponujemy, aby ustawa ta weszła w życie z dniem 
1 marca 2017 r. Motywujemy to tym, że do wspomnia-
nej ustawy trzeba wydać wiele przepisów wykonaw-
czych, a wymaga to konsultacji. My sami doświad-
czyliśmy… Chyba każdy z państwa senatorów dostał 
bardzo dużo e-maili od różnych organizacji, związ-
ków zawodowych. I aby dać panu ministrowi czas na 
dobre skonsultowanie pomysłów na przepisy wyko-
nawcze, proponujemy przesunięcie terminu wejścia 
ustawy w życie na dzień 1 marca 2017 r. W związku 
z przesunięciem terminu wejścia ustawy w życie nie 
przesuwa się terminów, jeżeli chodzi o gwarancję 
zatrudnienia do 30 czerwca 2017 r.

Szanowni Państwo, w wyniku… Bo głosowaliśmy 
nad poprawkami w blokach. W wyniku przegłosowania 
tych poprawek w sprawozdaniu dotyczącym ustawy 
o Krajowej Administracji Skarbowej macie państwo 
14 poprawek, podczas gdy poprawek do przepisów 
wprowadzających do ustawy o Krajowej Administracji 
Skarbowej jest 40. Wiąże się to z tym, że niektóre po-
prawki, które zaproponowali senatorowie, lub poprawki, 
które zostały przyjęte en bloc w ramach propozycji Biura 
Legislacyjnego, w praktyce musiały zostać rozbite na 
poszczególne przepisy. Stąd tych poprawek jest troszecz-
kę więcej, niż wynika to z opinii Biura Legislacyjnego 
czy z liczby poprawek, które złożyła grupa senatorów, 
czyli pan senator Bierecki, pan senator Romańczuk i pan 
senator Mróz. Szanowni Państwo…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, spra-
wozdanie może trwać 20 minut.)

Już kończę.
Chciałbym tylko powiedzieć, że senatorowie 

Kazimierz Kleina i Leszek Czarnobaj złożyli wnio-
sek o odrzucenie ustawy. Wniosek ten nie uzyskał 
poparcia komisji – 6 głosów było przeciwko, 2 głosy 
były za. Większością głosów – stosunek głosów był 
taki sam – komisja zaakceptowała przyjęcie tej usta-
wy wraz z przedstawionymi poprawkami. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
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?

Wiem, że takie pytanie pragnie zadać pani senator 
Barbara Zdrojewska.

Bardzo proszę, Pani Senator.

nie dostaną, będą musiały się rozstać z Krajową 
Administracją Skarbową. To tyle o samej ustawie.

Jeśli chodzi o prace na wczorajszym posiedzeniu 
komisji dotyczące tych 2 projektów ustaw, to Biuro 
Legislacyjne przygotowało swoje propozycje popra-
wek. Do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej 
Biuro Legislacyjne przygotowało ich 16 – częściowo 
były to poprawki merytoryczne, ale w większości 
były to poprawki legislacyjne. Niektóre z tych pro-
pozycji nie zaskutkowały konkretnymi zmianami 
zapisów… Jeżeli się nie mylę, większość, a nawet 
nie większość, tylko chyba wszystkie poprawki, które 
zaskutkowały konkretnymi propozycjami zmian, zo-
stały zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów od 
razu lub po pewnej modyfikacji, bo niektóre poprawki 
powstawały na posiedzeniu komisji.

Jeżeli chodzi o drugą ustawę, przepisy wprowa-
dzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, 
to Biuro Legislacyjne złożyło do niej 21 poprawek 
i one także miały bardzo różny charakter. Oczywiście 
ze względu na to, że całkowicie zmieniamy struk-
turę skarbową, to wszystko jest rozbite. Z jednej 
strony wprowadzamy… Jedną ustawą wprowadza-
my Krajową Administrację Skarbową, a drugą usta-
wą wprowadzamy zmiany i przepisy przejściowe. 
Wprowadzenie Krajowej Administracji Skarbowej 
wymaga zmiany w 157 ustawach. I to właśnie prze-
pisów przejściowych, zmian w poszczególnych usta-
wach dotyczy druga ustawa, czyli ustawa wprowa-
dzająca ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Szanowni Państwo, w związku z tym, że zostały 
zgłoszone poprawki, zarówno do pierwszej, jak i do dru-
giej ustawy… Senatorowie Grzegorz Bierecki, Tadeusz 
Romańczuk i Krzysztof Mróz złożyli, że tak powiem, 
2 rodzaje, 2 grupy poprawek. Pierwsza grupa poprawek 
odpowiada na oczekiwania pracowników i związkow-
ców związanych z lotniskami. Dokonaliśmy zmian 
w art. 2 poprzez uchylenie pkt 12, a także w art. 33, 
w art. 133… Generalnie chodzi o usunięcie z zadań 
Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzania 
kontroli osób, bagażu, ładunków poczty, zaopatrzenia 
pokładowego, zaopatrzenia portu lotniczego w zakre-
sie przewozu lotniczego oraz w obszarze przejść ze 
strefy ogólnodostępnej do strefy zastrzeżonej lotniska. 
Na poziomie parlamentu, w Sejmie, posłowie wprowa-
dzili – bo nie było tego w projekcie – zmiany właśnie 
w zakresie prawa lotniczego. I my tymi poprawkami 
eliminujemy wspomniany element w tej ustawie.

Poprawki te znalazły uznanie i poparcie 
w Ministerstwie Finansów, a pan poseł Murdzek, który 
był na posiedzeniu komisji, zadeklarował, że zrobi wszyst-
ko, aby zostały one zaakceptowane także w Sejmie. I to 
jest jedna grupa poprawek. One oczywiście zostały 
złożone zarówno w odniesieniu do ustawy o Krajowej 
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Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
I jeszcze pan senator Leszek Czarnobaj.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek! Panie Senatorze! Ja nie będę za-

dawał tych pytań, które były stawiane na posiedzeniu 
komisji, gdzie dyskusja trwała do późna. Pojawiło 
się jednak w pana wystąpieniu coś, co jest bardzo 
ciekawe. A mianowicie procent kosztów w polskiej 
administracji tych 3 pionów jest na poziomie 1,6% 
kwoty ściąganych tam podatków, ceł itd. I rozumiem, 
że chcemy dążyć do poziomu w Irlandii i Hiszpanii, 
czyli 0,8%. 

Czy mógłby pan… Ja rozumiem, że podał pan to 
jako pewien wzór. Czy mógłby pan powiedzieć… Bo 
wczoraj podczas dyskusji padło, że żaden z pracow-
ników w ramach tej fantastycznej reformy – w cu-
dzysłowie – nie odejdzie ani nie zdejmie munduru. 
To ja chciałbym zapytać, skoro pan przywołuje ten 
wskaźnik, jak państwo chcecie to osiągnąć, żeby było 
0,8%. To jest jedno pytanie.

I drugie, które się z tym wiąże. Czy mógłby pan 
podać – jeśli nie, to zapytam pana ministra – ile wy-
nosi koszt płac w całym tym koszcie… No bo skoro 
pan wie o tym, że my mamy tak wysoki, dwukrotnie 
wyższy niż w Irlandii i Hiszpanii wskaźnik, to chy-
ba będzie pan wiedział, ile wynosi koszt całkowity 
funkcjonowania urzędów skarbowych, izb celnych 
itd., itd. A jeśli nie, to przekierowuję to pytanie na 
pana ministra.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Proszę o odpowiedź pana senatora sprawozdawcę.

Senator Krzysztof Mróz:

Odpowiadając na pytanie pani senator 
Zdrojewskiej… No, Pani Senator, pani wie, że jest 
to zgodne z przepisami prawa. Projekty ustaw mogą 
zgłaszać posłowie, może zgłaszać rząd, mogą to być 
projekty obywatelskie, my także jako Senat mamy ini-
cjatywę ustawodawczą. Są w konstytucji wymienione 
organy, które mają inicjatywę ustawodawczą, i aku-
rat ten projekt ustawy zgłosili posłowie. Oczywiście 
jest to projekt bardzo skomplikowany. Ja nie jestem 
posłem, ale mogę powiedzieć, że na pewno moje ko-
leżanki i moi koledzy, którzy ten projekt zgłaszali, 
musieli się z Ministerstwem Finansów kontaktować 
w trakcie przygotowywania takiego projektu ustawy.

Senator Barbara Zdrojewska:

Dziękuję.
Szanowna Pani Marszałek! Szanowny Panie 

Senatorze Sprawozdawco! Ponieważ jest to już ko-
lejny raz, kiedy wrzuca się ustawę do Sejmu i Senatu 
niejako tylnymi drzwiami, czyli za pomocą projektu 
poselskiego… Co to oznacza? Między innymi oznacza 
to brak odpowiednich, wyczerpujących konsultacji, na 
które państwo jako Prawo i Sprawiedliwość nie decy-
dujecie się, tylko wprowadzacie projekty poselskie. 
Pan zamiennie używa w swojej wypowiedzi określeń 
„ministerstwo” czy też „autorzy”. Powiedzmy sobie 
tak: autorem jest po prostu ministerstwo, tylko wpro-
wadza projekt tylnymi drzwiami, ja tak to rozumiem. 
Zadaję panu senatorowi pytanie o to, jak to wyjaśni. 

Co rząd robił przez ostatni rok, skoro nie potrafi 
tego typu ważnej ustawy, rozwalającej tak ważną 
służbę skarbową we Wrocławiu albo ją zmieniają-
cej… Co rząd robił przez ten cały rok, że wprowadza 
to za pomocą projektu poselskiego? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, będziemy blokować.
Pan senator Sługocki.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Waldemar Sługocki:

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Senatorze, 

mam pytanie. Sporo czasu poświęcił pan w swym 
wystąpieniu pracownikom skarbówki w warunkach 
obowiązującego prawa. 

Chciałbym pana zapytać wprost o to, czy posło-
wie, którzy złożyli projekt tej ustawy, potrafią pre-
cyzyjnie podać liczbę pracowników zatrudnionych 
dzisiaj w skarbówce. I jak ta liczba pracowników 
będzie wyglądała po wprowadzeniu tejże ustawy, po 
wejściu w życie tejże ustawy? Myślę m.in. o obecnych 
tutaj na sali przedstawicielach służb celnych. I moje 
pytanie jest takie, Panie Senatorze… Bo to jest ko-
lejny projekt ustawy, w którym próbujecie państwo 
zarządzać Polską poprzez zwalnianie kompetentnych, 
dobrze wykwalifikowanych pracowników. Koszt ich 
przygotowania, zdobywania doświadczenia kosztuje 
sporo środków finansowych z budżetu państwa. Czy 
ktoś z „dobrej zmiany” poddaje refleksji to, ile kosztu-
je przygotowanie kompetentnego urzędnika w Polsce? 
Czy państwo nie rezygnujecie zbyt łatwo z potencjału, 
który w Polsce od wielu, wielu lat – bez względu na 
to, kto Polską rządzi – budujemy? Bardzo dziękuję.
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(senator K. Mróz) Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek! Panie Senatorze! Ja wiem, ja 

może wyglądam na takiego, który nie pamięta, co 
było wczoraj, ale ja pamiętam, że nie było w komisji 
pytań dotyczących tej sprawy, tyle że pan poruszył 
w swoim wystąpieniu bardzo ciekawy wątek, że 
w Hiszpanii i w Irlandii ten współczynnik uzyskiwa-
nej kwoty i kosztów to 0,8%, a u nas 1,6%. Ja zadaję 
pytanie w związku z pana wystąpieniem. 

Czy dążymy do modelu 0,8%, a jeżeli dążymy, to 
ile wynoszą ogólne koszty? Ja nie pytam o płace. Ile 
wynoszą ogólne koszty polskich systemów skarbo-
wego, celnego i podatkowego, czyli tych 3 pionów? 
Skoro pan już podał te liczby… Jeśli pan nie wie, to 
ja zapytam pana ministra.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Mróz:
Panie Senatorze, ja podałem jako przykład, że cała 

nasza obecnie funkcjonująca administracja skarbowo-
-celna, która zbiera wszelkie należności podatkowe, 
pozapodatkowe i celne… Koszt tej obsługi to jest 
1,6% zebranych dochodów. Myślę, że wszystkim 
powinno zależeć na tym, aby ten koszt był jak naj-
mniejszy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Piotr Florek.
Panie Senatorze, bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:
Pani Marszałek! Panie Senatorze Sprawozdawco! 

Krótkie 3 pytania. 
Jaki jest cel wprowadzenia ustawy i czy tryb wpro-

wadzenia tych zmian gwarantuje osiągnięcie tego 
celu? Pan powiedział, że przedłużenie o 2 miesiące, 
czyli do 1 marca… Ale jeśli weźmiemy pod uwagę 
czas, jaki jest potrzebny na wprowadzenie przepisów 
wykonawczych, jasne stanie się, że po wprowadzeniu 
tego powstanie pewien chaos. Czy w związku z tym 
te cele zostaną zrealizowane? Jakie one są?

Druga sprawa. Zwolnienie jakiej liczby osób to 
pana zdaniem zwolnienie masowe? Bo pan powie-
dział, że to nie będą zwolnienia masowe. Chciałbym 
się też dowiedzieć, jakie będą gwarancje zatrudnienia, 
jakie będą nowe warunki zatrudnienia i ile osób – 

Jeżeli chodzi o brak konsultacji… Sami państwo 
wiecie, że właśnie przesunęliśmy o 2 miesiące ter-
min wejścia w życie ustawy, aby dać jeszcze czas na 
konsultacje…

(Głos z sali: Ooo…)
…dotyczące wielu przepisów wykonawczych, któ-

re będzie musiał…
(Rozmowy na sali)
…Panie Senatorze, wydać minister właściwy do 

spraw finansów publicznych. Kropka.
Jeżeli zaś chodzi o odpowiedź na pytanie pana 

senatora Sługockiego… To było takie pytanie: a co 
myślą posłowie? No, trudno mi na to pytanie odpo-
wiedzieć…

(Senator Waldemar Sługocki: Nie pytam, co myślą, 
tylko czy mają wiedzę…)

Proszę?
(Senator Waldemar Sługocki: Czy mają wiedzę? 

Jeżeli złożyli projekt ustawy, to muszą mieć jakąś 
wiedzę, przynajmniej minimalną wiedzę.)

Panie Senatorze…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, 

proszę dać odpowiedzieć panu senatorowi sprawoz-
dawcy.)

Panie Senatorze, niestety dzisiaj nie ma nikogo 
z wnioskodawców, jeżeli chodzi o posłów. Wczoraj 
był pan poseł Wojciech Murdzek, który pewnie by na 
pana pytanie odpowiedział. Ja nie mogę odpowiedzieć 
na pytanie, czego chcą czy co myślą, czy co wiedzą 
posłowie…

(Senator Waldemar Sługocki: A może pan wie, 
Panie Senatorze, jak wygląda dzisiaj administracja 
skarbowa w Polsce? I do jakiego modelu zmierzamy 
i dlaczego?)

Administracja skarbowa, zgodnie z uzasadnie-
niem ustawy, zatrudnia około 65 tysięcy osób, cała 
administracja skarbowa i celna dzisiejsza.

(Senator Waldemar Sługocki: A po wejściu w ży-
cie ustawy?)

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, pro-
szę nie wchodzić w dyskusję. Później będzie pan mógł 
dopytać. Teraz proszę pana senatora o odpowiedź na 
blok pytań, które zostały zadane.)

Jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie pana sena-
tora Leszka Czarnobaja, to ja nie dysponuję wiedzą 
o takiej kwocie, bo nikt nie zadawał takiego pytania 
– o czym pan bardzo dobrze wie – na posiedzeniu 
komisji.

Jaki jest fundusz wynagrodzeń w całej admini-
stracji skarbowej i celnej obecnie funkcjonującej? 
Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, bo po prostu 
nikt nie pytał o to na posiedzeniu komisji i nikt tego 
tematu nie podnosił, ani nie było takiej informacji 
w uzasadnieniu ustawy.
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(senator P. Florek) wodować oszczędności kadrowe? Czy tu chodzi o to, 
żeby pozwalniać niewygodnych ludzi, a tych, którzy 
pozostaną, posłać na jakieś dalsze stanowiska, nie-
zgodne z ich zawodem?

To są moje 3 podstawowe pytania. Jeżeli pan nie 
potrafi na nie odpowiedzieć, to prosiłabym, żeby 
przedstawiciel rządu, który podjął te działania i przy-
jął tę ustawę, odpowiedział na nie. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Pani Senator.
Pan senator Jerzy Wcisła.
Starajmy się trzymać czasu, tej 1 minuty, Szanowni 

Państwo.
Panie Senatorze, bardzo proszę.

Senator Jerzy Wcisła:
Pani Marszałek! Panie Senatorze Sprawozdawco! 

Ja ma 3 pytania, jeśli zdążę.
Pierwsze pytanie. Dlaczego ta ustawa jest przyj-

mowana w takim trybie poselskim? Dlaczego boicie 
się skonfrontować projekt ustawy z tymi, których ona 
dotyczy? A dotyczy 65 tysięcy ludzi i tylko w sferze 
Służby Celnej 30% wpływów budżetowych Polski. 
Czy takie dane nie wymagają trochę większego sza-
cunku dla tworzenia prawa?

Drugie pytanie dotyczy osób zwalnianych. Mówił 
pan, Panie Senatorze, że chcecie nie zwalniać ludzi. Otóż 
związek zawodowy celników wyliczył, że w tym czasie, 
gdy ustawa będzie wchodziła w życie, 2 tysiące 211 osób 
nabędzie prawa emerytalne, a przewiduje się zwolnienie 
od 5 do 8 tysięcy celników. Tak się to szacuje. Co będzie 
z resztą? To jest od 3 do 5 tysięcy osób. Jaki macie pomysł 
na tych ludzi? Jak oni mają sobie zagospodarować życie, 
jeżeli prawdopodobnie dowiedzą się na miesiąc przed 
ewentualnym zwolnieniem z pracy, że będą z tej pracy 
zwolnieni? Albo będą musieli zrzucić mundur, albo po-
nieść jakieś inne konsekwencje wprowadzenia tej ustawy.

I trzecie pytanie. Mówił pan także o tym, że jed-
nym z powodów wprowadzenia ustawy i zwolnienia 
czy wprowadzenia w stan zwolnienia tych ludzi jest 
sprawdzenie, kto był współpracownikiem organów 
bezpieczeństwa. Ministerstwo Finansów twierdzi, 
że nie posiada takich danych, kto mógł ewentual-
nie współpracować z organami bezpieczeństwa. Jak 
chcecie – w kontekście 65 tysięcy osób – w ciągu 
5 miesięcy sprawdzić i wykazać, kto współpracował 
z organami bezpieczeństwa?

I ostatnie pytanie. Jaki jest tryb odwoływania 
się od tych decyzji? Decyzje te zapadną za pleca-
mi dzisiejszych pracowników wszystkich organów, 
których ustawa dotyczy, a przede wszystkim celni-
ków? W jaki sposób osoby, których te decyzje będą 
dotyczyły, będą mogły się odwoływać od podjętych 
decyzji? Dziękuję.

to jest najważniejsze – z tych 65 tysięcy, o których 
pan powiedział, zostanie zwolnionych z pracy. Jak 
będzie wyglądało ewentualne przeniesienie… Ci lu-
dzie dzisiaj obawiają się o swoje miejsca pracy. Ci 
pracownicy, funkcjonariusze po prostu nie wiedzą, 
co dalej z nimi będzie.

Trzecia sprawa dotyczy pracowników lotnisk. 
Przed chwilą dyskutowaliśmy tu o tym, jak wyglą-
dają procedury. Chciałbym zauważyć, że ta poprawka 
została wprowadzona w Sejmie, że to posłowie Prawa 
i Sprawiedliwości wprowadzili tę poprawkę. Teraz 
panowie w trójkę proponujecie kolejną poprawkę, 
proponujecie, żeby tego nie wprowadzać. Może by-
ście państwo uzgodnili to wcześniej. Ja już się w tym 
gubię, nie wiem, czy ta poprawka była… Wydawało 
mi się, że tamta poprawka rzeczywiście była dobra, 
a dzisiaj mówicie państwo, że…

I jeszcze jedna sprawa, dotycząca funkcjonariuszy 
skarbowych. Chodzi mi o to, jak rozwiązana została 
sprawa emerytur funkcjonariuszy skarbowych. To 
jest ważne. Z tego, co wiem, wynika, że oni też się 
obawiają. Tu jest pewna niewiedza co do tego, jak 
to będzie wyglądało. Nie jestem członkiem komisji, 
dlatego zadaję takie pytania. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pani senator Barbara Borys-Damięcka. Bardzo 

proszę.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Dziękuję.
Ja mam, powiedziałabym, 2,5 pytania, może 3. 

Pierwsze pytanie jest następujące. Czy państwo na 
posiedzeniu komisji zastanawiali się, czy ten ruch w tej 
sprawie – to jest dziwny ruch – zwiększy bezpieczeń-
stwo takich obiektów jak lotniska i im podobne? Ruch 
ten niesie ze sobą zwalnianie wyspecjalizowanych pra-
cowników. Czy lekceważymy sprawę bezpieczeństwa 
takich obiektów jak lotniska, sprawę kontroli itd., pod-
czas gdy zdarzenia terrorystyczne w dalszym ciągu 
nam zagrażają? To jest pytanie do pana, ale chciałabym 
również, żeby to było pytanie do przedstawiciela rządu. 
Będę miała jeszcze inne pytania do przedstawiciela 
rządu, dotyczące m.in. tego, dlaczego rząd w ogóle 
podjął prace nad takim projektem.

Druga sprawa. Z pana wypowiedzi i z materiałów, 
które mamy, które opracowali legislatorzy po prze-
czytaniu tej ustawy… Z tego wszystkiego w ogóle nie 
wynika sens, jaki ma to mieć. Po co to jest robione? 
Po co to jest robione? Ja bym chciała, żeby ktoś mi 
wytłumaczył, po co jest robione takie zamieszanie. 
Czy to ma zwiększyć oszczędności finansowe, spo-
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ty zarządzał kadrami, majątkiem, całym systemem; 
będzie to, Szanowni Państwo, bardziej efektywne.

Wprowadzając Krajową Informację Skarbową, 
wyeliminujemy element… Nie będzie tak, że różne 
izby skarbowe będą w takiej samej sprawie wydawały 
różne interpretacje, bo to wszystko będzie scentra-
lizowane, będzie bardziej efektywne, przynajmniej 
takie jest założenie.

Szanowni Państwo, jeżeli my dzisiaj mamy tak 
wiele oszustw podatkowych…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę. 

Panowie Senatorowie, proszę o ciszę.)
Szacuje się, że jest to rząd 40–80 miliardów… 

To są oczywiście szacunki, ale my jako państwo 
musimy podejmować działania, aby z tym walczyć. 
I rząd pani premier Beaty Szydło od samego początku 
przedstawia różnego rodzaju propozycje, które mają 
zwiększyć wpływy do budżetu państwa, zwiększyć 
wpływy z tego, co się państwu należy w świetle obo-
wiązujących przepisów. Bo nieuczciwością jest to, 
że ktoś płaci podatki, a ktoś inny tego unika. I chce-
my tych, którzy unikają płacenia podatków – to nie 
są żadni przedsiębiorcy, to są po prostu oszuści, bo 
przedsiębiorcy to są tacy, którzy płacą podatki… My 
musimy wiedzieć, że ten, kto klika myszką od kom-
putera i oszukuje Skarb Państwa, jest takim samym 
przestępcą jak ten, kto napada na bank. Skoro to jest 
40–80 miliardów zł – dzisiaj to wiemy, przecież to 
są wyliczenia, o których mówi Komisja Europejska 
– to musimy podejmować działania, które będą zmie-
rzały do zwiększenia poziomu efektywności poboru 
podatków.

(Senator Leszek Czarnobaj: Ale my tego nie ne-
gujemy, Panie Senatorze.)

Zmiany w przepisach prawa… De facto już w tej 
kadencji, po 10 czy 11 miesiącach funkcjonowania, 
pojawiło się kilka propozycji zmian w przepisach, 
zmian, które mają je uszczelnić, walczyć z karuzelą 
VAT itd. Wprowadziliśmy już przecież rejestr faktur 
i coraz bardziej… Teraz uznaliśmy, że trzeba także 
usprawnić aparat skarbowy.

Jest jeszcze jedna kwestia: kwestia dotycząca za-
trudnienia. Szanowni Państwo, pan minister obecny 
na posiedzeniu komisji zapowiedział, że jeżeli nastąpi 
jakikolwiek ruch kadrowy polegający na zmniejsze-
niu poziomu zatrudnienia, to w pierwszej kolejności 
będzie on dotyczył osób, które nabyły prawa emery-
talne. Jeżeli mamy 65 tysięcy pracowników, a 5 tysię-
cy pracowników nabyło prawa emerytalne, to… Czy 
państwo myślicie, że da się to ograniczyć? Przecież 
to jest maksymalna… Nikt nie powiedział, że… Pan 
minister na posiedzeniu komisji nie powiedział, że 
zwolnimy 5 tysięcy osób po tej reorganizacji. A na-
wet gdyby tak było – teoretycznie – to nie da się 
zmniejszyć zatrudnienia o więcej niż 8–10% i nie 

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Proszę pana senatora sprawozdawcę o odpowiedź 

na pytania.

Senator Krzysztof Mróz:
Odpowiadam na pytanie pana senatora Florka 

o cel ustawy. Panie Senatorze, jeśli chodzi o cele 
ustawy, to ja bym wymienił 3: po pierwsze, ogra-
niczenie oszustw podatkowych; po drugie, zwięk-
szenie skuteczności poboru podatków i innych na-
leżności; po trzecie, zwiększenie jakości obsługi 
podatników.

Jeżeli chodzi o drugie zadane przez pana pytanie, 
to są kwestie poprawki, którą zgłosiłem m.in. wspól-
nie z senatorem Grzegorzem Biereckim i z senatorem 
Tadeuszem Romańczukiem. Ja mam takie wrażenie, 
że cokolwiek byśmy zrobili, będzie źle. I mam takie 
przeświadczenie, że pan jest niezadowolony, że my-
śmy złożyli tę poprawkę, nomen omen, popartą przez 
pana kolegów z komisji.

Szanowni Państwo, była taka propozycja, złożona 
przez posłów na posiedzeniu komisji. Pod wpływem 
dyskusji i pod wpływem właśnie tego, o czym pań-
stwo mówicie, czyli konsultacji, uznaliśmy, że… 
Przecież do nas, do biur senatorskich, też docierają 
e-maile i pisma w sprawie tego, że to nie jest właści-
we, abyśmy taką ustawą zmieniali prawo lotnicze. 
I w związku z tym nasza poprawka dotyczy wyco-
fania się ze zmian w tym zakresie.

Jeżeli chodzi o… Mniej więcej o to samo pytała 
pani senator Borys-Damięcka. Po co rząd wprowa-
dza tę ustawę? To chyba wynika z celów, o których 
mówiłem. Chociaż myślę też, że za chwilkę będzie 
tutaj pan minister Banaś, który być może się do tego 
ustosunkuje. Ja nie mam uprawnień do wypowiadania 
się w imieniu rządu.

A jeżeli chodzi o pracowników… Szanowni 
Państwo, przecież chyba nie myślicie sobie, że rząd 
i większość parlamentarna chcą, aby po tych zmia-
nach, nie wiem, nie były ściągane podatki, nie były 
ściągane należności celne. Przecież to nie jest cel, 
żeby, nie wiem, 50% ludzi zwolnić. Przecież zada-
nia, które realizują obecne organy skarbowo-celne, 
nie znikną po wejściu w życie ustawy. My tylko 
przekształcamy tę administrację po to, aby ona była 
bardziej efektywna, bardziej sprawna. Jeżeli jeden 
człowiek, minister finansów, będzie miał cały pion, 
to będzie mógł – oczywiście poprzez szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej – efektywnie zarządzać. 
Na poziomie województw będą połączone obecnie 
działające izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej 
i izby celne. Ten nowy twór, czyli Izba Administracji 
Skarbowej, będzie, że tak powiem, w sposób jednoli-
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(senator K. Mróz) Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
I pytanie zadaje pan senator Tomasz Grodzki.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze Sprawozdawco, wydaje mi się, 

że aby zwiększać ściągalność, to nie powinno się 
redukować służby, tylko zwiększyć jej liczebność. Bo 
jeżeli 8 ludzi ściągnie 1 tysiąc zł, to jest 0,8% kosztów, 
ale jeżeli tych samych 8 ludzi ściągnie 2 tysiące zł, to 
jest 0,4% kosztów. Ja bym poszedł w tym kierunku.

Ale nie o tym chciałbym rozmawiać, tylko o tym 
nieszczęsnym art. 261 ustawy wprowadzającej te 
przepisy, bo to pasuje jak pięść do nosa, żeby do 
służby celno-skarbowej wprowadzać pracowników 
ochrony lotniska. I chciałbym uzyskać informację 
– ponieważ nie byłem na posiedzeniu komisji i nie 
jestem jej członkiem – czy ten artykuł zyskał poparcie 
członków komisji w głosowaniu i jaki był stosunek 
głosów. Sprawozdaje pan posiedzenie komisji, więc 
chciałbym, jako prosty chirurg, latający często samo-
lotami, się dowiedzieć. Dziękuję bardzo.

(Senator Władysław Komarnicki: Nie chirurg, tyl-
ko profesor chirurg.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I pan senator Sławomir Rybicki.
Panie Senatorze, bardzo proszę.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, każda porządna ustawa powin-

na mieć coś takiego jak ocena skutków regulacji. Ta 
ustawa porządna oczywiście nie jest, do niej już na 
poziomie prac sejmowych wprowadzono kilkaset 
poprawek, w Senacie, jak słyszymy, będą kolejne 
poprawki. Nawet ekspert Prawa i Sprawiedliwości, 
profesor Modzelewski, powiedział, że ta ustawa nie 
powinna być uchwalona, bo jej wdrożenie w takim 
trybie, jaki proponuje większość parlamentarna, bę-
dzie mieć daleko idące skutki. Sądzę, że skutki wpro-
wadzenia tej ustawy, czyli ocena skutków regulacji, 
były też przedmiotem prac właściwych komisji. 

Chciałbym zapytać pana senatora właśnie o tę 
ocenę z punktu widzenia prawidłowości funkcjono-
wania całego aparatu skarbowego, jak jest w okresie 
przejściowym, próbnym czy też wstępnym funk-
cjonowania nowego aparatu, jakie będą tego skut-
ki, w szczególności dla systemu podatkowego, dla 

zaburzyć funkcjonowania tego aparatu. Jeżeli mamy 
grupę pracowników, którzy nabyli prawa emerytalne, 
to… Mamy gwarancję i deklarację pana ministra, że 
nikt, komu brakuje wielu lat do emerytury, pracy nie 
straci. Pewnie będzie jakaś reorganizacja, bo pewne 
instytucje znikają, a powstają nowe instytucje. I ja 
mam świadomość tego, że jak powstają nowe insty-
tucje, następuje jakaś zmiana, to w naturalny sposób 
pojawia się pewien lęk, pewien niepokój o to, co bę-
dzie. Tak? Rozumiem to i dlatego daliśmy dłuższy 
czas od wejścia w życie ustawy na to, aby te wszystkie 
rzeczy skonsultować, wyjaśnić. Ale odwrotu od wpro-
wadzenia tej zmiany nie ma, bo naprawdę, Szanowni 
Państwo, musimy zacząć walczyć z tymi oszustwa-
mi. To jest jeden z instrumentów czy jedna z metod 
zwiększenia efektywności poboru podatków.

Szanowni Państwo, realizujemy program 500+, 
który kosztuje. Wystarczy, Szanowni Państwo, że 
połowę pieniędzy z tych oszustw, które są, uda nam 
się odzyskać, i mamy sfinansowany program 500+, 
nie trzeba nikomu zabierać.

Wicemarszałek Maria Koc:
Wszystko, Panie Senatorze?
(Senator Krzysztof Mróz: Tak.)
Dobrze. Bardzo dziękuję.
I pytanie zadaje…
(Senator Jerzy Wcisła: Pani Marszałek, na żadne 

pytanie nie usłyszałem odpowiedzi.)
(Głos z sali: I o to chodzi.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Nieważne…)
(Senator Krzysztof Mróz: Aha, przepraszam bar-

dzo, Panie Senatorze.)
To proszę, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Mróz:
Pytał pan, ilu jest pracowników, to powiedziałem 

panu: około 65 tysięcy.
Czy jest jakaś kwestia odwołań… Jak rozumiem, 

kwestia odwołań od…
(Senator Jerzy Wcisła: Od decyzji.)
Wie pan, no…
(Senator Jerzy Wcisła: Od decyzji o nieprzedłuże-

niu zatrudnienia lub decyzji o likwidacji… zmianie 
funkcji funkcjonariusza na…)

Jeżeli przełożony nie zaproponuje pracy danej oso-
bie lub jeżeli taka osoba nie przyjmie pracy, to z mocy 
ustawy z dniem 30 czerwca taki stosunek pracy czy 
stosunek służbowy dla funkcjonariuszy wygasa.

(Senator Jerzy Wcisła: Nie ma odwołania?)
Nie ma, no, wie pan, jak coś się kończy… To jest 

ustawowy zapis.
(Głos z sali: I na drzewo.)
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(senator S. Rybicki) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę. Po 3 pytania…
(Senator Kazimierz Kleina: Ale już były…)
Pani Senator Sztark. Proszę o pytanie.

Senator Grażyna Sztark:
Już były 3 pytania, ale dziękuję bardzo, Panie 

Marszałku.
Panie Senatorze, czy ja dobrze zrozumiałam… 

Ja również chciałam powtórzyć pytanie, jaki jest cel 
wprowadzania tej ustawy, i to w ramach szybkiej 
ścieżki, ale już nie będę tego powtarzała. 

Zapytam tylko: czy ja dobrze zrozumiałam pana 
uzasadnienie co do wprowadzenia tej ustawy, a więc 
to, że główny powód jest taki, iż nieuczciwi funkcjo-
nariusze ściągali za mało czy też nie ściągali podat-
ków, czy też że były jakieś kłopoty z ich uczciwością, 
a w związku z tym trzeba przyjąć nowych funkcjona-
riuszy, którzy lepiej się w tym sprawdzą? Jeżeli tak, 
to miałabym 2 pytania dodatkowe.

Chyba jest tak, Panie Senatorze, że jeżeli są przy-
jęcia… jeżeli będą zwalniani funkcjonariusze, to na 
ich miejsce trzeba będzie przyjąć nowych – bo taka 
jest nowa zasada. Proszę mi więc powiedzieć: jaki 
będzie tryb naboru tych pracowników?

Drugie pytanie: ilu jest pracowników podlegają-
cych ochronie np. związkowej? Ilu jest związkowców, 
którzy będą podlegali ochronie?

I na koniec pewna konstatacja. Powiedział pan, 
że jest przełożony termin wejścia ustawy w życie 
i w związku z tym będą trwały konsultacje. Ale czy 
nie uważa pan, że to powinno być raczej odwrotnie? 
Mówiliście państwo, że będziecie się wsłuchiwali 
w każdy głos społeczny, a ja mam przed sobą opinię 
związków zawodowych, o których państwo mówi-
cie, że ich głos szanujecie, i widzę, że nie ma żad-
nego głosu, który popierałby tę ustawę. W związku 
z tym ja bym proponowała, żebyśmy może zaczęli od 
konsultacji, a potem byśmy przeszli do głosowania. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę o odpowiedź.

Senator Krzysztof Mróz:
Zacznę od odpowiedzi na pytanie pani senator 

Sztark. Pani się zachowuje nieuczciwie. Pani użyła ta-
kiej formuły, że ja komuś zarzuciłem nieuczciwość, że 
powiedziałem, iż jacyś nieuczciwi funkcjonariusze…

(Senator Grażyna Sztark: No, tak pan powiedział.)
…nieuczciwi funkcjonariusze… Ja takich słów nie 

użyłem, a więc proszę mi takich rzeczy nie wmawiać. 
Nie twierdzę, że ktoś jest nieuczciwy, że są jacyś 

wielkości wpływów budżetowych, dla działalności 
gospodarczej etc., etc. Chociaż w ocenie skutków 
regulacji powinno się też przewidzieć, ilu pracow-
ników likwidowanej Służby Celnej będzie zwolnio-
nych, a ilu będzie dopuszczonych do pracy. Proszę 
o informację o ocenie skutków regulacji tej ustawy.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
I jeszcze pan senator Władysław Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze Sprawozdawco, ja chciałbym 

przede wszystkim ponowić pytanie, które, tro-
chę zmodyfikowane, zadał pan senator Grodzki. 
Mianowicie wykazał z uwagi na ekonomię, że 
idziecie w absolutnie złą stronę, chociażby dlate-
go, że… Ja jako przedsiębiorca rzadko zabieram tu, 
w Senacie, głos, ale robię to wówczas, kiedy widzę 
bezsens i takie propozycje, jakie nieraz tutaj pań-
stwo większością przyjmowaliście, choć za jakiś 
czas znowu będziemy się tutaj w danej sprawie 
spotykać i będziemy to poprawiać. Panie Senatorze 
Sprawozdawco, jestem głęboko przekonany, że i tu 
życie podyktuje kolejną zmianę i znowu się w tej 
sprawie spotkamy. Dlaczego to powiedziałem? 
Dlatego że ja jestem człowiekiem pogranicza i mam 
taki zwyczaj, że zabieram głos wtedy, gdy spotykam 
się z ludźmi, których sprawa dotyczy. I proszę mi 
wierzyć, że spotkałem się z ludźmi ze służb mundu-
rowych na pograniczu – gdyż jestem, tak jak powie-
działem, człowiekiem pogranicza – a więc chodzi 
o przejścia Guben-Sękowice, Gubinek-Sękowice, 
Olszyna-Forst, Kostrzyn-Kietz, Słubice, Świecko 
i o stronę graniczną niemiecką. Dlaczego o tym mó-
wię? Dlatego że rozmawiałem z tymi ludźmi i jestem 
zadziwiony beztroską państwa w stosunku do tego, 
co nas za chwilę będzie czekało. A mianowicie dzi-
siaj…

(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Panie 
Senatorze. Bo jesteśmy na etapie zadawania pytań.)

Już zadaję pytanie. Jak to się ma… Zbliżają się 
ogromne redukcje, ale już dzisiaj celnicy i służby 
graniczne odstępują od kontroli z uwagi na brak od-
powiedniej liczby ludzi zatrudnionych na przejściach 
granicznych. A więc w świetle tego, co pan przed 
chwilą powiedział, jak to, Panie Senatorze, będzie się 
przedstawiało lada chwila na tych granicach?
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Grze-
gorz Czelej)
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(senator K. Mróz) Szanowni Państwo, doszliśmy do wniosku, że 
obecna struktura administracji skarbowej i celnej nie 
odpowiada na wyzwania, które dzisiaj stoją przed 
gospodarką XXI wieku, i chcemy ją dopasować do 
modelu centralistycznego. Byłem kiedyś na takiej 
konferencji, którą zorganizował nieobecny dzi-
siaj, jak widzę, senator Zientarski, przewodniczący 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, i tam mówiono, że w różnych państwach 
świata są stosowane różne modele. Są takie modele, 
w których wyodrębniona jest służba celna, są takie, 
w których jest ona połączona z aparatem skarbowym, 
i są takie, w których jest to zorganizowane inaczej, 
w których jest to bezpośrednio połączone z organami 
centralnymi. Myślę, że to, co było, się nie sprawdziło, 
bo mamy do czynienia z dużą luką w kwestii nieścią-
ganych podatków, towarów akcyzowych itd. A co 
się dzieje – no, Szanowni Państwo, to jest państwa 
ustawa – jeżeli chodzi o hazard? Na każdym rogu 
wyrastają salony jednorękich bandytów. Mimo że de 
facto od kilku lat nie wydaje się już koncesji, liczba 
salonów gier w każdym mieście rośnie – każdy może 
to sobie sprawdzić. Musimy zwiększyć efektywność 
administracji skarbowo-celnej i dlatego ją łączymy. 
Liczymy na to, że to przyniesie pozytywne skutki.

Senator Sławomir Rybicki:
Panie Marszałku, ale ja nie dostałem odpowiedzi 

na swoje pytanie.
(Senator Jerzy Wcisła: Ja też.)
Pan senator sprawozdawca opowiada o tym, jaki 

jest cel wprowadzenia ustawy, a ja pytałem o skutki 
regulacji tej ustawy.

(Senator Robert Mamątow: Sprawozdawca odpo-
wiada tak, jak uważa za słuszne. Może się to panu 
podobać albo nie.)

(Senator Tomasz Grodzki: Ale powinien udzielić 
odpowiedzi.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę o ciszę.
Proszę o odpowiedzi na pozostałe pytania.

Senator Krzysztof Mróz:
Jedyny skutek, jaki był przedstawiony na posie-

dzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, to 
taki, że koszt wprowadzenia tej ustawy to 4 milio-
ny zł. Nie obejmuje on ewentualnych odpraw, które 
trzeba będzie wypłacić tym osobom, które nie znajdą 
zatrudnienia w nowej instytucji.

(Senator Tomasz Grodzki: Art. 261…)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Czy to już były 

odpowiedzi na wszystkie pytania?)
Tak.

nieuczciwi funkcjonariusze. Ja powiedziałem tylko 
tyle, że musimy zwiększyć efektywność poboru po-
datków. Ale to nie jest kwestia nieuczciwości, tak? 
Nieuczciwość pewnie się zdarza, tak jak w każdej 
grupie zawodowej – jak przykładowo w przypadku 
polityków, lekarzy czy kogokolwiek innego. I oczy-
wiście pewnie słyszymy też niekiedy o nieuczciwych 
celnikach, ale ja takich sformułowań…

(Senator Grażyna Sztark: No tak, nieuczciwych…)
…nie użyłem i proszę mi takich słów w usta nie 

wkładać, bo to jest po prostu nieeleganckie.
(Senator Grażyna Sztark: …Należy ukarać.)
W całej swojej masie to są przecież generalnie 

uczciwi ludzie, którzy będą nadal pracowali, a kwe-
stia zwolnień przewija się w co drugim pytaniu.

(Senator Robert Mamątow: Pani senator jest znana 
z tego, że zmienia…)

No, Szanowni Państwo, my nie chcemy nagle wy-
rzucić połowy pracowników urzędów skarbowych 
czy celnych, bo przecież mamy dążyć do zwiększenia 
efektywności ściągania podatków. Ktoś to musi robić, 
tak jak słusznie powiedział pan senator Komarnicki. 
Jeżeli gdzieś brakuje pracowników, to będą nawet 
zatrudnienia. Przecież nie planujemy zwalniać, 
zwłaszcza jeżeli w jakichś komórkach… Myślę, że 
to, że administracja celno-skarbowa będzie jedno-
lita, pozwoli także szefowi Krajowej Administracji 
Skarbowej efektywnie i elastycznie zarządzać posia-
danym zasobem kadrowym.

Teraz postaram się odpowiedzieć na te meryto-
ryczne pytania pani senator. Pani mówiła o ochronie 
związkowej i przedemerytalnej. Nie umiem wyrazić 
tego w liczbach, niemniej proszę zwrócić uwagę, że 
z dniem 30 czerwca – jeszcze raz to powtórzę – kto 
nie otrzyma propozycji, ten z mocy prawa straci pra-
cę. I tutaj nie ma żadnej ochrony. To będzie trakto-
wane jako, powiedzmy, likwidacja zakładu pracy.

Jeżeli chodzi o… No, zauważyłem, że faktycznie nie 
odpowiedziałem panu senatorowi Wciśle na pytanie, jak 
ministerstwo zamierza zweryfikować, kto współpraco-
wał z organami bezpieczeństwa. Będzie to weryfikowa-
ne w formie oświadczeń. Każdy pod odpowiedzialno-
ścią karną będzie musiał podać prawdziwe informacje. 
Jeżeli ktoś nie poda prawdziwych informacji, to poniesie 
odpowiedzialność karną, którą za składanie fałszywych 
oświadczeń przewiduje kodeks karny.

Jeżeli chodzi o… Szanowni Państwo, te wszystkie 
pytania generalnie sprowadzają się do tego, że pań-
stwo nie akceptujecie ogólnego kierunku tej zmiany. 
No, istota sprawy polega na tym, że…

(Senator Tomasz Grodzki: Ale my zadaliśmy bar-
dzo konkretne pytania.)

(Senator Grażyna Sztark: Ale jaki będzie tryb 
naboru?)
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(senator K. Mróz) Senator Jan Rulewski:

Ja wracam jeszcze do tematu procedur, czyli kon-
sultacji, w taki sposób, że powiem, że w ostatnim 
czasie, a to jest prawie rok, 26 projektów ustaw było 
poselskich, a tylko 3 rządowe. Ja wiem, że pan odróżnia 
konsultacje, o których pan opowiada, czyli bajeczki, 
od konsultacji np. ze związkami zawodowymi, które 
rządzą się regułami: najpierw m.in. są założenia… Nie 
chcę pana pouczać, bo pan to zna. Nie chcę pana też 
prowokować – pytanie, czy pan da się sprowokować…

(Senator Krzysztof Mróz: Nie.)
…ale powiem, że pan jest nieuczciwy. Ja ponownie 

to panu mówię, bo pan wobec związkowców opo-
wiada, że były konsultacje, a to nie były konsulta-
cje. No, chyba że pan mi udowodni, że jest inaczej, 
wtedy ja przeproszę pana i powiem, że to ja jestem 
nieuczciwy. Ale pytanie jest tego właśnie rodzaju, 
że… Konsultacje zmierzają do tego, żeby nie tylko 
wypowiedzieć opinię, ale zająć wspólne stanowisko.

Moje pytanie jest takie: w stosunku do opinii, które 
nie wypłynęły z konsultacji, czyli jedynie luźnych sta-
nowisk, bo ja coś takiego w internecie obserwuję, jakie 
jest stanowisko komisji – czy były one rozpatrywane 
– a jakie jest stanowisko rządu wobec tych wszystkich 
wniosków, które wpłynęły, jeśli wpłynęły, bo nie wiem, 
czy były w trybie konsultacji, od ogólnokrajowych orga-
nizacji związkowych? A art. 19 ust. 1 ustawy o związ-
kach zawodowych tego się domaga, nie rozróżniając, 
czy to jest ustawa poselska, czy to jest ustawa rządowa.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o kolejne pytanie. Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo dziękuję.
Ja się zastanawiam nad tym, że jakiś poseł 

w Sejmie pracował nad tą ustawą, a dzisiaj nawet 
nie raczył tutaj się zjawić. Pewnie po prostu nie ma 
czasu, może pisze następną ustawę. Tak myślę. Bo 
dlaczego go tu nie ma?

Ale teraz pytanie. Szanowny Panie Senatorze, ja 
już słyszałam i słyszeliśmy tutaj, na tej sali… A po-
tem się okazywało, po co były niektóre ustawy. Ja 
już słyszałam o tym, że zwalnia się ludzi np. po to, 
żeby ich wymienić, żeby obsadzić stanowiska swoimi 
ludźmi. Słyszałam też, że – i tak się czasami robi 
– zwalnia się ludzi, żeby zrobić oszczędności. Nie 
wiem, może jest jakaś dziura, przez 500+ itd. Może 
jest jakaś prośba o to, żeby we wszystkich minister-
stwach porobić oszczędności i pozwalniać ludzi. Ale 
nigdy nie słyszałam, żeby się zwalniało ludzi po to, 
żeby poprawić obsługę obywatela. Czy pan senator…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: To przejdźmy 
do następnych…)

I będzie tryb naboru pracowników…
(Senator Tomasz Grodzki: Ja zadałem…)
Jeżeli chodzi o tryb naboru… Przepraszam, ale 

tak samo to pytanie…
(Senator Tomasz Grodzki: Przepraszam bardzo, 

zadałem jedno konkretne pytanie: czy art. 261 prze-
pisów wprowadzających ustawę był przegłosowany 
na posiedzeniu komisji, a jeśli tak, to jaki był wynik 
głosowania? Chcę tylko sprawozdania z posiedzenia 
komisji, Panie Senatorze.)

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo proszę.)
Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o tryb nabo-

ru, to on został bardzo dokładnie opisany w usta-
wie. Jest to forma konkursu. Pracownicy będą za-
trudniani jako pracownicy i funkcjonariusze, bo 
przecież zostanie wyodrębniona służba celna… 
Tam będą po prostu otwarte nabory. A na stano-
wiska kierownicze, czyli dyrektorów izb Krajowej 
Administracji Skarbowej, naczelników urzędów 
skarbowych i naczelników urzędów kontroli skar-
bowej oraz ich zastępców… Będzie to się odbywało 
w formie powołania, czyli nie będzie konkursów 
na stanowiska kierownicze.

Jeżeli jeszcze… Chwileczkę, tylko sprawdzę ten 
art. 261, żeby nie popełnić jakiegoś błędu, i panu se-
natorowi na pewno odpowiem, bo…

(Senator Tomasz Grodzki: To dotyczy służb 
ochrony lotniska, które miały być zastępowane 
przez Służbę Celno-Skarbową. Ten artykuł, jak 
słyszałem, spotkał się z dezaprobatą i został przez 
komisję usunięty. Ale chcę wiedzieć, jak wyglądało 
głosowanie.)

Panie Senatorze, poprawka, którą zgłosili senator 
Bierecki, senator Mróz i senator Romańczuk – mó-
wiłem to już kilkukrotnie – została poparta jedno-
myślnie, jednogłośnie przez wszystkich członków 
komisji. My tą poprawką eliminujemy ten element, 
czyli dalej służba ochrony lotniska będzie wykony-
wała te zadania.

(Senator Kazimierz Kleina: To był wniosek wszyst-
kich członków komisji.)

(Senator Tomasz Grodzki: Dziękuję bardzo.)
Tak, także pan senator Kleina i pan senator 

Czarnobaj głosowali za.
(Senator Robert Mamątow: Można przecież kolegę 

zapytać, wszystko powie.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę o zadanie pytania pana senatora 

Rulewskiego.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
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(senator B. Zdrojewska) przed 21.00. Trwało wiele godzin i dotyczyło nie 
tylko tej ustawy, lecz także poprzedniej ustawy, 
tej, której sprawozdawcą był pan senator Grzegorz 
Bierecki. Było wielu przedstawicieli różnych orga-
nizacji. I ja na samym wstępie o tym mówiłem, na-
wet odczytywałem, że byli przedstawiciele Związku 
Zawodowego „Celnicy PL”, byli przedstawiciele 
Federacji Związków Zawodowych Służby Celnej, byli 
przedstawiciele Solidarności. Wpłynęło wiele różnych 
pism, do mnie, jako do senatora, ale także do komisji. 
Tak więc te różnego rodzaju stanowiska związków 
zawodowych działających w portach lotniczych… 
No, ja tutaj teraz tego…

(Senator Jan Rulewski: Dobrze. Tylko…)
Lista była długa, wszyscy mogli się wypowiedzieć. 

W pierwszej turze pan przewodniczący Grzegorz 
Bierecki nawet nie wprowadzał żadnego ogranicze-
nia, dopiero w drugiej turze wprowadziliśmy pewne 
ograniczenia czasowe. Tak że każdy, kto chciał i kto 
przyszedł na posiedzenie komisji, mógł się na wspo-
mniany temat wypowiedzieć…

(Senator Jan Rulewski: I czy komisja coś odrzuciła 
lub coś przyjęła? Przepraszam, to już ostatni wtręt.)

Komisja, Panie Senatorze, przyjmuje i odrzuca 
konkretne poprawki. I myśmy jako trójka senatorów 
zgłosili poprawkę spełniającą oczekiwania…

(Senator Jan Rulewski: Związkowców.)
…związkowców i pracowników lotnisk.
(Głos z sali: Dobrze.)
To była ta poprawka. Jeżeli były inne poprawki… 

Wiem, że były inne propozycje poprawek, ale żaden 
z senatorów, także Platformy Obywatelskiej, żadnej 
innej poprawki związkowców nie przejął. Tak więc 
one nie były poddawane głosowaniu, bo nikt z sena-
torów tych propozycji poprawek nie przejął. Trudno, 
abyśmy mogli głosować nad czymś, czego formalnie 
nie było. Przyjęliśmy poprawki zaproponowane przez 
Biuro Legislacyjne.

(Senator Jan Rulewski: Dziękuję. Właśnie o to 
mi chodziło.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pytanie…
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, 

przepraszam, ale w ramach sprostowania wypowie-
dzi pana… Czy jest tu taki tryb, czy nie?)

Nie ma, ale proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Ja chcę na-

wiązać do ostatniego zdania. Z wypowiedzi osób 
spoza służb ochrony lotniska wynikała, według mnie, 
jednoznaczna przesłanka. Była tam prośba polegająca 
na tym… Ustawa jest niejako daleko w polu. Brakuje 

(Senator Barbara Borys-Damięcka: I zwiększyć 
bezpieczeństwo.)

I zwiększyć bezpieczeństwo, np. jeśli chodzi 
o służby celne. To kompletnie… Skoro pan wzywa 
do merytoryczności, Szanowny Panie Senatorze, to 
proszę bardzo precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie: 
jak zwalnianie ludzi, np. we wspomnianych służbach, 
ma zwiększyć bezpieczeństwo albo poprawić obsłu-
gę? I bardzo pana o to proszę, współczując panu jed-
nocześnie, że pan już po raz kolejny musi prowadzić 
taką ustawę, która się okaże bublem, którą będziemy 
musieli zmieniać i do której jest tyle poprawek, do-
starczonych przez Biuro Legislacyjne. No, to jest po 
prostu bubel prawny. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę może o odpowiedź na te 2 pytania.

Senator Krzysztof Mróz:
Jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie pana senato-

ra Rulewskiego… Panie Senatorze, tryb poselski ma 
swoje przepisy. Inny jest tryb rządowy, tryb takich 
sformalizowanych konsultacji, a inny jest tryb posel-
ski. Trudno posłom konsultować… Nie ma nawet ta-
kiego prawnego obowiązku. Niemniej jednak… Nie 
chciałbym wychodzić tu przed szereg, ale myślę, że 
te zmiany, które przecież nie… No, o tych zmianach 
długo się mówiło. Tak że na pewno takie spotkania, 
konsultacje z właściwymi związkami zawodowymi, 
branżowymi podjęło Ministerstwo Finansów. Myślę, 
że pan minister będzie mógł szerzej o tym powiedzieć.

(Senator Jan Rulewski: Nie, przepraszam, Panie 
Senatorze, ale to pan musi się wypowiedzieć o tych 
konsultacjach i o tym, czy one były…)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Przepraszam.
Panie Senatorze, po pierwsze, zadaje pan pytanie, 

po drugie, sprawozdawcy komisji, odnośnie do po-
siedzenia komisji.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku, tak. To w trybie sprostowania… 

Rzeczywiście pan marszałek ma rację. Mnie chodzi 
o sprawozdanie komisji i o to, czy były rozpatrywane 
stanowiska tych, z którymi rzekomo konsultowano… 
I o to, jakie jest zdanie komisji w tej sprawie.

Senator Krzysztof Mróz:
Panie Senatorze, wczoraj posiedzenie komisji 

trwało od godziny 16.00, zakończyło się bodajże 
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(senator L. Czarnobaj) pan minister zapowiedział, że zwolnień nie będzie, 
a jeżeli będzie potrzebna jakaś korekta zatrudnienia, 
to w pierwszej kolejności rozstaniemy się z pracow-
nikami, którzy nabyli prawa emerytalne. Takich osób 
w połączonym aparacie administracji podatkowo-
-skarbowej jest bardzo dużo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj. Proszę o pytanie.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Jeszcze jedna uwaga. Proszę nie wyciągać daleko 

idących wniosków co do tego, że pytania świadczą 
o przekonaniu. My, żeby nabrać przekonania co do da-
nej sprawy, zadajemy pytania. I odwrotnie – chcemy 
nabrać przekonania na podstawie udzielanych przez 
pana odpowiedzi. To tyle w sprawie pana przekonania 
co do naszego przekonania.

Chciałbym jeszcze zapytać o to, co pan powiedział, 
a czego nie było na posiedzeniu komisji. Mianowicie 
wspólnie, jako trzej senatorowie, złożyliście wniosek 
o przesunięcie terminu wejścia w życie. Ja byłem 
przekonany – wywnioskowałem to z argumentacji 
pana przewodniczącego – że złożyliście go po to, 
żeby był dłuższy okres na przygotowanie wdroże-
nia. A dzisiaj pan powiedział, że złożyliście go po to, 
aby rozporządzenia – potrzeba tu 84 rozporządzeń 
– zacząć konsultować z osobami, których te rozpo-
rządzenia będą dotyczyć. A więc rozumiem, że tych 
rozporządzeń nie ma, że dopiero będą robione i będą 
konsultowane. Tak?

Senator Krzysztof Mróz:
Panie Senatorze, trudno, żeby były rozporządze-

nia, skoro jeszcze nie ma ustawy. Jak ustawa zostanie 
uchwalona, to będą rozporządzenia. Jak sam pan po-
wiedział, będzie tu ponad 80 rozporządzeń. Pewne 
zarysy tych rozporządzeń, tak podejrzewam, są już 
w Ministerstwie Finansów, ale konsultacje będzie 
można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy poznamy do-
kładną treść ustawy. Wtedy będzie…

(Senator Jan Rulewski: To są założenia…)
Wtedy, Panie Senatorze, będą opracowywane czy 

ujawniane rozporządzenia. Proszę zauważyć, że pan 
minister mógłby poddać konsultacjom rozporządzenie 
dotyczące zmiany funkcjonowania ochrony lotnisk, 
a parlament zupełnie pominął ten element. Jak ustawa 
będzie uchwalona i podpisana przez pana prezydenta, 
to zostaną ujawnione przepisy wykonawcze. Tych 
przepisów wykonawczych jest bardzo, bardzo dużo.

(Senator Leszek Czarnobaj: To nowa procedura, 
ale niech będzie.)

tu należytych konsultacji i, powiedziałbym, obudo-
wania. A więc najlepiej by było, gdyby tę ustawę… 
Co zrobić?

(Głos z sali: Odrzucić.)
Odrzucić. Senatorowie Platformy Obywatelskiej 

złożyli taki wniosek, wsłuchując się – tak jak nas 
napominaliście – w głosy osób, które mają w danej 
sprawie coś do powiedzenia w ramach tzw. konsul-
tacji. My taki wniosek złożyliśmy, Panie Senatorze.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Przepraszam. Jesteśmy w trybie pytań…
(Senator Krzysztof Mróz: Panie Senatorze…)
Nie, nie. Ja nie przerywałem, choć jest to temat, 

który można poruszyć potem, w ramach wolnej wy-
powiedzi. Wróćmy do pytań.

Proszę o odpowiedź na pytanie pani senator 
Zdrojewskiej.

Senator Krzysztof Mróz:
Wrócę jeszcze do tego, co mówił pan senator 

Leszek Czarnobaj. Na samym początku powiedzia-
łem, że senatorowie Platformy Obywatelskiej złożyli 
wniosek o odrzucenie projektu ustawy, ale ten wnio-
sek nie został przez komisję przyjęty.

Zwrócę się jeszcze do pana senatora Rulewskiego. 
Nie chciałem tego podnosić, bo tu nie chodzi o jakieś 
chwalenie się, no ale skoro pan chce… To wszystko 
jest zresztą zapisane. Po złożeniu naszej poprawki 
i po jej wspólnym przegłosowaniu, także z senatorami 
Platformy Obywatelskiej, obecni na sali przyjęli wy-
nik głosowania oklaskami. Wychodzimy tu naprzeciw 
oczekiwaniom…

(Senator Kazimierz Kleina: Mówimy o służbach 
ochrony lotniska?)

Tak. …Naprzeciw oczekiwaniom pracowników. 
Mieliśmy zapewnienie pana ministra Banasia złożone 
w imieniu rządu i zapewnienie posła, pana Wojciecha 
Murdzka, że w Sejmie będzie przychylność dla tej 
poprawki.

Dlaczego dzisiaj nie ma pana posła? Odpowiadam 
na pytanie pani senator. Być może ze względu na 
obowiązki poselskie. Tak się składa, że obradujemy 
w tym samym terminie, co Sejm. Być może pan poseł 
jest na posiedzeniu jakiejś komisji, z którego nie mógł 
się zwolnić, albo ma jakieś wystąpienie. Trudno mi 
powiedzieć. Wiem, że wczoraj był na posiedzeniu 
komisji, odpowiadał na pytania, a nawet, tak jak po-
wiedziałem, składał deklaracje.

Po raz któryś powtórzę: Szanowni Państwo, nie 
wiem, skąd państwo macie przeświadczenie, że będą 
masowe zwolnienia. Wczoraj na posiedzeniu komisji 



35
29. posiedzenie Senatu w dniu 3 listopada 2016 r.

Łączne rozpatrzenie punktu drugiego oraz punktu trzeciego porządku obrad Senatu

czące posiedzenia komisji, a nie trybu legislacyjnego 
czy autorstwa ustawy. Bardzo proszę o skierowanie 
tego pytania nie do sprawozdawcy komisji.

Proszę o zadanie pytania panią senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja jeszcze wrócę do kwestii formy zwolnienia ze 

służby. Jeżeli chodzi o mianowanie do służby, to odby-
wa się ono w ramach decyzji administracyjnej. Proszę 
rozwiać moje wątpliwości. Pan powiedział, że nie bę-
dzie żadnej decyzji administracyjnej czy żadnej innej 
decyzji, a umowa wygaśnie z mocy prawa, jeżeli funk-
cjonariusz czy pracownik nie dostanie odpowiedniej 
propozycji. Proszę mi powiedzieć… Jeżeli nie będzie 
takiej decyzji, to nie będzie żadnej formy odwołania 
od decyzji, bo tak czy owak to będzie decyzja. Czy 
ustawodawca przewidział jakąkolwiek formę odwo-
łania od tej decyzji administracyjnej? Moim zdaniem 
jednak to będzie… Jeżeli nie, to czy nie uważa pan, że 
to będzie naruszenie konstytucji, przynajmniej jeżeli 
chodzi o prawo do sądu? Każdy z nas ma takie prawo: 
pracownik czy funkcjonariusz również. Czy było to 
przedmiotem rozważań, czy były rozpatrywane jakieś 
propozycje w tym zakresie, czy rozmawialiście na ten 
temat podczas posiedzenia komisji? Dziękuję.

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

Senator Piotr Florek:
Panie Senatorze Sprawozdawco, na temat skutków 

regulacji trudno panu było cokolwiek powiedzieć. Ja 
tylko dodam, że pewnie te skutki są znane i pewnie 
możemy się spodziewać, że będą to bałagan, chaos, 
mniejsze wpływy do budżetu, bo to do tego się spro-
wadza, jeżeli nie mamy opracowanych… nie wiemy 
dokładnie, jakie będą te skutki regulacji. W związku 
z tym mam pytanie dotyczące tych funkcjonariuszy 
mundurowych. Mówi pan o tym, że mniej więcej 
5 tysięcy osób nabywa prawa emerytalne. Mówimy 
o tych 10%, nie więcej, zwolnień, o tym, jak by to 
wyglądało. Mam w takim razie takie pytanie: jeżeli 
chodzi o te sprawy związane z nabyciem praw emery-
talnych, to jaki wiek emerytalny był brany pod uwagę: 
60 i 65 lat czy 67 lat? Bo to jest pewnie zasadnicza 
różnica i w tych skutkach regulacji pewnie by to było 
wyjaśnione, a skoro nie ma takich skutków regulacji, 
to trudno nam to przewidzieć. Może więc pan odpo-
wie, jaki to był wiek emerytalny. A szczególnie chodzi 
mi o funkcjonariuszy mundurowych, o to, na jakich 
zasadach oni będą przechodzili na te wcześniejsze 
emerytury. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
(Głos z sali: Chyba nie ma już pytań.)
Pan senator Wcisła. Proszę o pytanie.
(Senator Robert Mamątow: Są, zawsze są.)
Bardzo proszę o ciszę!

Senator Jerzy Wcisła:
Będzie to pytanie do pana senatora sprawozdawcy.
Panie Senatorze, pan co chwilę nam sugeruje, że 

pytający senatorowie zachowują się tak, jakby nie 
chcieli poprzeć działań, które mają doprowadzić do 
uszczelnienia systemu skarbowo-celnego. A to nie 
do końca tak jest. My mamy wątpliwości, o których 
wspominał już przywołany tu prof. Modzelewski, 
który mówi, że zmiany wcale nie przyniosą oczekiwa-
nego skutku. I mam pytanie. Czy posłowie, którzy się 
tym problemem zajmowali, analizowali to, co sugeru-
je prof. Modzelewski, to, że trzeba przede wszystkim 
ujednolicić zarządzanie tymi 3 sferami, a nie robić 
rewolucję w systemie zatrudnienia i w całym systemie 
urzędów celnych oraz urzędów skarbowych?

Drugie pytanie. Pan senator pyta, dlaczego my 
ciągle powtarzamy, że będą zwolnienia. Otóż po-
wtarzamy to, bo takie dane wyciekły czy zostały… 
W różnych sprawozdaniach powołuje się na nie wła-
śnie Ministerstwo Finansów, które podaje – m.in. 
w odpowiedzi na interpelacje – że w Krajowej 
Administracji Skarbowej nastąpi zmniejszenie za-
trudnienia o 10–15% w stosunku do tego, co jest obec-
nie. Ja już mówiłem, że akurat w Służbie Celnej nie 
ma tylu ludzi, którzy osiągnęli już wiek emerytalny 
i których można byłoby niejako umieścić na emery-
turze, żeby osiągnąć zamierzony efekt. Co najmniej 
połowa osób, które stracą pracę, to będą funkcjona-
riusze, którzy mogliby jeszcze pracować.

Trzecie pytanie jest pytaniem być może retorycz-
nym. Ja jestem senatorem o małym stażu i ciągle się 
zastanawiam, co robią posłowie w grupie poselskiej 
będącej inicjatorem tak skomplikowanej ustawy, 
która musi zmienić 157 ustaw. Co robią posłowie, 
przygotowując projekt takiej ustawy, poza podpisa-
niem wniosku? Czy oni piszą ten projekt? Czy czytają 
ustawy, które mają być zmienione? Czy po prostu do-
stają dokument, który jest przygotowany przez służby 
rządowe? A jeśli jest to przygotowane przez służby 
rządowe, to dlaczego posługujecie się tu szyldem po-
słów, a nie tych, którzy przygotowali projekt, czyli 
osób z Ministerstwa Finansów?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Panie Senatorze, chciałbym jedynie przypomnieć, 

że senatorowi sprawozdawcy zadajemy pytania doty-
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A jeżeli chodzi o stosunek… Bo z ust pani senator 
padło…

(Senator Piotr Florek: Wiek emerytalny.)
Za chwileczkę czy za kilka chwil, jeżeli państwo 

jeszcze będziecie mieli do mnie pytania, będzie odpo-
wiadał pan minister. Te 5 tysięcy to ta liczba pracow-
ników, którzy nabyli prawa emerytalne. Powtarzam ją 
za panem ministrem Banasiem. Nie jestem w stanie 
powiedzieć – bo takie pytanie w komisji nie padło 
– czy uwzględniano wiek emerytalny… No, podej-
rzewam, że obecny wiek emerytalny, bo trudno, 
żeby chodziło o jakikolwiek inny wiek emerytalny. 
A jeżeli uda nam się wprowadzić w przyszłym roku 
skrócenie tego wieku emerytalnego, to pewnie ta 
liczba pracowników, którzy nabędą prawa emery-
talne, jeszcze się zwiększy. Jeżeli w przyszłym roku 
skrócimy wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 
lat dla mężczyzn – a taka jest obietnica wyborcza 
Prawa i Sprawiedliwości, którą chcemy zrealizować 
– to w przyszłym roku niejako skokowo 240 tysięcy 
osób nabędzie prawa emerytalne. Czy z nich skorzy-
sta? No, dzisiaj nabycie praw emerytalnych nie jest 
powodem do zwolnienia pracownika.

A jeżeli chodzi o pytanie pani senator, to powiem, 
że ta kwestia nie była tak szczegółowo omawiana na 
posiedzeniu komisji. Jednak z tego, co wyczytałem 
w ustawie, a przebrnąłem przez te wszystkie zapi-
sy… Szanowni Państwo, nie ma prawa odwołania się, 
bo tu jest taka kwestia, że z mocy ustawy wygasza 
się stosunek pracy. Jeżeli komuś przełożony nie za-
proponuje pracy, to ta umowa wygasa na podstawie 
przepisów ustawowych. I tutaj nie ma możliwości 
odwołania się do sądu. No, chyba że państwo za-
skarżycie tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego 
– wtedy będziecie mieli sąd. Ale wie pani, że tak 
powiem… Pani Senator, jeżeli wasz szef rzucił ku-
riozalny pomysł likwidacji IPN, nie daj, Panie Boże, 
żeby on się spełnił… No, jeżeli zlikwidujecie IPN, 
to też z mocy prawa wszyscy stracą pracę. Stracą, 
nawet jeżeli powołacie jakąś inną instytucję, jeżeli 
w tej ustawie nie będzie zagwarantowane, że oni 
przechodzą. W tej ustawie, która jest dzisiaj, za-
gwarantowane jest, że po wejściu ustawy w życie 
wszyscy mają gwarancję pracy do dnia 30 czerwca.

(Senator Grażyna Sztark: Ale nasz rząd szybko 
rządzi.)

Proszę?
(Senator Grażyna Sztark: Nasz rząd szybko rzą-

dzi.)
No, nie życzę, żeby tak szybko rządził, bo niektóre 

pomysły są takie, jak bym powiedział…

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Przepraszam, wróćmy do porządku obrad.
Więcej chętnych do zadania pytań nie widzę.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Proszę o odpowiedź, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Mróz:
Odpowiadam na pytania pana senatora Wcisło. 

No, pan mi…
(Senator Jerzy Wcisła: Wcisła.)
Wcisła, przepraszam.
No, pan mi zadał pytanie, co myślą posłowie, jak 

posłowie pracują. Ja nie jestem posłem, jestem sena-
torem tak jak pan. Może warto gdzieś w kuluarach 
zapytać posłów.

Negatywna opinia pana prof. Modzelewskiego… 
No, to jest jego opinia, ma do niej prawo.

Powiedział pan, że trzeba ujednolicić zarządzanie. 
No właśnie po to, żeby ujednolicić zarządzanie, integru-
jemy różne instytucje. Teraz będzie jeden szef, który tym 
wszystkim będzie zarządzał, nie tylko centralnie, ale 
także na poziomie izb, czyli na poziomie województw.

Szanowni Państwo, przecież, o ile wiem, ta re-
forma w administracji skarbowej zaczęła się za pań-
stwa czasów. Jeszcze kilka lat temu w Jeleniej Górze, 
z której ja jestem, w urzędzie skarbowym były kadry, 
ale to wszystko zostało przeniesione – nie pamiętam, 
kiedy to było, może rok temu – do Izby Skarbowej we 
Wrocławiu, pracownikom zmieniano umowy o pracę, 
nie byli już oni pracownikami Urzędu Skarbowego 
w Jeleniej Górze, tylko stali się pracownikami Izby 
Skarbowej we Wrocławiu. Taka była integracja. My 
dzisiaj z tą integracją idziemy troszeczkę dalej, bo 
na poziomie województw integrujemy nie tylko izby 
skarbowe, ale także urzędy celne, które też na pozio-
mie województw funkcjonowały, i urzędy kontroli 
skarbowej. Ja uważam, że taki jednolity wydzielony 
pion do ściągania podatków i kontrolowania jest bar-
dziej skuteczny niż rozdrobniona administracja. A jak 
będzie w rzeczywistości, to zobaczymy. Na razie te 10 
miesięcy funkcjonowania rządu pani premier Beaty 
Szydło pokazuje, że staramy się zwiększać wpływy 
do budżetu i staramy się walczyć z szarą strefą. To 
odpowiedź na pytanie senatora Wcisły.

Jeżeli chodzi o kolejne pytanie, pana senatora 
Florka… To jest pańska opinia, że będą bałagan, 
chaos, mniejsze wpływy. Ja uważam, że nie będzie 
bałaganu, nie będzie chaosu. A na pewno pan premier 
Morawiecki nie zgodziłby się na tę reformę – mimo 
że to jest projekt poselski, to ma akceptację rządu – 
gdyby widział zagrożenie oznaczające zmniejszenie 
wpływów do budżetu. A jeszcze wcześniej jego po-
przednik, pan minister Szałamacha. Bo my chcemy 
zwiększać wpływy do budżetu, a nie je zmniejszać. 
Wiadomo, są określone wydatki, są określone progra-
my socjalne, które rząd pani premier Beaty Szydło 
realizuje, z akceptacją społeczeństwa.
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(wicemarszałek G. Czelej) jest więc powiązany z wykonywaniem czynności 
o charakterze policyjnym. Statusu funkcjonariusza 
nie będą posiadać osoby, które nie wykonują zadań 
wymagających posiadania uprawnień specjalnych. Te 
zadania mogą wykonywać pracownicy lub urzędnicy 
służby cywilnej.

Agresywne unikanie opodatkowania, przestęp-
czość podatkowa, tzw. szara strefa, stanowią poważne 
wyzwania, przed jakimi stoi nasz kraj. Wielkość luki 
podatkowej i w VAT stanowi poważne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa finansów publicznych oraz ogranicza 
potencjał rozwoju kraju. Uczciwi podatnicy oczeku-
ją szybkiej i profesjonalnej obsługi. Konieczne jest 
utworzenie nowego, sprawnego i jednolitego apara-
tu podatkowego. Temu właśnie celowi służy ustawa 
o Krajowej Administracji Skarbowej.

Ustawa z dnia 21 października 2016 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji 
Skarbowej, znajdująca się w druku nr 313, zawiera 
regulacje odnośnie do wejścia w życie przepisów do-
tyczących Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa 
zawiera szeroki pakiet przepisów dostosowawczych, 
uchylających i przejściowych oraz przepisy koń-
cowe. Termin wejścia w życie ustawy o Krajowej 
Administracji Skarbowej jest przedmiotem popraw-
ki zawartej w sprawozdaniu komisji. Przesunięcie 
terminu z 1 stycznia na 1 marca 2017 r. umożliwi 
szerokie konsultacje społeczne w sprawie licznych 
aktów wykonawczych niezbędnych do płynnego prze-
kształcenia dotychczasowych 3 odrębnych pionów – 
administracji podatkowej, celnej i kontroli skarbowej 
– w jedną spójną i efektywną Krajową Administracją 
Skarbową.

A teraz, proszę państwa, chciałbym wypowiedzieć 
jeszcze kilka uwag na temat opinii i pytań, które padły 
tutaj na sali. Otóż, proszę państwa, chciałbym powie-
dzieć w tej sali, bardzo szacownej, że reforma, którą 
wprowadzamy, konsolidacja służb skarbowej i celnej, 
niestety jest spóźniona o prawie 8 lat. Otóż chcę przy-
pomnieć, że w 2007 r. myśmy mieli przygotowany, 
gotowy był projekt dotyczący właśnie konsolidacji 
służb celnych i skarbowych. A było to powiązane 
m.in. z tym, że w 2004 r., jak państwo wiecie, została, 
można powiedzieć, zlikwidowana zachodnia grani-
ca, weszliśmy do Unii Europejskiej, i wtedy liczba 
funkcjonariuszy celnych… Bo spór dotyczy głównie 
funkcjonariuszy celnych. Żadne inne służby, służby 
skarbowe, urzędy kontroli nie zgłaszają tutaj takiego 
rodzaju sprzeciwów, nie piszą tylu różnych pism do 
senatorów i posłów, ile część – mówię, tylko część, 
nie wszyscy – funkcjonariuszy celnych. I wówczas, 
proszę państwa, aby utrzymać liczbę wspomnianych 
funkcjonariuszy na takim poziomie jak wcześniej, 
czyli prawie 15 tysięcy, przerzucono tych ludzi na 
granice wschodnie. To była tzw. alokacja. Problem 
bardzo poważny, trudny, z którym borykaliśmy się 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
(Senator Krzysztof Mróz: Dziękuję.)
(Oklaski)
Projekty tych ustaw zostały wniesione przez po-

słów. Do prezentowania stanowiska rządu w toku 
prac parlamentarnych został upoważniony minister 
rozwoju i finansów.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanych ustaw i przedstawić sta-
nowisko rządu?

Chciałbym serdecznie powitać podsekretarza sta-
nu w Ministerstwie Finansów, pana Mariana Banasia.

Panie Ministrze, zapraszam.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Marian Banaś:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowne Panie 

Senator i Panowie Senatorowie! Szanowni Państwo!
Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej, druk nr 312, powołuje do ży-
cia Krajową Administrację Skarbową. Obecnie funk-
cjonującą administrację podatkową, kontrolę skar-
bową i Służbę Celną zastąpi Krajowa Administracja 
Skarbowa. Krajowa Administracja Skarbowa będzie 
podporządkowana ministrowi właściwemu do spraw 
finansów publicznych. Zgodnie z nowymi przepi-
sami organami Krajowej Administracji Skarbowej 
będą: minister finansów, szef Krajowej Administracji 
Skarbowej, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 
dyrektor izby administracji skarbowej, naczelnik 
urzędu celno-skarbowego oraz naczelnik urzędu 
skarbowego.

Ustawa wprowadza nową, bardzo ważną insty-
tucję: kontrolę celno-skarbową. Kontrola celno-
-skarbowa jako tzw. procedura twarda będzie miała 
zastosowanie w przypadku czynów zabronionych 
o wysokim ciężarze gatunkowym, np. jeżeli chodzi 
o zorganizowane grupy przestępcze. Jej celem bę-
dzie wykrywanie i zwalczanie nieprawidłowości na 
wielką skalę w sytuacjach, gdy rozmiary, złożoność 
i stopień oddziaływania występujących uchybień 
w sposób istotny wpływają na system bezpieczeń-
stwa finansowego państwa. Kontrola celno-skarbowa 
będzie stanowiła ważne narzędzie w ograniczaniu 
luki podatkowej.

Ustawa powołuje Służbę Celno-Skarbową będą-
cą formacją mundurową, którą będą tworzyć funk-
cjonariusze. Status funkcjonariusza jest powiązany 
z zadaniami, które ze względu na swoją specyfikę 
wymagają umundurowania oraz posiadania szcze-
gólnych uprawień, na przykład czynnościami ope-
racyjno-rozpoznawczymi. Status funkcjonariusza 
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(podsekretarz stanu M. Banaś) się same: musimy stworzyć centralny system zarzą-
dzania, ujednolicić standardy i struktury. A to się 
wiąże z kosztami, bo przecież każda administracja 
miała własne kadry, logistykę itd. Państwo doskonale 
wiecie, że półtora roku temu poprzedni rząd również 
próbował iść w tym kierunku – odpowiedzialność 
za logistykę i sprawy kadrowe została przerzucona 
z urzędów skarbowych na izby skarbowe. Proszę pań-
stwa, to był taki pierwszy… Ale to zdecydowanie za 
mało, to musi pójść dalej. I myśmy poszli dalej. To 
wszystko jest przemyślane. Już teraz, proszę państwa, 
w wyniku tej współpracy, która trwa od momentu, 
kiedy przejęliśmy władzę w poprzednim roku… I już 
w ciągu tych 8 miesięcy osiągnęliśmy efekty.

Proszę państwa, Służba Celna, skarbowa i UKS 
jeszcze nie są skonsolidowane, a my już, dzięki ich 
współdziałaniu, mamy pobory większe o prawie 
7–8%. To jest, proszę państwa, konkretny wynik 
w stosunku do roku poprzedniego. A w momencie, 
kiedy dojdzie do konsolidacji, kiedy zbudujemy jeden 
system danych… Dzięki dokładnej analizie ryzyka 
nie będziemy robić, proszę państwa, przypadkowych 
kontroli, jak to miało miejsce przez ostatnie lata, kie-
dy to pracownicy szli, przecież nie z własnej winy, 
na kontrolę, bo im kazano. Skutek był taki, że były 
przepisy, tylko do budżetu ani złotówka nie wpły-
wała. Były też i takie patologiczne sytuacje, że za te 
przepisy wypłacano nagrody. No, proszę państwa, 
jakie państwo może sobie na coś takiego pozwolić? 
Nie możemy takich spraw tolerować, proszę pań-
stwa. Będziemy płacić dobre wynagrodzenia, dobre 
nagrody, ale za konkretne efekty, kiedy pieniądze 
będą wpływać do budżetu. A kiedy pieniądze będą 
wpływać? Wtedy kiedy będziemy mieć dokładną ana-
lizę, która będzie trwała nie tygodniami, ale, proszę 
państwa, dniami. Systemy informatyczne, które były, 
proszę państwa, rozjechane na poszczególne służby… 
Nie można było dokonywać pomiędzy nimi wymiany 
informacji w sposób szybki i sprawny.

I teraz żądamy, chcemy, żeby właśnie poprzez jed-
ną bazę danych, dobrą analizę ryzyka… Chodzi o to, 
żebyśmy działali szybko, w ciągu paru dni, żebyśmy 
nie pozwolili na rozwijanie się szarej strefy i działal-
ność przestępczą zorganizowanych grup, które w tym 
kraju czują się bezkarnie. I żeby skutecznie z nimi 
walczyć, trzeba było, proszę państwa, stworzyć ten 
mocny pion urzędów celno-skarbowych. A ponieważ 
przejmujemy od urzędów kontroli skarbowej dotych-
czasowe uprawnienia, czyli sprawy całego wywiadu 
skarbowego, działalność operacyjno-rozpoznawczą, 
i łączymy to z kompetencjami służby celnej, która 
też ma pewne uprawnienia w tej materii, daje nam to 
dobry, skuteczny instrument do walki z tymi ludźmi. 
Bo dotychczas funkcjonariusze, proszę państwa, bali 
się, bali się chodzić na wielkie kontrole do zorgani-
zowanych grup przestępców. A więc my musimy im 

właśnie w latach 2005–2006 r. i częściowo go za-
łagodziliśmy. Tak się złożyło, że wówczas miałem 
zaszczyt być podsekretarzem i szefem Służby Celnej. 
I częściowo udało się wspomniany problem rozwią-
zać.

Ale żeby uzasadnić racjonalność istnienia funk-
cjonariuszy… Do tej pory pobierali oni bowiem, pro-
szę państwa, cła na poziomie 5 miliardów 500 mi-
lionów zł. A w momencie, kiedy granica zachodnia 
została zlikwidowana, ta kwota zmniejszyła się o pra-
wie 3 miliardy zł. Więc jak uzasadnić racjonalność 
i w ogóle sens istnienia tak dużej liczby funkcjona-
riuszy? Otóż, proszę państwa, podjęto wówczas decy-
zję – wtedy rządziło jeszcze SLD – by ze skarbówki 
wziąć zadanie szczególnego nadzoru podatkowego 
i dać im obsługiwanie akcyzy. A ja, proszę państwa, 
chcę wam powiedzieć, że obecnie 100 głównych firm 
polskich – Orlen, Lotos itd. – bezpośrednio przelewa 
na konta urzędów skarbowych i celnych 96% akcy-
zy. Proszę państwa, zdecydowana większość akcyzy 
jest przelewana, a rola tych służb sprowadza się do 
obsługi księgowej, co spokojnie mogą robić również 
inni pracownicy, czyli urzędy kontroli skarbowej czy 
urzędy skarbowe. Tu chodzi o racjonalność, a to było, 
proszę państwa, nieracjonalne.

Kolejna sprawa. Pytaliście państwo o to, jaki jest 
sens tej reformy, więc przywołam kilka liczb. Proszę 
państwa, od 2007 r, czyli od momentu, kiedy stra-
ciliśmy władzę… Jak państwo wiecie, PiS przegrał 
wybory, rządy objęła koalicja PSL i PO i w tym czasie 
luka vatowska wzrosła z 20 miliardów do 80 miliar-
dów zł, a egzekucje, wierzytelności egzekucyjne – 
z 9 miliardów do 65 miliardów. To są, proszę państwa, 
konkretne fakty i one mówią za siebie: nie możemy 
bezczynnie patrzeć na to, jak niesamowicie rozwija 
się szara strefa.

Proszę państwa, objeżdżałem cały kraj. To nie jest 
tak, że myśmy się nie konsultowali, nie wysłuchi-
wali głosów ludzi na dole. Proszę państwa, starałem 
się dotrzeć do większości izb i urzędów skarbowych 
i nadal będę to robić. I pomimo że ustawa została 
uchwalona, to, jak państwo widzicie, przesuwamy 
termin… Robimy to m.in. po to, żeby jeszcze skon-
sultować pewne rzeczy, dokładnie się im przypatrzeć 
i nie podejmować żadnych pochopnych decyzji.

Zorientowałem się… Powołałem, proszę państwa, 
ekspertów ze Służby Celnej, z administracji podat-
kowej i z urzędów kontroli skarbowej. I wiecie co? 
Żaden z nich nie wiedział, jakimi systemami dyspo-
nują pozostałe służby, jakie mają zasoby, jaką mają lo-
gistykę. Proszę państwa, każdy trzymał skrupulatnie 
swoje informacje i swoje poletko dla siebie, a tymcza-
sem szara strefa cały czas się rozwijała. Dlaczego? Bo 
nie było jednolitego zarządzania. Wnioski nasunęły 
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(podsekretarz stanu M. Banaś) nie posłuchali tych wezwań, solidnie pracowali, jako 
ludzie odpowiedzialni. I do tego, proszę państwa, 
mieliśmy ściągalność nadal na tym samym poziomie, 
co wcześniej, a co więcej, mieliśmy lepszą wykry-
walność na granicach. Było tak dlatego, że wydałem 
wtedy zarządzenie, aby, proszę państwa, zwiększyć 
kontrolę ze względu na bezpieczeństwo obywateli. 
Bo to chodzi o nasz kraj, o nasze wspólne dobro. 
Ale czy taką postawę funkcjonariuszy można, proszę 
państwa, uznać za pozytywną, skoro posuwają się 
oni – choćby i w imię nawet najbardziej słusznych 
racji – do tego typu działań, i to wtedy, gdy wiedzą, że 
terroryści mogą wprowadzić do naszego kraju różne 
bardzo niebezpieczne ładunki i kiedy może stać się 
nieszczęście? No, to też chyba świadczy o postawie 
części tych związkowców i pracowników, którzy 
codziennie piszą do was listy, do mnie też. A więc 
proszę odpowiednie wnioski z tego wyciągać.

Ale, tak jak powiedziałem, proszę państwa, je-
steśmy do tych działań przygotowani, nikogo nie 
będziemy krzywdzić, będziemy dokładnie sprawy 
analizować.

Wrócę jeszcze do pytania dotyczącego funkcjo-
nariuszy dawnego aparatu bezpieczeństwa. Siedzą 
tu, na tej sali, panowie, którzy w latach siedemdzie-
siątych, osiemdziesiątych… I doskonale wiedzą, co 
tacy ludzie wtedy robili, gdy policyjną pałką, jak 
batem, zginali nam karki i zamykali nas do więzień. 
Byłoby więc dziejową niesprawiedliwością to, gdy-
byśmy o tych ludziach wiedzieli, a mimo to nadal 
pracowaliby oni w ramach nowej struktury. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, proszę o pozostanie na mównicy, 

bo zapewne będą pytania do pana.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Jako pierwszy zgłosił się pan senator Rulewski.
Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze, był pan tak przekonywający 

i szczery w tym wystąpieniu, że odkrył pan wresz-
cie – jeśli tak można powiedzieć – prawdziwą prawdę, 
że oto autorem tego projektu nie jest grupa posłów, 
tylko pan minister. I to mnie cieszy.

(Senator Grzegorz Bierecki: Sukces ma wielu 
ojców.)

stworzyć też argument w zakresie bezpieczeństwa. 
Temu ma służyć m.in. ta reforma. A więc dajemy im 
argumenty, dajemy im instrumenty ochrony, tak że 
będą się czuć pewnie, idąc na kontrole, a przestępcy 
nie będą mogli wyłudzać pieniędzy – które w sumie 
są naszymi pieniędzmi, pieniędzmi państwa, nas 
wszystkich, bo my na to pracujemy. I chcemy poprzez 
takie właśnie skuteczne działania zmniejszyć lukę 
podatkową. To jest nasz pierwszy i zasadniczy cel. 
Ale żeby to się stało, ta ustawa musi wejść w życie i ta 
struktura, którą organizujemy, musi zafunkcjonować.

Tu, proszę państwa, wracam do kwestii zatrud-
nienia. Otóż, proszę państwa, my nie przewidujemy 
żadnych zwolnień dobrych, uczciwych pracowników. 
Ale w każdej organizacji i w każdej strukturze – do-
skonale to państwo wiecie, bo w życiu mieliście do 
czynienia z różnymi przypadkami – są czasem też 
takie sytuacje, że z tym czy innym pracownikiem 
trzeba się pożegnać, bo po prostu już żadne uwagi, 
żadne wskazówki w ich przypadku nic nie dają. Czyli 
po prostu ludzie muszą wiedzieć, że taki instrument 
też jest. Jak powiedziałem wczoraj na posiedzeniu ko-
misji, a dzisiaj tę opinię powtórzę: jeśli będzie, proszę 
państwa, taka potrzeba, to w pierwszej kolejności… 
Bo mamy na dzień dzisiejszy dane rzeczywiście do-
brze uzyskane, dotyczące 5 tysięcy pracowników, 
i to pracowników w tych wszystkich 3 służbach – 
bo nie mówię o jednej, ale o wszystkich 3 służbach. 
Bo my przecież tworzymy jedną strukturę, a więc 
bez znaczenia jest to, czy to chodzi o służbę funk-
cjonariuszy, czy o skarbówkę, czy o UKS. A więc 
jeśli będzie taka potrzeba, będziemy redukować, 
oczywiście w sposób odpowiedzialny, żeby nikogo 
nie skrzywdzić, i docelowo będziemy badać każdy 
przypadek. Ja zastrzegłem też, proszę państwa, prawo 
ewentualnego zwrócenia się do mnie o ponowne roz-
patrzenie takich wniosków, gdyby okazało się, że ktoś 
by nie dostał propozycji. I będziemy to konsultować. 
Powołam w tej kwestii specjalny zespół, przyrzekłem 
to związkom zawodowym.

A wracając, proszę państwa, do kwestii związków 
zawodowych, głównie celników… Proszę państwa, 
doskonale państwo wiecie o tym, że w czerwcu tego 
roku podjęto olbrzymie protesty w sytuacji, kiedy 
mieliśmy 2 bardzo poważne wydarzenia dotyczą-
ce naszego państwa, wydarzenia w skali światowej: 
Światowe Dni Młodzieży i szczyt NATO. A co nie-
którzy funkcjonariusze zrobili? Ano, proszę państwa, 
poszli na zwolnienie. Wiecie, ilu z nich? Aż 4,5 tysią-
ca funkcjonariuszy poszło na zwolnienia lekarskie. 
Dlatego ja pytam też państwa reprezentujących tutaj 
lekarzy: kto im tak łatwo dał te zwolnienia? No ale 
co się wtedy stało? To, że mimo iż… No, mieliśmy, 
proszę państwa, 10 tysięcy funkcjonariuszy, którzy 
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(senator J. Rulewski) Na posiedzeniu komisji i podczas dzisiejszego 
wystąpienia pan minister powiedział, że nie są pla-
nowane zwolnienia. A czy planowane jest zwiększe-
nie wynagrodzeń w roku 2017 i czy jest to zapisane 
w projekcie budżetu?

I trzecie pytanie. Pan minister na pewno dobrze 
zna problem wyłudzeń VAT. Jak wygląda kwestia 
wyłudzeń VAT w innych krajach, w krajach ościen-
nych? Nie mówię o Stanach Zjednoczonych, tylko 
o Wielkiej Brytanii, Słowacji, Węgrzech, Czechach. 
Jak wyglądamy na tym tle, jeśli chodzi o procent nie-
ściąganego VAT? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę odpowiedzieć na te pytania.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Marian Banaś:
Wrócę do pytania pana senatora Rulewskiego. 

Proszę państwa, Panie Senatorze, ja jestem dumny, 
że mogę tutaj reprezentować Prawo i Sprawiedliwość, 
bo to Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się napra-
wiać Rzeczpospolitą. Gdyby to robiło PO, na pewno 
wtedy nie podałbym się do dymisji, tylko zostałbym 
tam i tę reformę byśmy wprowadzili 8 lat wcześniej. 
To po pierwsze.

Proszę państwa, druga sprawa odnosi się do od-
wołań w pionie celno-skarbowym. Otóż, proszę pań-
stwa, odwołania są zachowane i to jest konstytucyjne. 
Myśmy chcieli zrobić wszystko, aby skrócić okres 
postępowania, bo to jest to, co przeszkadza przed-
siębiorcom. Jeden z senatorów, właśnie jako przed-
siębiorca, był tym zainteresowany. Przede wszyst-
kim staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom 
przedsiębiorców, tak żeby decyzje były podejmowane 
szybko. Przecież wiemy doskonale, że niekiedy postę-
powania trwały od 1,5 roku do 2 lat. Przedsiębiorca 
mały czy średni, który ma ograniczone środki… 
Proszę państwa, jeżeli mu się zatrzyma pieniądze, 
bo sprawa nie jest wyjaśniona, to on po 2 latach, po 
1,5 roku już nie będzie istniał na rynku. My chcemy 
doprowadzić do takiej sytuacji, żeby te decyzje były 
szybko wydawane, a sprawy szybko rozstrzygane. 
Przewidujemy też taką możliwość, że on będzie mógł 
zwrócić się o ponowne rozpatrzenie sprawy do tego 
samego organu, ale nie do tych samych osób. Jeżeli 
dana osoba w pierwszej instancji rozpatrywała spra-
wę i wydała decyzję, to za drugim razem ona będzie 
wyłączona z takiego postępowania. Zachowujemy 
pełną obiektywność co do podejmowania decyzji, 
a zarazem skracamy, tak jak powiedziałem, czas na 
rozstrzygnięcie decyzji. Chodzi o to, żeby przedsię-
biorca nie czekał długo, mógł się czuć zadowolony 
i mógł podejmować swoje decyzje biznesowe.

Każda prawda mnie cieszy. Panie Ministrze, mam 
pytanie: czy nie wstydzi się pan, że ta ustawa jest 
sygnowana przez posłów, a nie przez pana, i że na 
24 projekty ustaw zaledwie 3 są autorstwa rządu? Czy 
to oznacza, że rząd nie pracuje, a posłowie pracują, 
czy jest to po prostu fikcja?

Drugie pytanie. Już pan powiedział, że ta ustawa 
rzeczywiście… Ja nie będę przeszkadzał rządowi 
w tej polityce uczciwości, ale jest tu zapis, który zmie-
nia prawa ludzi pokrzywdzonych. Mianowicie jest 
przewidziana procedura odwoławcza, ale w ramach 
tego samego urzędu. Do tej pory, jak wiadomo, od 
decyzji urzędu podatkowego można było się odwo-
ływać do izby skarbowej. W tej ustawie…

(Senator Kazimierz Kleina: Ale… Dobrze.)
Dobrze? Pan senator Kleina jest, że tak powiem, 

dawcą, dlatego to dobrze, że się wtrąca, ale w tej usta-
wie jest zapis, który oznacza, że od decyzji danego 
organu będzie można się odwoływać do tej samej 
służby, tej samej instancji. To nie jest demokratyczne, 
tu nie ma dwuszczeblowości i moim zdaniem nie jest 
zachowana konstytucyjna zasada…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Ale proszę o py-
tanie.)

Pytanie jest takie: dlaczego nie została zachowana 
zasada dwuszczeblowości przy rozpatrywaniu skarg 
i odwołań obywateli, w tym pracowników, którzy 
będą zwalniani być może, jak pan twierdzi?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Czarnobaja.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Ministrze, jedno wyjaśnienie. Proszę zro-
zumieć, że pytania, które zadajemy, nie są oznaką 
naszej dezaprobaty dla pana starań o uszczelnienie 
VAT, tylko troską o to, czy ustawa nie napotka na 
różne rafy.

Panie Ministrze, chciałbym zapytać o kwestię do-
tyczącą obniżenia kosztów, bo – tak jak powiedział 
pan senator sprawozdawca – koszt tych wszystkich 
3 pionów, 3 służb, dzisiaj w Polsce rozproszonych, 
a w przyszłym roku skonsolidowanych, wynosi 1,6% 
ściąganych kwot, a w Irlandii czy Hiszpanii 0,8%. 
Czy chcemy osiągnąć taki wskaźnik, a jeśli tak, to 
jakimi sposobami? Bo oczywiste jest, że im mniejsze 
państwo ponosi koszty ściągania podatków i im bar-
dziej podnosi swoją efektywność, tym lepiej. Dlatego 
pytam wprost: w jaki sposób państwo planujecie to 
osiągnąć?
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(podsekretarz stanu M. Banaś) paliwo jest rozlewane. I już nie będzie tak, jak to jest 
teraz, że taka cysterna wjeżdża do kraju, skręca na 
jakąś lewą stację, gdzie rozlewają to paliwo i nie płacą 
akcyzy, nie płacą VAT. To nie będzie możliwe. Tu 
są pieniądze. Chcemy pracę zorganizować tak, żeby 
odpowiednia liczba funkcjonariuszy była w to zaan-
gażowana, a ci, którzy zajmują stanowiska księgowe 
czy pracują w logistyce, nie byli funkcjonariuszami. 
Proszę państwa, bo później mamy taki problem, że… 
Wrócę tu do kwestii emerytur i rent, bo państwo takie 
pytania zadawali. Głównie chodziło o to, że związki 
zawodowe, część związków zawodowych funkcjona-
riuszy chciała, aby uzyskiwać emeryturę po 15 latach 
bycia funkcjonariuszem. Czy wy nie chcielibyście 
po 15 latach uzyskać emerytury? Czy państwo to 
wytrzyma? Czy my będziemy sprawnie działać, je-
żeli ludzie po 15 latach pracy pójdą na emeryturę? 
Proszę państwa, ja powiedziałem tak: szanujemy wy-
rok Trybunału Konstytucyjnego, a wyrok Trybunału 
był taki, że…

(Senator Leszek Czarnobaj: Brawo!)
(Oklaski)
On wskazał dokładnie, że ci, którzy wykonywali 

określone zadania policyjne, będą mieli emerytury. Ja 
na samym początku, kiedy do ministerstwa przyszli 
przedstawiciele związków zawodowych, powiedzia-
łem: tak, Panowie, my się zgadzamy, tylko szanujemy 
prawo i wyrok trybunału. Ale nie zgodzimy się z tym, 
żeby funkcjonariusze, którzy całe życie pracowali 
w służbach pomocniczych i po 8 godzinach szli do 
domu, jak każdy pracownik, po 15 latach otrzymy-
wali emeryturę. I o to szła walka. Tego dotyczyły 
protesty i te pisma, które do was szły.

(Senator Jan Rulewski: Ale to nie my, tylko pre-
zydent Duda…)

Proszę państwa, nie. Teraz jest już przygotowana 
ustawa. Komisja będzie powołana szesnastego i upo-
rządkujemy sprawę, ale w sposób sprawiedliwy. To 
nie może być tak, że będziemy rozdawali pieniądze, 
a potem się dziwili, dlaczego to państwo sprawnie 
nie działa.

I, proszę państwa, VAT. Luka podatkowa w pozo-
stałych krajach jest na poziomie 15%. U nas jest 26%. 
A więc my sobie zakładamy, że w krótkim czasie 
osiągniemy pułap Unii Europejskiej, 15%. Dziękuję.

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

Senator Grzegorz Peczkis:
Panie Ministrze, jak na dzień dzisiejszy wygląda 

kwestia spójności systemów elektronicznych urzędu 
skarbowego i urzędu celnego? Czy urzędnik urzędu 

I druga rzecz, taka ogólna w kontekście całej tej 
reformy. Proszę państwa, nam zależy na tym, żeby 
kontroli było mało. Dzisiaj mamy 3 służby i każda 
z nich robi swoją kontrolę. To są kontrole wycinkowe, 
ale to wystarczy do tego, żeby zakłócić funkcjono-
wanie tego przedsiębiorcy. Chodzi o to, żeby tych 
kontroli było stosunkowo niedużo, ale żeby one były 
skuteczne. Jeżeli będziemy wiedzieli, że mamy do 
czynienia z uczciwym przedsiębiorcą, a na podsta-
wie analizy ryzyka, mając jedną bazę danych… My 
wówczas będziemy wiedzieć, że nie ma potrzeby cho-
dzić tam na kontrolę co roku. My przewidujemy coś 
takiego, jak status zaufanego przedsiębiorcy. Chodzi 
o to, żeby on się skoncentrował przede wszystkim na 
robieniu biznesu, a nie cały czas drżał i myślał, jak tu 
przeżyć kolejną kontrolę.

Wracając do pytania pana senatora o koszty, chcę 
powiedzieć, proszę państwa, że już na tym pierwszym 
etapie, w którym redukujemy liczbę dyrektorów, ich 
zastępców, naczelników itd., obniżamy koszty. My 
ich nie zwalniamy, ale… Te 3 służby połączą się 
w 1 strukturę i tam nie będzie, tak jak jest teraz, po 
9 dyrektorów, tylko będzie ich 3. Jak to się wszystko 
zliczy, to okaże się, że to nie są małe kwoty. Poza tym 
przewidujemy redukowanie w sposób płynny, spokoj-
ny poprzez ten wiek emerytalny… Zaoszczędzone 
pieniądze będą przeznaczone właśnie na zwiększenie 
wynagrodzeń, bo chcemy naprawdę dobrze wynagra-
dzać. W tym roku, jak państwo wiecie, myśmy zrobili 
dosyć dużą podwyżkę. Przede wszystkim chcemy 
zmienić to, co do tej pory było bardzo niedobre, 
a mianowicie to, że 60% pracowników w urzędach 
skarbowych zarabiało poniżej 3 tysięcy brutto. Na 
rękę to było czasem 1 tysiąc 800 zł czy 2 tysiące zł. 
To jest anormalna sytuacja, proszę państwa. Teraz 
niektórzy dostali podwyżkę na poziomie 700–800 zł. 
My chcemy dojść do kwoty minimum 3 tysiące, a po-
tem stopniowo podnosić zarobki pozostałych pra-
cowników na tych wyższych stanowiskach tak, żeby 
to było w miarę sprawiedliwe i motywujące. Jaki 
dobry fachowiec przyjdzie pracować do tak poważnej 
instytucji, odpowiedzialnej za olbrzymie pieniądze, 
za prawie że głodowe stawki? My o tym myślimy. 
Trzeba też sobie powiedzieć, że prawie przez 8 lat 
nie było podwyżek w tych instytucjach. To musimy 
uporządkować.

Proszę państwa, było pytanie, jak zredukować 
lukę podatkową. Ja już powiedziałem, jakie instru-
menty będziemy stosować. Wspólna baza danych, 
porządne weryfikacje i analizy, typowanie kontroli… 
No i oczywiście cały pakiet, który już wszedł w ży-
cie, a mianowicie pakiet paliwowy, przewozowy. Od 
1 stycznia na cysternach paliwowych będą montowa-
ne GPS-y, dzięki czemu będziemy wiedzieli, gdzie to 
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(senator G. Peczkis) przedemerytalnym. Jak ministerstwo, robiąc analizę, 
widzi ten problem? Bo problem, Panie Ministrze, 
przyzna pan, jest niemały.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Marian Banaś:
Panie Senatorze, problem został rozwiązany.
(Senator Janina Sagatowska: O to chodzi!)
Po prostu z powrotem… Zgodnie z poprawką, 

którą wnieśli senatorowie, te zadania nadal będą 
wykonywali ci sami pracownicy, którzy robili to do 
tej pory. Tak że…

(Senator Władysław Komarnicki: To skąd te wąt-
pliwości?)

(Senator Grzegorz Bierecki: Nie ma. Są rozwią-
zane.)

Nie ma już żadnych wątpliwości. Po prostu…
(Senator Robert Mamątow: Trzeba nie spać, Panie 

Senatorze.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Panie Senatorze, tę kwestię już omawialiśmy, ta 

poprawka została przyjęta – to tak tylko dla przypo-
mnienia.

Pani senator Sztark. Proszę o pytanie.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Dziękuję, Panie Ministrze, bo wreszcie pan przy-

znał, że organem odwoławczym od tych decyzji ad-
ministracyjnych – będę się trzymała tej konstrukcji 
– będzie pan. Czyli funkcjonariusze, pracownicy po 
decyzji administracyjnej o wygaszeniu zatrudnienia 
będą jednak mogli odwołać się do pana.

A w związku z tym, że powiedział pan, że szanuje 
pan wyroki Trybunału Konstytucyjnego, zapytam: 
czy nie uważa pan, że odbieranie pracownikom pra-
wa do obrony przed sądem jest jednak naruszeniem 
konstytucji? Mam na myśli art. 77 ust. 2, ale to nie 
chodzi o artykuły. Chodzi o to, że każdemu pracow-
nikowi przysługuje prawo do sądu. To jest zgodne 
z konstytucją.

Chciałabym zadać panu jeszcze takie pytanie. 
Jeżeli chodzi o funkcjonariuszy, to z tego, co się 
dowiedzieliśmy, wynika, że będą oni zatrudnieni 
w miejsce zwolnionych funkcjonariuszy, na podsta-
wie konkursu. A kadra kierownicza będzie z kolei… 
No właśnie, kto będzie decydował o jej zatrudnieniu? 

skarbowego ma informacje, co się dzieje w urzędzie 
celnym w przypadku, kiedy interesują go informacje 
o konkretnym przedsiębiorcy?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Marian Banaś:
Proszę państwa, ja powiedziałem o tym, że wła-

śnie jednym z celów tej reformy jest zintegrowanie 
systemów. Te systemy, niestety, nadal są porozdzie-
lane w poszczególnych służbach. My po prostu mu-
simy się zwracać i wzajemnie tą informacją dzielić. 
Teraz jest to na takiej zasadzie, że piszemy, dzwonimy 
i pytamy, a to powinno być na zasadzie: kliknięcie do 
systemu i od razu wiem, o co chodzi. W tym kierunku 
prowadzimy prace, jeśli chodzi o informatyzację.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Komarnicki. Proszę o pytanie.

Senator Władysław Komarnicki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Bardzo się cieszę, Panie Ministrze, że pan mó-

wił o nieszczelności granicy. Jako, że tak powiem, 
człowiek granicy potwierdzam, że powstało wiele 
fortun zwykłych złodziei, którzy okradli to państwo 
i mienią się dzisiaj wielkimi przedsiębiorcami. Tutaj 
jesteśmy zgodni. Mam nadzieję, że większość z nas 
myśli podobnie.

Ale ja chciałbym zgłosić obawy pracowników, 
Panie Ministrze, Służby Ochrony Lotniska. Celowo 
nie zadawałem tego pytania panu senatorowi sprawoz-
dawcy, bo ten projekt ustawy budzi duże wątpliwości 
i myślę, że pan jako minister spróbuje rozwiać te wąt-
pliwości. A mianowicie chodzi o art. 261 wymienionej 
ustawy, który pozbawia pracy, to jest kwalifikacji 
zawodowych operatora kontroli bezpieczeństwa na 
lotniskach. Co zatem niesie? A to, że jednym zapisem 
pozbawia się wykształconych, wykwalifikowanych 
i doświadczonych w tej niszowej profesji osób – bo 
to jest rzeczywiście zawód niszowy – możliwości 
podjęcia pracy w swoim zawodzie. Regulacje prawne, 
szczególnie w ustawie – Prawo lotnicze spowodują 
zwolnienie z pracy – taki jest szacunek według wie-
dzy tych, którzy mi opowiadali i sugerowali, że tyle 
jest pracujących w kontroli bezpieczeństwa na lotni-
skach w całej Polsce – około 2 tysięcy osób. Tyle osób 
będzie bez pracy. A są wśród nich matki wychowujące 
dzieci, jedyni żywiciele rodziny oraz osoby w wieku 
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(senator G. Sztark) która by usprawniła ten system? I jeżeli odrzuciliście 
wariant ograniczenia się tylko do skoordynowania 
zarządzania wspomnianymi służbami, to dlaczego?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Marian Banaś:
Panie Senatorze, oczywiście, że dokonywaliśmy 

dokładnej, głębokiej analizy również i w tej kwestii. 
A co do opinii, to chcę panu senatorowi powiedzieć, 
że mamy również inne opinie, również od profesorów, 
którzy mają zupełnie inne zdanie. Tak więc to nie jest 
tak, że we wspomnianej kwestii była tylko jedna opi-
nia i tą opinią jako jedyną mamy się kierować. Myśmy 
szeroko rozpatrywali opinie i zarazem wypowiedzi, 
również doradztwo, różnych ekspertów i jesteśmy 
w pełni przekonani, że jak pójdziemy we wspomnia-
nym kierunku, stworzymy centralny system zarzą-
dzania w tych skonsolidowanych strukturach… że 
to jest najlepszy model, który będzie rzeczywiście 
w sposób sprawny i efektywny przynosił efekty dla 
budżetu państwa.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Rulewski, proszę o pytanie.

Senator Jan Rulewski:
Już bardziej szczegółowe pytanie. W ustawie jest 

zapisane, że zakres terytorialny i siedzibę dyrektora 
ustala minister właściwy. A w przepisach przejścio-
wych mówi się, że obecne siedziby urzędów i izb 
skarbowych będą siedzibami nowo powoływanych 
urzędów. Jak to należy rozumieć? W przypadku nie-
których miast jest rozdzielenie między obecnym urzę-
dem celnym – w Białej Podlaskiej, Gdyni, Toruniu, 
Rzeplinie… Jednocześnie w ustawie mówi się, że to 
wszystko będzie zintegrowane. Jak to będzie wyglą-
dać w praktyce? Czy to oznacza, że naczelnik lub 
dyrektor służby będzie siedział z daleka od miejsca 
pracy stek czy nawet tysięcy celników?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Marian Banaś:
Panie Senatorze, my musimy się tu kierować rów-

nież kwestiami bazy i zaplecza, które w tej chwili już 
są. Chodzi o to, żeby ich nie zmarnować. Dokładnie 
zinwentaryzowaliśmy to, co już jest, w sensie majątku 
i zaplecza. W pierwszej fazie, żeby nic nie odbyło się 
ze stratą dla ściągalności pieniędzy, chcemy przepro-
wadzić wszystko w sposób płynny i bardzo ostrożny. 

Nie obowiązują konkursy, więc kto? Również pan, 
Panie Ministrze, jednoosobowo będzie decydował 
o zatrudnieniu? Jaka to będzie formuła? Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Marian Banaś:

Nie. My powołamy zespół. Oczywiście szef 
Krajowej Administracji Skarbowej będzie miał ostat-
nie zdanie w tej kwestii. Ale, tak jak powiedziałem, 
będziemy się kierować przede wszystkim właśnie 
uczciwością i kompetencją pracownika oraz opinią 
o jego dotychczasowej pracy, ewentualnie, w przy-
padku gdybyśmy przyjmowali ludzi spoza służb.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Pan senator 
Wcisła. Bardzo proszę o pytanie.)

Ale ja chciałbym jeszcze w kwestii odwołania do 
sądu… Proszę pani, akurat nasze przepisy stanowią 
tutaj wyraźnie, że w przypadku, kiedy się likwiduje 
dotychczasowe struktury państwowe, oczywiście na-
stępuje wygaszenie stosunków pracy. Jest to zgodne 
z prawem i w takim przypadku nie ma odwołania do 
sądu we wspomnianej kwestii. Tak że my tutaj po 
prostu działamy na gruncie prawa.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan senator Wcisła. Proszę o pytanie.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Ministrze, ja mam nadzieję, chociaż pew-

ności nie mam, że… Pan z ogromnymi emocjami 
mówił o tych 5 tysiącach celników, którzy w sierpniu 
skorzystali ze zwolnień lekarskich. Ja mam nadzieję, 
że to nie jest lista do zwolnień ze służby.

(Senator Leszek Czarnobaj: No jak nie?)
No, może tak. W każdym razie macie dobre ro-

zeznanie w tej sprawie. Myślę, że lepsze niż w spra-
wie osób, które za komuny służyły w bezpiece i dziś 
jeszcze są pracownikami służb celnych czy służb 
skarbowych, 20 lat po upadku komunizmu. Myślę, 
że to jest naprawdę niewielka liczba osób.

Ale pytanie dotyczy czegoś innego. Zadawałem je 
już wcześniej. Czy pan, analizując ten system skar-
bowo-celny, zastanawiał się nad tym, co mówił prof. 
Modzelewski, nad tym, że główną słabością naszego 
systemu jest system zarządzania? Nie funkcjonowanie 
tych służb na dole, ale system centralnego zarządza-
nia. I czy państwo braliście pod uwagę taki wariant 
skonsolidowania, skoordynowania zarządzania tymi 
wszystkimi służbami? Czy jest w tym taka rezerwa, 
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(podsekretarz stanu M. Banaś) też były sugestie, aby po analizie dokonać konsolida-
cji. To rozwiązanie sprawdziło się w innych krajach, 
takich jak Anglia, Hiszpania, Węgry czy Słowacja. 
Automatycznie po przeprowadzeniu takiej konsolida-
cji luki podatkowe zdecydowanie się tam zmniejszy-
ły. To są dodatkowe argumenty, o których tutaj nie 
mówiliśmy, a które istnieją.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borusewicz. Proszę o pytanie.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, tworzy się nową administrację 

skarbową i w związku z tym likwiduje się obecną 
administrację celną i administrację skarbową, te dwie 
główne administracje. To jest około 70 tysięcy ludzi.

Ilu osób będzie dotyczyła reforma? To jest pierw-
sze pytanie.

Drugie. Ja rozumiem, że w związku z tym zatrud-
nienie wygasa dla wszystkich.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Marian Banaś: Tak jest.)

Oni nie przechodzą z automatu do nowej admi-
nistracji. W związku z tym pytam, jaki jest system 
zatrudnienia. Będą ponownie zatrudniani czy prze-
widuje pan jakąś inną formę?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Marian Banaś:
Panie Senatorze, z dniem 1 marca automatycznie 

wszyscy przechodzą do nowej struktury i zgodnie 
z ustawą mają zatrudnienie przez 3 miesiące. A do 
31 maja dostaną propozycję ponownego zatrudnie-
nia w nowej strukturze. Ta propozycja wypłynie od 
dyrektorów, którzy po prostu już wcześniej zostaną 
powołani na te stanowiska.

(Senator Bogdan Borusewicz: Czyli dostaną albo 
nie dostaną.)

Dostaną albo nie dostaną. To znaczy jest taka usta-
wowa możliwość. Ale, tak jak powiedziałem, wszyst-
kie dotychczasowe zadania, które były wykonywane 
przez te służby, będą wykonywane. Wiadomą rzeczą 
jest, że muszą pracownicy, którzy…

(Senator Bogdan Borusewicz: Dobrze, ale ja py-
tam o ustawę, o rozwiązania, a nie o pana dobrą albo 
złą wolę.)

Tak jest.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ile osób to będzie 

obejmowało?)
U nas w tej chwili we wszystkich 3 służbach pra-

cuje około 65 tysięcy pracowników i funkcjonariuszy. 

Dlatego całą tę reformę opieramy przede wszystkim 
na istniejących urzędach skarbowych. Skarbówka 
ściąga do budżetu najwięcej należności, więc – tak 
myślę – takie działanie będzie najbardziej bezpieczne.

Jeśli chodzi o kwestię izb skarbowych, czyli ad-
ministracji skarbowej, to przyjęliśmy tutaj taki mo-
del, jaki być powinien, czyli wojewódzki. Daliśmy 
sobie również możliwość tworzenia oddziałów za-
miejscowych. Chodzi o to, żebyśmy w przypadku, 
kiedy zaistnieje potrzeba racjonalnego wykorzystania 
zaplecza i całego potencjału, mieli taką możliwość.

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

Senator Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo.
Na pierwsze pytanie pan minister w zasadzie już 

odpowiedział, bo odpowiedź na pytanie o to, w jaki 
sposób zmniejszą się koszty funkcjonowania admi-
nistracji celnej, znajduje się w zmniejszeniu liczby 
kontroli, zmniejszeniu uciążliwości pewnych działań 
dla podatnika, a jednocześnie zmniejszeniu kosz-
tu funkcjonowania służb, jakim są przeprowadzane 
kontrole.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Marian Banaś: Oczywiście, tak jak powiedziałem, 
jest to jeden z najważniejszych elementów reformy 
– żebyśmy zmniejszali liczbę kontroli, ale żeby były 
one jakościowo coraz lepsze i efektywniejsze.)

Tak, to warto podkreślić. Jest to przecież bardzo 
ważne dla podatników, że zmniejszy się uciążliwość 
kontaktów z urzędem skarbowym.

Mam pytanie dotyczące modelu funkcjonowania 
służb administracji skarbowej. Budujemy jednolitą 
administrację skarbową. Czy pan minister zechciałby 
podać przykłady z innych krajów, gdzie takie rozwią-
zania funkcjonują? Jaki był efekt wprowadzenia tych 
rozwiązań, czyli wprowadzenia jednolitej administra-
cji skarbowej, dla ściągalności podatków?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Marian Banaś:
Panie Senatorze! Szanowni Państwo!
Nie przytaczałem tu jeszcze paru innych argu-

mentów przemawiających za tą reformą. Mieliśmy 
raporty Banku Światowego i przedstawicieli 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Zarówno 
jeden, jak i drugi raport… Z Komisji Europejskiej 
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(podsekretarz stanu M. Banaś) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Marian Banaś:

Panie Senatorze, odpowiem w ten sposób: takie 
zjawiska były na skalę masową w poprzednim okre-
sie. Jak się zorientowano, że myśmy naprawdę podjęli 
ostre działania w kierunku likwidacji szarej strefy 
i działalności przestępczej… Skutki są już odczu-
walne, chociażby dzięki naszej wspólnej działalności 
z urzędami kontroli skarbowej, służbami celną i skar-
bową. Powiedzmy, jak robimy dobre kontrole, jeśli 
chodzi o cysterny paliwowe, to na 600 wjeżdżających, 
do Polski wjeżdża 200. Ale od razu to się odbiło na 
sprzedaży w Orlenie i w Lotosie. Momentalnie wzro-
sły akcyza i cło, o 20%. A więc na pewno część się 
wycofa, bo zobaczy, że na naszym terenie nie da się 
prowadzić tego rodzaju działalności, a ci, którzy będą 
próbowali, będą ostro karani.

Państwo doskonale wiecie, że do tej pory było tak, 
że tego typu działalność była traktowana jako wy-
kroczenie celno-skarbowe, z zakresu kodeksu celno-
-skarbowego, a nie jako działalność przestępcza. Ale 
teraz, po poprawkach, które wprowadza również mi-
nister Ziobro, będzie to traktowane jako przestępczość. 
A więc automatycznie będzie miała miejsce także dzia-
łalność prewencyjna i tego typu przypadki będą coraz 
rzadsze. Naszym zadaniem będzie to, abyśmy robili 
kontrole właśnie na etapie początkowym, a nie post 
factum, czyli, tak jak powiedziałem, w momencie… 
Robimy analizę, gdy jest zarejestrowana jakaś spółka, 
mamy dostęp do KRS, mamy dostęp do przelewów, 
bo informacje w tej sprawie posiada GIIF, mamy też, 
proszę państwa, dostęp do faktur, bo robimy centralny 
rejestr faktur, no i w ciągu kilku godzin, a najpóźniej 
kilku dni wiemy już, do kogo pójść i co dany gość bę-
dzie robił. A więc mamy uprawnienia operacyjno-roz-
poznawcze, bo prowadzimy obserwacje, monitorujemy 
to, i mamy corpus delicti – i wtedy od razu możemy 
podejmować skuteczne działania, żeby taki podmiot 
znalazł się szybko w sądzie i żeby mu się odechciało 
prowadzić na naszym terenie działalność przestępczą.

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

Senator Leszek Czarnobaj:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, miło się pana słucha, więc w ra-

mach tego dobrego słuchania… Proszę mi powiedzieć 
tak od serca: dlaczego jest to projekt poselski, a nie 
rządowy?

I druga sprawa…

W pierwszej fazie chcemy, jeśli chodzi o redukcję 
zatrudnienia, skorzystać z 5 tysięcy uprawnionych 
do uprawnień emerytalnych. To nie znaczy, że osoby 
w tym wieku, z dużym doświadczeniem, nie dostaną 
propozycji, dlatego że my ich chcemy wykorzystać 
chociażby po to, żeby po prostu służyli doświadcze-
niem pozostałym, nim faktycznie odejdą na emery-
turę. Jeśli chodzi o wiek emerytalny, to oczywiście 
myśmy to przeliczali zgodnie z obecnymi przepisami, 
czyli dla wieku 67 lat.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan senator Chróścikowski. Proszę o pytanie.

Senator Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, bardzo dobrze, że wprowadzamy 

te zmiany, które będą skutkowały mniejszą liczbą 
kontroli różnego rodzaju przedsiębiorstw, bo rolnicy 
też są przecież często przedsiębiorcami. Cieszę się, 
że rząd przygotowuje zmiany dotyczące inspekcji, 
które też chce w tej chwili skonsolidować, i nie będzie 
tyle kontroli.

Ale było takie jedno doświadczenie, które zrobio-
no w Agencji Nieruchomości Rolnych. Wprowadzono 
zapis i przekazano sobie informacje, dane od agencji 
restrukturyzacji do agencji nieruchomości. To spowo-
dowało, że wszystkie osoby, które nielegalnie użytko-
wały grunty, bez umowy, zostały obciążone kosztami. 
Nie trzeba było robić żadnej kontroli. Agencja nigdy 
nie była w stanie tego skontrolować. To przekaz infor-
macji dał możliwość skontrolowania każdego, kto po-
bierał pieniądze z agencji restrukturyzacji na użytki 
bez umowy. Skutek był taki, że rzeczywiście poprawi-
ła się ściągalność, ale było jedno niebezpieczeństwo. 
Te firmy, które wiedziały – bo to przeważnie były 
firmy, podmioty różnego typu, jakieś spółki – znikły. 
Agencja nie jest w stanie niczego ściągać od tych 
spółek, bo one, wiedząc o tym, znikły. A porządni 
rolnicy, nieświadomi tego, którzy od lat uprawiali te 
nieruchomości na podstawie dziedziczenia, ale nieraz 
bez umów, dzisiaj są ścigani za to, że po prostu 5 lat 
czy ileś tam nie płacili. I wstecz muszą oddawać te 
wszystkie należności.

Ja się obawiam – i w związku z tym mam pytanie – 
że ten mechanizm, o którym dzisiaj mówimy, będzie 
skutkował tym, że firmy, które dzisiaj są na granicy 
prawa lub łamią prawo, znikną nagle i należności nie 
będą od nich ściągane. Czy jest możliwe, żeby się za-
bezpieczyć? Podałem przykład agencji nieruchomości 
i spółek, których nie ma, które znikły.
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niczały, jak to jest w przypadku ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej. Bo gdy przyjdziemy, to 
też musimy wyjść, wtedy podmiot po prostu mógłby 
zlikwidować dowody, a wtedy nie będziemy mieć 
podstaw, żeby go ukarać.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, jeśli 
mogę…)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę, oczywiście.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Ministrze, jedno sprostowanie. Ja się z tą 

sentencją i wypowiedzią zgadzam, ale ja nie o to py-
tałem. Ja pytałem, czy mógłby pan minister wyrazić 
swoją opinię wobec sentencji Sądu Najwyższego. To 
jest jedno.

I drugie. Jest dużo opinii – ja później, w debacie, 
kilka zacytuję, bo przecież nie wszystkie, wybrałem 
sobie tylko ze dwie… Ale i nasz pan legislator pi-
sze, mówiąc o wątpliwościach dotyczących swobód 
obywatelskich… Nie likwidując tego, o czym pan 
minister mówi… To znaczy można dookreślić rzeczy 
dotyczące swobód obywatelskich, nie ograniczając 
tych elementów, o których pan minister mówi. Czy 
mógłby pan się do tego odnieść?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Marian Banaś:
Co do opinii Sądu Najwyższego, to, proszę pań-

stwa, Panie Senatorze… No, sądy wydają różne opinie, 
jak również wyroki – sprawiedliwe i niesprawiedli-
we. Tak więc opinie również mogą być sprawiedliwe 
i niesprawiedliwe czy właściwe i niewłaściwe. A więc 
to są tylko opinie. Ale, tak jak powiedział tutaj mój 
przedmówca, sprawozdawca, jeśli państwo uznacie, 
że rzeczywiście zostały w tym przypadku naruszone 
podstawowe prawa, to można tę ustawę zaskarżyć. 
A jeśli chodzi o legislatora, to są to jego wątpliwości, 
ale my jesteśmy przekonani, że nie naruszamy tutaj 
żadnych swobód obywatelskich.

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

Senator Grzegorz Napieralski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja wrócę do wypowiedzi senatora Komarnickiego 

Władysława, dotyczącej wyspecjalizowanej, wy-
kwalifikowanej służby ochrony lotniska i tych ludzi, 

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Marian Banaś:

Odpowiem wprost, proszę pana. Chcieliśmy 
i chcemy, aby ta ustawa rzeczywiście weszła szybko 
w życie, żebyśmy mogli podjąć skuteczną działalność, 
walkę ze zorganizowaną przestępczością.

Senator Leszek Czarnobaj:
No, proszę bardzo, i już wiemy.
Ale ja jeszcze nie skończyłem. Pan minister od 

razu, tak jakby w locie mi odpowiedział, ale ja mam, 
Panie Ministrze, jeszcze drugie pytanie związane 
z projektem ustawy. Mianowicie jest opinia Sądu 
Najwyższego, który w sentencji tej opinii mówi, że 
projekt tej ustawy – nie sprawa walki z przestępca-
mi, ale projekt tej ustawy – nie powinien wejść pod 
obrady. To jest jedno. Prof. Modzelewski mówi… 
Ale, jak pan mówi, profesorowie są różni, załóżmy 
więc, że można to odrzucić. Ale również nasz legi-
slator podaje rzecz w wątpliwość, tyle że nie to, iż 
trzeba uszczelniać system i zwiększać ściągalność, 
tylko ograniczanie swobód obywatelskich i różnego 
rodzaju niedomówienia widoczne w projekcie ustawy. 
Pan minister na pewno zna tę opinię pana legislatora. 
Czy mógłby pan minister to skomentować? Czy to są 
po prostu też „tylko opinie” i nie należy brać ich pod 
uwagę? To jest jedno pytanie.

I drugie. Mówił pan minister, że macie państwo 
dużo różnych opinii różnych profesorów na temat 
wprowadzenia tejże ustawy. Czy one są tajemnicą, 
czy może moglibyśmy dostać te opinie?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Marian Banaś:
Ja mogę panu te opinie…
(Senator Leszek Czarnobaj: Prześle pan, tak? 

Dobrze, dziękuję. Ale jeszcze…)
(Głos z sali: Jeszcze odpowiedź…) (Wesołość na 

sali)
A tak. Odnośnie do… No, odnośnie… No, Panie 

Senatorze, przede wszystkim, żeby móc podjąć sku-
teczną walkę, trzeba mieć skuteczne narzędzia. I ta-
kie uprawnienia będzie posiadał urząd celno-skarbo-
wy w tym oddziale, w tym pionie twardej kontroli. 
Oczywiście my z góry zakładamy, że nie będzie to 
w żaden sposób dotyczyć uczciwych przedsiębiorców, 
tylko, tak jak powiedziałem wcześniej, my najpierw 
będziemy dokonywali analizy. I gdy wiemy, z kim 
mamy do czynienia, to wtedy rzeczywiście musimy 
po prostu wejść w sposób skuteczny z kontrolą. I cho-
dzi o to, żeby nas wtedy różne obwarowania nie ogra-
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(senator G. Napieralski) (Senator Kazimierz Kleina: I to są podobne mo-
dele…)

Tak, podobne modele.
(Senator Kazimierz Kleina: …że jest jedna admi-

nistracja…)
Konsolidacja służb skarbowych i celnych.
(Senator Kazimierz Kleina: …służb skarbowych 

i celnych.)

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

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wspomniał pan minister, że będą montowane 

GPS-y na cysternach przewożących paliwo. Mógłby 
pan coś więcej o tym powiedzieć? Bo to ciekawy 
temat. Kto to będzie nadzorował? Czy jakaś jedna 
firma to będzie montować? Czy obowiązek będzie 
spoczywał na przewoźnikach? Bo to dość ciekawy 
i oryginalny sposób, nigdy wcześniej się z nim nie 
spotkałem.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Marian Banaś:
Ja tutaj nad szczegółami się nie będę rozwodził. 

Jest przygotowany pakiet i w stosownej chwili pań-
stwo się dokładnie zapoznacie ze szczegółami w tej 
sprawie.

(Senator Grzegorz Bierecki: Na Węgrzech tak 
jest.)

Na Węgrzech w każdym razie tak jest i bardzo 
dobrze się to sprawdza.

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

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

dwa pytania, ale jakby z różnych sfer.
Pierwsze dotyczy konkretnej instytucji, któ-

ra jest tutaj wprowadzana, mianowicie chodzi 
o Centrum Informatyki Krajowej Administracji 
Skarbowej. Mnie nie chodzi o samą ideę, bo oczy-
wiście jest słuszna, i słuszne jest to, żeby ujed-
nolicić 3 systemy informatyczne, jak rozumiem, 
które teraz są różne. Ale dlaczego w przepisach 
wprowadzających, konkretnie w art. 2, wprowa-
dzacie państwo to centrum dopiero od 1 stycznia 
2018 r.? Jeśli ja to dobrze rozumiem… Dlatego że 

którzy znaleźli się w bardzo poważnym zagrożeniu 
z uwagi na poprawkę wprowadzoną w Sejmie. Wiem, 
że wczoraj w komisji, której nie jestem członkiem, 
ale na posiedzeniu byłem obecny, została wprowa-
dzona bardzo dobra poprawka senatora Biereckiego 
Grzegorza, mojego imiennika, przewodniczącego ko-
misji. To też pokazuje, że Senat spełnia swoją funk-
cję, bo czasami bardzo złe prawo… A uważam, że 
ta poprawka w taki sposób wprowadzona… Takie 
przepisy naprawdę nie dość, że krzywdziły ludzi, to 
też wprowadzały i zamęt, i tak naprawdę zagrożenia 
na polskich lotniskach. Ale moje pytanie jest nastę-
pujące. Ja mimo młodego wieku mam trochę stażu 
parlamentarnego i już różne rzeczy widziałem. 

Czy mógłby mi pan bardzo precyzyjnie odpowie-
dzieć – to jest to samo pytanie, które zadał wczoraj 
przewodniczący komisji – czy jeżeli uchwalimy tę 
ustawę i ona wróci do izby niższej, czyli do Sejmu, to 
jako przedstawiciel rządu przypilnuje pan… albo jest 
pan pewien, że ten przepis nie zostanie zmieniony i na 
pewno będzie tak właśnie zapisany, tak jak zgłosił go 
wczoraj przewodniczący komisji, i tak pozostanie?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Marian Banaś:

Zrobię wszystko, co z mojej strony jest możliwe, 
aby ta poprawka została uwzględniona w Sejmie.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Czyli aby Sejm nie odrzucił naszej poprawki.
Pan senator Kleina. Proszę o pytanie.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Ministrze, budujemy nową administrację 

skarbową, nową strukturę, poprzez łączenie 3 róż-
nych, nawet 4 instytucji. 

Czy mógłby pan powiedzieć, w którym z krajów 
europejskich, krajów Unii Europejskiej jest model 
podobny do tego, do którego teraz będziemy dążyli?

(Senator Grzegorz Bierecki: To już było.)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Marian Banaś:

Ja już mówiłem, że to było w Anglii, w Hiszpanii…
(Senator Kazimierz Kleina: Podobne są, tak?)
…w Izraelu, na Węgrzech, na Słowacji, ostatnio 

wprowadzone, i przyniosło konkretne efekty.



48
29. posiedzenie Senatu w dniu 3 listopada 2016 r.

Łączne rozpatrzenie punktu drugiego oraz punktu trzeciego porządku obrad Senatu

(senator J. Czerwiński) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Marian Banaś:

Panie Senatorze, my będziemy prowadzić nor-
malnie prace dotyczące integracji tych systemów, 
natomiast to jest data określająca jakby formalne 
zinstytucjonalizowanie tej kwestii w momencie, 
kiedy wszystko już będzie gotowe. Bo w tej chwili 
jest normalnie CPD w Radomiu, są również pewne 
systemy na poziomie ministerstwa i oczywiście my 
możemy robić już teraz… To znaczy jest dokonana 
analiza i rozpoznanie, które systemy możemy in-
tegrować zaraz, a w przypadku których potrzeba 
pewnego czasu, aby weszły w życie. A więc to for-
malnie, jeśli chodzi o nazewnictwo, wejdzie w życie 
1 stycznia 2018 r.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o pytanie…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Marian Banaś: Panie Marszałku, jeśli jest to moż-
liwe… Chodzi o to, że mam bardzo ważne zadanie, 
muszę po prostu wyjechać i być na lotnisku. A więc 
gdyby pan marszałek pozwolił, żeby zastąpił mnie 
tutaj minister Jasiński, który ze mną współpracuje, 
to byłbym bardzo wdzięczny.)

Są jeszcze tylko dwa pytania, więc może zdążymy, 
jeżeli będą krótkie.

Pan senator Rybicki i pan senator Wcisła.

Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, pytałem o to senatora sprawoz-

dawcę, ale nie otrzymałem odpowiedzi. Otóż porząd-
na ustawa powinna zawierać coś takiego, jak ocena 
skutków regulacji. Ta ustawa – przez to też, że jest 
projektem poselskim – takiej oceny nie zawiera, ale 
rząd powinien takie skutki przewidzieć i mieć je roz-
poznane. 

Czy może pan powiedzieć np. o wpływie tej usta-
wy na sprawność funkcjonowania aparatów w zakre-
sie, nie wiem, poboru podatku albo np. o tym, jakie 
skutki wywrze w zakresie wzrostu bądź obniżenia 
nakładów na administrację skarbową?

I drugie pytanie. W ustawie rezygnuje się z kon-
kursów na wszystkie stanowiska kierownicze, ale nie 
przewiduje również żadnych obiektywnych i okre-
sowych mechanizmów oceny pracowników skarbo-
wych. Czy pan minister uważa, że brak konkursów 
i brak oceny okresowej sprzyja poprawie jakości pra-
cy, czy też jej nie sprzyja?

także w art. 263 pkt 2 data wprowadzenia w życie 
art. 165 pkt 3, czyli utworzenia – mówię jeszcze 
raz wyraźnie: utworzenia – Centrum Informatyki 
Krajowej Administracji Skarbowej, jest odsunięta, 
jest to 1 stycznia 2018 r. No bo jeśli cel ustawy 
jest m.in. taki, jak pan mówił, czyli stworzenie 
jednolitego systemu informatycznego, to należy go 
tworzyć jak najszybciej, to znaczy rozpocząć jego 
tworzenie. To dlaczego data rozpoczęcia jego two-
rzenia, jeśli to jest ta data, jest określona dopiero 
na 1 stycznia 2018 r.? Bo czym innym są kwestie 
art. 2 z ustawy przejściowej, które, powiedział-
bym, gotowy system dają we władztwo, załóżmy, 
szefa Krajowej Administracji Skarbowej, a czym 
innym są przepisy rozpoczynające jego montaż, 
nazwijmy to, czyli jego powołanie. Nawiasem mó-
wiąc, jeśli ustawa wejdzie w życie 1 marca, po 
zmianach, które są też oczywiście sensowne, to 
proszę zauważyć, że na powołanie i budowę tego 
systemu będzie tylko 10 miesięcy. To też jest za 
krótko. Któraś z tych dat jest niewłaściwa, bo w tej 
samej dacie będzie przekazanie gotowego syste-
mu w gestię głównego szefa KAS i jednocześnie 
utworzenie tego systemu. Nie ma na pewno tutaj – 
przynajmniej nie zostało to jakoś rozdzielone – daty 
rozpoczęcia tworzenia tego systemu. Jeszcze raz tu 
tłumaczę: art. 165 pkt 3, zgodnie z którym tworzy 
się Centrum Informatyki Krajowej Administracji 
Skarbowej, wchodzi w życie – zgodnie z art. 263 
pkt 2 – dopiero 1 stycznia 2018 r. Proszę się nad 
tym zastanowić, bo stracimy 10 miesięcy.

I drugie pytanie, jakby z innej sfery. Mianowicie 
jest mnóstwo zmian w innych przepisach, w innych 
ustawach, począwszy od art. 3, a skończywszy na 
art. 160. No dobrze, ale zawsze istnieje niebezpie-
czeństwo, że w którymś miejscu coś pominęliśmy, 
czy to w ustawach, czy w przepisach wykonawczych. 
Na ogół do takich ustaw dołączany jest taki przepis 
guma, że jeśli w przepisach dotychczasowych pojawia 
się takie a takie pojęcie, to należy przez to rozumieć… 
I tutaj dajemy nowe pojęcie. Załóżmy, że w przepisach 
dotychczasowych występuje pojęcie urzędu kontroli 
skarbowej – teraz należy przez to rozumieć izbę ad-
ministracji skarbowej itd. Oczywiście trzeba to odpo-
wiednio dobrać. Pytanie, czy takiego przepisu gumy 
nie powinno być też tutaj, gdzie ewentualne przeocze-
nia z innych ustaw lub aktów wykonawczych… No, 
może tutaj jest mniej aktów, ale są przepisy innych 
ustaw. A więc powinno to być po prostu załatwione 
jakby jednym ciągiem. Takie miałbym pytania.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.
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(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Wiesław Jasiński: Pani dyrektor podpowiada mi…)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Jasiński:
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, 80%.

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

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja w tym samym duchu, jeżeli chodzi o koszty re-

gulacji, ponieważ nie wiemy, jak to będzie wyglądało. 
W tym pytaniu, które przed chwilą pan senator zadał, 
jeżeli chodzi o koszty funkcjonowania administracji 
celno-skarbowej… W porównaniu z tym, o czym 
była tutaj mowa, że one wynoszą 1,6%, a w Hiszpanii 
0,8%… Przykład Hiszpanii był podany – nie wiem, 
czy akurat najlepszy. Ale chciałbym, Panie Ministrze 
– ponieważ to jest nagrywane, a my musimy się z cze-
goś rozliczyć ewentualnie za rok czy 2 lata… Co 
pan sądzi? Jeżeli chodzi o koszty funkcjonowania 
administracji skarbowej, to jak one się zmniejszą po 
wprowadzeniu zmian, które państwo planujecie.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

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

Podpytywałem, czy robiliśmy takie kalkulacje. 
Zapewne tak. Dla nas najważniejsze jednak pew-
nie – myślę, że również dla państwa – będzie to, że 
cel powołania Krajowej Administracji Skarbowej 
był jasno określony. Mianowicie chodziło o to, żeby 
zwiększyć wpływy. My to obserwujemy już w tym 
roku. Państwo te szacunki znacie. I w tym duchu bę-
dziemy kontynuowali reformę. Mówimy w tej chwili 
o reformie organizacyjnej tych służb, które podlegają 
ministrowi Banasiowi i mojej osobie. Te zmiany orga-
nizacyjne dają już efekty. W tym samym duchu będzie 
funkcjonowała Krajowa Administracja Skarbowa po 
przyjęciu przez Wysoką Izbę tej ustawy.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Marian Banaś:

No, myśmy tutaj wszystkie aspekty brali pod 
uwagę, aby sprawnie można było tym wszystkim 
zarządzać, i rzeczywiście doszliśmy do wniosku, że 
takie rozwiązania, jakie znalazły się w przepisach, 
są według naszej oceny najbardziej optymalne i bez 
żadnych ujemnych skutków dla tych ludzi.

Teraz kwestia skutków regulacji. Oczywiście my-
śmy dokonali pewnych analiz. Na pewno nie prze-
widujemy jakichś dodatkowych kosztów w związku 
z wprowadzeniem tej reformy, a to z prostej przy-
czyny – po prostu my, tak jak powiedziałem, mamy 
w rezerwie prawie 5 tysięcy pracowników w wieku 
emerytalnym, będziemy mogli ewentualnie zredu-
kować zatrudnienie i zaoszczędzić pieniądze. A jeśli 
chodzi o pewne zaplecze logistyczne w terenie, to 
my mamy dużo wynajętych od różnych instytucji 
prywatnych obiektów, za które płacimy wcale nie-
małe kwoty. A więc będziemy z nich rezygnowali. 
W związku z tym, że teraz dochodzi do konsolida-
cji, nie będzie takiej potrzeby, aby nadal korzystać 
z tych prywatnych obiektów. A więc tutaj tak samo 
przewidujemy pewne oszczędności. I te oszczędno-
ści chcemy przeznaczyć przede wszystkim na lepsze 
wynagrodzenie pracowników.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, ponieważ mamy jeszcze pytania, 

to w takim razie bardzo dziękujemy panu ministrowi. 
(Oklaski)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Marian Banaś: To ja bardzo dziękuję. Ja po prostu…)

Zapraszam pana ministra Jasińskiego. Witam ser-
decznie.

Pan senator Wcisła. Proszę o pytanie.
(Głos z sali: Wcisła, nie.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Może ja.)
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Przypomniałem 
sobie, że pytałem pana senatora sprawozdawcę o to, 
jaki jest mniej więcej koszt funkcjonowania w relacji 
do dochodów, czyli o 1,6%, i ile w tym stanowią płace, 
mniej więcej. Czy to jest 90%, czy 98%, czy 20%? 
Podejrzewam, że na pewno powyżej 85%. Ale jeśli 
mógłbym to usłyszeć od pana ministra, to się upew-
nię, że dobrze kalkuję. To jest tylko jedno pytanie. 
Dziękuję bardzo.
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Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

I bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator Marek Borowski:
Ja oczywiście doskonale wiem, że są różne opinie. 

Niektóre się potem sprawdzają, a inne się nie sprawdzają. 
Tyle tylko, że jeżeli już zadano sobie taki trud… Tak na 
marginesie sprawa i tak jest trochę dziwna, bo projekt 
jest poselski. Skoro jest poselski, to dlaczego rząd zbiera 
jakieś opinie? No, my doskonale wiemy, czyj to jest 
projekt, więc dam temu spokój. Ale jeżeli już te opinie 
zebrano, to czemu państwo nie przekazaliście ich do 
komisji, żeby się nad nimi zastanowić? Przecież nie 
zawsze chodzi o to, że opiniujący kwestionuje jakieś 
działania zmierzające do lepszej ściągalności podatków, 
tylko kwestionuje np. konkretny zamiar, konkretną for-
mułę, to znaczy scalenie tej administracji w taki sposób. 
Bo scalenia mogą różnie przebiegać, ale chodzi akurat 
o scalenie w taki sposób. Jest jednak rzeczą parlamen-
tarzystów, żeby mogli to starannie rozpatrzeć. I po to są 
opinie fachowców, żeby się temu przyjrzeć i ewentualnie 
wysłuchać polemiki ze strony rządu. 

Tak że moje pytanie – konkluduję – jest takie: jesz-
cze raz powtórzę, czemu państwo nie przekazaliście 
tych opinii komisji?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Jasiński:
Panie Przewodniczący! Panie Marszałku! Szanowni 

Państwo! Konsultowałem kwestię tego, w jakiej formule 
te opinie trafiały do Ministerstwa Finansów. Okazuje się, 
że myśmy oficjalnie w żaden sposób ich nie otrzymywa-
li. W jaki sposób ja je otrzymałem? Pewnie z internetu. 
Panie Senatorze, mówił pan o tym, że opinie trafiały do 
rządu. Ale mówimy teraz o opiniach, ocenach oficjal-
nych agend, które trafiały do Polski i analizowały funk-
cjonowanie administracji. I tak się stało, że te oceny tra-
fiły do Ministerstwa Finansów już kilka lat temu. A więc 
jeżeli mówimy o jakichś zaniedbaniach, to mówimy tu 
o zaniedbaniach poprzedniej ekipy, która nie wiedzieć 
czemu chowała tamte oceny do szuflad, nie robiła z nich 
żadnego użytku. Jak długo mieliśmy przeciągać taką 
sytuację? Jest oto raport Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego, opasły, pokazujący na konkretnych licz-
bach ułomności funkcjonowania polskiej administracji 
skarbowej. I ten raport jest wkładany do szuflady i od-
kładany na jakiś czas, na przyszłość. No, pochylmy się 
nad tym, Panie Senatorze.

(Senator Marek Borowski: To już ostatnie pytanie.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan marszałek Borowski. Proszę o pytanie.

Senator Marek Borowski:

Panie Ministrze! Niedawno brałem udział w ja-
kiejś konferencji i tak przy okazji rozmawiałem z pra-
cownikiem naukowym Szkoły Głównej Handlowej, 
który się zajmuje podatkami. Poinformował mnie, że 
właśnie ta ustawa trafia do Senatu i że oni wystoso-
wali jakąś opinię. Mało tego, on powiedział, że takich 
opinii z różnych stron było więcej. Próbowałem je 
odnaleźć. Jeśli chodzi o Sejm, to tam się pojawiły, jak 
widzę na stronie internetowej, tylko 3 opinie – mia-
nowicie celników, GIODO i rządu. Żadnych innych 
nie widzę. Czy pan coś może słyszał o tych opiniach? 
Może pan wie, gdzie one są?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Jasiński:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Zapewne pan 

senator czytał te opinie. Co do tej opinii, którą pan 
senator przywołuje i osoby, którą pan przywołu-
je, to chyba powinniśmy tu wymienić jej nazwi-
sko. To jest pan prof. Dominik Gajewski, wybitny 
znawca prawa podatkowego w Polsce. Ja również 
znam tę opinię. Te wszystkie informacje, które do 
nas dopływały, to są informacje utrzymane w du-
chu pewnych obaw dotyczących projektu ustawy 
o Krajowej Administracji Skarbowej. Jeżeli pan se-
nator pyta o to w tym kontekście, czy my je znamy, 
czy braliśmy je pod uwagę… No, przeczytaliśmy 
w ciągu tego roku, w ostatnich miesiącach wiele 
różnych opinii. Najważniejsze jednak są te, które 
dały asumpt do prac prowadzonych od grudnia 
ubiegłego roku nad szeroko pojętą reformą służb 
skarbowych. To są dokumenty wszystkich agencji, 
które oceniały funkcjonowanie polskiej administra-
cji w ciągu 8 lat; pewnie były one tutaj wielokrotnie 
w ciągu dzisiejszego dnia przywoływane. Oceniał 
to Międzynarodowy Fundusz Walutowy, były liczne 
oceny Najwyższej Izby Kontroli. A więc do opinii, 
którą pan senator przywołuje, przede wszystkim tej 
pana prof. Dominika Gajewskiego, należy jednakże 
w pierwszej kolejności dołączyć opinie, które dały 
asumpt do przeprowadzenia reformy, jaką proponu-
jemy. I one są najważniejsze, bo one pokazują istotne 
niedomagania polskiej administracji z ostatnich lat.
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Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński. Proszę o pytanie.

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

Ja jednak chcę wrócić do pytania, które zadawałem 
przed chwilą poprzednikowi pana ministra. Przyznam 
się, że nie do końca zadowalająco mi odpowiedział, 
więc ja sprecyzuję i pokażę, w którym miejscu do-
prowadzono niestety do sprzeczności.

Mamy 2 ustawy, ustawę, powiedziałbym, mate-
rialną i ustawę wprowadzającą. I teraz, w ustawie 
wprowadzającej mamy określone w art. 2 przepisy 
wyłączone z ustawy materialnej, dotyczące Centrum 
Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej. 
One mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r. Do tej 
pory jeszcze się wszystko zgadza. Ale w tejże samej 
ustawie wprowadzającej jest art. 165, przejściowy, 
który mówi „tworzy się” i w pkcie 3 tego artyku-
łu „Centrum Informatyki Krajowej Administracji 
Skarbowej”. Czyli tę jednostkę, która ma się stać 
jakby, no, elementem naszego systemu prawnego od 
1 stycznia 2018 r. Tworzy się, i ten artykuł jest tak-
że wprowadzany w życie 1 stycznia 2018 r., czyli 
jednostka będzie tworzona w oparciu… jeśli teraz 
powinna zacząć być tworzona, w oparciu o… ot, tak 
sobie, bez prawa, to znaczy nie będzie zaczepiona 
w prawie. Nie wiem, czy jasno się wyrażam… Ustawa 
wchodzi w życie 1 marca, jednostka informatyczna, 
która powinna być tworzona jak najszybciej, bo to 
m.in. jest jedno z zadań tej ustawy: stworzyć jed-
nolity system informatyczny… Ta jednostka będzie 
tworzona bez umocowania w prawie, zacznie istnieć 
w prawie 1 stycznia 2018 r., i od razu staje się jakby 
częścią KAS.

Ale jako ciekawostkę powiem, że w tych przepi-
sach wyłączamy z ustawy materialnej… nie znalazł 
się tu np. przepis art. 36 ust. 1 pkt 7. Ja go przeczytam. 
Art. 36 ust. 1: „Jednostkami organizacyjnymi KAS 
są – i teraz pkt 7 – Centrum”, Tu jako skrót, bo wcze-
śniej jest powoływane… Jaki stąd płynie wniosek? 
Taki, że centrum jest jednostką wcześniej, a budo-
wane jest później, ale… Tym, co według mnie jest 
tu najbardziej niepokojące – abstrahując już od tych 
kwestii czasowych… Jeśli rzeczywiście to centrum 
będzie tworzone od marca, bo wtedy ustawa wchodzi 
w życie, do stycznia, do 1 stycznia… To jest za krótki 
okres, bo to są dość skomplikowane sprawy informa-
tyczne i one na ogół przysparzają dużo problemów.

A jeszcze państwo budujecie – tu jest niejako koń-
cówka tego pytania – coś, co się nazywa „aplikacje 
krytyczne”. Spółka, która jednocześnie ma wprowa-
dzać jednolity rejestr faktur… Pytanie: czy to ma coś 

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Oczywiście, proszę.

Senator Marek Borowski:

Panie Ministrze, oczywiście, że trzeba się nad 
tym pochylić. Notabene pewne działania zostały już 
podjęte. Ja akurat nie byłem ani w tamtym rządzie, 
ani w tamtej ekipie, ale wiem, bo się tym intereso-
wałem, że pewne działania były podjęte już wtedy 
i państwo je kontynuujecie. Ale jeśli chodzi o raport 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego, o którym 
pan mówił, to oczywiście kluczowe tam było to, że 
relacja ściąganych podatków, przede wszystkim VAT, 
ale również CIT, do PKB jest niższa niż w innych kra-
jach. I wskazywano na różnego rodzaju niedociągnię-
cia. Ale nie wskazywano, że koniecznym warunkiem, 
żeby to usunąć, jest scalenie administracji, albo takie 
właśnie scalenie, jak państwo proponują, a my tylko 
o tym w tej chwili mówimy, a nie o tym, że trzeba 
walczyć z jakimś omijaniem przepisów podatkowych 
czy oszustwami. I te opinie, o których tu mówimy – ja 
nie mówię o tych starych, mówię o obecnych opi-
niach, dotyczących wyłącznie tej metody współpracy 
i scalenia – powinny być znane parlamentarzystom.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

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

Panie Senatorze! Nie umiem odpowiedzieć, dlacze-
go te opinie… Bo zaraz może się okazać, że opinii, 
o których pan profesor mówi, jest więcej. Pan, Panie 
Senatorze, przywołuje 3 opinie, no, może jest ich 
nawet więcej. Ja osobiście znam 3, w domyśle te, 
o których pan mówi, jedną przywoływałem… I to 
są podejścia absolutnie autorskie w pewnym sensie. 
Przyzna pan również, jeżeli pan zaznajomił się np. 
z opinią pana prof. Gajewskiego – a o niej mogę mó-
wić najwięcej, ponieważ ją analizowałem najdokład-
niej – że to jest pewne ujęcie autorskie. Pewnie pan, 
Panie Senatorze, Panie Profesorze, podobnie pod-
szedłby do tej kwestii, z niektórymi elementami tej 
opinii pan senator zapewne by się zgodził, z innymi 
polemizował. Jeszcze raz pozwalam sobie… Odnoszę 
to jednak do prac zespołów ludzi, którzy w sposób 
obiektywny, wydaje mi się, profesjonalny wyznaczyli 
kierunek. Pewnie czas też w jakimś sensie pokaże, na 
ile ta koncepcja, którą proponujemy, jest optymalna.



52
29. posiedzenie Senatu w dniu 3 listopada 2016 r.

Łączne rozpatrzenie punktu drugiego oraz punktu trzeciego porządku obrad Senatu

(senator J. Czerwiński) w obszarze informatyki w Ministerstwie Finansów, 
powiem, że przywoływane tu przez pana aplikacje 
krytyczne, czyli spółka… Ja nie widzę żadnych za-
grożeń, jeśli chodzi o funkcjonowanie w tym ob-
szarze Ministerstwa Finansów, a później Krajowej 
Administracji Skarbowej, bowiem centrum informa-
tyki, o którym pan mówi, będzie miało dużo szerszy 
zakres działania, czasami niepochłaniający działal-
ności aplikacji krytycznych. Aplikacje krytyczne 
powołane są m.in. do tego, żeby stworzyć pewne in-
strumenty, analizatory dla przywoływanego w wypo-
wiedzi pana senatora jednolitego pliku kontrolnego. 
Planujemy uruchomienie tych analizatorów już w lu-
tym przyszłego roku, a więc jeszcze przed wejściem 
w życie przepisów, o których pan mówi. Mówimy tu 
o wejściu w życie przepisów powołujących Krajową 
Administrację Skarbową, a więc… Jeżeli mówimy 
o wejściu w życie przepisów dotyczących centrum 
informatyki, to jest to jeszcze późniejszy okres, 
a mianowicie termin – problematyczny, jak się tutaj 
okazuje – 1 stycznia 2018 r. Wszystkie instrumenty, 
które były przez pana senatora przywoływane, będą 
działały jeszcze przed tą datą, zapewniam.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Czy to pana senatora satysfakcjonuje?
(Senator Jerzy Czerwiński: No, musi.)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Wiesław Jasiński: Pewnie ta pierwsza część nie, więc 
może…)

W takim razie jest prośba do ministerstwa o prze-
myślenie sugestii pana senatora…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Wiesław Jasiński: Myślę, że jeszcze dzisiaj…)

…i wyjaśnienie tego, może już poza obradami.
(Senator Jerzy Czerwiński: Niestety, mam rację.)
Nie ma więcej pytań.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Wiesław Jasiński: Dziękuję.)
Otwieram łączną dyskusję. Przypominam, że roz-

patrujemy 2 punkty.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Biereckiego.

Senator Grzegorz Bierecki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie i Panowie Senatorowie! Panie Ministrze!
Wielkiej zmiany dokonujemy tą ustawą. Następuje 

modernizacja polskiej administracji skarbowej, po-
wstaje nowoczesna służba skarbowa, która będzie 
przyjaźniejsza dla podatnika. Będzie mniej kontroli, 
ale będzie ona efektywniejsza w ściąganiu podatków. 
A więc właściwie wszyscy powinniśmy poprzeć ten 

wspólnego z tym centrum? Przypuszczalnie tak, a je-
śli nie, to proszę mnie wyprowadzić z błędu. Pytanie: 
czy i w jaki sposób to się będzie zazębiało z… Czy 
zdążymy, czy na podstawie tak sformułowanych prze-
pisów to się uda?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Jasiński:
Panie Marszałku, czy pozwoli pan, że omówię 

tę kwestię proceduralną ze swoimi współpracow-
nikami?

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Oczywiście, tak, 
tak.)

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie i Panowie Senatorowie! Odpowiadam na 

pytanie, ale nie wiem, czy ta odpowiedź będzie sa-
tysfakcjonująca, Panie Senatorze. W prawie material-
nym mamy sformułowanie w brzmieniu, które pan 
cytował. Pozwolę sobie też je przywołać: w Krajowej 
Administracji Skarbowej tworzy się… Tu, zdaje się, 
dokładnie cytował pan przepis art. 36, tak?

(Senator Jerzy Czerwiński: Nie „tworzy się”, 
tylko „są”.)

Tak. I w przepisach wprowadzających podaje się 
datę wejścia w życie tych przepisów, które pan cy-
tował z prawa materialnego, czyli 1 stycznia 2018 r.

(Senator Jerzy Czerwiński: Ale to nie ten…)
Nie?
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeszcze raz. W przepi-

sach wprowadzających w art. 2 są pewne wyłączenia 
dotyczące ogólnie centrum informatyki, ale akurat 
tego artykułu nie uwzględniono. I właśnie na tym to 
polega, to jest niespójne.)

W art. 263…
(Senator Jerzy Czerwiński: Nie, chodzi o art. 36 

ust. 1 pkt 7.)
Nie, nie, Panie Senatorze. Mówimy teraz o prze-

pisach wprowadzających i cytuję tu art. 263.
(Głos z sali: Ale w art. 1…)
W art. 1, Panie Senatorze…
(Senator Jerzy Czerwiński: Wyłączenia są 

w art. 2, przepraszam. Na pewno to jest niespójne. 
Wprawdzie będzie to można jakoś skonsumować, 
ale na granicy…)

Pozwolę sobie w takim razie odpowiedzieć – skoro 
to, co teraz mówię, jest dla pana senatora niesatysfak-
cjonujące – na drugą część pytania, czyli odniosę się 
do obaw, które pan zgłasza. Znając pewien stan rzeczy 
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(senator G. Bierecki) pieniędzy, od których uczciwie zapłacą podatek na 
rzecz swojego państwa.

Wszyscy jesteśmy pod wielkim wrażeniem wy-
stąpienia pana ministra Banasia. Widać było zaanga-
żowanie, pasję. Muszę powiedzieć, że to było bardzo 
krzepiące wystąpienie. To wspaniale, że taki człowiek 
stoi na czele tej zmiany i że to on będzie ten aparat 
skarbowy, wraz z innymi wiceministrami, reformo-
wał. Miejmy zaufanie do tych ludzi, oni mają dobre 
intencje.

Naszym zadaniem jest zaś tworzyć dobre prawo. 
Po to, żeby usprawnić funkcjonowanie tej nowej 
administracji skarbowej, chciałbym złożyć jeszcze 
trochę poprawek, które ulepszą tę ustawę i sprawią, 
że kwestie, które nie są właściwie dopowiedziane 
bądź pozostawiają pole do interpretacji, zostaną wy-
jaśnione. Tak więc na zakończenie mojego krótkiego 
wystąpienia pozwalam sobie jeszcze przekazać po-
prawki do obu ustaw, nad którymi dziś debatujemy.

Rolą opozycji jest oczywiście krytykować. 
Rozumiemy to, rozumiemy, ale myślę, że w tak waż-
nej sprawie, jaką jest usprawnienie administracji skar-
bowej, będziemy pracować razem. Mam nadzieję, 
że nie zabraknie głosów senatorów Platformy za tą 
ustawą. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Czarnobaja.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Szanowni Goście!
Chciałbym jeszcze raz zaznaczyć cel naszych py-

tań, również mojego wystąpienia, tak żeby to, co pada 
z tej trybuny, było w miarę zrozumiałe – na tyle, na 
ile potrafię wyrazić to, co chciałbym powiedzieć.

Rozpocznę od tego, co powiedział pan senator 
Bierecki. Panie Senatorze, my jako senatorowie jeste-
śmy jednym z elementów procesu tworzenia dobrego 
prawa. Gdyby sukces w dziedzinie, o której dzisiaj 
mówimy, zależał tylko od pasji, to byłbym spokojny 
o to, że cały projekt zostanie dobrze zrealizowany. Ja 
jako człowiek, który z reguły postępuje z pasją, bardzo 
cenię ludzi, którzy mają taką pasję, ale chcę powie-
dzieć, że w przypadku zarządzania 70–80 tysiącami 
ludzi, pasja jest niewystarczającym argumentem. On 
oczywiście jest ważny, ale musimy tworzyć dobre pra-
wo, Panowie Senatorowie – i zwracam się tutaj szcze-
gólnie do senatorów Prawa i Sprawiedliwości – a to 
jest to, co do czego mamy wątpliwości. Ja osobiście 
nie mam wątpliwości co do tego, że w Polsce trzeba 
zmniejszać lukę podatkowa i ścigać tych, którzy nie 
płacą podatków, a powinni to robić, tak żeby później 

projekt ustawy. Mimo licznych pytań, które zadawali 
tutaj senatorowie Platformy Obywatelskiej, jestem 
przekonany o tym, że projekt tak dobrej zmiany zo-
stanie przez nich poparty.

Było tu wiele pytań dotyczących procedury, spo-
sobu procedowania nad tą ustawą. No, ważne, że 
docieramy do celu. Jak najszybciej trzeba przecież 
zwiększyć wpływy do budżetu, zreformować apa-
rat skarbowy tak, aby on był skuteczniejszy i lepiej 
funkcjonował przez wiele kolejnych lat. Przez zbyt 
wiele lat były zaniedbania w tym zakresie, zbyt 
wiele rzeczy prostych i oczywistych długo musia-
ło czekać na realizację. Przypomnę państwu, że 
nie tak dawno wprowadzaliśmy zmianę ustawową, 
która pozwalała porównywać, przeczesywać bazę 
danych ZUS-u i bazę danych urzędów skarbowych 
tak, aby znaleźć różnice, nieprawidłowości w ze-
znaniach, które podatnicy składają do ZUS-u i do 
urzędu skarbowego. Czasem w PIT wpiszą war-
tość, którą powinni wpłacić do ZUS-u, ale zapo-
mną jej wpłacić albo wpłacą nie tę, która powinna 
być wpłacona. Tak więc wiele rzeczy oczywistych, 
rzeczy, które powinny być dawno zrobione… Teraz 
to się dzieje. Myślę, że nie powinni nas senatoro-
wie opozycji winić za to, że szybko pracujemy, że 
staramy się te błędy i te opóźnienia naprawić jak 
najszybciej, tak żeby Polska w końcu miała dobrą, 
sprawnie funkcjonującą administrację skarbową, 
administrację taką, jakie funkcjonują w krajach 
wskazanych przez pan ministra Banasia w wystą-
pieniu. Korzystamy z dobrych wzorców i budujemy 
dobrą administrację skarbową, która będzie wy-
posażona w dobre narzędzia. Przede wszystkim ta 
elektronika będzie tu bardzo pomocna.

Współpracę służb zastępuje się konsolidacją służb, 
która pozwoli zwiększyć efektywność, wyeliminować 
luki, które pomiędzy służbami istniały i sprawiały, 
że miliardy czy dziesiątki miliardów złotych należ-
nych budżetowi nie trafiały do budżetu, że potrzeby, 
które w Polsce istnieją, nie mogły być finansowane 
przez wiele lat, że trzeba było – i taka była przecież 
polityka rządu w ostatnich latach – sięgać po drobne 
pieniądze, mrozić wynagrodzenia budżetówce, a jed-
nocześnie, powiedziałbym, szklanym okiem patrzono 
na to, jak miliardy złotych z podatków, przede wszyst-
kim z VAT, wykradali przestępcy. Mam wrażenie, że 
przez tych kilka miesięcy zrobiliśmy więcej, niż zro-
biono przez 8 lat poprzednich rządów. Konsekwentnie 
wprowadzane zmiany w przepisach podatkowych już 
przynoszą efekty, bo zwiększają się wpływy budżeto-
we. Mam nadzieję, że ta tendencja zostanie utrzyma-
na, że aparat skarbowy stanie się mniej uciążliwy dla 
podatników i że podatnicy będą mieli więcej czasu 
na zajmowanie się swoim biznesem, na zarabianie 
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(senator L. Czarnobaj) nie trzeba robić redukcji zatrudnienia, aby osiągnąć 
tę proporcję kosztów ściągania do wielkości ściąganej 
kwoty.

Szanowni Państwo, Panie Marszałku, Wysoka 
Izbo, jest kwestia tych 2 ustaw. Wątpliwości moje 
i wielu z nas, którzy wypowiadali się podczas tej 
debaty, ale i w dyskusji, wzbudza kilka elementów. 
Jeszcze raz chcę zaznaczyć, że nie to, iż robicie 
państwo wszystko, aby ściągać większe podatki, 
aby szanować podatników, aby prowadzić mniej 
kontroli… Nie będą wchodzić na kontrolę 3 służ-
by jednocześnie, ale 1 służba. Od tego kosztów nie 
ubędzie, ale podatnicy będą mieli większy kom-
fort, bo nie będą obciążeni większą liczbą kontro-
li. Wątpliwości budzi coś innego. W marcu tego 
roku jeszcze pan minister Szałamacha na spotkaniu 
w Łodzi przedstawił taki harmonogram działań. 
Z tego harmonogramu działań, proszę państwa, wy-
nikało – to był taki pierwszy etap konsultacji – że 
do czerwca ta ustawa ma być uchwalona, że będzie 
czas na spokojne wdrażanie, przedyskutowanie. 
Miały być gotowe 84 rozporządzenia. Nie tak, że 
teraz uchwalimy, a później będziemy konsultować, 
tylko… Najlepszym rozwiązaniem, modelowym, 
jest to, kiedy wraz z projektem ustawy wchodzą 
skonsultowane projekty rozporządzeń.

Czas się skurczył, dzisiaj mamy listopad, jesteśmy 
daleko w polu z projektem ustawy… I co robimy? 
Zbieramy paru posłów i mówimy im: słuchajcie ko-
chani, złóżcie ten projekt, on jest przemyślany, dobry. 
I posłowie składają ten projekt. W czasie dyskusji 
pojawia się fantastyczny pomysł i dołącza się do tego 
projektu Służby Ochrony Lotniska… Żartowałem 
sobie w czasie dyskusji, mówiąc, że szkoda, iż nie 
dołączono jeszcze Straży Ochrony Kolei. No tak się 
prawa w Polsce nie tworzy, prawa, które jest funda-
mentalnym prawem dotyczącym wszystkich obywa-
teli. To nie dotyczy tylko 65 tysięcy pracowników 
z tych 3 pionów, które państwo reformujecie – to 
dotyczy wszystkich obywateli. Tworzenie takiego 
prawa wymaga szczególnej dbałości, wymaga czasu 
i dyskusji. Jeżeli państwo zamierzacie, jak przed-
stawiał pan minister, zmniejszyć liczbę osób, które 
pracują dzisiaj w Służbie Celnej i jest to uzasadnio-
ne… Wczoraj podczas dyskusji ci pracownicy mówili: 
my to akceptujemy, tylko chodzi o to, żebyśmy my 
poznali harmonogram dotyczący tych zmian. Padały 
dzisiaj pytania: jak to będzie? Ano będzie tak, że po-
nad 400 szefów, których powoła się nie na zasadzie 
konkursów na najlepszych, tylko na zasadzie: kto 
zna… To jak w tym niedawnym skeczu Kabaretu pod 
Wyrwigroszem. Dlaczego on zostaje wiceministrem? 
Przepraszam, to nie dotyczy pana ministra. Ano dla-
tego, że zna ministra. Skoro tak będzie dobierany 
cały personel, to te 65 tysięcy pracowników zadaje 
sobie dzisiaj różne pytania. Oni nie pracują na pełnych 

nie kandydowali na prezydentów ludzie, którzy nie 
płacili podatków przez całe swoje życie. W związku 
z tym wpisuję się w chór osób, które mówią: ściągaj-
my podatki i szanujmy – zapisałem sobie tutaj to, co 
padło z ust pana ministra – zaufanego podatnika, za-
ufanego człowieka prowadzącego działalność gospo-
darczą. A ta ustawa dotyczy nie tylko tych 65 tysięcy 
ludzi, którzy pracują w tych 3 pionach związanych 
z podatkami, ale i praktycznie każdego z nas, bo jest 
to ustawa dotycząca spraw podatkowych.

I jeżeli chodzi o kwestię tej luki podatkowej, 
a szczególnie luki w odniesieniu do VAT, to żeby 
sprecyzować to, o czym mówili pan minister i pan 
senator Bierecki, chcę powiedzieć o 2 rzeczach. Panie 
Senatorze, jest pan przecież członkiem komisji bu-
dżetowej, już drugą kadencję, i tak dla uczciwości… 
Zapewne pan pamięta – przyznam, że ja dokładnie 
nie pamiętam – ile przyjęliśmy ustaw dotyczących 
uszczelnienia systemu, o czym wspomniał pan mar-
szałek Borowski. A to, że były one niewystarczają-
ce… Robicie teraz, w ramach tego projektu, i nadal 
będziecie robić coś, żeby ten system jeszcze bardziej 
uszczelniać. Chcę tylko przypomnieć, że kwestie od-
wróconego VAT i innych rozwiązań podatkowych 
często były przedmiotem prac na posiedzeniach 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Pan minister powiedział, że raporty NIK i chyba 
Banku Światowego były asumptem do podjęcia prac 
nad tą ustawą. W porządku, ja się zgadzam z tym, że 
jeżeli są wskazywane elementy… Mówi się, że luka 
podatkowa w Polsce wynosi między 24% a 26%. Chcę 
tu powiedzieć, że w innych krajach – sprawdziłem 
to przed chwilą – które pan minister wymieniał… 
Czechy i Węgry mają tę lukę na poziomie 22–24%, 
Słowacja – 35%, Wielka Brytania na poziomie 10%, 
a Holendrzy, którzy mają najlepszy system ściągal-
ności, poniżej 10%. Jaki z tego wniosek? Że poziom 
ściągalności nie ma się w sposób proporcjonalny do 
tego, czy dany system jest skondensowany, czy nie. 
To nie jest taka prosta zależność. Ja jestem zwolenni-
kiem koncentrowania różnego rodzaju usług, również 
usług świadczonych przez instytucje państwowe, bo 
to prowadzi do obniżania kosztów, do koncentracji 
kapitału itd.

Panie Ministrze – sporą część swojej wypowiedzi 
adresuję do pana ministra; pan minister będzie to 
musiał przeczytać później – jeżeli chodzi o kwestię 
kosztów, o tę relację 1,8 do 0,6… Żaden z panów nie 
potrafił odpowiedzieć na pytanie, czy będą zwolnie-
nia, czy będzie obniżenie wynagrodzeń po to, aby 
dojść do poziomu 0,8. Jeżeli tymi samymi kosztami, 
które są dzisiaj, nawet przy podwyżkach, dojdziemy 
do tego, że poziom tej luki wyniesie 10%… No, to 
już wtedy będziemy poniżej tej liczby. Czyli w ogóle 
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(senator L. Czarnobaj) czasu rozpatrywania tych spraw. A wczoraj, podczas 
posiedzenia komisji, jeden z występujących powie-
dział, że naczelną zasadą państwa demokratycznego 
jest to, że przy wprowadzaniu jakiejkolwiek ustawy 
nie likwiduje się rzeczy, które są wartościowe dla 
państwa. No a likwidowanie dwuinstancyjności jest 
zawłaszczaniem państwa. I to jest ta wątpliwość, którą 
państwu przedstawiam.

A teraz kwestia tzw. wejścia na legitymację urzęd-
nika przyszłej Krajowej Administracji Skarbowej. 
Przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie neguje 
tego, że aby zabezpieczyć różnego rodzaju dowo-
dy, trzeba wejść szybko i sprawnie. Tylko dlaczego 
nie zapiszecie tego w projekcie ustawy? Każdy, kto 
będzie miał legitymację, będzie mógł wejść, a po 
chwili powiedzieć: przepraszam, pomyliliśmy się, 
to nie tu chcieliśmy wejść, to nie ten podatnik. Tego 
rodzaju przepisy, które chroniłyby prawa obywateli, 
powinny być tu zapisane. Ta ustawa powinna dawać 
maksimum możliwości działania władzy w zakresie 
zbierania dowodów, ale również chronić obywatela 
przed nieuzasadnionym wejściem, nieuzasadnionym 
zajęciem. I duże firmy, Panie Ministrze, z tym proble-
mem wejścia na legitymację sobie poradzą, ale małe 
firmy, które nie mają tak dużej otoczki prawnej, będą 
miały z tym kłopoty. Nie wierzę w to, że jesteście 
państwo w stanie zapanować nad 60 tysiącami ludzi, 
tak żeby nie robili oni błędów w zakresie tzw. wejścia 
na legitymację.

Te projekty ustaw nie zawierają ważnego działu – 
już kończę, Panie Marszałku, zbliżam się szybciutko 
do końca, żeby później już nie występować – a mia-
nowicie praktycznie nie ma tu działu poświęcone-
go pomocy dla podatników. A to jest bardzo ważny 
element, ważny dział, bo państwo powinno również 
pomagać w tym, o czym państwo mówicie, tzn. po-
winno pomóc uczciwemu podatnikowi w tym, co 
dotyczy uczciwego rozliczania się z urzędem skar-
bowym, rozliczania się z państwem.

I coś na koniec. Jeżeli weźmiemy te opinie, któ-
re mieliśmy dostępne – część jeszcze otrzymamy, 
tak jak pan minister zadeklarował… Sąd Najwyższy 
mówi, że projekt takiej ustawy nie powinien trafić pod 
obrady; jest też stanowisko pana profesora i innych 
osób, które opiniowały tę ustawę – które to opinie 
nie trafiły do nas podczas naszych obrad. Otóż opi-
nie te nie kwestionują zasadności lepszego ściągania 
należności, ale krytykują tryb i krytykują sprawy 
najważniejsze, a mianowicie różnego rodzaju niekon-
sekwencje i niedookreśloność przepisów, co będzie 
pozwalało różnorako traktować, interpretować prawo.

I na koniec 2 zapowiedziane cytaty, Panie 
Marszałku, Szanowni Państwo. Otóż legislator se-
nacki pisze tak: „Każdy przepis prawa, a w szczegól-
ności przepis w sposób istotny ingerujący w prawa 
i wolności obywatelskie”… A ten projekt właśnie 

obrotach, tylko zadają sobie pytanie, co zrobić, jak 
się przymilić, żeby zostać w tej firmie.

Jeżeli intencje byłyby czyste, to zgodnie z art. 231 
kodeksu pracy trzeba by było te firmy połączyć i two-
rzyć to wszystko od początku, zgodnie z procedura-
mi, uwzględniając spokojne dyskusje ze związkami, 
opinie związków zawodowych itd., itd. A państwo 
tworzycie następujący mechanizm: 400 ludzi wy-
brano w drodze powołania – daj Boże, żeby to byli 
najbardziej kompetentni ludzie w Polsce, a nie osoby 
pracujące wcześniej w aptekach – i następnie oni będą 
dokonywali wyboru kolejnych osób według swoich 
kryteriów, niezapisanych w ustawie, nieprzedysku-
towanych ze związkami zawodowymi. To jest to, co 
wczoraj przebijało się w wypowiedziach ludzi sie-
dzących na sali w mundurach. Ja rozumiem ich roz-
goryczenie. Przecież oni chcą znać swoją przyszłość. 
Nie chodzi o to, że oni mają do końca życia pełnić 
tę funkcję. Świat się zmienia i oni również powinni 
to zrozumieć – i na pewno rozumieją – ale system, 
jaki państwo wprowadzacie, jest daleki nie tylko od 
ideału, ale i od takiej średniej przyzwoitości. Macie 
ustawę, przepychacie ją szybko, nie zważając na to, 
że są składane różnego rodzaju uwagi i poprawki do 
projektu tej ustawy. 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Projekt tej 
ustawy był już rozpatrywany w Sejmie. Na posiedze-
niu podkomisji było chyba 300 poprawek, a później, 
na posiedzeniu komisji, jeszcze kilkadziesiąt. Myśmy 
wczoraj rozpatrywali 30 poprawek, zatem łącznie 
było prawie 500 poprawek do projektu ustawy, który 
dotyczy każdego z obywateli. No, to nie jest, że tak 
powiem, wzór postępowania w tworzeniu prawa, a tak 
pięknie mówił senator Bierecki, że my jako Senat 
jesteśmy od tego, aby tworzyć prawo.

I chciałbym również powiedzieć, że kilka elemen-
tów… Już nie będę mówił o całości, bo tu jest wie-
le wątpliwych kwestii, ale kilka faktów chciałbym 
podkreślić.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Czas upłynął.)
Później zajmę jeszcze 5 minut, ale…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Nie, proszę do-

kończyć.)
Dwa zdania, a później jeszcze zajmę 5 minut. Albo 

jak pan marszałek pozwoli, to od razu…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Proszę dokoń-

czyć.)
Jeżeli chodzi o kwestię braku dwuinstancyjności, 

Panie Ministrze, to przecież tu nie chodzi o to, czy 
się rozpatruje… Przecież 3 miesiące albo pół roku, 
albo i 3 lata można rozpatrywać sprawę w jednej 
instancji. I cały błąd polegał na tym, że w polskim 
systemie, w systemie dwuinstancyjnym, rozpatry-
wano to długo, przewlekle. Tu chodzi o skrócenie 
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(senator L. Czarnobaj) nia wielu ekspertów, którzy napisali, że tak napisany 
projekt ustawy – jeszcze raz zaznaczam, że chodzi 
o tak napisany projekt ustawy, a nie o kwestionowanie 
ściągania podatków – nie powinien trafić pod obrady 
polskiego parlamentu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

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

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Goście!
Ustawa dotycząca utworzenia Krajowej 

Administracji Skarbowej tworzona jest według złych 
wzorców stanowienia prawa. Jest przykładem, że 
tzw. dobre intencje nie są gwarancją dobrego prawa, 
a już na pewno nie są usprawiedliwieniem łamania 
właściwych procedur. Tych 500 poprawek jest tego 
pośrednim dowodem.

Ustawa regulująca pracę 65 tysięcy ludzi, w tym 
kilka tysięcy osób zwalniająca, i dotycząca tyl-
ko w sferze Służby Celnej blisko 90 miliardów zł 
wpływów, czyli około 30% budżetu Polski, tworzo-
na jest w ramach tzw. poselskiego projektu ustawy. 
Poselskiego w cudzysłowie, dla każdego jest bowiem 
oczywiste, że to nie grupa posłów jest twórcą projek-
tu, którego uchwalenie wymaga m.in. zmian w 157 
innych ustawach, że to nie posłowie napisali projekt, 
ale firmują swoimi nazwiskami produkt Ministerstwa 
Finansów, do którego samo ministerstwo boi się przy-
znać.

Dlaczego się boi do niego przyznać? Ano przede 
wszystkim dlatego, że boi się skonfrontować z opi-
niami różnych środowisk, które projekt oceniają kry-
tycznie. Chcą, by suweren… Nie chcą, by suweren 
konfrontował się z faktem dokonanym… Chcą kon-
frontować się z procesem… Nie chcą konfrontować 
się z procesem tworzenia, ale z faktem dokonanym. 
To poważna skaza polskiej demokracji, z którą mamy 
do czynienia od roku. Rząd przerzuca odpowiedzial-
ność za złe ustawy na posłów, rząd nie chce rozma-
wiać z suwerenem, ucieka od publicznych konfron-
tacji w sprawie ważnego projektu, konsultacji, które 
wymyślono nie po to, by były ozdobą demokracji, 
ale po to, by unikać błędów w procesie tworzenia 
prawa i w konsekwencji w jego wdrażaniu. Inicjatorzy 
zasłaniają się presją czasu. Jest pewne powiedzenie 
o tym, gdzie pośpiech jest wskazany. Demokracja, 
a szczególnie demokratyczny proces tworzenia prawa 
na pewno nie ma z tym przypadkiem nic wspólnego.

Chcę zwrócić uwagę Senatu na kilka niepokoją-
cych skutków tej reformy. Jeden wskażę na przykła-
dzie Elbląga, mojego miasta. Działa tu urząd celny, 
zatrudniający około 300 osób. Dzisiaj przyszłość tej 

ingeruje w prawa i wolności obywatelskie. No i tak 
powinno być, że osoby, które nie płacą podatków, uni-
kają płacenia podatków, mają być ścigane w sposób 
bezwzględny. Legislator pisze, że taki przepis „powi-
nien być dostatecznie określony (jasny i precyzyjny). 
Bez wątpienia szczególną uwagę należy przywiązy-
wać do jasności i precyzji przepisów pozwalających 
na przeprowadzanie czynności operacyjno-rozpo-
znawczych”. I w opinii legislatorów z Senatu wiele 
jest takich elementów, które budzą wątpliwości tego 
rodzaju. Czyli jest to ustawa, która daje państwu ol-
brzymie narzędzie, a kompletnie nie chroni nie tylko 
tego uczciwego podatnika, ale też żadnego podatnika, 
bo daje władzy olbrzymie możliwości. To są już czy 
zaczynają być elementy państwa policyjnego.

I na koniec jeszcze jeden rodzynek. A mianowi-
cie, jak podkreśla się w opinii dotyczącej przepisów 
wprowadzających ustawę, wprowadza się tu też sta-
nowisko radcy skarbowego. Proszę zauważyć: ustawa 
wprowadza jedno stanowisko – radcy skarbowego. 
Jak powiedział jeden z panów naczelników, wprowa-
dza się je dlatego, że jest to stanowisko wymagające 
olbrzymiego zaufania społecznego. No, to jest tak 
jakby w przypadku 60 tysięcy ludzi pracujących obec-
nie w administracji skarbowej nie było wymagania 
olbrzymiego zaufania społecznego. I co w tej sprawie 
pisze nasz legislator? Że ustawa „nie formułuje za-
sad powoływania i umiejscowienia takiego podmiotu 
w strukturach organu”. Czyli nie wiadomo, jak to 
będzie wyglądało. A przecież jak się coś tworzy, to 
trzeba to logicznie przedstawić – od kwestii utworze-
nia do podania kompetencji i określenia zależności. 
Ale za to proponuje się temu radcy dodatek orzecz-
niczy, o którym pisze pan legislator. Ten dodatek… 
Dlaczego radca skarbowy ma otrzymywać ten doda-
tek, zgodnie z ustawą o KAS, a nie przysługuje on 
pracownikowi upoważnionemu na mocy ordynacji 
do wydawania decyzji? Czyli tworzy się fantastyczne 
stanowisko. Tymczasem szczególne ustawowe umo-
cowanie radcy skarbowego, jak pisze pan legislator, 
rodzi następujące pytania: czy przepis ten zakłada 
obowiązek ustanowienia radcy skarbowego w każ-
dym z urzędów obsługujących organ; w czyim imie-
niu będzie on wydawał decyzje; w jaki sposób będzie 
następował podział spraw rozstrzyganych przez organ 
i radcę? Itd., itd.

Czyli tworzycie państwo prawo, które jest prawem 
nieczytelnym, bałaganiarskim, prawo z prawie 500 
poprawkami, i do tego prawo, które zamiast poprawić 
obraz urzędów skarbowych… No, obawiam się, żeby 
nie poszło to w drugą stronę.

Mam nadzieję, że temperament pana ministra 
wystarczy dla tych 65 tysięcy ludzi i na 20 tysięcy 
błędów w tej ustawie. I oby nie zrealizowała się opi-
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(senator J. Wcisła) Senator Tomasz Grodzki:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 
Szanowni Goście!

Nie chcę powtarzać argumentów, które tu wielo-
krotnie padały, ale staram się zawsze na tej mównicy 
szukać elementów wspólnoty w wyższej izbie polskie-
go parlamentu. Chciałbym wyrazić swoją radość i po-
dziękować Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 
– wszystkim jej członkom oraz przewodniczącemu 
– za to, że udało się anulować chociaż jeden element 
tej ustawy, a mianowicie ten nieszczęsny art. 261 do-
tyczący pracowników służby ochrony lotnisk, gdyż 
wtłaczanie tej służby do ustawy celno-skarbowej było 
czymś podobnym do mianowania chirurga ordynato-
rem oddziału internistycznego. Nic dobrego by z tego 
nie wynikło, dlatego dobrze się stało, że chociaż ten 
element udało się poprawić i 1 tysiąc 800 ludzi ciężko 
pracujących nad zapewnieniem nam bezpieczeństwa 
– nad tym, żebyśmy mogli bezpiecznie wsiadać do 
samolotów – zachowa swoją pracę. To dobrze.

To, że ta ustawa licząca kilkaset stron i te przepisy 
wprowadzające, też liczące kilkaset stron, były przy-
gotowywane w trybie poselskim, świadczy o pewnej 
niefrasobliwości. Choć zdajemy sobie sprawę, że jak 
mawiał klasyk, pewne są tylko śmierć i podatki – nie 
ma wątpliwości, że podatki należy zbierać skutecznie 
– to jednak droga obrana w tych kilkuset paragrafach 
wydaje się drogą na manowce. Bo jeżeli koszty ściąga-
nia podatków wynoszą w którymś kraju 0,8%, a u nas 
ponad 1,6%, to znaczy, że musimy poprawić efektyw-
ność, ale niekoniecznie oznacza to, że musimy zmniej-
szyć zatrudnienie, czemu zresztą jesteśmy przeciwni, 
bo już teraz na granicach oraz, do pewnego stopnia, 
w urzędach skarbowych załatwienie niektórych spraw 
jest odwlekane z powodu braków kadrowych. Jeżeli 
przykładowo 8 urzędników wypracuje podatki rzędu 
1 tysiąca zł, to rzeczywiście koszt wyniesie 0,8% – 
zakładam, że zarabiają oni złotówkę – ale jeżeli tych 
samych 8 urzędników wypracuje podatki rzędu 2 ty-
sięcy zł, to już koszt będzie wynosił 0,4%. I to jest wła-
ściwa droga: nie zwalnianie, nie zatrudnianie nowych 
ludzi, których najpierw trzeba będzie przeszkolić, tylko 
zachowanie status quo, zachowanie obecnego korpusu 
służby, a jednocześnie poprawa efektywności działa-
nia. To jest droga do zwiększenia skuteczności pobiera-
nia podatków przy jednoczesnym poszanowaniu praw 
podatnika. I dlatego nie możemy sobie pozwolić na 
redukcję zatrudnienia w tej odpowiedzialnej służbie.

Ronald Reagan, klasyk, powiedział, że najlepszym 
sposobem na zwiększenie przychodów podatkowych 
jest obniżenie podatków, co udowodnił na przykła-
dzie swojego wielkiego kraju, ale podkreślam, że on 
miał na myśli obniżenie podatków, a nie obniżenie 
zatrudnienia w Służbie Celno-Skarbowej. Dziękuję 
bardzo za uwagę. (Oklaski)

placówki, jej podmiotowość i przyszłość pracujących 
tu ludzi stoi pod znakiem zapytania. A ci celnicy 
pracują na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, 
na granicy z Rosją. Z tą Rosją, z którą polski rząd 
zerwał niedawno umowę o małym ruchu granicz-
nym, m.in. z powodu agresywnej polityki rosyjskiej. 
I ten rząd ryzykuje osłabienie kontroli nad tą grani-
cą, być może osłabiając skuteczność działań służb 
celnych pracujących na 4 przejściach granicznych 
z Rosją, w tym 2 morskich. Robi to w chwili, kiedy 
jego ministerstwo planuje budowę kanału przez mie-
rzeję, który ma w ciągu kilku lat zwiększyć obroty 
handlowe z Rosją dziesięciokrotnie. A inny minister 
publicznie mówi, że rząd rosyjski będzie potajemnie 
przeszkadzał w realizacji tej inwestycji. Czy jest 
w tym jakaś logika?

W wyniku niezrozumiałej biegunki ustawo-
dawczej stawia się los 15 tysięcy funkcjonariuszy 
celnych pod wielkim znakiem zapytania, by nie po-
wiedzieć, że gra się nim w ruletce zatrudnieniowej. 
Funkcjonariusze zostaną odstawieni na pół roku do 
poczekalni i gdy w niej będą, bez ich udziału i nie 
wiadomo według jakich kryteriów podjęta zosta-
nie decyzja. Część dostanie propozycję pozostania 
funkcjonariuszami, inni dostaną inną propozycję, 
a jeszcze inni będą mogli spakować swoje rzeczy 
i szukać pracy gdzie indziej. Wielu z nich dowie się 
o wyroku na miesiąc przed jego wykonaniem i nie 
będzie tu żadnej drogi odwoławczej. Szacuje się, że 
w takiej sytuacji znajdzie się 10%, czyli około 6–7 
tysięcy osób.

A ile będą kosztowały zmiany wprowadzane 
ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej? Ile 
będzie kosztowało zamieszanie tą ustawą wpro-
wadzane? Nie wiem. Niedawno, Wysoki Senacie, 
zmienialiśmy ustawy oświatowe. Ponoć nie miało 
to nic kosztować. W Elblągu kosztowało 3 milio-
ny zł, w Olsztynie – podobną kwotę, w małych 
gminach – około 1 miliona zł. Ile w skali Polski? 
1 miliard zł? 2 miliardy zł? Czy nie będzie tak 
samo z tą ustawą?

Proszę państwa, te wątpliwości uprawniają nas 
do ostrożności w przyjmowaniu takich ustaw, szcze-
gólnie tych procedowanych z ominięciem konsultacji 
publicznych. Z tych i wielu innych powodów, które 
już dzisiaj były wymieniane, proszę o odrzucenie 
tej ustawy, poddanie jej konsultacjom i procedowa-
nie w normalnym dla demokracji trybie. Dziękuję. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Grodzki. Proszę o zabranie głosu.
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poprawek, która została zgłoszona w Sejmie, w pod-
komisji, w komisji, a również u nas na posiedzeniu 
komisji… No to czy można z tego zrobić dobre prawo? 
W przypadku tak ustrojowych, ważnych ustaw to rząd 
powinien brać odpowiedzialność, a nie posłowie, za 
stworzenie dobrego prawa.

No i teraz pytanie, co będzie z budżetem, jeże-
li się okaże, że ta reforma nie wyjdzie, się nie uda. 
A jest mnóstwo obietnic. Pan minister mówił tu nawet 
o podwyżkach dla pracowników. No, słusznie, pewnie 
tak, dobrze by było, gdyby podnosić wynagrodzenia. 
No ale skądś trzeba te pieniądze brać, komuś trzeba 
je zabrać, żeby komuś można było je dać. Uszczelnić 
system? Okej, wszyscy uszczelniamy ten system, jak 
tylko możemy, ale cudów nigdy nie ma. I tutaj też nie 
będzie cudów w wyniku uszczelnienia systemu. Czyli 
to źle wprowadzona ustawa, która mogłaby być dobra, 
która mogłaby przynieść korzyści, gdyby była ustawą 
rządową, rozłożoną w czasie; wtedy pewnie by była 
dobra. Czyli to źle wprowadzona ustawa.

Pytanie następne: czy ona jest zgodna z konstytu-
cją? No, pewnie trybunał nie zdąży w tej sprawie się 
wypowiedzieć. Jest jeszcze szansa, że może prezydent 
zawetuje ustawę. Teoretycznie może. Teoretycznie 
mamy prezydenta wszystkich Polaków. No, zoba-
czymy, jak pan prezydent się wypowie, bo tu jest też 
odpowiedzialność za budżet, za to, co dalej się stanie.

Tak więc, proszę państwa, oczywiście ta ustawa 
jest zła. W związku z tym składam wniosek na pi-
śmie, zgłaszam wniosek o odrzucenie ustawy w cało-
ści, przede wszystkim ze względu na brak właściwych 
konsultacji, bo tego, co miało miejsce w tym krót-
kim czasie, nie można nazwać konsultacjami. Zatem 
zgłaszam wniosek o odrzucenie ustawy. Dziękuję. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora 

Komarnickiego.

Senator Władysław Komarnicki:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 
Panie Ministrze!

Byłem pod wrażeniem wystąpienia, jeżeli chodzi 
o nasze granice, jeżeli chodzi o wpływy do Skarbu 
Państwa. I pod tymi sprawami się podpisuję obu-
rącz. Tak jak powiedziałem w pytaniach, jestem 
przedsiębiorcą, który od zawsze płacił podatki, 
i zawsze zżymałem się na grupy oszustów, którzy 
na pograniczu – a obserwowałem to przez wiele 
lat – okradali Skarb Państwa. I tu jesteśmy zgodni. 
Ale tak jak już zarysowałem w pytaniu, uważam, że 

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Florka.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja się cieszę – to bardzo dobrze – że te nasze wy-

powiedzi są nagrywane, bo będzie można do nich 
kiedyś wrócić. Wielokrotnie na tej sali mówiliśmy 
o ustawach i wprowadzaliśmy ustawy, które budziły 
nasze wątpliwości. Ostatnio byłem na konferencji do-
tyczącej obrotu nieruchomościami. Proszę państwa, 
co się nasłuchałem o ustawie rolnej, która została 
przeprowadzona również u nas, w Senacie, o tym, 
jak wygląda obrót, jak wyglądają w tej chwili kredyty 
dla rolników. Ostrzegaliśmy przed tym. No i pewnie 
będzie jej wpływ na PKB, bo przecież ogranicza-
nie inwestycji również to spowoduje. Dlatego należy 
przykładać bardzo wielką wagę szczególnie do tego 
typu ustaw.

Ta ustawa oczywiście jest słuszna, bo jak najbar-
dziej trzeba próbować konsolidować, żeby obniżyć 
koszty. Tylko że nie można takiej ustawy robić po 
prostu na wariata. Bo wprowadzanie jej od 1 stycz-
nia, czyli za 2 miesiące, lub ewentualnie, zgodnie 
z tą poprawką, którą państwo zgłosicie, od 1 marca… 
To moim zdaniem niedużo zmieni, bo te 2 miesiące 
i tak, i tak nas nie uratują, zwłaszcza gdy weźmiemy 
pod uwagę liczbę przepisów wykonawczych i liczbę 
rozporządzeń, których wprowadzenie jest konieczne. 
No, tu cudów nie ma. Cel pewnie jest dobry, bo chodzi 
przecież o zwiększanie wpływów do budżetu, o obni-
żenie, tak jak mówiliśmy, kosztów obsługi. I słusznie, 
to wszystko jest oczywiście słuszne i jest konieczne, 
żeby w tym kierunku iść. Ale nie w ten sposób.

A przecież przed nami jeszcze najpierw ustawa 
kadrowa, czyli to, co wielokrotnie robimy. Co to zna-
czy? No, przecież tam jest znaczna liczba stanowisk, 
o których tutaj była mowa. Trzeba zatem będzie bez 
konkursów powołać nowych ludzi na te stanowiska. 
Zanim oni się wdrożą, wejdą w zagadnienia meryto-
rycznie… no, trochę to potrwa. Pewnie obowiązuje 
też taka zasada – którą wyraźnie zauważyłem, a mam 
często kontakt z różnego rodzaju pracownikami, jeże-
li chodzi o te zmiany – że zatrudnia się przede wszyst-
kim swoich. Przede wszystkim zatrudnia się swoich, 
a tych swoich zawsze można znaleźć. W związku 
z tym oczywiście należy się spodziewać, że ta zmiana 
spowoduje chaos, bałagan, a myślę, że będzie jeszcze 
i nowelizacja w tym roku. Bo nie sądzę, że jeżeli ona 
przejdzie, chociaż Sejm jeszcze i tak, i tak będzie 
ustawą się zajmował ze względu na te poprawki, które 
są konieczne… Bo ja już nie wspomnę o tej ilości po-
prawek. To jest projekt poselski, a nie rządowy i ilość 



59
29. posiedzenie Senatu w dniu 3 listopada 2016 r.

Łączne rozpatrzenie punktu drugiego oraz punktu trzeciego porządku obrad Senatu

(senator W. Komarnicki) Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Nihil novi sub sole – nic nowego pod słońcem 

PiS-u. Jesteśmy świadkami procedowania nad nową 
ustawą, niezmiernie ważną ustawą, która dotyczy 
65 tysięcy ludzi, pracowników Służby Celnej, urzę-
dów skarbowych, i która jest procedowana w podobny 
sposób jak już kilka podobnych ustaw w okresie po 
przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość.

Przede wszystkim chodzi o sposób procedowania. 
Jest to projekt poselski, co przyspiesza procedowanie, 
ale powoduje wymijanie konsultacji międzyresorto-
wych, wymijanie uwag resortów i dyskusji między 
resortami. A przecież to jest niezmiernie ważna część 
pracy nad projektem, w tym przypadku projektem, 
który dotyczy służb podatkowych i celnych, a znacz-
na część finansów państwa opiera się na pracy tych 
służb. I tutaj każde zawirowanie, niedokładność, 
nieprecyzyjność może powodować niepowetowane 
skutki. Ja się obawiam, że to procedowanie nad pro-
jektem pokazało, że takie skutki mogą być. Ta liczba 
poprawek, kilkaset w Sejmie, kilkadziesiąt w Senacie, 
i to, że jeszcze są wątpliwości – to wszystko może 
przynieść poważne skutki dotyczące ściągania podat-
ków i pobierania cła. I mimo deklaracji, że ta ustawa 
służy uszczelnieniu, jej wprowadzenie niewątpliwie 
spowoduje bałagan organizacyjny, bo tak jest zawsze. 
Ale nieprecyzyjność niektórych przepisów może spo-
wodować poważne komplikacje i poważne straty.

Ja rozumiem, że w kwestii podatków i ceł służ-
by muszą być zintegrowane na poziomie informacji, 
przekazywania informacji, zbierania informacji. One 
muszą w tej kwestii ze sobą współpracować. Zresztą 
nie tylko te służby, ale także inne służby aparatu 
państwowego, np. aparatu ścigania. Ale centrum in-
formacyjne ma być powołane dopiero od 1 stycznia 
2018 r., czyli jego powołanie ma być kolejnym, da-
lekim etapem.

Zatem najpierw co będzie? O co chodzi? Według 
mnie chodzi o zmiany personalne, nie tylko i nie tyle 
zmiany organizacyjne, ile przede wszystkim zmiany 
personalne. Wszyscy dyrektorzy, kierownicy musza 
być, i będą, na nowo mianowani. I tu zaskakujące 
kuriozum. Oni mają być mianowani, ci zaś, którzy 
będą im podlegali, mają przechodzić sito konkursowe. 
To zaskakujące. Co to oznacza? Czy to oznacza, że 
ci, którzy tymi służbami będą zarządzać, nie muszą 
się wykazywać znajomością tych służb, znajomością 
prawa, znajomością ustaw? To zaskakująca hierarchia 
potrzeb, jeżeli chodzi o doświadczenie, wykształcenie 
itd.

Ta ustawa, która zapewne wejdzie w życie 1 marca, 
bo taka jest poprawka partii rządzącej… Przewiduje 
się od 1 marca 3 miesiące funkcjonowania starych 
pracowników w tych nowych służbach i 3 miesiące 

państwo proponujecie ustawę przygotowaną napręd-
ce, jak dotychczas większość. Ta ustawa o Krajowej 
Administracji Skarbowej wywołuje też wielkie nie-
pokoje. I kolejny raz jestem świadkiem, tak jak my 
wszyscy senatorowie, że próbuje się na szybcika 
wprowadzić – cokolwiek by tu powiedzieć – bu-
bel prawny. I staramy się, tak jak już wiele razy 
przez ostatni rok, mówić państwu: nie róbcie tego, 
bo znowu się tutaj spotkamy i znowu będziemy to 
poprawiać, bo ten bubel prawny nie będzie służył 
ani Polsce, ani jej obywatelom.

Myślę tak: zastrzeżenia budzi przede wszystkim 
nadmierne rozczłonkowanie systemu trybów kon-
troli stosowanych wobec podatników przez organy 
skarbowe, co uniemożliwi koncentrację zasobów 
aparatu skarbowego na przeciwdziałaniu poważ-
nym patologiom. A co się proponuje jako panaceum 
na bolączki aparatu skarbowego? Reorganizację, 
łączenie, znoszenie urzędów i tworzenie nowych 
urzędów, choć obecna struktura organizacyjna ma 
bardzo niewielki związek z tymi bolączkami. Proszę 
państwa, rozmawiałem z wieloma ekspertami, oni 
podkreślają, że ta nowa ustawa zwiększy uległość 
i podporządkowanie aparatu skarbowego jedynej 
słusznej partii rządzącej, ponieważ pozwoli na 
zakrojoną na szeroką skalę czystkę na wszystkich 
kierowniczych stanowiskach aparatu skarbowego, 
a także wśród pracowników Ministerstwa Finansów, 
organów celnych i skarbowych. Oczywiście znosi się 
jednocześnie wymóg przeprowadzania konkursów 
na stanowiska kierownicze. Ponadto nowe zapisy 
nie przewidują żadnych obiektywnych i wiarygod-
nych mechanizmów oceny okresowej pracowników 
aparatu skarbowego.

Szanowni Państwo, do naszych biur senatorskich 
piszą setki osób, pracowników służb skarbowych 
oraz celnych, którzy są przerażeni skutkami, jakie 
ta ustawa wywoła. Zwracam się więc kolejny raz z tej 
mównicy do koleżanek i kolegów z PiS: czy wy tego 
nie widzicie, czy nie chcecie widzieć? Przecież w tej 
grupie jest ogromna liczba ludzi, którzy za chwilę, 
cokolwiek by tu powiedzieć, będą bez pracy.

W związku z tym, że ta ustawa jest zła i nieetycz-
na, proszę senatorów o jej odrzucenie, potraktowanie 
tego poważnie, przeprowadzenie odpowiednich kon-
sultacji. Wtenczas spotkamy się i być może zagłosuje-
my wszyscy razem, bo dobro państwa każdemu z nas 
leży na sercu. Dziękuję państwu za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borusewicz. Proszę o zabranie 

głosu.
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(senator B. Borusewicz) Ta ustawa jest niedopracowana, ta ustawa jest ro-
biona na kolanie i może ona przynieść więcej szkody 
niż pożytku. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana marszałka 

Borowskiego.

Senator Marek Borowski:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Jak państwo wiecie, ja nie jestem zwolennikiem 

ani sympatykiem tego rządu i często go krytykuję 
publicznie – grzecznie, ale stanowczo – co nie prze-
szkadza temu, żeby w sytuacjach, w których rząd 
ten podejmuje słuszne decyzje, mieć także, no, chyba 
jakąś odwagę, bo zaliczany jestem do opozycji, żeby 
powiedzieć, że to czy tamto mi się podoba. Podobają 
mi się z całą pewnością działania – i daję temu wyraz 
publicznie – dotyczące poprawy ściągalności podat-
ków w Polsce. Wiele tych koncepcji, które albo są 
już wdrażane, albo są przedstawiane, proponowane, 
zyskuje moje uznanie. To jest rzeczywiście konieczne. 
Wskazuję jedynie, że minister finansów, a obecnie 
hiper-, superminister rozwoju, gospodarki i finan-
sów, powinien zwrócić uwagę na działania innych 
ministrów, w szczególności ministra sprawiedliwości, 
który również w tej sprawie chciałby mieć coś do po-
wiedzenia i przygotowuje różne projekty, które przy-
najmniej w fazie wstępnej budzą poważny niepokój 
przedsiębiorców, uczciwych przedsiębiorców. Ja przy-
pomnę takie pomysły jak np. wprowadzenie zarzą-
dów państwowych w przedsiębiorstwach prywatnych 
wtedy, kiedy istnieje podejrzenie, że przedsiębior-
stwo zostało użyte do popełnienia przestępstwa itd. 
Tego rodzaju działania mogą kompletnie zniweczyć 
te pierwsze działania, ponieważ będą powstrzymy-
wały przedsiębiorców przed podejmowaniem decy-
zji, przed inwestycjami, a zatem będą wpływały na 
rozwój. Ale to tak tytułem wstępu, bo to troszeczkę 
– ale nie całkiem – odbiega od dzisiejszego tematu.

Otóż pan senator Bierecki, przedstawiając ten pro-
jekt, zakończył wypowiedź takimi słowami – zresztą 
często słyszymy takie słowa – że mamy oto do czynie-
nia z dobrym projektem, który ma zwalczać przestęp-
ców, zwalczać oszustów itd., itd., i kto nie głosuje za 
tym projektem, ten… No, tu padają różne słowa, np. 
pan minister Ziobro albo pan minister Jaki walą, że 
tak powiem, obuchem, mówiąc, że widocznie tacy lu-
dzie są mafią, są związani z przestępcami. Pan senator 
Bierecki tak daleko się nie posuwa, ale zawiesza głos 
i mówi, że chyba wszyscy będą za tym głosować, bo 
jakżeby inaczej. No więc chcę jasno powiedzieć, że 

jako czas na weryfikację. Czyli te następne 3 mie-
siące będą decydowały o tym, kto będzie pracował, 
a kto pracował nie będzie. Ale jeżeli prawdą jest to, 
co mówił pan minister, że w zasadzie nikogo nie 
dotkną zwolnienia, to po co mają być te 3 następne 
miesiące? Po co ten okres na weryfikację? Po co jest 
to, że ci pracownicy, urzędnicy, w ciągu następnych 
3 miesięcy po wejściu w życie ustawy mają otrzymać 
ponowną propozycję zatrudnienia, a ich wcześniejsze 
zatrudnienie wygasa? To jest manewr zastosowany 
już w innych ustawach, choćby w ustawie o publicz-
nych elektronicznych środkach przekazu, o radiu i te-
lewizji publicznej, w innych ustawach także, w tym 
też w ustawie o urzędnikach cywilnych. To jest to 
rozwiązanie, które było deklarowane jako incydental-
ne w stosunku do jakiejś jednej grupy, a tutaj widać, 
że jest to wprowadzane jako zasada.

Podobnie zresztą zasadą stała się praca nad bardzo 
ważnymi, najpoważniejszymi dla państwa i dla spo-
łeczeństwa ustawami jako nad ustawami poselskimi 
– bez konsultacji, które są przewidywane w innej 
sytuacji, czyli jeżeli jest projekt strony rządowej. To 
naprawdę jest poważny mankament. I przekonacie 
się państwo, do jakich skutków będzie to prowadziło. 
Dlatego uważam, że ta ustawa jest ustawą niedobrą, 
złą.

Ale chcę na jeszcze jedną sprawę zwrócić uwagę. 
Może być tak i tak, mogą być służby zintegrowane, 
a mogą działać osobno – różne są modele w róż-
nych państwach. Np. w Stanach Zjednoczonych są 
różne służby, one nie są zintegrowane, ale działają 
skutecznie, a w Europie jest inny model. Ale czy 
ta integracja, której w tej chwili jesteśmy świad-
kami, integracja służby celnej i podatkowej, ozna-
cza, że po tej integracji będziemy też świadkami 
integracji następnej, choćby Policji, Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 
ABW? Przecież w takim przypadku można by za-
stosować takie same argumenty. Czy rząd Prawa 
i Sprawiedliwości pójdzie w tym kierunku? To był-
by niedobry kierunek. Ja się cieszę, że wycofano 
się tu z włączenia Służby Ochrony Kolei… Nie, 
przepraszam, Służby Ochrony Lotniska. I już na-
prawdę dziwiłem się, dlaczego właśnie SOK nie 
jest włączana…

(Głos z sali: SOL.)
No, skoro Służba Ochrony Lotniska, czyli SOL, 

ma być włączana, to może trzeba by włączyć jesz-
cze SOK? A może jeszcze Straż Marszałkowską? 
To przecież też służba. Ale mam nadzieję, że w tym 
kierunku nie pójdziemy. Służby nie tylko nie powin-
ny ze sobą konkurować… Ale nieraz konkurencja 
jest dobra. One też muszą nawzajem się sprawdzać 
i kontrolować.
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(senator M. Borowski) rowano do Sejmu. Posłowie nie są, że tak powiem, 
omnipotentni i naprawdę nie wiedzą wszystkiego. 
Senatorowie być może wiedzą więcej, ale też nie 
wszystko. Dlatego przy tego rodzaju projektach opi-
nie są szalenie ważne. Powiedzmy sobie szczerze: 
my w tej sprawie nie mamy wyrobionego własnego 
zdania. Znamy intencje. One, powiedziałbym, idą 
w dobrym kierunku. Chodzi o to, żeby pieniądze 
nie wymykały się z systemu, żeby nie zeznawano 
jednym co innego, a drugim co innego, żeby kontrole 
się, że tak powiem, nie plątały, tzn. żeby nie było 
tak, że wychodzi jedna, a wchodzi druga. Intencje 
znamy. Intencje są dobre. Opinie pokazują wszystkie 
konsekwencje, odzwierciedlają wszystkie obawy. 
Rząd odpiera zarzuty. Niektóre może przyjmuje i po-
prawia pewne rzeczy. Taka praca trwa tyle czasu, ile 
na to potrzeba. I z tego wychodzi ustawa. Tak jak 
to zostało tutaj zrobione, to, powiem szczerze… Ja 
wprawdzie miałem do czynienia z Ministerstwem 
Finansów, ale to było dawno. To były inne czasy 
i inaczej funkcjonowały wtedy służby podatkowe, 
służby celne, ZUS itd., więc nie odwołuję się do 
tamtych doświadczeń.

Chciałbym mieć dzisiaj na stole różne opinie, żeby 
się w nie wczytać, rozważyć wszystko i podnieść 
rękę. Niestety ich nie mam, a notabene wiadomo, 
że były krytyczne. Nie wiem, czy słusznie, ale były 
krytyczne. I mogę powiedzieć tyle: jeśli tak poważny 
projekt przedstawia się w taki sposób – była już o tym 
mowa, wielu mówców mówiło o tym przede mną, a ja 
tylko dodałem do tego wszystkiego nowe fakty – to 
naprawdę trudno jest podnieść rękę i głosować za. 
Mówię to do pana ministra, mówię to do nieobecnego 
pana senatora Biereckiego. I proszę mnie potem tym 
nie szantażować i nie mówić, że jestem przeciwny 
lepszemu ściąganiu podatków.

Powiem więcej, ponieważ to nie jest pierwszy 
taki przypadek: niestety, ten rząd i ta większość 
parlamentarna pracują w taki sposób od samego 
początku. Za każdym razem są przekonani… Tak 
czy owak to wszystko to są projekty rządowe, które 
są, powiedziałbym, tylko wrzucane posłom i sena-
torom. I wszyscy są przekonani, że skoro rząd już 
to opracował i mu się śpieszy, to trzeba to przyjąć, 
bo rząd na pewno chce dobrze. Proszę państwa, ja 
chcę powiedzieć – wynika to z mojego wieloletniego 
doświadczenia – że ja bym tak ślepo nie ufał. Przy 
głosowaniu w sprawie wotum zaufania – tak, ale 
w innych przypadkach trzeba dbać o to, żeby pro-
cedury były przestrzegane. Inaczej – mówię to do 
kolegów z PiS – prędzej czy później się zaplączecie 
i potkniecie o własne nogi. I nie zaszkodzi wam 
opozycja, która jest dzisiaj dosyć słaba, tylko wy 
sami sobie zaszkodzicie. Dziękuję. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

nie wolno ulegać takiemu szantażowi. Jeżeli projekt 
jest zły, to projekt się odrzuca, dlatego że jest zły. Bez 
względu na to, czy były dobre intencje, bo dobrymi 
intencjami to piekło wybrukowano.

I teraz jeśli chodzi o ten projekt… Ja powiem tak: 
to są 2 ustawy, w sumie 400 stron, prawie 500 ar-
tykułów. To nie jest coś, z czym my możemy ot tak 
się zapoznać albo co znamy z naszych doświadczeń 
i co do czego możemy podjąć decyzję. Nie, to wy-
maga najpierw solidnej pracy w Sejmie, a później, 
jeśli chodzi o Senat, również odpowiednich opinii, 
tak żeby można było z tym się zapoznać. Zdaje się, 
że pan senator Czarnobaj mówił o tym, że były mi-
nister finansów, pan Szałamacha, zapowiadał, że 
właściwie do czerwca ten projekt będzie itd. Panie 
Senatorze, on był. On został zrobiony i 3 czerwca 
został wniesiony, ale przez posłów. Czyli on został 
przygotowany do czerwca w ministerstwie, a jakże. 
Tylko że ministerstwo uznało, że lepiej nie zbierać 
tych wszystkich opinii, nie bawić się, nie męczyć 
się z tymi resortami, z tymi różnymi Lewiatanami 
i innymi organizacjami, bo oni naprzysyłają uwag, 
trzeba będzie to wszystko czytać. Po co to wszystko? 
To oni myk – i do posłów. I posłowie 400 stron, 500 
artykułów… Ta grupa posłów tam podpisanych, jak 
przeczytałem, to sami fachowcy od tego, naprawdę.

(Wesołość na sali)
Oni to wniosą. No i dobrze… Chociaż oczywiście 

niedobrze, Panie Ministrze, bo tak się nie robi.
Ale co się działo dalej? 3 czerwca ten projekt 

został wniesiony do laski marszałkowskiej. A kiedyż 
to odbyło się pierwsze czytanie? Powiedział pan 
minister – nie pan, pański poprzednik, pan minister 
Banaś – że rządowi strasznie się spieszyło i nadal 
się spieszy. No to jak 3 czerwca projekt znalazł się 
w Sejmie, to można by założyć, że 2 tygodnie póź-
niej odbędzie się pierwsze czytanie. Nie, proszę pań-
stwa, pierwsze czytanie odbyło się 5 września. Tak 
to się spieszyło z tym projektem. No, oczywiście jak 
się odbyło 5 września, to następnie projekt doznał 
przyspieszenia. Została powołana podkomisja, która 
po tygodniu przedstawiła sprawozdanie, zebrawszy 
się prawdopodobnie raz lub dwa razy. Następnie ze-
brała się komisja i na jednym posiedzeniu wszystko 
to starannie rozpatrzyła.

Proszę państwa, nad tego rodzaju projektem – pro-
jektem, który integruje tak ważne służby i dotyczy 
kilkudziesięciu tysięcy ludzi, w przypadku którego 
pojawia się cała masa problemów, nie tylko personal-
nych, ale także organizacyjnych, informatycznych 
itd. – pracuje się w takim trybie. Przyparłem tutaj do 
muru pana ministra, bardzo przepraszam, i w końcu 
pan minister przyznał uczciwie – za co dziękuję – że 
pan minister nie wie, dlaczego tych opinii nie skie-
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Minister ten sprawował będzie nadzór, poza instytu-
cjami objętymi tym nadzorem dotychczas…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę o ciszę, 

Szanowni Państwo. Bardzo proszę o ciszę.)
…również nad Morską Służbą Poszukiwania 

i Ratownictwa w Gdyni, Centralną Morską Komisją 
Egzaminacyjną oraz nad Instytutem Morskim 
w Gdańsku.

Druga grupa proponowanych zmian dotyczy prze-
kazania ministrowi właściwemu do spraw gospodarki 
morskiej kompetencji w sprawach związanych z go-
spodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w odniesie-
niu do przedsiębiorstw państwowych i spółek z udzia-
łem Skarbu Państwa funkcjonujących w obszarze tych 
działów.

Część tej nowelizacji dotyczy nowelizacji pra-
wa przewozowego, co jest konsekwencją wyodręb-
nienia żeglugi śródlądowej jako osobnego działu 
administracji rządowej. W tej części nowelizacji 
część kompetencji w zakresie bezpieczeństwa 
transportu w odniesieniu do transportu wodne-
go w żegludze śródlądowej jest przekazywane 
do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej.

Kolejna część nowelizacji dotyczy zmian w usta-
wie o systemie oświaty. Wprowadzono do tej ustawy 
definicje szkoły morskiej, szkoły żeglugi śródlądowej 
oraz szkoły rybołówstwa.

Następna grupa zmian dotyczy wspomniane-
go przeze mnie przekazania pewnych kompeten-
cji Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej. Chodzi tu o wykonywanie uprawnień 
przysługujących Skarbowi Państwa… Te zmiany są 
wprowadzane w związku ze stopniowym wygasza-
niem Ministerstwa Skarbu Państwa.

Jeśli chodzi o przejęcie spółek, to będą to takie 
spółki jak: Chłodnia Szczecińska Sp. z o.o., Gryf 
Nieruchomości Sp. z o.o., Marina Hotele Service 
Sp. z o.o. w likwidacji, P. P. Polska Żegluga Morska, 
Polska Żegluga Bałtycka SA, Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Hydrotechnicznego „Odra 3” Sp. 
z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Port 
Rybacki Gryf” Sp. z o.o., Stocznia Szczecińska Nowa 
Sp. z o.o. w upadłości, Stocznia Szczecińska Porta 
Holding SA w upadłości, Zarząd Morskich Portów 
Szczecin i Świnoujście SA, C. Hartwig Gdynia 
SA, Centrum Techniki Okrętowej SA, Dalmor 
SA, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum 
Techniki Morskiej SA, Polski Rejestr Statków SA, 
Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych 
Sp. z o.o., Siarkopol Gdańsk SA, Stocznia Gdańska 
SA w upadłości, Stocznia Gdynia SA w upadło-
ści, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA, Zarząd 
Morskiego Portu Gdynia SA, Polskie Ratownictwo 
Okrętowe w Gdyni Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo 

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legisla-

cyjnym na piśmie złożyli pan senator Grzegorz 
Bierecki, pan senator Krzysztof Mróz i pan senator 
Piotr Florek.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków? Nie. Dziękuję.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym do ustawy o Krajowej Administracji 
Skarbowej oraz do ustawy – Przepisy wprowadzające 
ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, proszę 
Komisję Budżetu i Finansów Publicznych o ustosun-ę Budżetu i Finansów Publicznych o ustosun- Budżetu i Finansów Publicznych o ustosun-
kowanie się do przedstawionych wniosków i przygo-
towanie sprawozdania.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanych ustaw zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu. Dziękuję.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o działach administracji rządowej oraz niektórych 
innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 293, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 293 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, senatora Arkadiusza Grabowskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.
(Rozmowy na sali)
Może, Panie Senatorze, poczekamy kilka sekund, 

aż państwo opuszczą salę.

Senator Sprawozdawca 
Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo, przypadł mi w udziale zaszczyt 

przedstawienia opinii połączonych komisji – 
Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej – do 
ustawy o zmianie ustawy o działach administracji 
rządowej oraz niektórych innych ustaw.

Jest to ustawa, która jest niejako kontynuacją 
zmian wprowadzonych już nowelizacją ustawy 
o działach. Celem i przedmiotem tej ustawy jest danie 
ministrom do spraw gospodarki morskiej, rybołów-
stwa oraz żeglugi śródlądowej instrumentów praw-
nych niezbędnych do prawidłowego wykonywania 
powierzonych zadań.

Zmiany wprowadzane tą ustawą stanowią kilka 
grup. Pierwsza dotyczy wskazania obszaru nadzoru 
ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej. 
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(senator sprawozdawca A. Grabowski) na niekompatybilność interesów. Podano tu akurat 
przykład Gdańska, kazus gdański. Pan prezydent 
Gdańska, będący prezesem rady nadzorczej spółki 
portowej, na podstawie kontrowersyjnych przepisów 
naliczył podatek 5 lat wstecz. Teraz okazuje się, że 
w sądach administracyjnych port odzyskuje te środki, 
ten nadpłacony niezgodnie z prawem podatek.

Przedłożony projekt ustawy generalnie nie bu-
dził sprzeciwu członków komisji – 9 członków po-
łączonych komisji głosowało za przyjęciem projektu 
w przedłożonej postaci, 3 senatorów wstrzymało się 
od głosu. 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…
Senator Rybicki, bardzo proszę.

Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze Sprawozdawco! Chciałbym zapy-

tać, czy w trakcie posiedzenia komisji ktoś stawiał ta-
kie pytanie: po co burzyć coś, co całkiem nieźle funk-
cjonuje? W ostatnim roku porty w Gdyni i w Gdańsku 
miały najwyższą w historii swojego istnienia liczbę 
przeładunków. Była to wartość rosnąca od wielu, 
wielu lat. W przypadku niektórych kategorii docho-
dziło w porcie w Gdyni do lekkich wahań, ale suma 
przeładunków rosła z roku na rok i, tak jak mówię, 
w minionym roku było w tych 2 portach najwięcej 
przeładunków w historii ich istnienia.

Podobnie jest, jeżeli chodzi o nakłady inwesty-
cyjne na rozwój infrastruktury portowej. Wiemy, że 
obecny zarząd portu w Gdyni realizuje pomysły, które 
były przygotowane przez poprzedni, świetnie funk-
cjonujący zarząd. Obecna władza odwołała prezesa po 
30 latach pracy prezesa, który miał znakomite wyniki. 
Dlaczego? Czy podczas posiedzenia była debata na 
temat tego, czemu te zmiany mają służyć?

Jeżeli chodzi o zmianę zarządzania firmami 
z branży portowej i morskiej, to powiem, że nastę-
puje tu powrót do tradycji zarządzania rodem z PRL, 
czyli do jednoczenia pod zarządem ministerstwa całej 
branży. Do tej pory, jeżeli chodzi o kompetencyjne za-
rządzanie w ministerstwie infrastruktury… Z punktu 
widzenia, powiedziałbym, skuteczności funkcjono-
wania portu ważna jest infrastruktura towarzysząca, 
czyli przewóz towarów koleją i drogami. Całkiem 
nieźle to działało. W imię jakich racji dokonuje się 
tutaj zmiany? Dziękuję bardzo.

Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa 
SA.

Jeśli chodzi o przekazanie kompetencji ministrowi 
właściwemu do spraw żeglugi śródlądowej, to będą 
to uprawnienia właścicielskie w stosunku do Portów 
Odrzańskich SA w likwidacji, Przedsiębiorstwa 
Budownictwa Wodnego w Warszawie SA oraz 
Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Tczewie 
Sp. z o.o. w likwidacji.

Ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa 
będą przekazane uprawnienia Skarbu Państwa w sto-
sunku do Zakładów Sieci Rybackich w Korszach 
SA w likwidacji oraz Przedsiębiorstwa Produkcji 
i Hodowli Ryb Słodkowodnych w Krakowie Sp. z o.o. 
z siedzibą w Dubiu w likwidacji.

Jeśli chodzi o zmiany wnoszone niniejszą usta-
wą… Może wcześniej: jeśli chodzi o uwagi Biura 
Legislacyjnego do projektu ustawy, to zasadniczo 
Biuro Legislacyjne nie wniosło do projektu ustawy 
uwag. Jedyna uwaga dotyczyła art. 23 noweli, któ-
ry w związku z utratą mocy ustawy o efektywno-
ści energetycznej staje się nijako pustym zapisem. 
Przygotowana poprawka zostanie złożona w trakcie 
dyskusji i wyeliminuje ten artykuł z ustawy uchwa-
lonej przez Sejm.

Jeśli chodzi o dyskusję na posiedzeniu komisji, 
to dotyczyła ona właśnie przekazywanych minister-
stwu spółek. W zasadzie głównie chodziło o spółki 
portowe. Tutaj przedstawiciele ministerstwa tłuma-
czyli obowiązujące przepisy prawne z 1996 r., to 
jest przepisy ustawy o portach i przystaniach mor-
skich. Tam były pewne założenia dotyczące udziału 
w nadzorze właścicielskim samorządów terytorial-
nych. Ale założenia te, jak się okazało, nie zostały 
do końca zrealizowane. To znaczy, z jednej strony 
samorządy terytorialne w Gdyni, w Gdańsku miały 
niewspółmierny udział w nadzorze nad podmiotami. 
Było to przykładowo 4 członków rady nadzorczej 
na 9, przy czym na mocy ustawy przewodnictwo 
rady nadzorczej wskazywał bądź pełnił prezydent 
miasta. Ale było to nieadekwatne, ponieważ w za-
łożeniach ustawy o portach i przystaniach było, że 
udział w nadzorze nad tymi spółkami… że będzie to 
niejako powiązane z dokapitalizowaniem tych pod-
miotów przez samorządy terytorialne. Tak się nie 
stało. W ramach omówienia prac komisji wskażę, że 
jeśli chodzi o udział samorządów w kapitałach spółek, 
to wysokość akcji nie przekraczała średnio 2%. Tak 
jak mówię, nieadekwatna liczba członków rady nad-
zorczej, plus przewodniczący, i przewodniczenie rady 
nadzorczej organowi samorządu terytorialnego…

W trakcie posiedzenia komisji przedstawiciele mi-
nisterstwa, a także poseł sprawozdawca – jest to pro-
jekt poselski – wskazywali na przykładzie Gdańska 
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komisji. Jednak z wiedzy, którą posiadam… O ile 
dobrze się orientuję, w przypadku wszystkich rad 
nadzorczych obsadzanych, że tak powiem, z ramienia 
Skarbu Państwa – my nie mówimy o firmach prywat-
nych – jest wymóg zdania egzaminu przed komisją. 
I tyle. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Dziękuję bardzo.
(Senator Arkadiusz Grabowski: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów.
Jest z nami dzisiaj pan minister Jerzy Materna, 

sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy? Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej  
Jerzy Materna:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Jeśli chodzi 

o odpowiedź panu senatorowi na temat…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Ministrze, to 

może zapraszam do mównicy. Bardzo proszę.)
Odpowiadając panu senatorowi na pytanie, dla-

czego ministerstwo przejmuje te kompetencje… 
Uważam, że przed nami stoją wielkie wyzwania. 
Zajmuję się żeglugą śródlądową i mogę powiedzieć, 
że przed nami są wielomiliardowe inwestycje. I wła-
śnie m.in. porty będą nam pomagały w ich realizacji.

W tym obecnym, przyszłym budżecie nie mamy 
środków np. na studia wykonywalności dla dużych 
inwestycji, studia wykonalności dla Odry, dla Wisły, 
dla Kanału Śląskiego. I zaprosiliśmy m.in. wszystkie 
porty, Szczecin, Świnoujście, Gdańsk i Gdynię, po 
to, żeby nas wsparły, pomogły w realizowaniu tego 
studium wykonalności. Będą także pomocne przy 
realizacji tzw. spółki specjalnego przeznaczenia, 
tak by w planie Junckera sięgnąć po duży kapitał. 
Chodzi o tzw. lewarowanie, kilka tych największych 
spółek, jak porty, jak spółki energetyczne, ma wejść 
do spółki specjalnego przeznaczenia, by można było 
w ramach planu Junckera sięgnąć po środki z Banku 
Światowego, z banku europejskiego. One będą bar-
dzo nisko oprocentowane i będą na długi okres. I m.
in tworzymy strumień wpływów do tej spółki. Jest 
prawo wodne, za chwilę będzie zmienione, chcemy, 
aby powstał fundusz żeglugi śródlądowej, tak żeby 
przynajmniej w 30% było zasilenie właśnie tej spół-

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Odpowiadam wprost panu senatorowi Rybickiemu. 

Na ten temat nie było dyskusji. Powiem szczerze, że 
pierwsza część pytania trochę mnie zaskoczyła, po-
nieważ nie widzę związku przyczynowo-skutkowego 
pomiędzy liczbą członków zasiadających w radach 
nadzorczych ze strony samorządu terytorialnego 
a liczbą przeładunków czy pomiędzy składem rady 
nadzorczej a liczbą przeładunków na terenie portu. 
Nie znajduję powiązania tych dwóch spraw.

Myślę, że jeśli chodzi o samą koncepcję, to obecny 
na sali pan minister za chwilę będzie w stanie panu 
wyjaśnić, jakie były intencje i dlaczego zaangażowa-
no w to akurat Ministerstwo Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej, a nie ministerstwo infrastruk-
tury. Na posiedzeniu komisji takiej dyskusji nie było.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Dziękuję…
(Senator Piotr Florek: Ja mam pytanie.)
A, jeszcze pan senator Florek. Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, pan powiedział – a ja też to do-

czytałem w tej chwili – że minister właściwy do spraw 
gospodarki morskiej wykonuje kompetencje właściciel-
skie wobec wielu przedsiębiorstw, w tym, jak widzę, 
spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzial-
nością, czyli przejmuje te kompetencje ministra skarbu. 
Chciałbym tylko dopytać, czy jeśli chodzi o wymogi doty-
czące zasiadania w radach nadzorczych, to w przypadku 
tych wszystkich spółek tutaj wymienionych trzeba mieć 
uprawnienia, czyli nie tylko kurs, jak często się powta-
rza w tej sali, bo kurs to mało, ale i zdany przed komisją 
państwową egzamin w zakresie uprawnień do zasiadania 
w radach spółek Skarbu Państwa. Czy te wymogi w przy-
padku tych spółek obowiązują, czy nie obowiązują?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Odpowiadając znowu, Panie Senatorze, wprost, 

powiem, że nie było to przedmiotem posiedzenia 
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(sekretarz stanu J. Materna) kuje pewne kwestie. Nie może być tak, że np. samorząd 
Gdańska ma udział 2,32%, a w radzie nadzorczej ma 
3 przedstawicieli na 8. Gdynia – to samo. Ma udział 
0,004% i 5 przedstawicieli na 9. No, to się kłóci. W żad-
nym prawie spółek kapitałowych nie może być tak, 
żeby minimalna liczba udziałów, średnio od niecałego 
procenta do 2%… Żeby oni mieli w jednym przypad-
ku 3 na 8, w drugim przypadku 5 na 9, w trzecim 
przypadku 4 na 10… No, to, o czym tu mowa, to jest 
tylko uporządkowanie i nic więcej. Nie ma co z tym 
polemizować. Państwo mogą się nie zgadzać, ale my 
porządkujemy, bierzemy na siebie duże zobowiązania, 
mamy przed sobą duże inwestycje i w związku z tym 
musimy wspomniane kwestie uporządkować.

(Senator Sławomir Rybicki: Panie Ministrze, ale 
zmieniacie coś, co działało dobrze. Tak więc…)

Ale będzie działało jeszcze lepiej.
(Senator Sławomir Rybicki: …pytam o racje, dla 

których to robicie.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Piotr Florek. A potem pan senator 

Kazimierz Kleina.

Senator Piotr Florek:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Ja wrócę do mo-

jego pytania w związku z tym, że minister skarbu 
przekazał wspomniane spółki do ministra gospodarki 
morskiej i żeglugi śródlądowej. Czy w związku z tym 
odnośnie do rad nadzorczych we wszystkich wy-
mienionych tutaj spółkach, których jest mnóstwo… 
Czy będą jakieś zmiany odnośnie do wspomnianych 
rad nadzorczych? Czy zmiany będą wynikały tyl-
ko z bieżących potrzeb, czy rady będą wymieniane? 
Ewentualnie, jeżeli chodzi o wymogi, to czy one po 
przejściu od ministra skarbu w dalszym ciągu będą 
takie same? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej  
Jerzy Materna:
Powiem tak: o ile wiem – a na co dzień się wspo-

mnianymi kwestiami nie zajmuję, bo, jak mówię, do 
mnie należy kompetencja żeglugi śródlądowej – to 
jest normalne działanie rady nadzorczej. Jeżeli widzą 
potrzebę zmiany, no to jej dokonują.

A jeśli chodzi o wymogi, to tak jak dotychczas 
trzeba mieć uprawnienia, zdać egzaminy i nabyć te 

ki specjalnego przeznaczenia. Drugim strumieniem 
będzie… Na każdym stopniu wodnym będziemy 
budowali elektrownie, które, gdy powstaną, będą 
takim następnym źródłem i będą zasilały tę spółkę 
specjalnego przeznaczenia. Będą też m.in. emitowane 
obligacje, tak żeby można było to realizować.

To są duże zadania i musimy branżowo je połą-
czyć. I tutaj nie widzę żadnych złych rzeczy. To tak 
w skrócie odpowiadam na pytania pana senatora. 
Czy jeszcze…

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Na pewno będą pytania.
Pan senator Sławomir Rybicki pragnie zadać takie 

pytanie.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sławomir Rybicki:
Panie Ministrze, aby korzystać z doświadczeń za-

rządów portów, nie trzeba zmieniać ustawy, zmieniać 
nadzoru nad tymi portami. Można po prostu poprosić 
o udział w przedsięwzięciu.

Ale mam konkretne pytanie do omawianej usta-
wy, która zmienia również ustawę o portach i przy-
staniach morskich, a tym samym wyraźnie osłabia 
pozycję przedstawicieli samorządów w radach nad-
zorczych. Relacje między gminą a portem to nie są 
tylko relacje między uczestnikami rady nadzorczej 
czy zarządu. Bo te powiązania nie zawsze wynikają 
z liczby udziałów w relacji między gminą a portem, 
wynikają też z wielu innych relacji i funkcji. I dotych-
czasowy model pokazuje, że wspomniana współpraca 
dawała dobre efekty, porty się rozwijały, otoczenie 
wokół portu, często będące własnością komunalną, 
świetnie się rozwijało. Skąd pomysł takiej zmiany, 
aby tak radykalnie ograniczyć udział i pozycję gmi-
ny, jeżeli chodzi o porty, które leżą na terytorium tej 
gminy czy sąsiadują z terytorium gminy? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej  
Jerzy Materna:
Dziękuję za pytanie. No, powiem wprost: prze-

cież… Przede wszystkim omawiana ustawa jest tak 
zwanym dodaniem kompetencji i przy okazji porząd-
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(sekretarz stanu J. Materna) Nikt nikogo nie eliminuje, ale musimy to uporządko-
wać. Podam przykład z ostatniej, wczorajszej wizyty 
w Gdyni w sprawie tzw. Drogi Czerwonej z portu 
do… To jest inwestycja kosztująca ponad 1,1 miliarda, 
a miasto podeszło do tego tak, że nie zgłosiło tego do 
POIŚ i właściwie nie przystąpiło do projektu. Miasto 
chciałoby mieć 4 przedstawicieli, a tak naprawdę za 
nic nie odpowiadać i najlepiej nic do tego nie dokła-
dać. No, ale dzięki temu, że to spotkanie się odbyło 
w dobrym gronie, sprawy ruszyły do przodu i mam 
nadzieję, że marszałek, porty i miasto napiszą list 
intencyjny, że ta droga będzie włączona do dróg kra-
jowych i że ta inwestycja ruszy. Naprawdę to porząd-
kujemy. Nikt nikogo nie chce wyeliminować, ale…

(Senator Kazimierz Kleina: …eliminujemy.)
Nie chciałbym odpowiadać politycznie…
(Senator Kazimierz Kleina: Nie chcemy, ale eli-

minujemy.)
…bo nie ma sensu bić piany. Naprawdę to porząd-

kujemy, nikt nie chce zrobić nic złego. Przed nami są 
wielkie wyzwania. Port w Gdyni potrzebuje dużych 
inwestycji, ale będziemy go wspierać w tych działa-
niach, bo Gdańsk pięknie się rozwinął, a Gdynia… 
Gdy wczoraj byłem na tym spotkaniu, dużo się do-
wiedziałem, i uważam, że trzeba po prostu wspierać 
jedno, drugie, trzecie… Razem możemy wiele zrobić 
i mam nadzieję, że nikt nikomu nie będzie… Przede 
wszystkim nie będziemy likwidować czegoś, co do-
brze funkcjonowało. Jak już, to będziemy chcieli, 
żeby to funkcjonowało jeszcze lepiej. Duże wyzwa-
nia przed nami, bo naprawdę jest dużo do zrobienia. 
Każdy będzie miał swojego przedstawiciela w radzie 
nadzorczej portu. Naprawdę nie robimy nic takiego, 
co by mogło budzić aż takie obawy. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Jerzy Wcisła, bardzo proszę.
Jest pan senator?
(Senator Piotr Florek: Wcisła jest nieobecny, ale 

ja się zgłaszałem.)
A, no to pan senator Piotr Florek.
(Senator Sekretarz Robert Dowhan: To był senator 

Florek, przepraszam.)
Panie Senatorze, no właśnie. Przepraszam, pan 

senator sekretarz się pomylił. Teraz pan senator Piotr 
Florek, a potem jeszcze pan senator Kleina, który chce 
o coś dopytać. Tak?

Proszę.

Senator Piotr Florek:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Siedzimy obok siebie i stąd takie wątpliwości.

uprawnienia. I można być członkiem… ewentualnie 
przystąpić do rady nadzorczej.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Kazimierz Kleina, bardzo proszę.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Przeszedł pan 

tak dość lekko nad kwestią udziału samorządu w ra-
dach nadzorczych portów, tych o podstawowym 
znaczeniu. Niestety, to nie jest tak, jak pan minister 
mówi, że tu się porządkuje kwestię właścicielskiego 
nadzoru nad sprawami… Jednak zasada, że samo-
rządy dużych miast, gdzie są zlokalizowane porty, 
mają istotny udział we władzach spółek i przedsta-
wiciele władz są przewodniczącymi rady nadzorczej 
w tych portach handlowych… To wynikało z takiej 
zasady wynegocjowanej jeszcze w latach dziewięć-
dziesiątych – ja także w tym uczestniczyłem – kiedy 
rozważano w ogóle wizje i koncepcje funkcjonowania 
portów: czy miały być to porty komunalne, jak w wie-
lu innych krajach na Zachodzie, czy porty państwowe. 
I ta decyzja o udziale samorządów w radach nadzor-
czych była takim konsensusem wynegocjowanym 
ze Związkiem Miast i Gmin Morskich i z wieloma 
innymi partnerami. 

Tak więc pytanie jest takie: czy zamierzając zmie-
nić w tak istotny sposób tę decyzję, prowadziliście 
państwo rozmowy z samorządami regionalnymi 
i miejskimi zmierzające do tego, żeby udział miast 
w rozwoju portów był w dalszym ciągu istotny i za-
uważalny? Bo stwierdzenie, że porządkujecie sprawy 
właścicielskie, właściwie prowadzi do odwrócenia 
dotychczasowej zasady zarządzania portami. Przez 
wiele, wiele lat one funkcjonowały w tym układzie 
i, jak mówiłem, to był ogromny konsensus. Chodziło 
to, żeby włączyć samorządy do władz portów, a nie 
je zmarginalizować. A przecież samorządy nie miały 
decydującego wpływu na te sprawy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Panie Ministrze, bardzo proszę o odpowiedź.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej  
Jerzy Materna:
Jeszcze raz powtarzam, że wszystkie samorzą-

dy będą dalej reprezentowane w radzie nadzorczej. 
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(senator P. Florek) godniu byłem na Politechnice Wrocławskiej, prosząc 
o to, żeby nowe kierunki otworzyć, bo brakuje nam 
hydrologów, brakuje nam… 6 lat temu wygasły wła-
ściwie te zawody i potrzeba nam fachowców do tego, 
żeby projektować. Naprawdę jest to wszystko dobrze 
odbierane i nie widzę zagrożenia. Dziwi mnie takie 
pytanie. Naprawdę nie ma takiego odczucia.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
I jeszcze pan senator Kazimierz Kleina.
A, pani senator… To już pan senator dopyta i wte-

dy panią poproszę, dobrze?
(Senator Kazimierz Kleina: To znaczy ja nie chcę 

dopytać, tylko będzie to kolejne pytanie.)
Rozumiem. Proszę.
(Senator Kazimierz Kleina: Jeżeli się przed kogoś 

wcisnąłem, to ustąpię…)
Nie, proszę.
(Senator Kazimierz Kleina: Pytać?)
Proszę pytać.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Ministrze, oczywiście pan jest jednym, że 
tak powiem, z elementów całej tej układanki, jaka 
w tej chwili powstaje, czyli że wraca Polska branżo-
wa czy resortowa. No, tak jest, prawda? Czyli że np. 
nadzory nad spółkami, nad tematami przechodzą do 
poszczególnych ministerstw branżowych. Ten etap, 
że tak powiem, w historii Polski po 1989 r. myśmy 
przerabiali, jak pewnie pan pamięta – a może nie 
– właśnie dlatego, że ten resortowy układ jeszcze 
z czasów PRL-u właściwie się zdegenerował i skom-
promitował i trzeba było doprowadzić do tego, żeby 
był jeden organ nadzorczy, właścicielski, po to, aby 
oddzielić funkcje regulacyjne od zarządczych, żeby 
po prostu to działało normalnie, jak powinno. Czyli, 
jak rozumiem, państwo w tej chwili wracacie do tego 
systemu, jaki był, że Polska będzie podzielona na 
resort gospodarki morskiej, który będzie nadzorował 
jakieś spółki, np. port itd., i resort infrastruktury, 
gdzie będzie nadzór nad przedsiębiorstwami trans-
portowymi, PKS-ami, różnymi innymi instytucja-
mi… I uważacie, że to będzie lepsze rozwiązanie 
i dzięki temu Polska lepiej będzie funkcjonowała?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzy Materna: Mam 
odpowiedzieć, tak?)

(Senator Kazimierz Kleina: No tak.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Ja bym chciał spytać, Panie Ministrze, o szkol-
nictwo zawodowe. Powiaty prowadzą szkoły średnie 
i zawodowe i jest wiele przykładów dobrej współpra-
cy z przedsiębiorstwami, firmami, szczególnie jeżeli 
chodzi o te zakłady, które inwestują, wspierają, po-
magają, tymczasem widzę, że państwo wracacie tro-
szeczkę do Polski resortowej, bo chcecie mieć władzę 
w zakresie zakładania i prowadzenia szkół morskich, 
szkół żeglugi śródlądowej, szkół rybołówstwa. No, 
tym samym w pewien sposób wchodzicie państwo 
w konflikt z samorządami. To głównie samorządy się 
tymi sprawami zajmują, a państwo idziecie w kierun-
ku szkół resortowych. 

Chciałbym się dowiedzieć, czy to było przemy-
ślane. Czy to jest rzeczywiście dobry kierunek? Czy 
nie można było skorzystać z rozwiązań, które już 
funkcjonują i się sprawdzają? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej  
Jerzy Materna:

Dziękuję. Powiem szczerze, że jestem zdziwiony 
tym pytaniem, bo właściwie jest odwrotnie. To samo-
rządy zgłaszały taki postulat, żebyśmy w końcu objęli 
patronatem szkolnictwo zawodowe. Podchodzimy do 
tego z naprawdę wielkim szacunkiem i jest to bardzo 
dobrze odbierane w samorządach. To właśnie dzięki 
temu, że będziemy wspierać szkoły, że te środki pójdą 
bezpośrednio do szkoły… Bo dotychczas było tak, 
że jak powiaty miały nadzór, to powiaty po prostu 
rozdzielały te środki i one nieraz szły nie w pełni 
do danej szkoły. A dzięki temu, że będziemy mie-
li patronat w różnych częściach Polski, w różnych 
technikach, o różnych specjalnościach… dotyczący 
naszych trzech ministerstw, ważnych, jeśli chodzi 
o rybołówstwo, o żeglugę śródlądową, o gospodarkę 
morską… To jest bardzo dobrze odbierane w szkol-
nictwie i naprawdę nie widzę tu żadnych zagrożeń, 
bo te środki będą trafiały do szkoły. Nie będą trafiały 
do powiatu czy gminy, żeby, powiedzmy, gmina roz-
dzielała te środki. One w 100% trafią poprzez nasz 
resort do tego… Na pewno nie ma obaw co do tego, 
że coś tutaj źle wpłynie… Naprawdę jest to dobrze 
odbierane. Powrót do wielu zawodów, których nie 
było, które zanikły… Ja widzę w swojej żegludze 
śródlądowej… Będziemy otwierać… W zeszłym ty-
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Senator Jadwiga Rotnicka:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, chciałabym pana zapytać 

o pewne stanowisko, o coś, co być może leży tak-
że w gestii ministra gospodarki wodnej. Jesteście 
panowie jak gdyby połączeni wspólnym tematem, 
jakim jest woda i wszystko to, co się z nią wią-
że. Otóż swego czasu zwrócili się do mnie przed-
stawiciele Stowarzyszenia Hydrologów Polskich 
oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Wodnych i Melioracyjnych z prośbą o to, aby przy-
wrócić rangę tzw. uprawnieniom hydrologicznym. 
Uprawnienia hydrologiczne to, że tak powiem, 
stwierdzenie kompetencji osób, które mogą wy-
konywać dokumentację hydrologiczną dla potrzeb 
gospodarowania wodami, ustalania linii brzegowej 
i głębokości koryta, budowy śródlądowych dróg 
wodnych itd. Czy pańskim zdaniem powinno się 
to znaleźć w ustawie – Prawo wodne? Moim zda-
niem, tak. Sądzę, że pańskie ministerstwo także 
jest zainteresowane tym, żeby do łask wróciły te 
uprawnienia, czyli stwierdzenie umiejętności osób 
wykonywających odpowiednie ekspertyzy i doku-
mentację.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej  
Jerzy Materna:
Pani Marszałek! Pani Senator! Ta ustawa chyba 

trochę odbiega od tego, o co pani pyta.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Nie. Ponieważ pan…)
Nie jestem dzisiaj przygotowany do tego, żeby 

konkretnie pani odpowiedzieć. Jeśli chodzi o prawo 
wodne, to ono za chwilę będzie przedmiotem… To 
minister środowiska jest – można powiedzieć – be-
neficjentem tej ustawy. Naprawdę trudno mi dzisiaj 
odpowiedzieć na to pytanie, bo odbiegamy od treści 
ustawy, która jest przedmiotem obrad.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Mogę?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Tak, Pani Senator.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Zapytałam o to dlatego, że pan senator Florek 

pytał o szkolnictwo zawodowe, a jedno z drugim 

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej  
Jerzy Materna:

Jak pan wie, Panie Senatorze, 1 stycznia przyszłe-
go roku przestaje istnieć Ministerstwo Gospodarki… 
Skarbu Państwa.

(Senator Kazimierz Kleina: Skarbu Państwa.)
W związku z tym…
(Senator Kazimierz Kleina: Nie ma wyjścia i trze-

ba to podzielić, dać komuś?)
Uważam, że to jest nawet bardzo dobre. Jak 

mówię, zadania, przed jakimi stoimy dzisiaj, cho-
ciażby nasze Ministerstwo Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej, gdzie środki unijne właści-
wie zostały podzielone… My mamy tylko na jed-
ną Odrzańską Drogę Wodną około 1 miliarda zł, 
a koszt Odrzańskiej Drogi Wodnej to jest ponad 
30 miliardów zł. I co teraz zrobić? Właśnie m.in. 
przynależność takich spółek jak porty, którym… 
Przecież realizujemy dyrektywę unijną, która mówi, 
że do 2030 r. porty powinny mieć swoją drogę wod-
ną, każdy port morski powinien mieć swoją drogę 
wodną. Tak jest w dyrektywie unijnej. My chcemy 
to realizować. A więc po prostu porty powinny być 
przydzielone do ministerstwa, które na co dzień tym 
może gospodarować, dobrze realizować swoje pla-
ny, chociażby wspierać uczelnie, realizować różne 
programy, większe, mniejsze… Naprawdę uważam, 
że to jest bardzo dobry pomysł, i nic złego nie ma 
w tym, co chcemy zrobić. Mówienie o Polsce resor-
towej… Mnie się to kojarzy trochę inaczej… Ale 
naprawdę uważam, że to jest bardzo dobre rozwią-
zanie. I wiem, że będzie podział… Ministerstwo 
Skarbu Państwa przestaje istnieć. Będą cztery ro-
dzaje, kategorie spółek. Jedne będą służyły do le-
warowania, będą potrzebne do tego, żeby ruszyły 
duże inwestycje. Inne zostaną na zawsze, na stałe 
takimi, powiedziałbym, stuprocentowymi spółkami. 
Inne będą sprzedawane – tam, gdzie udział Skarbu 
Państwa wynosi 1% czy 2%. One będą docelowo… 
One po prostu znikną. Częściowo są one, że tak 
powiem, przekazane do innych ministerstw, tam, 
gdzie są… Można powiedzieć: branżowo.

Cóż więcej mogę tu dopowiedzieć? W kółko po-
wtarzamy to samo. Przed nami wielkie wyzwania, 
a budżet jest taki, jaki jest. Musimy to realizować.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Teraz pytanie zadaje pani senator Jadwiga 

Rotnicka.
Proszę, Pani Senator.
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(senator J. Rotnicka) Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej  
Jerzy Materna:

Dziękuję za pytanie. Ja powiem wprost: nasze 
ministerstwo żeglugi śródlądowej powstało po to, 
żeby przywrócić żeglowność na polskich drogach 
wodnych. Mówimy o IV klasie, tzw. międzynaro-
dowej. Za chwilę tutaj będzie procedowana, do-
słownie za chwilę w listopadzie… Wszystko już jest 
przygotowane, Rada Ministrów przyklepała umowę 
AGN. Będzie ratyfikacja umowy AGN. Przystąpimy 
jako jedno z ostatnich państw. To jest umowa przy 
ONZ, z 1996 r. Nasze państwo po prostu nie nale-
ży… Kiedy przystąpimy do tego porozumienia, bę-
dziemy wykonywać te zadania, o których mówiłem. 
Umowa AGN dotyczy 9 szlaków o znaczeniu mię-
dzynarodowym. W Polsce przebiegają trzy: E30, 
czyli Odrzańska Droga Wodna, E40, czyli droga od 
Gdańska przez Warszawę i Brześć na Ukrainę, do 
Dniepru, a Dnieprem do Morza Czarnego, i E70, czyli 
Holandia, Odra, Wisła i dalej do Gdańska i na Litwę. 
To są 3 drogi o znaczeniu międzynarodowym. I my 
po prostu zajmujemy się tymi drogami. Mamy przy-
wrócić żeglowność na tych 3 szlakach. Dlatego mówi-
my tylko o tych 3 szlakach. Czyli przede wszystkim 
Wisła, Odra… To jest nasz priorytet. Traktujemy te 
drogi równorzędnie. Nie jest tak, jak było dotychczas, 
że Wisła, a inni mówili, że Odra… My traktujemy te 
drogi jako drogi o znaczeniu strategicznym dla nasze-
go… Południkowo… Chcemy wzmocnić nasze porty. 
I takie jest nasze założenie: po prostu doprowadzić 
do żeglowności w IV klasie, tzw. międzynarodowej.

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

Proszę bardzo.

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

Omawianą tu ustawą zmieniamy ustawę o systemie 
oświaty. I w art. 4 pkcie 7 noweli dopisujemy ministra 
właściwego do spraw żeglugi śródlądowej i ministra 
właściwego do spraw rybołówstwa, jako ministrów, 
z którymi minister właściwy do spraw oświaty powi-
nien konsultować rozporządzenie w sprawie nadzoru 
pedagogicznego. Mowa tutaj o akcie wykonawczym. 
To jest de facto delegacja do wydania tego rozporzą-
dzenia. I teraz tak: w przypadku innych ustaw takie 
rozporządzenia wykonawcze, akty wykonawcze – to 
znaczy mam na myśli akty już zastałe, czyli te, które 

się poniekąd wiąże, tyle tylko, że specjaliści od 
dokumentacji hydrologicznej są po studiach wyż-
szych. Ja tylko informuję o tym, że warto by było 
coś takiego wprowadzić. Jeżeli pańskie minister-
stwo też jest tym zainteresowane, to warto by było 
wesprzeć taki program.

Wicemarszałek Maria Koc:

Czy pan minister ma coś do dodania w tej sprawie?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzy Materna: Nie, 
nie mam.)

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Pan senator Kleina, bardzo proszę.

Senator Kazimierz Kleina:

Ja przepraszam, że tak pytam…
(Wicemarszałek Maria Koc: Nie trzeba przepra-

szać. Proszę pytać.)
…ale są to sprawy, które są dla mnie ważne, któ-

rymi w większym czy mniejszym stopniu się zajmo-
wałem i zajmuję. Bardzo mi się podobało stwierdzenie 
pana ministra, że dobrze, że do spraw gospodarki 
morskiej włączone są także ciągi żeglugi śródlądowej, 
czyli Szczecin, Świnoujście, Odra, Wisła, Gdynia, 
Gdańsk. To jest jasne.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzy Materna: Jest 
taki obowiązek)

Czy nie uważa pan minister, że do spraw pana 
resortu powinny być niejako włączone także inne 
ciągi komunikacyjne? Oczywiste jest, że połą-
czenie portu z zapleczem… Mówimy tu nie tylko 
o drodze lądowej, śródlądowej, ale także o drodze 
kołowej czy kolejowej. To są integralne elementy 
układu transportowego. Wydaje się nawet, że porty 
niekoniecznie muszą być połączone ze stoczniami. 
Ba, nie muszą być nawet powiązane z przedsiębior-
stwami żeglugowymi. Port jest, że tak powiem, 
elementem drogi. Czy zatem do spraw waszego 
ministerstwa nie powinny należeć także te inne, 
że tak powiem, ciągi?

(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję panu.)
Żeby było racjonalnie i żeby była ta logika, o któ-

rej pan minister mówił.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę, Panie Ministrze.
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(senator J. Czerwiński) to, co mnie szczególnie interesuje i martwi, to jest to, 
Panie Ministrze, że nie było konsultacji z Komisją 
Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego – a jak 
wiemy, w tym przypadku samorząd został wyparty 
z partycypacji w zarządzaniu portami morskimi. 

Czy nie uważa pan, że jednostki samorządu teryto-
rialnego, wielkie polskie miasta powinny jednak móc 
wypowiedzieć się w sposób swobodny w procesie 
stanowienia tego prawa, skoro ogranicza im się w tej 
materii kompetencje? To jest pierwsze moje pytanie.

I drugie. Panie Ministrze, ja się bardzo cieszę 
z tych słów, które był pan uprzejmy powiedzieć, doty-
czących użeglugowienia i Wisły i Odry, ale chciałbym 
też zapytać – choć być może to nie jest pytanie wprost 
do pana – o logikę pewnych inwestycji czy postępo-
wań podejmowanych przez rząd, w którym pan także 
pracuje. Ja nie rozumiem tej logiki, a mianowicie bu-
dowy trasy, europejskiego korytarza transportowego 
Via Carpatia i wzmacniania Kłajpedy jako silnego 
portu na Litwie. Czy rząd ma świadomość tego, że 
buduje konkurencję dla Gdyni, Gdańska, Szczecina 
i Świnoujścia? Czy osłabianie potencjału polskich 
portów morskich to jest żywotny interes państwa 
polskiego? Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej  
Jerzy Materna:
Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to uważam, 

że w legislacji w trakcie prac w komisji, zarówno 
w Sejmie, jak i teraz w Senacie, mogą przecież uczest-
niczyć te podmioty, o których pan mówił, że zostały 
ograniczone ich prawa. Uważam więc, że to było ra-
czej nieuzasadnione… Chodziło nam… Czasami jest 
tak, że inicjatywy poselskie też mają prawo… I skoro 
jest taka inicjatywa poselska, to po prostu przyspiesza 
to nam pewne prace. Ja nie widzę tu żadnych złych 
elementów w tym, że nie było to konsultowane. Nie, 
nie widzę takiego ograniczenia.

Jeśli chodzi o to, co pan tu… Jeśli chodzi o drugie 
pytanie, to jestem zdziwiony. Czy to znaczy, że mamy 
nie robić żeglowności na Wiśle, bo…

Senator Waldemar Sługocki:
Nie, mamy ją robić na Wiśle i na Odrze, ale nie 

wiem, dlaczego wspieramy Via Carpatia i mocno 
budujemy potencjał konkurencyjnego wobec portów 
polskich portu w Kłajpedzie. Tego nie rozumiem. 

zostały wydane na podstawie starych przepisów – zo-
stają prolongowane na 18 miesięcy, o czym stanowi 
art. 39. W ustawie, którą rozpatrujemy, w 3 przypad-
kach dajemy 18 miesięcy na wydanie nowego aktu 
wykonawczego. Ale co do rozporządzenia, o którym 
tu mowa, takiej prolongaty nie ma. 

I pytanie jest takie: czy nie należałoby dopisać 
jeszcze jednego ustępu w sprawie prolongaty, utrzy-
mania w mocy rozporządzenia wykonawczego. Tutaj 
może być tylko jedna uwaga: że już wcześniej wspo-
mniana kwestia powinna być konsultowana z mi-
nistrem do spraw gospodarki morskiej. I być może 
ponieważ jest to ta sama osoba, ale zakresowo jest to 
inne rozporządzenie… Być może dlatego to umknęło. 
Jak mówię, nie ma w przepisach przejściowych pro-
longaty czy też utrzymania w mocy rozporządzenia 
wykonawczego, do którego delegacja jest w art. 35 
ust. 6 ustawie o systemie oświaty.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej  
Jerzy Materna:
Dziękuję.
Panie Senatorze, o ile wiem, to nie ma tutaj obaw, 

jeśli chodzi o to, że nie ma wspomnianej prolongaty. 
Co więcej mogę powiedzieć? Nie ukrywam, że akurat 
nad tą ustawą, że tak powiem, nie siedzę, jestem po 
prostu w zastępstwie, bo akurat minister, który jest 
właściwy w przypadku tej ustawy, który zajmuje się 
tą ustawą, jest na posiedzeniu komitetu stałego i po 
prostu go tutaj nie ma. Z tego, co wiem, wynika, że 
nie ma we wspomnianej kwestii zagrożenia, nie ma 
tu obaw. Tyle mogę tu powiedzieć.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I jeszcze pan senator Waldemar Sługocki. Proszę.

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

Ja mam dwa pytania. Jedno natury legislacyjnej. 
Mianowicie przebieg prac legislacyjnych wynikał 
z tego, że ustawa jest przedłożeniem poselskim, a za-
tem nie było tu konsultacji międzyresortowych. Ale 
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(senator W. Sługocki) jednak, że myślę, iż jeżeli chcemy budować silną 
Polskę w Unii Europejskiej w XXI wieku, jeżeli 
chcemy mieć dobre relacje w wymianie handlowej, 
jeżeli chcemy wykorzystywać korytarze śródlądowe 
i budować potencjał polskich portów morskich, to jed-
nak powinniśmy się najpierw, w pierwszym rzędzie 
skoncentrować na naszych potencjałach. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
To był czas na zadawanie pytań.
Bardzo dziękuję. Więcej pytań nie ma.
(Senator Kazimierz Kleina: Ja mam pytanie.)
Panie Senatorze, ale tylko pod warunkiem, że 

będzie to pytanie, a nie swobodna wypowiedź… Na 
dyskusję za chwilę będzie czas i będzie można wy-
głaszać swoje opinie.

Proszę o krótkie i zwarte pytanie.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marszałek, ja mam pytanie, krótkie pytanie. 

Proszę o odpowiedź na piśmie ewentualnie… Proszę 
o przedstawienie… No, wybiła mnie pani marsza-
łek z rytmu, ale już wracam do formy. Mam prośbę 
o przedstawienie programu inwestycyjnego dla ma-
łych portów. To na piśmie…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzy Materna: 
Dobrze.)

I jeszcze… Pod nadzór ministra gospodarki mor-
skiej weszły spółki związane z gospodarką morską. 
W tym spisie, o którym mówił nam pan senator, są 
też spółki, które nie są związane z gospodarką mor-
ską ani śródlądową. Z czego to wynika? Czy to był 
przemyślany klucz doboru?

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej  
Jerzy Materna:
Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Z tego, 

co wiem, to raczej one wszystkie są powiązane z go-
spodarką morską. Może jest tam jakaś spółka, która 
może nie bezpośrednio, tylko pośrednio…Trudno mi 
odpowiedzieć na to pytanie.

(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze. Dziękuję 
bardzo.)

Jest ich ponad 60 i wszystkich nie znam.

Dlaczego rząd polski wzmacnia port litewski, a nie 
wzmacnia portów… Gdzie jest logika, gdzie spójność 
w tym, co pan proponuje? Jak powiedziałem, Panie 
Ministrze, jestem bardzo rad z tego, co pan powie-
dział, czyli że rząd mocno postawił na użeglugowie-
nie Odry i Wisły i na wzmocnienie polskich portów 
morskich, ale oczywiście powiązanych korytarzami 
śródlądowymi, czyli tymi dwiema głównymi, stra-
tegicznymi – jak pan powiedział, i słusznie – droga-
mi wodnymi. Jak to się ma jednak do wzmacniania 
sprawy tego transeuropejskiego korytarza transpor-
towego – w kwestii którego my, Polacy, i rząd Prawa 
i Sprawiedliwości występujemy z wnioskiem do 
Komisji Europejskiej – i do wzmacniania Kłajpedy? 
Dlaczego to się wzmacnia? Czy nie powinniśmy 
nadać… No, jeżeli tak ma być w jakimś horyzoncie 
czasowym, w dalekiej przyszłości, to może jednak 
najpierw powinniśmy włożyć wysiłek intelektualny, 
i pieniądze, środki finansowe, i siły w relacjach mię-
dzynarodowych i postawić na polskie porty morskie? 
Czy nie jest to logiczne?

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej  
Jerzy Materna:
To pytanie, powiem szczerze, trochę odbiega od 

przedmiotu ustawy. Ale ja uważam, że to bardzo do-
brze, że Via Carpatia powstanie – mówimy o drogo-
wej S19 – i że ona pociągnie od Litwy, od Kłajpedy… 
Ja tu naprawdę nie widzę… Bardzo dobrze, że jest 
taka inicjatywa. Mamy po stronie zachodniej S3 
i cieszymy się z tego, że znad Bałtyku będzie moż-
na dojechać do Adriatyku. Uważam, że tak samo 
Via Carpatia może spełniać taką rolę i wzmacniać 
wszystkie kraje pośrednie na całej trasie. I nie widzę 
tu żadnych… Konkurencja czasem jest nawet dobra. 
I nie widzę tu zagrożenia.

Wicemarszałek Maria Koc:
Jeszcze pan senator Sługocki.
(Senator Mieczysław Augustyn: Oj, daj spokój.)

Senator Waldemar Sługocki:
To już ostatnie… I oczywiście dam już w tej kwe-

stii spokój, zgodnie z sugestiami kolegów. Powiem 
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drogi wodne, zwłaszcza północ – południe, a nie 
wschód – zachód. Porty funkcjonują przecież w pew-
nym otoczeniu – otoczeniu samorządowym, bo one 
leżą w miastach. A miasta to infrastruktura. Bez tej 
infrastruktury… Bez koordynacji infrastruktury 
z portami, a portów z miastami w sprawie tej infra-
struktury te porty będą miały problemy. Pomysł na 
ustawę, tę ustawę, którą uchwaliliśmy, zdaje się, 15 lat 
temu, był taki, żeby interes państwa, które powinno 
mieć wpływ na porty, połączyć z interesem samo-
rządu, który też powinien mieć wpływ na porty. Ja 
rozumiem zdenerwowanie pan senatora Kazimierza 
Kleiny, który pracował nad tą ustawą i uważał, że por-
ty, te duże porty nie powinny być do końca i w pełni 
skomunalizowane, a teraz słyszy, że jest ustawa, która 
w ogóle wypycha samorządy z tych 3 dużych portów. 
Tak, wypycha, dlatego że przedstawiciel samorządu 
w radach nadzorczych tych portów, tych 3 dużych, 
Gdyni, Gdańska, Szczecina-Świnoujścia, miał być 
i był przedstawicielem samorządu. Samorząd musiał 
mieć przynajmniej… Inaczej: Skarb Państwa był za-
bezpieczony przez to, że miał zawsze, i musiał mieć, 
o 1 przedstawiciela więcej niż samorząd. W związku 
z tym zawsze mógł przegłosować samorząd. Ale jed-
nocześnie samorząd miał znaczący wpływ. Mówienie, 
że to jest powrót do właściwej proporcji… To co, 
w sytuacji, gdy samorząd miał 2% udziału w spółce, 
a miał 3 albo 2 przedstawicieli, przywrócenie właści-
wej proporcji, jak rozumiem, polegałoby na tym, że 
jeżeli samorząd ma 1% udziału, to ma pół nogi czy 
pół stopy swego przedstawiciela w radzie? To jest 
oczywiście zmierzanie w bardzo złą stronę, to będzie 
tworzyło problemy w relacjach między samorządem 
a Skarbem Państwa na terenie portów i w ich otocze-
niu. Dotychczas to świetnie funkcjonowało, więc dzi-
wię się, że to zmieniamy. I to jest sprawa generalna.

Ale oprócz tego jest coś, co bym nazwał lex 
Horała od nazwiska posła z Gdyni, który był rad-
nym w Gdyni i który prowadził tę ustawę w Sejmie, 
był sprawozdawcą ustawy. O co chodzi? Chodzi o to, 
że przy tej okazji dokonano drobnej zmiany, która 
powoduje, że członkowie rad nadzorczych spółek za-
leżnych w tych 3 dużych portach nie muszą posiadać 
uprawnień zgodnych z ustawą, czyli nie muszą być 
na kursie i zdać egzaminu dla członków rad nadzor-
czych. Otóż to jest sytuacja, która jest kuriozalna. 
22 czerwca bowiem do rad nadzorczych spółek pod-
ległych Zarządowi Morskiego Portu Gdańsk prezes 
zarządu tego portu zgłosił kilku nowych członków. 
Byli to: Paweł Żytkiewicz, lat 27, szef młodzieżówki 
PiS w Gdyni; Michał Bełbot, radny PiS z Gdyni, 31 
lat, asystent posła Marcina Horały; Marek Dudziński, 
24-letni radny dzielnicowy z Gdyni, student ekonomii, 
politologii; Roman Dambek, sekretarz zarządu powia-
towego PiS w Gdyni, asystent Anny Fotygi; Jacek 
Milewski, prawnik, syn radnego PiS z Gdańska, bar-

Wicemarszałek Maria Koc:

To już koniec wypowiedzi. Tak, Panie Ministrze?
Bardzo dziękuję.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzy Materna: 
Dziękuję.)

Więcej pytań nie ma.
Szanowni Państwo, informuję, że przedstawi-

ciel rządu zobowiązał się do udzielenia pisemnej 
odpowiedzi na pytania zadane przez pana senatora 
Kazimierza Kleinę.

Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu poproszę pana senatora Andrzeja 

Stanisławka.
Bardzo proszę, Panie Profesorze.

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Chciałbym zgłosić poprawki do ustawy o zmianie 

ustawy o działach administracji rządowej oraz niektó-
rych innych ustaw. Poprawki do art. 20 dotyczą zmia-
ny liczby członków rady naukowej. Jest propozycja 
zmniejszenia ich liczby – z 11 do 10. Chodzi o to, że 
2 przedstawicieli miało Ministerstwo Rozwoju. W ten 
sposób wróciłaby równowaga i każdy z ministrów 
miałby po 1 przedstawicielu. Przedstawiciel mini-
stra rozwoju regionalnego będzie mógł uczestniczyć 
w pracach rady z głosem doradczym. W kolejnym 
punkcie doprecyzowujemy, dodając wyrazy „rozwo-
ju regionalnego”… Jest też poprawka do art. 23. To 
znaczy chodzi o skreślenie całego tego artykułu jako 
bezzasadnego. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I bardzo proszę, pan marszałek Bogdan 

Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Marszałek! Panie Ministrze!
Mamy tu podobną sytuację jak w punkcie poprzed-

nim. Ustawa jest przygotowana przez rząd, a projekt 
zostaje złożony przez posłów. Nie ma konsultacji mię-
dzyresortowych, żeby, jak pan minister stwierdził, 
było szybciej i sprawniej. Ale to wcale nie oznacza, że 
lepiej. Ta ustawa to jest ustawa dość skomplikowana, 
powiedziałbym nawet, że bardzo skomplikowana, bo 
zmienia różne fragmenty funkcjonowania gospodarki 
morskiej, portów itd. Ona jest dość skomplikowana.

Ja pochylę się tylko nad kwestią relacji porty – 
samorządy. Oczywiście ważne jest, żeby tworzyć 
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(senator B. Borusewicz) Szanowni Państwo Senatorowie! Pragnę odczytać 
komunikat. Zgodnie z decyzją marszałka Senatu ju-
trzejszy dzień obrad, tj. 4 listopada, Senat rozpocznie 
od rozpatrzenia punktu siódmego: ustawa o ratyfikacji 
Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy 
między Unią Europejską i jej państwami członkowski-
mi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z dru-
giej strony, sporządzonej w Astanie dnia 21 grudnia 
2015 r. Bezpośrednio po rozpatrzeniu tego punktu 
zostanie przeprowadzone głosowanie w tej sprawie. 
Następnie zostaną rozpatrzone punkty od ósmego do 
trzynastego dotyczące okolicznościowych projektów 
uchwał w sprawie ustanowienia roku 2017 rokiem 
osoby lub wydarzenia. Głosowania w sprawie tych 
uchwał zostaną przeprowadzone po ich rozpatrzeniu. 
Głosowania w sprawie pozostałych punktów porząd-
ku obrad zostaną przeprowadzone pod koniec posie-
dzenia Senatu. Bardzo dziękuję.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piątego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 295, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 295 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, pana senatora Mieczysława 
Augustyna, o przedstawienie sprawozdania komisji. 
Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Mieczysław Augustyn:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Projekt ustawy zyskał pełne poparcie zarówno 

w Sejmie, jak i w naszej komisji. Ustawa porządkuje 
i jednocześnie niejako zrównuje w uprawnieniach 
ZUS-u i jego klientów, usuwa stan niepewności wy-
stępujący szczególnie po stronie ubezpieczonych, 
którzy do tej pory, ze względu na brzmienie art. 84, 
nie mogli być pewni tego, jak może być liczona… 
Chodzi o decyzję o obowiązku zwrotu nienależnego 
świadczenia. W ustawie przesądza się, że nie może 
ona być wydana po upływie 5 lat od ostatniego dnia 
okresu, za który pobrano nienależne świadczenie. 
Wszyscy członkowie komisji opowiedzieli się za tym 
przedłożeniem.

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 widzę zgłoszeń.

Dziękuję, Panie Senatorze.

dzo znaczącego i wpływowego radnego z Gdańska. 
8 dni później ci nowi przedstawiciele musieli zostać 
na skutek interwencji ministra odwołani, ponieważ 
okazało się, że jednak muszą mieć ukończone kursy 
i zdane egzaminy dla członków rad nadzorczych. 
I teraz ta ustawa sprawia, że oni nie będą musieli 
mieć takich uprawnień, ponieważ ona oddziela czy 
odwiązuje ustawę samorządową, która przewidywała 
takie sytuacje, od ustawy o portach. Czyli panowie, 
których wymieniłem, za chwilę zostaną powołani 
i wejdą do rad bez kursów i konkursów – to jest ja-
sne. Przy tej okazji bardzo zakamuflowano opera-
cję… Bo jeżeli chodzi o operację samorządową, to 
jest tam jasno określona kwestia przewodniczącego 
rady nadzorczej – ma to być przedstawiciel Skarbu 
Państwa. Zmniejszenie liczby przedstawicieli samo-
rządów w radach nadzorczych 3 dużych portów… Ta 
sprawa personalna została bardzo mocno zakamuflo-
wana i dziwię się po prostu, że przy okazji prac nad 
taką ustawą prowadzone są tego typu, nazwijmy to, 
malutkie działania… Dziękuję.

(Senator Józef Łyczak: Kiedyś były większe.)

Wicemarszałek Maria Koc:

Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożył pan senator Andrzej Stanisławek.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu pragnie ustosunkować 

się do przedstawionych wniosków?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej  
Jerzy Materna:

Popieramy poprawkę, a jeśli chodzi o polemikę 
pana marszałka Borusewicza, to nie chciałbym dalej 
polemizować. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Infrastruktury oraz 
Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej o ustosunkowanie się do przedstawionych 
wniosków i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu. Dziękuję bardzo.
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(wicemarszałek M. Koc) dotyczących ustawy o zmianie ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy 
o świadczeniach przedemerytalnych, druk nr 296.

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach 
przedemerytalnych wprowadza przepisy umożliwia-
jące zaliczenie okresu pobierania świadczenia pielę-
gnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub 
zasiłku dla opiekuna osoby niepełnosprawnej do 
okresów uprawniających do nabycia prawa do zasiłku 
dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalne-
go. Warunkiem zaliczenia wymienionych okresów 
jest utrata prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub 
zasiłków opiekuńczych spowodowana śmiercią osoby, 
która była objęta opieką.

Zasadność wprowadzenia tego rozwiązania 
wynika z faktu, że okres sprawowania opieki nad 
osobami niepełnosprawnymi należy traktować 
analogicznie do okresu zatrudnienia, w zakresie 
możliwości zaliczenia tego okresu do okresu 365 
dni uprawniających do nabycia prawa do zasiłku 
dla bezrobotnych, jak również do okresu uprawnia-
jącego do nabycia prawa do świadczenia przedeme-
rytalnego. Pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego, 
specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla 
opiekuna ma na celu częściową rekompensatę za-
kończenia aktywności zawodowej spowodowanego 
koniecznością sprawowania stałej opieki nad nie-
pełnosprawnym członkiem rodziny, dlatego zasad-
ne jest traktowanie przez ustawodawcę tej formy 
aktywności podobnie do zatrudnienia, w zakresie 
możliwości uzyskania prawa do zasiłku dla bez-
robotnych oraz świadczenia przedemerytalnego 
po utracie prawa do wskazanych świadczeń zwią-
zanych z opieką.

Podczas procedowania projektu rządowego zarów-
no w Sejmie, jak w komisji senackiej panowała zgod-
ność co do zasadności proponowanych uregulowań.

Proponuje się, aby omawiana ustawa weszła w ży-
cie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Wydatki na finansowanie świadczeń dla pro-
jektowanej grupy uprawnionych będą ponoszone 
z Funduszu Pracy w ramach kwot określonych co-
rocznie w planie finansowym Funduszu Pracy na 
finansowanie zasiłków dla bezrobotnych, które są 
wypłacane przez powiatowe i miejskie urzędy pracy, 
oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, wy-
płacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
W latach 2017–2026 szacowana kwota wydatków 
Funduszu Pracy będących skutkiem finansowym 
ustawy wyniesie łącznie 921 milionów 200 tysięcy zł.

Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Komisja 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej wnosi 
o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek, w brzmie-
niu zawartym w przedłożonym Senatowi druku. W tej 
sprawie głosowano jednogłośnie za. Dziękuję.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister ro-
dziny, pracy i polityki społecznej. Jest dzisiaj z nami 
pan minister Stanisław Szwed, sekretarz stanu 
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
tej ustawy?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Pani 
Marszałek, bardzo dziękuję za poparcie Senatu. Tak 
że dziękuję…)

Dziękuję…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: …temat jest 
oczywisty.)

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 widzę zgłoszeń. Dziękuję bardzo.

Otwieram dyskusję.
Dla porządku informuję, że senator Maciej Łuczak 

złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję. Dziękuję panu ministrowi. 
Dziękuję państwu.

Aha, pan minister zostaje do kolejnej ustawy.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szóste-

go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz 
ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 296, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 296 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, senatora Andrzeja 
Kamińskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji. 

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Kamiński:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej sprawoz-
danie komisji z dnia 18 października tego roku z prac 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Panie Senatorze, jeżeli dobrze zrozumiałem, mó-
wimy o sytuacji przepracowania roku pracy, czyli 
365 dni, żeby zdobyć uprawnienie. Czyli to jest ana-
logicznie do prawa do zasiłku dla bezrobotnych. To 
samo będzie obowiązywało w tym przypadku. Jeżeli 
ktoś opiekuje się przez rok osobą niepełnosprawną, to 
nabędzie prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Senator Jerzy Czerwiński:
Ja to skonkretyzuję, Panie Ministrze, mimo 

wszystko. Załóżmy, że ktoś pracował przez pół roku, 
a potem przez pół roku opiekował się osobą niepeł-
nosprawną. Czy te dni można liczyć łącznie? Czyli 
to będzie 365 dni łącznie: dni pracy plus półroczna 
opieka. Nie wiem, czy jasno…

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:
Tak, to będzie… Powiem tak: będzie się to łączyło, 

będzie razem… Czyli to będzie liczone jako okres 
zatrudnienia. Czyli opieka plus… To będzie tak. Ale 
może jeszcze pani dyrektor by potwierdziła, że tutaj 
tak samo… Tak.

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

dzę zgłoszeń.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 

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

Otwieram dyskusję.
Do dyskusji zapisał się pan senator Jan Rulewski.
Bardzo proszę.
Potem pan senator Antoni Szymański.

Senator Jan Rulewski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Procedujemy właśnie nad ustawą z dnia 6 paź-

dziernika 2016 r. o zmianie ustawy o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy. Tak dobrze się 
złożyło, że zajmowaliśmy się tym tematem wspólnie, 
choć w innych miejscach – to znaczy minister Szwed 
w Sejmie, jak pamiętam z relacji, a ja w Senacie.

Wprawdzie ustawa ma charakter, jak tu się pi-
sze, rządowy, to w gruncie rzeczy ma ona charak-
ter, powiedziałbym, parlamentarny, a nawet więcej, 
bo obywatelski, a to dlatego, że pracowała nad tym 
jeszcze trzecia instytucja, czyli organizacja poza-
rządowa. Teraz jej nazwy nie pamiętam… To była 

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś pragnie zadać takie pytanie? Nie widzę 
zgłoszeń.

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej.

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

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Pani 
Marszałek, dziękuję. Temat jest znany. Jest to bar-
dzo potrzebne, tak że bardzo dziękuję Wysokiemu 
Senatowi za poparcie ustawy.)

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwa-

jące nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela 
rządu związane z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

(Senator Jerzy Czerwiński: Tak.)
Pan senator Jerzy Czerwiński. Bardzo proszę.
Panie Ministrze, zapraszam tutaj, bo jest… Zapraszam 

tutaj, do mównicy, bo jest pytanie do pana ministra.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Chciałbym zadać to pytanie po to, żeby potem nie było 

trudności interpretacyjnych dotyczących zastosowania 
przepisu. A mianowicie dodajemy jeszcze jedną pozycję 
do katalogu okresów, które mogą być włączane do 365 dni 
w roku, który to okres jest wymagany, żeby dostać m.in. 
zasiłek dla bezrobotnych. Proszę powiedzieć: czy to musi 
być 365 dni sprawowania opieki, czy też może to być 
mniejsza liczba dni, która z innymi liczbami, z dniami 
wynikłymi z innych podstaw, zsumuje się do 365 dni? 
Czy jasno się wyraziłem w swoim pytaniu?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:
Dziękuję, Pani Marszałek.
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(senator J. Rulewski) Druga sytuacja. Może się zdarzyć, że sam opie-
kun ulegnie, że tak powiem, dysfunkcji zdrowotnej, 
niekoniecznie związanej z pełnieniem tej funkcji, 
i że nie będzie mógł podjąć działalności zarobkowej, 
a tym bardziej znaleźć miejsca pracy. I konieczne jest, 
aby taka osoba stała się podopiecznym urzędu pracy.

Trzeci przypadek dotyczy istnienia konfliktu mię-
dzy osobą podlegającą opiece a samymi opiekuna-
mi. Zważmy, że chodzi tu o sytuację dysfunkcyjną. 
Mamy do czynienia z osobami, których dysfunkcja 
polega na znacznej utracie zdrowia, niekoniecznie 
tylko fizycznego.

I wreszcie najwyraźniej wskazany przeze mnie 
przypadek. Myślę, że minister Szwed podzieli tu moje 
zdanie. Instytucja opiekuna jest dobra. Dobre jest to, 
że państwo wynagradza taką osobę świadczeniem, 
specjalnym zasiłkiem. Jego wysokość jest nikła, ale 
pozwala egzystować w stopniu przynajmniej dosta-
tecznym w dramatycznej sytuacji zaistniałej w danej 
rodzinie, w momencie, gdy zdrowie bliskiej osoby 
– tylko takich osób dotyczy to świadczenie – ule-
gło znacznemu pogorszeniu i wymaga ona niemalże 
całodobowej opieki. Takie świadczenie ma jeszcze 
inną wartość. Pozwala na korzystanie ze świadczeń 
z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Tak jak powiadam, niemal wszyscy się tu z tym 
zgadzamy, taka osoba w pewnym momencie pozo-
stawiana jest sama sobie w konfrontacji z rynkiem 
pracy, na pozycji, powiedzmy, niemalże przegranej. 
Po 20–30 latach opieki nad kimś ona nic nie uzy-
skała, a wręcz straciła wszelkie możliwości zawodo-
we i puka do drzwi urzędu pracy. Puka, ale obecne 
ustawodawstwo nie pozwala jej się zarejestrować 
z uwagi na warunek pracy – opieka pielęgnacyjna 
nie była do tej pory traktowana jako praca. Taka 
osoba powinna najpierw znaleźć gdzieś pracę, za-
trudnić się pod jakimkolwiek pozorem, by uzyskać, 
powiedziałbym, taki status 365 dni, a potem skorzy-
stać z możliwości, jakie ustawodawstwo daje oby-
watelom. I dlatego jest ta ustawa. Jednak, tak jak 
powiadam, nie we wszystkich przypadkach, także 
wyjątkowych, powiedzmy szczerze, w przypadkach 
śmierci… Ja proponuję, żeby te inne przypadki też 
były objęte ustawą.

Wysoka Izbo, muszę to powiedzieć tonem niemal-
że dramatycznym. Wiem, że od roku 2013… Nawet 
rząd Platformy przeciwstawiał się temu stanowisku, 
choć uległo ono jakiemuś takiemu zmiękczeniu i po-
jawiły się zapowiedzi, że będzie to uwzględnione. 
Zgadzano się co do tego, że te osoby powinny być 
objęte ustawą, ale nie znalazło to uznania w stanowi-
sku rządu. Potem nastąpił koniec pracy parlamentu.

Najbardziej chodzi mi o to – wracam do wątku 
czwartego – żeby daną osobą zajmowała się rodzina 
i żeby w rodzinie, jeśli liczy ona więcej niż 2 oso-
by, czyli osobę podlegającą pielęgnacji i opiekuna, 

organizacja pozarządowa zajmująca się problematyką 
osób niepełnosprawnych. Uczestniczyła ona czynnie 
w pracach przez to, że złożyła petycję. Właśnie pe-
tycja uruchomiła prace nad tą ustawą. A mnie było 
dane w 2013 r. zajmować się tym zagadnieniem. 
I Senat doszedł już, że tak powiem, pod kołnierzyk 
tych spraw, gdyż przedstawił projekt rozwiązania. 
Niestety, ze względu na zakończenie kadencji sprawa 
tak ważna się nie sfinalizowała. Dobrze więc się stało, 
że wprawdzie po 3 latach, ale wracamy do tematu. 
Tym razem jednak inicjatorem tych zmian jest rząd, 
co jest ostatnio rzadkością w naszym parlamencie.

Jak zauważyłem, zarówno w Sejmie, jak i tu, 
w Senacie, podczas prac komisji, kontrowersji nie 
było. Ja jestem podobno znany jako poszukiwacz kon-
trowersji. Ale tym razem chcę właśnie wskazać, że nie 
to mną kierowało, może nawet rzadko kiedy kieruje, 
chociaż zgłaszam propozycję poprawienia tej ustawy.

Mianowicie, jak wiadomo, ustawa obejmuje przy-
padek… właściwie tylko 2 przypadki, które powo-
dują, że opiekunowie mogą się stać kandydatami do 
stanięcia w kolejce do urzędu pracy. Pierwszy przy-
padek to śmierć osoby, którą się zajmują. A drugi 
przypadek, oczywisty, to taki, że ta osoba utraci na 
podstawie orzeczenia stopień niepełnosprawności lub, 
jeśli jest dorosła albo powyżej 16 lat, straci stopień 
niepełnosprawności znaczny. Zatem jest to ustawa, 
która prawie precyzyjnie określa, kiedy te osoby po 
spełnieniu warunków takich jak pozostali bezrobotni, 
o których tu już mówiono, chociażby tego warunku, 
że w ciągu 18 miesięcy pracują co najmniej 12 mie-
sięcy, z tego tytułu mają możliwość uzyskania statusu 
bezrobotnego wraz z różnym katalogiem świadczeń.

Jednak przedmiotem mojej poprawki jest sytuacja 
pozostałych. Jacy to pozostali? Mógłbym wymienić 
kilkanaście przypadków, ale nie będę Wysokiej Izby, 
która znana jest z kompetencji, wyręczał. Jednak mu-
szę wspomnieć przynajmniej o 3, żeby uzasadnić 
swoją poprawkę.

Który z opiekunów lub opiekunek osób niepeł-
nosprawnych przynajmniej może liczyć w zakresie 
realizacji swoich słusznych oczekiwań – równych 
może, choć niepołączonych 3 znakami „równa się” 
– na pomoc państwa? No więc może się zdarzyć sy-
tuacja – i zdarza się taka sytuacja – że osoba niepeł-
nosprawna po prostu ze względu na wiek lub inne 
okoliczności staje się podopiecznym domu opieki spo-
łecznej. W tej sytuacji oczywiście pomoc opiekuna 
fizycznego, a więc członka rodziny, jest zbyteczna. 
Może właśnie w tej sytuacji się zdarzyć tak, że po 
iluś tam latach, po nienaturalnym wypaleniu zawodo-
wym w wieku ponad 50 lat opiekun nie będzie mógł 
podjąć działalności zawodowej lub będą obiektywne 
przeszkody na rynku pracy.
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(senator J. Rulewski) niekoniecznie z jej rodziny. Panie Ministrze, stąd 
prośba o konsekwencję, powiedziałbym, w pana 
wrażliwości i przyjęcie tej poprawki.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora 

Szymańskiego. Zapraszam.

Senator Antoni Szymański:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Moja wypowiedź będzie krótka, gdyż zmiana 

w ustawie jest niekontrowersyjna. Ona nie wywo-
łała kontrowersji podczas posiedzenia komisji – cała 
komisja głosowała za, co przedstawił pan senator 
Andrzej Kamiński w swojej wypowiedzi jako repre-
zentant komisji rodziny. Chciałbym pokazać pewien 
ciąg zdarzeń, które w tej sprawie mają miejsce.

Kilka miesięcy temu przyjęliśmy rozwiązanie, 
zgodnie z którym świadczenie pielęgnacyjne może 
przysługiwać obojgu rodzicom, jeśli jest w rodzinie 
więcej niż 1 dziecko niepełnosprawne. Ta sprawa 
przez wiele lat nie była tak załatwiona. Orzeczenie 
trybunału do tego obligowało, ale rozwiązania w prze-
pisach prawnych nie było. Dopiero dosłownie kilka 
miesięcy temu udało się to rozwiązanie przyjąć.

Dzisiaj przyjmujemy – jestem przekonany, że jutro 
będziemy głosowali pozytywnie, to znaczy za tym 
rozwiązaniem – kolejne rozwiązanie dla osób, które 
skorzystały ze świadczenia pielęgnacyjnego. Chodzi 
o to, żeby one mogły skorzystać z zasiłku przedeme-
rytalnego, jeśli jest taka potrzeba, bądź z innych moż-
liwości, jakie daje ustawa o promocji zatrudnienia.

Chciałbym również w swojej wypowiedzi za-
znaczyć, że jutro będziemy pracować nad ustawą, 
nową ustawą – złożoną bodaj wczoraj do Sejmu 
– czyli ustawą „Za życiem”, której zadaniem jest 
spowodowanie, aby warunki dla rodzin, dla kobiet, 
które są w ciąży problemowej, które rodzą dziecko 
niepełnosprawne, były jak najlepsze. To dzisiejsze 
rozwiązanie poprzedza rozwiązania tej ustawy „Za 
życiem”, ale jest rozwiązaniem kompatybilnym, jest 
rozwiązaniem, które idzie w tym samym kierun-
ku, a mianowicie takim, by rodzice, którzy mają 
dzieci niepełnosprawne, mogli się nimi jak najlepiej 
opiekować. Chciałbym zaznaczyć, że ta ustawa po-
przedza ustawę „Za życiem”, która jutro będzie … 
W obecnej kadencji przyjęliśmy wiele rozwiązań – 
począwszy od 500+, a skończywszy na tej ustawie, 
o której rozmawiamy – sprzyjających rozwiązaniu 
problemu kobiet będących w, jak mówimy, ciąży 
trudnej czy w ciąży kryzysowej. Są to rozwiązania 
niezmiernie ważne. Dziękuję za uwagę.

istniała możliwość rotacji osób, które zajmują się 
chorym. Trudno z mocy ustawy niejako nakazywać, 
żeby osobą dotkniętą znaczną niepełnosprawnością 
zajmowała się wyłącznie, od początku do końca, jedna 
osoba. Jest to w gruncie rzeczy także pewien rodzaj 
niepełnosprawności, nierówności na tle pełnienia ja-
kiejś specyficznej i specjalistycznej opieki. I dobrze 
by było, gdyby w tej rodzinie następowała zmiana, 
gdyby było wzajemne wsparcie.

Oczywiście rząd, zwłaszcza minister finansów… 
I ja tu chcę podziękować ministrowi Szwedowi za to, 
że w bogatej korespondencji z obecnym ministrem 
finansów dowodził, że zastrzeżenia rządu są zbyt 
daleko idące, wręcz niezrozumiałe. Rząd dowodzi, 
że nie ma na to pieniędzy, że wzrośnie… no i że tak 
w ogóle to trzeba by zmienić orzecznictwo. Ja z tego 
wnioskuję, że ministrowie finansów to jest specyficz-
ny sort. Nie będę mówił jaki.

Proszę państwa, z jakim zjawiskiem społecznym 
my mamy do czynienia? Oto mamy do czynienia 
z sytuacją losową w rodzinie. Przypadki niepełno-
sprawności liczone w Polsce na 300 tysięcy… No, 
200 tysięcy osób objętych tą pomocą…

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Grzegorz Czelej)

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie Senatorze, 
czas.)

Panie Marszałku, już kończę. To są sytuacje, 
w których znajdujemy prawdziwych samarytan – 
tak trzeba ich nazwać – w tych rodzinach. Oni 
rezygnują z pracy albo w ogóle jej nie podejmują 
i za te 520 zł, czyli za tyle, ile sami potrzebują, 
żeby przeżyć – jeśli to w ogóle jest możliwe – po-
dejmują się tej opieki. A gdy ta opieka wygasa, ze 
względów od nich niezależnych, na rynku pracy 
nie mają praw takich, jakie mają zwykli pracow-
nicy, często świadomie nadużywający tej formu-
ły. Już ostatnie zdanie. Czym państwo ryzykuje, 
a w zasadzie co państwo na tym zyskuje? Wpisało 
sobie przecież w konstytucję zasadę objęcia ubez-
pieczeniem… Państwo nie musi budować domów 
pomocy społecznej, państwo wolne jest od koniecz-
ności zapewnienia innych form pomocy. A czym 
ryzykuje? Że przez pół roku będzie płacić zasiłek 
dla bezrobotnych wynoszący maksymalnie 863 zł 
brutto – brutto, czyli część z tego wraca do państwa 
– a na ogół tym, że będzie płacić 660 zł, bo po pół 
roku koniec z tym pierwszym. To jest nawet mniej, 
niż ta osoba miała w chwili opieki… Ryzykuje, ale 
nie jest powiedziane, że ta osoba nigdy nie podej-
mie innej działalności, choćby… To już naprawdę 
ostatnie zdanie. Ona potem mogłaby, po przeszko-
leniu i dzięki pomocy instytucji na rynku pracy, 
zawodowo podjąć się opieki nad innymi osobami, 
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czyli mała nowelizacja, dotyczy najbardziej tragicz-
nej sytuacji, czyli takiej, kiedy umiera osoba, którą 
się opiekowano. Dajemy opiekunom prawo nabycia 
świadczenia pielęgnacyjnego bądź prawo do zasił-
ku dla bezrobotnych. Była taka propozycja, którą 
przedstawiałem w imieniu naszego resortu, aby tą 
regulacją objąć również te osoby, które utraciły sto-
pień niepełnosprawności. To rozwiązanie nie znalazło 
się w tym projekcie z prostej przyczyny: jesteśmy, że 
tak powiem, zmuszeni również do naprawienia czy 
do zbudowania nowego systemu orzecznictwa. Bo 
dzisiaj mamy 7 systemów orzecznictwa, czyli ten 
system kompletnie się… 

Jeśli chodzi o koszty, to gdybyśmy wprowadzili to 
rozwiązanie w ciągu 10 lat, bo taka jest perspektywa, 
gdybyśmy przyjęli te rozwiązania w 100% – wszyscy 
w jednym momencie, co oczywiście jest niemożli-
we – to koszty byłyby na poziomie 20 miliardów zł. 
Ponieważ przyjmowaliśmy niższe koszty, na poziomie 
1 miliarda zł, to nie zdecydowaliśmy się na ten krok. 
Póki nie zrobimy nowej ustawy o orzecznictwie, nie 
uporządkujemy tego systemu, trudno byłoby wpro-
wadzać takie rozwiązania, ale zgadzam się z tym, że 
należy to zrobić. I mam nadzieję, że za rządów Prawa 
i Sprawiedliwości uda nam się tego dokonać.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, w trybie 

sprostowania…)
Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze, ja podziwiam pańską dużą wie-

dzę, ale w tym przypadku rozminął się pan z moim 
stanowiskiem i, jak myślę, z ogólnym stanowiskiem 
co do… My nie mówimy o nakładach na osoby, które 
zajmują się niepełnosprawnymi, są ich opiekunami. 
My mówimy o sytuacji, w której te osoby już nie 
są opiekunami, bo albo umarła osoba podlegająca 
opiece, albo nastąpiły, tak jak wskazałem, inne oko-
liczności. I wtedy takich kosztów nie będzie, bo, jak 
twierdzę, w warunkach dobrego rynku… dzięki bu-
dowie dobrego rynku pracy, Panie Ministrze – a wie-
rzę w to, że pan o tym myśli, może nawet marzy – te 
osoby w ogóle nie będą się zgłaszać do urzędów pracy.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:
No, tu zgoda. Ta ustawa reguluje sytuację, gdy 

traci się status opiekuna, bo ktoś umiera. I dlatego ma 

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie, pan se-

nator Łuczak i pan senator Mikołajczyk złożyli swoje 
przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 
złożył na piśmie pan senator Rulewski.

Zamykam dyskusję.
Proszę o przeczytanie komunikatów.
(Senator Jan Rulewski: Pan minister nie odpo-

wiedział.)
A, przepraszam bardzo.
Czy pan minister chce ustosunkować się do przed-

stawionych wniosków?
Zapraszam.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Króciutko odniosę się do wystąpienia pana se-

natora Jana Rulewskiego. Podzielam pana empatię 
dotyczącą osób niepełnosprawnych, ich opiekunów, 
bo tym tematem zajmujemy się od wielu lat, ale w tej 
chwili nie możemy przyjąć tej poprawki. Przyczyna 
jest prosta: musimy zbudować nowy system opieki, 
wsparcia dla osób niepełnosprawnych, bo dzisiaj tak 
naprawdę funkcjonują 4 systemy. Opiekunowie dzie-
ci niepełnosprawnych… Jest rozwiązanie dotyczące 
wysokości kwoty świadczenia pielęgnacyjnego – od 
1 stycznia wynosi ono 1 tysiąc 400 zł bez kryterium 
dochodowego. Mamy specjalny zasiłek opiekuńczy 
dla osób dorosłych w wysokości 520 zł – tu już, jak 
widzimy, mamy dużą różnicę i kryterium dochodowe 
na poziomie 623 zł. Mamy grupę, która po wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego… Po wcześniejszych 
niekonstytucyjnych rozwiązaniach wprowadzonych 
przez poprzedni rząd – prezentowałem ten wniosek – 
trybunał jednoznacznie stwierdził, że nie można dzie-
lić opiekunów osób niepełnosprawnych ze względu 
na wiek powstania niepełnosprawności, więc została 
przygotowana ustawa o zasiłku dla opiekunów, czyli 
pojawiła się kolejna kategoria. I jest jeszcze jedna ka-
tegoria, czyli osoby, które nabyły prawo do emerytury 
ze względu na niepełnosprawność dziecka.

W naszym kraju funkcjonują 4 różne grupy zaj-
mujące się tym samym zagadnieniem, czyli osobami 
niepełnosprawnymi – czy to dziećmi, czy to doro-
słymi. I to bezwzględnie trzeba uregulować. Został 
powołany międzyresortowy zespół, który pracuje nad 
rozwiązaniami. To, nad czym dzisiaj dyskutujemy, 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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29. posiedzenie Senatu w dniu 3 listopada 2016 r.
Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. 

Komunikaty

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej w sprawie rozpatrzenia wniosków do 
ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadcze-
niach przedemerytalnych – druk senacki nr 296 – od-
będzie się w dniu 4 listopada o godzinie 8.30 w sali 
nr 179.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych w sprawie rozpatrzenia wniosków 
zgłoszonych na dwudziestym dziewiątym posiedze-
niu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o usługach 
płatniczych oraz niektórych innych ustaw, druk se-
nacki nr 310, do ustawy o Krajowej Administracji 
Skarbowej, druk senacki nr 312, oraz do usta-
wy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej 
Administracji Skarbowej, druk senacki nr 313, od-
będzie się w dniu jutrzejszym o godzinie 8.00 w sali 
nr 217.

Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej w sprawie rozpatrzenia wniosków zgło-
szonych w toku debaty nad ustawą o zmianie ustawy 
o działach administracji rządowej oraz niektórych 
innych ustaw – druk nr 293 – odbędzie się w dniu 
jutrzejszym o godzinie 9.30 w sali nr 176.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 10.00.
O godzinie 10.00 przystąpimy do rozpatrzenia 

punktu siódmego porządku obrad: ustawa o ratyfi-
kacji Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współ-
pracy między Unią Europejską i jej państwami człon-
kowskimi itd.

Dziękuję bardzo.

się to uprawnienie, że można otrzymać świadczenie 
pielęgnacyjne lub zasiłek dla bezrobotnych – w za-
leżności od tego, w jakiej jest się sytuacji. Bo jeżeli 
chodzi o świadczenie przedemerytalne, to trzeba mieć 
spełnione określone warunki stażu i wieku – 60 lat…

(Senator Jan Rulewski: Tak.)
…i 25 lat stażu – żeby nabyć takie prawo. W takiej 

sytuacji jest to możliwe.
W orzecznictwie, jak liczyliśmy… Jeżeli ktoś to 

traci, to wtedy traciłby też prawo do opieki, ale li-
czyłby się dalej jako opiekun. Dlatego to wyliczenie, 
które przedstawiałem, tego właśnie dotyczyło. Ale, 
jak mówię, cały problem jest w tym, że trzeba upo-
rządkować ten system, który niestety…

(Senator Jan Rulewski: To jest inna sprawa.)
…został, Panie Senatorze, jak pan dobrze wie, 

przez pana rząd, rząd poprzedni, dokładnie rozmon-
towany. I tak to niestety dzisiaj wygląda. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Jeszcze raz bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej o ustosunkowanie się do 
przedstawionych wniosków i przygotowanie spra-
wozdania.

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

Proszę o przeczytanie komunikatów.

Senator Sekretarz Robert Dowhan:
Komunikaty.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 18 minut 43)

(sekretarz stanu S. Szwed)



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

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam posiedzenie.
Bardzo proszę senatorów sekretarzy o zajęcie 

miejsc przy stole prezydialnym.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siód-

mego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy 
o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między 
Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, 
z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z dru-
giej strony, sporządzonej w Astanie dnia 21 grudnia 
2015 r.

Witam na posiedzeniu Senatu ambasadora 
Republiki Kazachstanu, pana Ałtaja Abibułajewa; 
bardzo serdecznie witam. (Oklaski)

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 297, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 297 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej, pana senatora 
Grzegorza Napieralskiego, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Napieralski:
Panie Marszałku! Panie Ambasadorze! Wysoka 

Izbo!
Celem uchwalonej przez Sejm na posiedze-

niu 6 października 2016 r. ustawy jest wyrażenie 
przez parlament zgody na dokonanie przez prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji umowy 
o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między 
Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, 
z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej 
strony.

W tym roku, w sierpniu, odbyła się wizyta pre-
zydenta Kazachstanu, pana Nazarbajewa. Ta wizy-
ta moim zdaniem była też pokazaniem gotowości 

i chęci do obustronnej współpracy między Polską 
a Kazachstanem.

Ustawa, którą dzisiaj przyjmujemy, jest ustawą 
bardzo ważną, gdyż Kazachstan jako lider regionu 
wykazuje dużą chęć współpracy z Unią Europejską, 
jak również z jej krajami, a szczególnie z Polską. Dla 
nas Kazachstan może być bardzo dobrym partnerem 
i gospodarczym, i politycznym, ale też możemy się od 
siebie bardzo dużo nauczyć. Ta ustawa pokazuje, że na 
wielu płaszczyznach możemy nawiązać współpracę 
– i gospodarczą, i naukową, i na niwie nowych tech-
nologii i rozwiązań, ale również, co ważne dla Polski, 
surowcową. Kazachstan jako lider regionu bardzo ak-
tywnie zabiega o współpracę z Unią Europejską. Na 
posiedzeniu komisji dużo rozmawialiśmy o tym, jaka 
jest rola Kazachstanu w regionie, jaka jest tak naprawdę 
rola współpracy między Kazachstanem a Polską, co 
możemy wspólnie zrobić w tych relacjach na rzecz Unii 
Europejskiej i na rzecz nas jako państwa, co możemy 
zrobić, żeby mieć wpływ na to, co się dzieje w regionie, 
gdzie Kazachstan jest dzisiaj naturalnym liderem. I to 
w trudnym regionie, dlatego że ma 2 potężnych sąsia-
dów – z jednej strony Chiny, a z drugiej strony Rosję. 
A jednak bardzo umiejętnie i bardzo konsekwentnie 
rozwija się, staje się państwem nowoczesnym, pań-
stwem, które aspiruje do tego, aby być państwem na 
miarę naprawdę całego globu.

Chciałbym, korzystając z obecności pana ambasa-
dora, prosić dzisiaj Wysoką Izbę, abyśmy przyjęli tę 
ustawę, poparli ją. Taka jest rekomendacja naszej ko-
misji. Ale chciałbym, żeby ta ustawa była przyjęta jed-
nogłośnie, przez aklamację, dlatego że wymaga tego…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Przez aklama-
cję? Nie ma takiej możliwości. Nie ma.)

(Senator Waldemar Kraska: Jednogłośnie.)
(Rozmowy na sali)
Wiem, Panie Marszałku.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Głosujemy. 

Nie ma. Nie może nas pan namawiać do tego, co jest 
niemożliwe.)

Wiem, Panie Marszałku. To był zwrot, Panie 
Marszałku, bardzo grzecznościowy i…

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 03)
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29. posiedzenie Senatu w dniu 4 listopada 2016 r.

Ustawa o ratyfikacji Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi...

(senator sprawozdawca G. Napieralski) Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania do pani minister? 

Nie ma.
To dziękuję bardzo, Pani Minister.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa nie zapisał się do 

głosu.
Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania.
Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 

przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto z państwa się wstrzymał?
(Głos z sali: Chwileczkę.)
Jeszcze chwileczkę poczekamy.
(Senator Piotr Zientarski: Bo nie działa.)
(Senator Jan Rulewski: Działa, działa.)
(Głosy z sali: Działa.)
Działa. Proszę państwa, ja zapewniam państwa, 

że działa. Wszyscy już, tak?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 70 senatorów, 69 – za, 1 senator wstrzy-

mał się od głosu. (Głosowanie nr 2)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w spawie ustawy o ratyfikacji Umowy 
o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między 
Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jed-
nej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, 
sporządzonej w Astanie dnia 21 grudnia 2015 r.

Bardzo proszę pana ambasadora o podejście. 
Wręczę panu ambasadorowi uchwałę Senatu. 
(Oklaski)

(Senator Jan Rulewski: Flaga europejska by się 
przydała.)

Jest, Panie Senatorze. Tam stoi, proszę bardzo. Jak 
pan nie widział, to…

(Głos z sali: Jest.)
Jest, jest. Bardzo dobrze.
(Wesołość na sali)
Jest już od dawien dawna.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dziewią-

tego porządku obrad: drugie czytanie…
(Głos z sali: Ósmego.)
No, ja mam zapisany dziewiąty. Przepraszam bar-

dzo, to jest jakaś pomyłka… Oj, pominąłbym ósmy, 
przepraszam.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego 
porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały 
w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława 
Biegańskiego.

(Marszałek Stanisław Karczewski: W przenośni.)
W przenośni, oczywiście.
…Z racji tego, że jest tutaj ambasador Kazachstanu, 

co jest dla nas, myślę, bardzo ważne i też pokazuje, 
jaka jest wartość tej umowy dla samego Kazachstanu. 
Rekomenduję przyjęcie tej ustawy. Dziękuję, Panie 
Marszałku. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
senatora sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie? 
Nie.

Dziękuję.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister spraw 
zagranicznych.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos?
Witam na posiedzeniu panią minister Renatę 

Szczęch.
Pani Minister, czy pani pragnie zabrać głos? Nie. 

Dziękuję bardzo.
Ale mogą być pytania do pani minister. Ja w tej 

chwili pytam…
Pani Minister, bardzo proszę, bo pan senator chce 

zadać pytanie. Bardzo proszę. Zapraszam panią mi-
nister do mównicy. Dobrze? Przepraszam, mamy taki 
zwyczaj.

A jak już pani minister podejdzie, to pan senator 
Jackowski zada pytanie.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Minister, ja mam pytanie: ile krajów człon-

kowskich ratyfikowało już tę umowę i którym Polska 
jest krajem? Dziękuję. To wszystko.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Renata Szczęch:
Na chwilę obecną mamy taką informację, że raty-

fikowało ją już 11 krajów Unii Europejskiej. Jesteśmy 
kolejnym, tak że…
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29. posiedzenie Senatu w dniu 4 listopada 2016 r.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława Biegańskiego

Wybrany został przez mieszkańców swego miasta na 
Częstochowianina Stulecia.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 
2017 Rokiem Władysława Biegańskiego, by w setną 
rocznicę jego śmierci oddać hołd temu zasłużonemu 
lekarzowi, który swoje życie poświęcił dobru wspól-
nemu.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do 
uczelni medycznych i samorządu zawodowego o po-
pularyzację postaci Władysława Biegańskiego – wzo-
ru postawy lekarza: humanisty, badacza, społecznika.

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

Pozwólcie państwo, że jeszcze w kilku sło-
wach przybliżę sylwetkę pana dra Władysława 
Biegańskiego, postaci rzeczywiście mało znanej, ale, 
jak myślę, bardzo wybitnej i wiele znaczącej, jeżeli 
chodzi o Polską medycynę.

Pan dr Władysław Biegański, wielki lekarz, na-
ukowiec, filozof, etyk, pedagog i społecznik, żył na 
przełomie XIX i XX w. Był to okres rozbiorów Polski 
i policyjnego terroru. Zaborcy gnębili wszelkie prze-
jawy patriotyzmu i dążenia do postępu.

Koniec życia dra Biegańskiego przypadł w czasie 
I wojny światowej. W 1901 r. założył Towarzystwo 
Lekarskie Częstochowskie i został jego pierwszym 
prezesem. Założone przez dra Biegańskiego towa-
rzystwo działa do dzisiaj, zachowało swoją histo-
ryczna nazwę i jest obecnie oddziałem Polskiego 
Towarzystwa Lekarskiego.

Dr Władysław Biegański na stałe osiedlił się 
w Częstochowie, gdzie pracował i tworzył swoje 
dzieła, znaczące dla wielu medycznych specjalności, 
pionierskie w zakresie metodologii wiedzy medycznej 
i logiki lekarskiej. Tworzył podstawy współczesnej 
deontologii lekarskiej.

Analizując życie i osiągnięcia dra Władysława 
Biegańskiego, należy zadać sobie pytanie, dlacze-
go jego nazwisko przez lata było tak mało znane 
w Polsce i świecie. Odpowiedź na to pytanie jest jedna 
i właściwie bardzo prosta: bo urodził się w małym 
miasteczku w Księstwie Poznańskim, a resztę ży-
cia spędził w niewielkim prowincjonalnym mieście 
Częstochowa – moi koledzy w czasie posiedzenia 
komisji oburzali się na określanie Częstochowy jako 
miasta prowincjonalnego, no ale trzeba powiedzieć, 
że w tym czasie Częstochowa była takowym miastem 
– w związku z czym pracował z dala od ośrodków 
naukowych i kulturalnych, w okresie rozbiorów Polski 
i w czasie I wojny światowej. Czy wobec tego, w ta-
kich warunkach mógł pracować i tworzyć nowoczesną 
medycynę, filozofię i logikę? Okazuje się, że tak.

Urodził się w 1857 r. w małym miasteczku 
Grabów nad rzeką Prosną w Księstwie Poznańskim. 
Wychowywał się w rodzinie wielodzietnej, szkołę 

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez senatora Waldemara Kraskę. Projekt zawar-
ty jest w druku nr 165, a sprawozdanie znajduje się 
w druku nr 165 S.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Ustawodawczej, senatora Waldemara Kraskę, 
o przedstawienie sprawozdania komisji w sprawie 
projektu uchwały.

Senator Sprawozdawca 
Waldemar Kraska:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Ustawodawczej 

przedstawić państwu projekt uchwały w spra-
wie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława 
Biegańskiego. Komisja na posiedzeniu w dniu 12 paź-
dziernika br. rozpatrzyła w pierwszym czytaniu 
przedstawiony przez wnioskodawców projekt uchwa-
ły, wprowadziła do niego poprawki i wnosi o przy-
jęcie przez Senat załączonego jednolitego projektu 
uchwały. Pozwolę sobie przeczytać państwu projekt 
uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w spra-
wie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława 
Biegańskiego.

„29 stycznia 1917 r. zmarł Władysław Biegański, 
wybitny lekarz, badacz, etyk.

Doktor Władysław Biegański po studiach 
w Warszawie, Berlinie i Pradze osiedlił się w 1883 r. 
w Częstochowie, obejmując kierownictwo Szpitala 
imienia Najświętszej Maryi Panny oraz stanowiska 
lekarza miejskiego i lekarza Kolei Warszawsko-
Wiedeńskiej. Uczynił z małego prowincjonalnego 
szpitala w Częstochowie ośrodek naukowy – «małą 
klinikę», której dorobek porównywano z dorobkiem 
ośrodków uniwersyteckich.

Władysław Biegański w ciągu 35 lat pracy 
w Częstochowie ogłosił drukiem 132 prace z dzie-
dziny medycyny i filozofii. Był prekursorem kilku 
dziedzin medycyny, w tym neurologii, kardiologii, 
ortopedii. Napisał kilka podręczników medycznych 
oraz dzieł filozoficznych dotyczących logiki, etyki 
i teorii poznania. Społecznik, założył Towarzystwo 
Lekarskie Częstochowskie, częstochowski od-
dział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 
Towarzystwo Dobroczynne dla Chrześcijan i czę-
stochowskie Muzeum Higieniczne. Popularyzował 
oświatę sanitarną, w szczególności zasady higieny, 
wygłaszając liczne odczyty.

Władysław Biegański jest jednym z wybitniej-
szych przedstawicieli polskiej szkoły filozoficzno-le-
karskiej. Wywarł znaczący wpływ na rozwój polskiej 
medycyny, etyki i logiki. Przyczynił się również do 
rozwoju Częstochowy – miasta, w którym pracował. 

(podsekretarz stanu R. Szczęch)
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(senator sprawozdawca W. Kraska) się liczba przypadków chirurgicznych. Biegański or-
ganizuje laboratorium, kupuje pierwszy mikroskop 
– wiele dni spędził na próbach wybarwiania prątków 
Kocha – wprowadza zasady aseptyki i antyseptyki. 
Szpital staje się miejscem spotkań, nauki, konsultacji, 
konsyliów dla lekarzy z miasta i regionu.

Działalność ta owocowała publikacjami pełnymi 
interesujących i oryginalnych obserwacji klinicznych. 
Po pewnym czasie prowincjonalny szpital często-
chowski staje się ośrodkiem naukowym, małą kliniką, 
której dorobek porównywano z dorobkiem ośrodków 
uniwersyteckich. Jak określił to dr Karol Rosenfeld, 
„szpital był świątynią, w której lekarze czerpali nie 
tylko miłość wiedzy, zapał i natchnienie do pracy, 
lecz czerpali jeszcze wiarę i zaufanie we własne siły”.

W 1896 r. dr Biegański przekazuje kierownictwo 
szpitala prof. Wrześniowskiemu, a sam poświecą 
się pracy naukowej. Pomimo absorbujących zajęć 
zawodowych i aktywności społecznej w ciągu 35 lat 
pracy w Częstochowie ogłosił drukiem 132 prace 
w zakresie medycyny i filozofii. Śmiało można po-
wiedzieć, że w wielu dziedzinach medycyny było 
on prekursorem, współtworzył podstawy kształtu-
jących wówczas dopiero dziedzin medycyny: neu-
rologii, kardiologii, chorób wewnętrznych, chorób 
zakaźnych, chirurgii i ortopedii. Napisał wiele pod-
ręczników takich, jak m.in.: „Diagnostyka różnicz-
kowa chorób wewnętrznych”, „Wykłady o chorobach 
zakaźnych ostrych”, „Zagadnienia ogólne z teorii 
nauk lekarskich”.

Wiele czasu poświęcał popularyzacji zasad hi-
gieny. Prowadził szeroką akcję oświaty sanitarnej, 
walki z chorobami zakaźnymi, tworzenia ambulato-
riów fabrycznych, zwalczania alkoholizmu; był też 
krzewicielem kultury fizycznej. Swoim działaniem 
zapoczątkował w 1917 r. utworzenie biblioteki miej-
skiej.

W czasach współczesnych Biegański był nazywa-
ny „profesorem bez katedry”, ponieważ swoje prekur-
sorskie prace pisał z dala od ośrodków uniwersytec-
kich. W 1914 r. Uniwersytet Jagielloński proponował 
Władysławowi Biegańskiemu objęcie katedry logiki, 
ale ze względu na zły stan zdrowia dr Biegański nie 
zdecydował się na to. Zmarł 23 stycznia 1917 r. na 
dławicę piersiową. Pochowany jest na cmentarzu Kule 
w Częstochowie.

Wysoki Senacie, Panie Marszałku, w imieniu 
Komisji Ustawodawczej proszę o przyjęcie tej uchwa-
ły.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

średnią ukończył w Piotrkowie Trybunalskim. Od 
dziecka wykazywał niezwykłe zdolności intelektu-
alne, miał fenomenalną pamięć, interesował się hi-
storią i filozofią. Duży wpływ na rozwój tych cech 
jego osobowości wywarła matka oraz siostra samouk, 
która uczyła młodsze rodzeństwo, a także wybitni 
nauczyciele gimnazjum męskiego w Piotrkowie 
Trybunalskim. 

W 1875 r. zapisał się na Wydział Lekarski 
Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Już w cza-
sie studiów interesował się filozofią i uczęszczał na 
wykłady z tej dziedziny. W 1880 r. otrzymał dyplom 
lekarza. Rok później przyjął posadę lekarza ziemskie-
go we wsi Kcynia w guberni kałuskiej w Rosji, gdzie 
pracował przez 2 lata.

W 1882 r. wyjeżdża do Berlina i Pragi czeskiej, 
aby uzupełnić wykształcenie i zapoznać się z postę-
pami w naukach medycznych. Uczęszcza na wykłady 
znanych profesorów: Frerichsa, Henocha, Westphala, 
Virchowa. Studia w Berlinie obudziły w nim zami-
łowanie do pracy naukowej. Rok później wraca do 
Królestwa Polskiego i osiedla się w Częstochowie, 
mieście wówczas zaniedbanym, prowincjonalnym. 
Nawet Jasna Góra była wtedy okupowana przez 
rosyjski garnizon. W 1885 r. Biegański żeni się 
z Mieczysławą Rozenfeldówną, piękną, bardzo pra-
cowitą i wykształcona kobietą, która jest pierwszą 
korektorką i recenzentką jego prac.

Pan dr Władysław Biegański był tytanem pracy. 
Po przyjeździe do Częstochowy objął kierownictwo 
szpitala im. Najświętszej Maryi Panny, przyjął stano-
wisko lekarza miejskiego i lekarza Kolei Warszawsko-
Wiedeńskiej. Był też lekarzem fabrycznym – pra-
cował w ambulatoriach fabryki worków jutowych 
w podczęstochowskim Błesznie i w zakładach włó-
kienniczych Mottego. Prowadził także prywatną 
praktykę lekarską.

Szpital im. Najświętszej Maryi Panny projektu 
Henryka Marconiego, znanego włoskiego architekta, 
mimo pięknej zewnętrznej klasycystycznej formy 
w środku był w opłakanym stanie. Zacytuje opinię 
dra Karola Rozenfelda z tamtych czasów: była to 
stara, nędzna i brudna rudera, która zdawała się szy-
dzić z elementarnych zasad higieny. Szpital posiadał 
wówczas 20 łóżek i prowadził 2 oddziały – oddział 
dla gorączkujących oraz oddział dla wenerycznych 
i świerzbowatych. Kiedy stanowisko lekarza szpi-
talnego obejmuje Władysław Biegański, szpital za-
czyna się zmieniać. Biegański tworzy kolejne od-
działy szpitalne – organizuje m.in. pierwszy oddział 
chirurgii w mieście. W tym czasie następuje szybki 
rozwój przemysłowy miasta Częstochowy. Fabryki 
włókiennicze zatrudniają wielu robotników, a więc 
rośnie liczba wypadków przy pracy, a także zwiesza 



84
29. posiedzenie Senatu w dniu 4 listopada 2016 r.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława Biegańskiego

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Czcigodni Goście!
Ja na początku miałem mówić o czym innym, ale 

pan senator Klich mnie sprowokował do pewnej po-
lemiki. Dobrze się stało, że jako pierwszy zabrał głos, 
bo mogę do tej wypowiedzi się odnieść. Otóż chciał-
bym zwrócić uwagę na jedną kwestię: że my niestety 
po traumatycznym okresie PRL oraz po błędach, gru-
bych kreskach i innych koncepcjach, które były reali-
zowane po 1989 r., nie wypracowaliśmy właściwego 
stosunku do naszej narodowej przeszłości. Ciągle go 
wypracowujemy i ciągle jest potrzeba przypominania 
postaci, które z różnych powodów – czy to w okresie 
PRL, czy to później, już po 1989 r. – nie znalazły 
w naszej zbiorowej pamięci miejsca, na które zasłu-
gują. I to jest odpowiedź na pytanie, skąd tyle tych 
uchwał. Przecież kiedy państwo – zwracam się tutaj 
do senatorów Platformy Obywatelskiej – mieli więk-
szość w Senacie, mogli państwo również podejmować 
chwalebne dzieło upamiętniania wybitnych postaci 
z naszej historii, wybitnych naukowców, literatów, 
polityków, generałów i dowódców, Polaków, dzięki 
którym Polska przez pokolenia mogła przetrwać.

Akurat dr Władysław Biegański jest przedstawi-
cielem pokolenia… tego pokolenia Polaków, które 
zostało wychowane w traumie powstania stycznio-
wego. Urodził się i jako mały chłopiec… Miały wów-
czas miejsce te ogromne wydarzenia, tragiczne dla 
bardzo wielu rodzin. I dlatego to pokolenie Polaków 
wychowane było w pewnym etosie pozytywistycz-
nym, etosie pracy organicznej, pracy właśnie na polu 
kultury, nauki i w wielu innych takich dziedzinach, 
które były społecznie bardzo ważne. Dr Biegański jest 
klasycznym przykładem przedstawiciela tego poko-
lenia, pokolenia, które wniosło do polskiej historii, 
do polskiego dziedzictwa naukowego, kulturowego, 
i społecznego bardzo cenny dorobek. I chciałbym 
zwrócić uwagę na jeden rys dra Biegańskiego niejako 
uniwersalizujący tę postać, która faktycznie może 
nie jest postacią ogólnie znaną na arenie Polski, ale 
jest postacią bardzo ważną. Wspomnę tutaj o tym 
rysie, o którym wspominał pan senator Kraska, mia-
nowicie o działalności literackiej czy filozoficznej dra 
Biegańskiego. Otóż trzeba podkreślić, że praca lite-
racka to było takie szczególne pole jego aktywności, 
nie jako tylko wybitnego lekarza, naukowca, pioniera 
czy współpioniera wielu ważnych dziedzin w me-
dycynie. Ogłosił on 132 prace z zakresu medycyny 
i filozofii. I według specjalistów dziełem, które nic nie 
straciło na swej aktualności, jest zbiór „Myśli i afo-
ryzmy o etyce lekarskiej”, pochodzący z roku 1889, 
a więc sprzed ponad 120 lat. 

Co ciekawe, prof. Jerzy Woy-Wojciechowski, zna-
ny przedstawiciel świata medycznego, na konferencji 

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

Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
(Senator Bogdan Klich: Ale zaraz, zaraz…)
A, witam na posiedzeniu prezes Towarzystwa 

Lekarskiego Częstochowskiego, panią dr Beatę 
Zawadowicz. Witam panią serdecznie

(Senator Bogdan Borusewicz: Senator Klich za-
pisał się do głosu.)

Witam prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Częstochowie, pana dra Zbigniewa Brzezina.

(Senator Sekretarz Robert Dowhan: Pan Klich się 
zapisał, a senator podnosił rękę jako pierwszy.)

No dobrze. Pan senator chce być pierwszy, zapisał 
się pierwszy, tak że…

(Senator Jan Maria Jackowski: Proszę bardzo.)
(Senator Bogdan Klich: Ustąpię panu senatorowi, 

jak trzeba.)
Ale porządek musi być.
(Senator Jan Maria Jackowski: Ale spokojnie.)
Pierwszy na liście mówców jest pan senator Klich. 

Bardzo proszę.
A pan się, Panie Senatorze, powinien zapisać do 

głosu.
(Senator Jan Maria Jackowski: Zgłosiłem się.)
To się nie podnosi ręki, tylko przychodzi się albo 

w jakiś sposób komunikuje się z sekretarzem.

Senator Bogdan Klich:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Istotnie zapisałem się do dyskusji po to, żeby 

w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej wyrazić 
niepokój związany z dewaluacją uchwał, które podej-
mujemy. Mamy takie wrażenie, że izba ustawodawcza 
zamienia się w izbę uchwałodawczą. I tu nie chodzi 
o postacie, które zamierzamy podczas dzisiejszego 
posiedzenia uczcić, tylko chodzi o liczbę tych uchwał 
okolicznościowych, patronackich, które podejmuje-
my. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że re-
gulamin na to pozwala, że możemy uchwalić do 5 
patronów dla danego roku, ale chcielibyśmy zwrócić 
uwagę całej Izby na to, że inflacja tego typu projektów 
uchwał… To obniża rangę poszczególnych decyzji 
i warto by było tego na przyszłość unikać.

Jak pan widzi, Panie Marszałku, to jest ogól-
ne stwierdzenie niedotyczące tylko i wyłącznie tej 
uchwały, którą w tej chwili rozpatrujemy. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze, dziękuję bardzo.
Pan senator Jackowski. Bardzo proszę.

(marszałek S. Karczewski)
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(senator J.M. Jackowski) m.in. takich słów, które pozwolę sobie zacytować: 
„Pamiętajmy o tym, że medycyna urodziła się z nie-
doli, a rodzicami jej chrzestnymi były miłosierdzie 
i współczucie. Bez pierwiastka filantropijnego me-
dycyna byłaby najpospolitszym, a może wstrętnym 
nawet narzędziem”. To jest, Drodzy Państwo, prze-
słanie, w którym Biegański pokazuje pewną postawę 
lekarza, lekarza, którego postawa tak bardzo potrzeb-
na jest nam dzisiaj. To był, Drodzy Państwo, wzór do 
naśladowania, etyk. Ale mówiąc o drze Biegańskim, 
trzeba powiedzieć i to, że w sposób wybitny przy-
czynił się do rozwoju tożsamości Częstochowy jako 
takiej. Częstochowa dziś jest jednym z 12 dużych 
miast w Polsce, jest prężnym ośrodkiem, ale u pod-
łoża jej funkcjonowania były takie postacie jak dr 
Władysław Biegański. Dlatego, Drodzy Państwo, 
jestem dumny, że przypada mi dzisiaj reprezento-
wać przed państwem miasto Częstochowę. Wielkim 
admiratorem uchwalenia tego roku, obok Komisji 
Zdrowia, był też senator Artur Warzocha, który rów-
nież przyczynił się do tego, że dzisiaj uchwalamy ten 
rok. Drodzy Państwo, szukamy, nieustannie szukamy 
wzorców. Historia nam te wzorce pokazuje. Warto, 
Drodzy Państwo, je dostrzegać. I myślę, że ta sala jest 
takim miejscem, w którym te wzorce powinniśmy 
dostrzegać i nisko chylić przed nimi głowę. Bardzo 
dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
I pan senator Jan Żaryn.

Senator Jan Żaryn:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja też chciałbym swoje 3 grosze dodać do tej de-

baty, także raczej poruszony słowem pana senatora 
Klicha. W zasadzie mój przedmówca, pan senator 
Majer, powiedział to, co najważniejsze, więc napraw-
dę będą to tylko 3 grosze. Ale w ramach tego, co war-
to może podkreślić, trzeba przypomnieć i powtarzać 
nieustannie, że państwo polskie prowadzi politykę 
historyczną niezależnie od tego, czy jest tego świa-
dome, czy nie. Gorzej w związku z tym, gdy brak tej 
świadomości. A zatem instytucje państwa, także my 
jako Senat RP, prowadzą politykę historyczną nie-
zależnie od tego, czy ona jest przez nas zrozumiana, 
czy nie jest zrozumiana. Jeszcze gorzej będzie, jeżeli 
będzie niezrozumiana przez nas samych. W związku 
z tym, żeby takich błędów nie robić, uznaliśmy jako 
Senat, że będziemy aktywnie, z sensem, to znaczy ze 
zrozumieniem rzeczy angażować się w tę sferę, która 
dotyczy przypominania o polskiej historii, oczywiście 
po to, byśmy tę polską historię starali się wykorzystać 
do dzisiejszego rozumienia naszej roli we wspólnocie 

odbywającej się na zakończenie Roku Władysława 
Biegańskiego, w roku 2007… Bo miała wówczas 
miejsce okrągła rocznica jego urodzin. I między in-
nymi w roku 2008 w Częstochowie postawiono taką 
ławeczkę i pomnik, aby upamiętnić dra Biegańskiego. 
Otóż prof. Woy-Wojciechowski na wspomnianej kon-
ferencji w listopadzie 2007 r. powiedział: „Śmiano 
się ze mnie, w moim szpitalu, że na każdej odprawie, 
przez blisko 30 lat, przytaczałem myśli Biegańskiego 
lekarzom, że ich zadręczałem. Ale chciałem, aby 
wiedzieli, co to znaczy chory człowiek, szacunek 
dla człowieka chorego, co to znaczy mieć serce dla 
kogoś, kogo się leczy. Co znaczy zaufanie do leka-
rza. To wszystko dawały nam nauki Biegańskiego”. 
Z kolei dr Beata Zawadowicz, autorka książki 
o drze Władysławie Biegańskim, twierdzi, że dra 
Biegańskiego śmiało można nazwać współtwórcą 
deontologii lekarskiej. Zresztą w wielu dziedzinach 
medycyny był on prekursorem, współtworzył podsta-
wy dopiero kształtujących się dziedzin: neurologii, 
kardiologii, chorób wewnętrznych, chirurgii i orto-
pedii. Myślę, że ten jego wkład do naszej narodowej 
spuścizny intelektualnej, kulturowej, naukowej jest 
wystarczającym powodem, aby podjąć tę uchwałę 
i ustanowić rok 2017 również rokiem dra Władysława 
Biegańskiego. Dziękuję. (Oklaski)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Ma-
ria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
I pan senator…
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę.
Pan senator Ryszard Majer. Bardzo proszę.

Senator Ryszard Majer:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Goście!
Dr Biegański to, Drodzy Państwo, częstocho-

wianin z wyboru, i stąd moje krótkie wystąpienie, 
w którym pragnę podziękować za to, że w dniu dzi-
siejszym uchwalamy rok 2017 rokiem dra Władysława 
Biegańskiego.

Mówił senator Jackowski o wybitnej postaci, jaką 
jest pan doktor, a ja powiem tak: cały czas szukamy 
tożsamości; budowa tożsamości polskiej musi być 
oparta na postaciach, które tworzyły Polskę, które 
budowały polskość w najrozmaitszych jej aspektach. 
Jedną z takich postaci i pewnym wzorem do naślado-
wania jest dr Biegański. Bo to był, Drodzy Państwo, 
lekarz, to był filozof medycyny. Jego nauki słusz-
nie przywoływali moi poprzednicy. On był autorem 
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(senator J. Żaryn) na stan świadomości narodu polskiego. Senat z jednej 
strony buduje także swój własny autorytet przez to, że 
wpływa na politykę historyczną Polaków, a jednocze-
śnie, z drugiej strony, swoim autorytetem podnosi do 
rangi ważnych wydarzeń i ważnych postaci te z nich, 
które bardzo często były w zapomnieniu.

I ostatnie zdanie. Mianowicie dla mnie osobiście 
jako dla historyka bardzo ważnym kluczem i wyzwa-
niem jest – i mam nadzieję, będzie także dla państwa 
wszystkich w Senacie – tworzenie równowagi. Mówił 
o tym pan senator Jackowski. To znaczy przez wiele 
dziesięcioleci PRL społeczeństwo polskie było po-
zbawione szans na rozpoznanie własnej historii na-
rodowej i w ramach bardzo często tylko i wyłącznie 
propagandowego planu niektóre osoby były dopusz-
czane do rangi obecności w skali publicznej, a inne 
postacie, wręcz całe środowiska, były, rzecz jasna, 
z tego wykluczane. I jednym z najważniejszych zadań 
polskiego Senatu na dziś jest właśnie przywrócenie 
tej równowagi.

Mówiąc w skrócie, choć nie chcę, żeby to za-
brzmiało zbyt jednoznacznie w sensie podziału sce-
ny ideowej, niewątpliwie tym kluczem, który jest 
dzisiaj bardzo ważny, co trzeba zrozumieć, jest klucz 
następujący: trzeba podnosić dzisiaj do rangi symboli 
i wydarzeń postaci wiodące w polskiej historii, tych 
wszystkich, którzy wywodzili się z szeroko pojętych 
środowisk opartych na fundamencie chrześcijaństwa, 
bo właśnie ten fundament był pomijany w okresie 
PRL w sposób szczególny.

Nie dziwmy się, nie miejmy nikomu za złe, że pró-
buje ten fundament podnieść do rangi najistotniejsze-
go w polskich dziejach. Bardzo apeluję do wszystkich, 
którym jest obcy ten fundament, żeby mieli w sobie 
na tyle tolerancji, żeby dopuszczali do głosu swoich 
ewentualnych polemistów. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan senator Zbigniew Cichoń. 

Bardzo proszę.

Senator Zbigniew Cichoń:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja rzadko zabieram głos, ale w tej konkretnej spra-

wie czuję się o tyle do tego upoważniony, że jestem 
urodzony w Częstochowie, tam kończyłem liceum 
i muszę powiedzieć, że postać dra Biegańskiego to 
była postać, o której się mówiło. Mówiło się w rodzi-
nach, mówiło się w szkole. Imieniem dra Biegańskiego 
jest nazwany największy plac na drodze wiodącej 
w kierunku Jasnej Góry i każda pielgrzymka zmie-
rzająca na Jasną Górę przez ten plac przechodzi.

narodowej, czyli we wspólnocie polskiej. I w ramach 
tegoż zadania, które sobie postawiliśmy jako Senat, 
istnieje narzędzie, które jest, rzecz jasna, jednym 
z podstawowych – są to właśnie uchwały okoliczno-
ściowe, uchwały roczne. I poszukujemy w ramach 
tegoż narzędzia dobrych kluczy. Chciałbym wyko-
rzystać tę swoją wypowiedź do tego, żeby państwu 
o tym przypomnieć, a może i zaproponować refleksję 
dotyczącą tego, w jakiej mierze te różnorodne klucze 
powinniśmy sobie ponazywać, żebyśmy potrafili sen-
sownie wykorzystać to nasze narzędzie, które mamy 
świadomie aplikować po to, by wpływać na politykę 
historyczną państwa polskiego.

Otóż postać dra Biegańskiego pokazuje nam jeden 
z takich kluczy, których zresztą już używaliśmy – 
przykładem jest choćby powstanie chochołowskie, 
które zostało uhonorowane uchwałą okolicznościową. 
Dzisiaj mamy szansę podnieść, także do rangi roku, 
właśnie ten klucz. A klucz związany jest z tym, że ży-
jemy w różnorodnych środowiskach, ale one wszyst-
kie mają pewne zadania do wypełnienia wewnątrz 
wspólnoty narodowej. Nie ma co ukrywać, że dziś na 
pewno środowisko lekarzy, środowisko szeroko poję-
tej służby zdrowia, to jedno z tych środowisk, które 
należy odbudowywać z punktu widzenia systemu 
wartości, jaki powinien w tym środowisku funkcjo-
nować. I w tym jest między innymi rola Senatu – 
wychowawcza. A postać dra Biegańskiego jest o tyle 
ciekawa i niesamowita, że niejako łączy w sobie takie 
dwa klucze szalenie istotne. Oto podnosimy z niebytu 
postać, która była znana de facto tylko i wyłącznie 
gdzieś w środowiskach, bądź regionalnych, bądź za-
wodowych, podnosimy ją do rangi pewnego symbolu 
życia, symbolu wyzwań, które miało ówczesne poko-
lenie – a także on sam – i które to wyzwania dzisiaj 
mogą się okazać szalenie, szalenie nam bliskie także 
wobec współczesnych dramatów przeżywanych przez 
polskie rodziny, polskie kobiety. Dowodem jest cała 
ta dyskusja, która toczy się w narodzie polskim, do-
tycząca granicy wyznaczanej przez możliwość, zdol-
ność – a to nie są słowa synonimiczne – wpływania 
człowieka na funkcjonowanie otaczającego świata. 
I, rzecz jasna, kluczem nie jest tu tylko i wyłącznie 
klucz dotyczący budowania systemu wartości poprzez 
historię – chociaż ten klucz jest oczywiście szalenie 
ważny. Zobaczą państwo w następnych przypadkach, 
wszystkich, któreśmy w Komisji Ustawodawczej 
analizowali, że każda z tych postaci – jest ich 6, ale 
niestety będziemy musieli wybrać tylko 5, i z góry 
mówię, że bardzo żałuję, że nie możemy uwzględ-
nić całej szóstki – daje nam możliwość świadome-
go postawienia danej osoby czy danego wydarzenia 
w takiej skali i w takim horyzoncie, byśmy mogli 
pozytywnie, jak najbardziej pozytywnie wpływać 
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(senator Z. Cichoń) zdrowia. Oczywisty jest ten cały wymiar miłosier-
dzia, które powinno być okazywane przez lekarza, 
ale obowiązkiem państwa jest zapewnić temu leka-
rzowi przede wszystkim właściwe warunki pracy, 
jeśli chodzi o wyposażenie techniczne, całą obsługę 
administracyjną i godziwe wynagrodzenie.

Pamiętając o tym wszystkim, trzeba mieć na uwa-
dze to, co właśnie podkreślał pan dr Biegański, że 
najistotniejsza jest osobista relacja między lekarzem 
a pacjentem. Wkład pana dra Biegańskiego w deonto-
logię lekarską jest właściwie nie do przecenienia. Jest 
to postać, która rzeczywiście zasługuje na tę uchwałę, 
dlatego podpisuję się pod nią obydwiema rękami. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

tania projektu uchwały. To trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie.

Zostanie ono przeprowadzone po rozpatrzeniu 
wszystkich projektów uchwał po bloku uchwał do-
tyczących patronów roku 2017.

Bardzo dziękuję.
Przechodzimy do następnego punktu porządku 

obrad.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-

wiątego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem 
Tadeusza Kościuszki.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez grupę senatorów. Zawarty jest w druku nr 176, 
a sprawozdanie – w druku nr 176 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
senatora Marka Pęka, o przedstawienie sprawozdania 
komisji o projekcie uchwały.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Ustawodawczej sprawozdanie o projekcie uchwały 
w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Tadeusza 
Kościuszki.

Ja również zacznę moje sprawozdanie od odniesie-
nia się do wystąpienia pana senatora Klicha. Szkoda, 
że nie ma go w tym momencie na sali, bo myślę, że 
tym razem byłby usatysfakcjonowany.

Tadeusz Kościuszko jest to taka postać, takiego 
formatu, że w zasadzie można by całe to sprawoz-

Jest to postać wspaniała, warta upamiętnienia, 
przede wszystkim, jak mi się wydaje, w dzisiejszych 
czasach, kiedy tyle mówimy o służbie zdrowia i czę-
sto ubolewamy nad kondycją służby zdrowia oraz 
jakością opieki nad chorymi. Pan dr Biegański, jak 
rzadko kto, wpisał się w historię, można by rzec, etyki 
lekarzy, formułując piękne zasady dotyczące relacji 
między lekarzem a pacjentem. Można by to streścić 
ogólnie w ten sposób, podkreślając to, o czym wspo-
mniał mój przedmówca, pan senator z Częstochowy, 
że w tych relacjach bardzo istotny jest element fi-
lantropijny, element miłosierdzia. Wskazuje nam, 
współczesnym, że kondycja służby zdrowia i opieki 
nad chorymi w dużej części zależy od tychże relacji 
osobowych. Nie można być dobrym lekarzem, jeśli 
się nie jest dobrym człowiekiem. Zresztą dotyczy to 
wielu sytuacji, gdy mówimy nie tyle o zawodzie, ile 
o powołaniu, sytuacji, w których istotny jest bezpo-
średni kontakt z człowiekiem i sama wiedza, samo 
mistrzostwo w konkretnym fachu jeszcze nie czy-
ni mistrzem, nie czyni wirtuozem w tymże fachu, 
w tymże powołaniu.

Pan dr Biegański zwracał uwagę na to, że gdyby 
w wykonywaniu zawodu lekarza traktowanego jako 
powołanie zlikwidować ten element miłosierdzia, ele-
ment filantropijny, to mielibyśmy do czynienia z za-
wodem dosyć okrutnym, który polegałby tylko i wy-
łącznie na znajdowaniu źródeł utrzymania w sytuacji 
dosyć kryzysowej dla pacjenta, kiedy jest on słaby, 
kiedy jest zdany na wolę lekarza, kiedy oddaje mu się 
pod opiekę, kiedy cały swój los powierza lekarzowi.

Warto o tym w dzisiejszych czasach pamiętać, 
ponieważ bardzo często w tych różnych procesach 
myślowych usiłuje się zredukować służbę zdrowia 
do świadczenia pomocy zdrowotnej i nie mówi się 
o pacjencie, tylko mówi się prawie że statystycznie 
o przedmiocie świadczenia leczniczego, nie wspo-
mina się też o lekarzu, za to bardzo często mówi się 
o różnego rodzaju zespołach opieki zdrowotnej, o róż-
nego rodzaju spółkach. A najważniejszy jest człowiek, 
najważniejszy jest lekarz. Dlatego zawsze napawają 
mnie zdumieniem różnego rodzaju rozwiązania, które 
niestety coraz częściej występują, że powołuje się 
do istnienia różnego rodzaju spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Zawsze wtedy zadaję sobie py-
tanie, czy chciałbym być pacjentem lekarza, który 
działa z ograniczoną odpowiedzialnością, czy też 
klientem adwokata, który działa z ograniczoną od-
powiedzialnością. No, na pewno nikt z nas by nie 
chciał korzystać z pomocy takich fachowców. Oni 
w istocie spełniają powołanie, a nie tylko wykonują 
zawód. To oczywiście nie usprawiedliwia tego, co się 
działo do tej pory i co jeszcze czasami ma miejsce, 
że się nie docenia lekarzy, że się nie docenia służby 
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(senator sprawozdawca M. Pęk) szczególnie Polaków walczących o wolność, o nie-
podległość. Myślę, że nie byłoby idei Legionów 
Polskich, gdyby nie wcześniejsza myśl Tadeusza 
Kościuszki. Myślę, że tutaj trzeba szczególnie pod-
kreślić to, że to nie tylko był wielki dowódca, gene-
rał, strateg, fortyfikator, czyli taki typowy żołnierz, 
ale również wizjoner, bo w naszym kręgu geogra-
ficznym czy kulturowym pierwszy podniósł tak 
mocno kwestię włączenia całego narodu do walki 
o wolność państwa i rozumiał już wtedy, z czym 
zupełnie nie zgadzali się jeszcze jego rodacy, że 
bez włączenia szerokich mas społeczeństwa my 
ani nie wygramy wojny z carską Rosją, ani później 
nie odzyskamy niepodległości. Tak więc na pew-
no echo tej myśli pobrzmiewało później w stara-
niach o odzyskanie niepodległości przez Polskę. Na 
pewno pobrzmiewało również w sercach polskich 
żołnierzy walczących w czasie II wojny światowej 
o wolność naszą i waszą na frontach całego świata.

Tadeusz Kościuszko jest upamiętniony nie tylko 
w Polsce. Upamiętniony jest również za granicą: we 
Francji, w Szwajcarii, w Stanach Zjednoczonych. Do 
mojego serca jakoś szczególnie przemawia to upa-
miętnienie w bardzo egzotycznym dla nas świecie, 
a mianowicie nazwanie najwyższej góry Australii 
Górą Tadeusza Kościuszki. To jest też takie wynie-
sienie jego ideałów, jego myśli symbolicznie bardzo 
wysoko.

Na posiedzeniu komisji w zasadzie zajmowaliśmy 
się przede wszystkim dopracowaniem tej uchwały 
od strony stylistycznej, językowej. Tutaj senatorowie 
włożyli bardzo twórczy i dobry wkład. Myślę, że ta 
uchwała ostatecznie została dopracowana.

Może na koniec odczytam jej treść.
„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Tadeusza 
Kościuszki.

Dnia 15 października 1817 r. w Solurze zmarł 
Tadeusz Kościuszko, Naczelnik insurekcji z 1794 r., 
polski i amerykański generał, uczestnik walk 
o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej, obywatel honorowy Republiki Francuskiej.

Szczególnie należy przypomnieć, że Tadeusz 
Kościuszko był obrońcą Konstytucji 3 maja w wojnie 
z 1792 r. z Rosją – za udział w niej został przez króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego odznaczony zło-
tym Orderem Virtuti Militari. Kiedy Rzeczpospolita 
po drugim rozbiorze chyliła się ku katastrofie, to On 
podjął walkę o Wolność, Całość i Niepodległość. 
Jako Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej 
w czasie powstania w 1794 r. był de facto przywódcą 
tak narodu, jak i całego państwa, zwłaszcza że jako 
pierwszy włączył chłopów polskich w dzieło walki 
o Niepodległą, obiecując im uwolnienie z poddań-
stwa. Insurekcja 1794 r. wobec przemocy wrogich 
sąsiadów upadła, ale uratowała godność i honor na-

danie streścić jednym zdaniem: „wielkim Polakiem 
był” i zamknąć całą dyskusję. Mało jest tak wielkich 
postaci, tak znanych, tak uznanych od stuleci nie tylko 
w Polsce, ale również w Europie i na świecie. Jest 
to bez wątpienia bohater wielu narodów, na pewno 
narodu polskiego i narodu amerykańskiego, wielce 
szanowany również we Francji. Jestem szczególnie 
zaszczycony, że mogę być sprawozdawcą tej właśnie 
uchwały. Byłem też jej inicjatorem. Jestem krakowia-
ninem, a Kraków jest miastem szczególnie nazna-
czonym obecnością tej wielkiej osoby. Przypomnę, 
że to na krakowskim Rynku 24 marca 1794 r. odby-
ła się słynna przysięga, po której złożeniu Tadeusz 
Kościuszko objął dowództwo, stał się naczelnikiem 
insurekcji, powstania nazwanego później insurek-
cją kościuszkowską. Również niedaleko Krakowa, 
w obrębie mojego okręgu senatorskiego, w powiecie 
miechowskim, położona jest wieś Racławice, gdzie 
4 kwietnia 1794 r. odbyła się słynna zwycięska bitwa 
w ramach insurekcji kościuszkowskiej.

Na Wawelu spoczywają szczątki Tadeusza 
Kościuszki, jest tam również jego piękny pomnik, 
który góruje nad Wzgórzem Wawelskim.

(Rozmowy na sali)
(Senator Janina Sagatowska: Pani Marszałek, nie 

można mówić o tak ważnej postaci, bo jest szum.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Szanowni Państwo, 

bardzo proszę o ciszę, bo to przeszkadza.)
I myślę, że już na posiedzeniu komisji większość 

członków obradującej komisji miała właśnie takie 
przekonanie, że to jest taka postać, co do której nie 
ma wątpliwości, że zasługuje na upamiętnienie taką 
uchwałą, szczególnie że w roku 2017 mija 200 lat od 
momentu śmierci naczelnika.

Senat nie może nie wziąć udziału w obchodach, 
które będą miały rangę światową, międzynarodo-
wą. Tak się akurat złożyło, że już chyba 2 lata temu 
UNESCO ogłosiło oficjalnie, że obejmuje swoim 
patronatem właśnie 200-setną rocznicę śmierci 
Tadeusza Kościuszki.

A więc chociażby sama rocznica upoważnia nas 
do podjęcia takiej uchwały. Ale oczywiście pod-
stawowym uzasadnieniem jest ranga tej postaci. 
Ja nie jestem historykiem, nie jest też moim zada-
niem przedstawiać tutaj jakiś bardzo szczegółowy 
biogram Tadeusza Kościuszki. On jest świetnie 
opisany, bardzo szeroko w literaturze zarówno hi-
storycznej, fachowej, jak i popularnonaukowej. Ja 
chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na 
wartości uniwersalne, wartości powszechnie uzna-
ne, które sobą reprezentuje Tadeusz Kościuszko 
i których jest symbolem. Bo przecież jego postać 
to przede wszystkim właśnie postać symboliczna, 
która dawała bardzo wiele następnym pokoleniom, 
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(senator sprawozdawca M. Pęk) Chciałbym podziękować panu senatorowi za bar-
dzo ciekawy głos, za dobrą prezentację wielkiego 
Polaka. No bo któż nie zna tego człowieka? W szkole 
podstawowej, w szkole średniej, na studiach, wszędzie 
tam, gdzie stykaliśmy się z edukacją i nauką, uczyli-
śmy się o wielkich Polakach, m.in. o Kościuszce. To 
było dobre wystąpienie również dlatego, że pokazy-
wało, jaka to jest postać i jak zapisała się w dziejach 
nie tylko Polski, ale również całego świata. Wzmianka 
o najwyższym szczycie w Australii, która znalazła 
się w prezentacji pana senatora, była bardzo ciekawa 
i pokazywała, że nazwiska wielkich Polaków są tak 
naprawdę znane na całym świecie.

Ale jestem na tej mównicy również dlatego, że 
zainspirowała mnie wypowiedź pana senatora doty-
cząca… Chodzi o to, co powiedział przewodniczący 
Bogdan Klich. Otóż, Szanowni Państwo, ja jestem 
za tym, aby doceniać w Polsce ludzi wielkich, ale 
trzeba robić to mądrze, tak aby każdy, kto odniósł 
sukces, kto oddał życie za ojczyznę, kto pomagał 
biednym, słabszym, poszkodowanym, kto zapisał 
ważną kartę w historii Polski, został doceniony 
i uszanowany, szczególnie że były takie lata, w któ-
rych tych ludzi nie szanowaliśmy, nie docenialiśmy. 
Słuchając dzisiejszego wystąpienia przewodniczą-
cego Bogdana Klicha, spojrzałem na nasz porządek 
obrad. To, co powiedział, jest prawdą. Spójrzcie 
państwo: w punkcie ósmym naszego porządku 
mamy drugie czytanie projektu uchwały w spra-
wie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława 
Biegańskiego; w punkcie dziewiątym – drugie czy-
tanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia 
roku 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki; w punkcie 
dziesiątym… Itd., punkt jedenasty, punkt dwuna-
sty i punkt trzynasty. To czyim rokiem będzie rok 
2017? Czy takie hurtowe zgłaszanie uchwał podnosi 
rangę choćby Tadeusza Kościuszki, o którym mó-
wił przed chwilą senator Pęk? Czy ten wielki Polak, 
który niewątpliwie zasługuje na uznanie Senatu 
i Sejmu, wszystkich Polek i Polaków oraz ludzi na 
świecie… Każda z tych uchwał jest ważna, każda 
z tych uchwał istotna, ale starajmy się… To już jest 
w naszym porządku obrad, tak że nie psujmy tego 
porządku, ale w przyszłości starajmy się – taki jest 
mój apel idący za słowami senatora Klicha – szu-
kać takiej drogi, aby to upamiętnienie, to oddanie 
hołdu wielkim Polakom i wielkim wydarzeniom, 
które miały miejsce w naszej historii, odbywa-
ło się w sposób przemyślany i taki, który będzie 
godny wobec wszystkich, którzy na to zasługują. 
Nie wiem, czy hurtowe przyjmowanie uchwał – to 
zdarzało się nieraz w polskim parlamencie – to jest 
właśnie taka droga, droga do godnego upamiętnie-
nia ważnych zdarzeń i wielkich ludzi. Mam co do 
tego wielkie wątpliwości. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje Adam Bielan)

rodu, a jej hasła patriotyczne i społeczne wytyczyły 
w polskich dziejach szlak ku niepodległości.

Ideały i dokonania Tadeusza Kościuszki przynoszą 
zaszczyt nie tylko narodowi polskiemu, ale i całej 
ludzkości, gdyż przyczynił się On do uzyskania nie-
podległości przez Stany Zjednoczone, za co otrzy-
mał z rąk Jerzego Waszyngtona amerykański Order 
Cyncynata i do dziś jest honorowany przez naród 
amerykański.

Wielkość i dziejowe zasługi Kościuszki doceniła 
Konferencja Generalna UNESCO, która w listopadzie 
2015 r. podjęła uchwałę, na podstawie której obchody 
200-lecia zgonu Kościuszki będą się odbywać pod 
patronatem UNESCO.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 
2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki, by naród polski 
oddał należny hołd pamięci swego bohatera, bohate-
ra światowej sławy, a także by młodym pokoleniom 
wskazać przykład służby i poświęcenia dla Ojczyzny 
i aby wzmocnić przez to kondycję duchową narodu.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do 
władz wojskowych, środowisk oświatowych, organi-
zacji społecznych, kościuszkowskich, harcerzy, insty-
tucji kultury i mediów o organizowanie i wspieranie 
rocznicowych obchodów, a do ogółu społeczeństwa, 
zwłaszcza zaś do młodzieży – o liczny udział w tych 
obchodach”.

Proszę Wysoką Izbę o poparcie tej uchwały. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do spra-
wozdawcy komisji oraz do upoważnionego przedsta-
wiciela wnioskodawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania również pana senatora Marka 
Pęka.

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

Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu proszę pana senatora Antoniego 

Szymańskiego…
(Głos z sali: Nie, nie, teraz Grzegorz Napieralski.)
…przepraszam, pana Grzegorza Napieralskiego.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Napieralski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
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Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca.
Pan poseł… Pan senator Fedorowicz.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Już się pan poprzednio 

pomylił, Panie Marszałku.)
Przepraszam.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Tylko Fedor się nie myli.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 

Państwo!
Króciutko bardzo, dlatego że o tym wielkim na-

czelniku i sławnym, cudownym Polaku wszystko zo-
stało już powiedziane. Kiedyś, jak był stan wojenny, 
zrobiłem program o Kościuszce – np. w Połańcu są 
i ulica Kościuszki, i ulica naczelnika, i szkoły imienia 
Tadeusza Kościuszki. Chciałbym, korzystając z tego, 
że jestem senatorem, dodać do tej uchwały anegdotę.

Zdarzenie prawdziwe: grałem w Teatrze Starym 
Kościuszkę, a Trela grał Poniatowskiego, ale to nie 
jest takie istotne, choć to była sztuka Micińskiego… 
Miałem samochód, Fiat 127, i chciałem sobie zrobić 
nadkola, bo wtedy, pamiętacie, były nadkola, więc 
pojechałem do miejscowości Bibice. Człowiek, który 
te nadkola produkował, mówi: „Panie Jurku, ale ja 
nie mam tych nadkoli”. A ja mówię: „No ale ja muszę 
mieć nadkola, bo mi się samochód rozsypie”. A on na 
to: „Dobrze, to ja panu specjalnie zrobię”. I jak przy-
jechałem płacić, to on mówi: „Kościuszko u mnie nie 
płaci”. Tak niezwykłe są szacunek i miłość do naczel-
nika. Podaję to jako anegdotę, bo w sumie w stanie 
wojennym miałem nadkola, a dzięki Kościuszce nie 
musiałem za nie zapłacić.

Czy to nie jest zbyt lekkie przemówienie, Panie 
Marszałku?

(Wesołość na sali)
(Senator Robert Mamątow: Jest.)
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Pęk.
(Sygnał telefonu komórkowego)
(Senator Jerzy Fedorowicz: O! I już dzwonią.)
(Wesołość na sali)
(Senator Jan Hamerski: Wyborcy dzwonią.)

Senator Marek Pęk:
Panie Marszałku, ja…
(Głos z sali: Cała Polska.)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój!)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz o zabranie głosu proszę panią przewodni-

czącą Sagatowską.

Senator Janina Sagatowska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Tu w Senacie szczególnie brzmi imię i nazwi-

sko tej wielkiej postaci. Ja w kilku słowach pragnę 
zwrócić uwagę na aspekt polonijny losów wielkich 
Polaków, którzy z różnych przyczyn emigrowali, 
znajdowali się poza granicami naszego kraju. Jest to 
świetlista postać dla kolejnych emigrantów polskich, 
wspaniały przykład tego, jak kwitnąć tam, gdzie… 
jak Polacy potrafią pięknie prezentować nasz naród 
tam, gdzie żyją.

Ze strony sprawozdawcy padły tutaj piękne sło-
wa o roli Kościuszki w Stanach Zjednoczonych, 
we Francji, o żywej pamięci o nim w szwajcarskiej 
Solurze, gdzie jest muzeum poświęcone jego pamię-
ci. Myślę, że wiele pokoleń polskich emigrantów ma 
w swoich sercach i duszach tę postać. Pamięć o niej 
pozwala im zawsze godnie, wspaniale i przyzwo-
icie zachowywać się poza granicami państwa, od 
Australii po Kazachstan, od Ameryki… na wszyst-
kich kontynentach, we wszystkich miastach, miej-
scach, w którym Polakom przychodzi żyć. Jestem 
bardzo wdzięczna Komisji Ustawodawczej, inicja-
torom tej uchwały, że tutaj w Senacie może dzisiaj 
wybrzmieć to nazwisko. Tak jak powiedział spra-
wozdawca, o Kościuszce można powiedzieć jednym 
zdaniem: był wielki. Sięgał tam, gdzie wzrok nie 
sięga; łamał, czego rozum nie złamie, jak to mówił 
poeta Mickiewicz. Taki był właśnie Kościuszko. To 
jest przykład do naśladowania dla młodzieży, dla nas 
wszystkich. Słowa, które tu dzisiaj padły, wszyscy 
powinniśmy wziąć do serca. O Kościuszce można tak 
wiele… Niedawno przyszła do mnie, do mojego biura 
pani dyrektor jednej ze szkół na moim terenie, któ-
ra… Pan prof. Żaryn, jak wspominała, miał ją, że tak 
powiem, w swoim patronacie, jak pisała pracę dok-
torską poświęconą Kościuszce. I to jest taki ogrom-
ny tom opisujący dorobek, wielki dorobek jednego 
człowieka. To jest dowód na to, co może człowiek, 
jak człowiek może się wznieść na takie wyżyny jak 
Góra Kościuszki w Australii czy inne… Oczywiście 
człowiek może upaść, ale powinniśmy czerpać… jak 
się wznosić, jak nad te poziomy wylatać.

Ja chciałabym w tym miejscu złożyć Kościuszce 
hołd jako jednemu z największych ambasadorów pol-
skości na świecie, bo on wyznaczał standardy naszego 
zachowania, naszej pracy, pracy dla narodu polskiego 
poza granicami… Tak jak to teraz czynią tysiące, mi-
liony Polaków na świecie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
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(senator M. Pęk) trwała bardzo długo, ponad 20 godzin, i jako że mia-
łem jeszcze dużo wolnego czasu, chciałem zwiedzić 
Australię. I jednym z punktów… Kiedy spotykałem 
różnych ludzi, jeżeli padało słowo „Polska”, to od-
powiadano właśnie „Tadeusz Kościuszko”. I chcę się 
pochwalić, że pojechałem na Górę Kościuszki, wje-
chaliśmy na nią, jest tam pięknie…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale na tych motocy-
klach żużlowych?)

Nie na motocyklach, Panie Senatorze, wjechaliśmy 
kolejką. To jest najwyższy szczyt w Australii. Ale też 
jest wspaniale opisany, jest pokazany Kościuszko, 
jego historia… Tak że, jak wszyscy tutaj mówili, jest 
to jeden z tych Polaków, którzy rozsławiają nam naszą 
ojczyznę.

Ja miałem też szczęście kończyć szkołę podstawo-
wą właśnie imienia Tadeusza Kościuszki. Dziękuję. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Zamykam dyskusję.
Dla porządku informuję, że senator Antoni 

Szymański złożył swoje przemówienie w dyskusji 
do protokołu*.

Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-
tania projektu uchwały. To trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone po 
rozpatrzeniu wszystkich projektów uchwał.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
siątego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem 
Generała Józefa Hallera.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez senatora Jana Żaryna i zawarty jest w druku 
nr 198, a sprawozdanie – w druku nr 198 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
senatora Leszka Piechotę, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca 
Leszek Piechota:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Goście!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 

Ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie usta-
nowienia roku 2017 Rokiem Generała Józefa Hallera.

Marszałek Senatu w dniu 9 czerwca 2016 r. skie-
rował do Komisji Ustawodawczej projekt uchwały 
w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Generała 
Józefa Hallera w celu rozpatrzenia tego projektu 
w pierwszym czytaniu. Komisja na posiedzeniu 
w dniu 12 października bieżącego roku rozpatrzyła 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja powiem jeszcze tylko jedno… Pan sena-

tor Fedorowicz zdjął na chwilkę z pomnika postać 
Tadeusza Kościuszki, zresztą muszę gwoli uczciwości 
oddać, że pan senator jako senator z Krakowa również 
na posiedzeniu komisji, mimo że sam jest wniosko-
dawcą jednej z uchwał okolicznościowych, na samym 
początku podkreślił, że Tadeusz Kościuszko jest jakby 
poza konkurencją. Ja to doceniam i za to dziękuję.

Chcę powiedzieć na koniec, żeby nieco lżej od-
nieść się do tej postaci, że czytając troszkę o Tadeuszu 
Kościuszce, przygotowując się do tej dyskusji, do 
tej debaty, znalazłem ciekawy fragment świadczący 
o tym, że jest w tej postaci pewien romantyzm tak 
przez nas ceniony. To jest ciekawa historia o tym, 
jak Tadeusz Kościuszko znalazł się w Stanach 
Zjednoczonych, od czego zaczęła się ta jego wielka 
kariera. Otóż gdy był młodym człowiekiem zako-
chanym w Ludwice Sosnowskiej, córce wojewody 
smoleńskiego, a późniejszego hetmana polnego li-
tewskiego… Ojciec Ludwiki oczywiście nie zgodził 
się na taki mezalians i robił wszystko, żeby do tego 
małżeństwa nie doszło. W związku z tym młodzi 
umówili się na porwanie. Tadeusz Kościuszko pró-
bował porwać swoją narzeczoną, za jej zgodą, ale 
oczywiście wtedy była to zbrodnia i groziła mu kara 
śmierci. Jego niedoszły teść był jednak na tyle lito-
ściwy, że umożliwił mu właśnie ucieczkę za ocean. 
Tadeusz Kościuszko z tej szansy skorzystał, odbył rejs 
do Stanów Zjednoczonych, zresztą z wielkimi przy-
godami, bo jego statek uległ katastrofie. Kościuszko 
cudem z tej katastrofy ocalał. No, i tak zaczęła się 
jego wielka kariera, kariera wielkiego dowódcy ame-
rykańsko-polskiego.

Tak że to tak jeszcze, żeby tak lżej zakończyć… 
Ale oczywiście jest to postać największego formatu. 
O tym pięknie mówiła pani senator Sagatowska. Za 
to dziękuję. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Senatorze, rozpętał pan burzę. Skoro mowa 

o anegdotach, no to ja… Może to nie anegdota, ale 
chcę powiedzieć, że zdarzyło mi się ponad 10 lat temu 
być w Australii, pojechałem tam za moją ukochaną 
dyscypliną, odbywały się wówczas mistrzostwa świa-
ta na żużlu, na przepięknym stadionie w Sydney. Ale 
też, aby skorzystać z tej podróży do Australii, która 
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(senator sprawozdawca L. Piechota) Od młodości gen. Józef Haller był czcicielem 
Matki Boskiej, powierzył swoje życie jej opiece. Po 
II wojnie światowej gen. Haller pozostał, jak wie-
lu innych, na emigracji. Pod koniec życia zamierzał 
przybyć do Polski, korzystając z «odwilży», by piel-
grzymować na Jasną Górę. Jednak 3 maja 1957 r. 
Hallera nie wpuszczono do Ojczyzny.

Ogłoszenie roku 2017 Rokiem Generała Józefa 
Hallera pozwoli nie tylko przybliżyć postać same-
go generała i jego najbliższych (Stanisława Hallera 
i Cezarego Hallera, także oficerów Wojska Polskiego), 
ale także skupić uwagę Polaków na ważnych wyda-
rzeniach i wyjątkowych organizacjach, zasłużonych 
w dziejach Polski, znanych z krzewienia polskości 
i patriotycznego ducha.

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

Chciałbym jeszcze dodać informację, która tu się 
nie znalazła, o znaczącym wsparciu armii Hallera, 
Błękitnej Armii, dla obrońców Lwowa, w Galicji 
Zachodniej. Wszyscy pamiętamy Orlęta Lwowskie 
– to była też ważna karta w dziejach Błękitnej Armii.

Nieskromnie chciałbym dodać, że mój dziadek, 
Stefan Piechota, był adiutantem gen. Hallera.

Jeszcze raz chciałbym prosić w imieniu Komisji 
Ustawodawczej o przyjęcie przez Senat jednolitego 
załączonego projektu uchwały. Dziękuję. (Oklaski)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Brawo!)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do wnioskodawcy. Przypominam, że wniosko-
dawcą jest senator Jan Żaryn.

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

Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do zabrania głosu zapisał się pan 

senator Żaryn. Bardzo proszę.

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jako osoba, która wnosiła o upamiętnienie zarów-

no gen. Józefa Hallera, jak i jego rozlicznych dzieł, 
zabieram głos i chcę, rzecz jasna, podkreślić nie tylko 
wyjątkowość tej postaci. Ta postać jest szeroko i po-
wszechnie znana w Polsce, w związku z tym nie ma 
co udowadniać wagi jego życia, jego życiorysu, bio-
grafii, ale chciałbym podkreślić jeszcze raz i zwrócić 
uwagę na to, że rok gen. Hallera dla nas w roku 2017 
będzie wspaniałym pretekstem do tego, żeby poznać 
bardzo wiele różnych dzieł, które były spowodowane 

w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnio-
skodawców projekt uchwały, wprowadziła do niego 
poprawki i wnosi o przyjęcie przez Senat jednolitego 
projektu uchwały.

Szanowni Państwo, pozwolę sobie w tym miejscu 
przeczytać cały tekst tej uchwały, gdyż myślę, że 
wspomniana postać jest tego godna, a odtworzenie 
tej historii jest dla nas wszystkich bardzo ważne.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Generała 
Józefa Hallera.

Generał Józef Haller (1873–1960) był jednym 
z najwybitniejszych polskich dowódców i polityków 
związanych z obozem narodowym i chrześcijańsko-
-demokratycznym. Z jego biografią wiąże się wiele 
niezwykłych wydarzeń, których rocznice obchodzi-
my w 2017 r.

150 lat temu, w 1867 r., powstało w zaborze au-
striackim, we Lwowie, pierwsze gniazdo Towarzystwa 
Gimnastycznego «Sokół», zasłużonej polskiej orga-
nizacji młodzieżowej, patriotycznej, sportowej i pa-
ramilitarnej, z której wyrosły harcerstwo polskie 
i pokolenie legionistów polskich. Gen. Józef Haller 
był od początku XX wieku jednym z twórców kolej-
nych gniazd «Sokoła», a od 1913 r. członkiem komen-
dy «Sokoła» i jego instruktorem. W czasie I wojny 
światowej dowodził Legionem Wschodnim, następnie 
jedną z brygad Legionów Polskich, w skład której 
weszli wychowankowie «Sokoła».

100 lat temu we Francji, z inicjatywy Komitetu 
Narodowego Polskiego, powstała Błękitna Armia, od 
1918 r. dowodzona przez gen. Józefa Hallera. Żołnierz 
polski znalazł się wśród zwycięzców walczących 
w I wojnie światowej. W tym samym roku państwa 
ententy wpisały do celów wojny postulat odbudowy 
niepodległej Polski z wolnym dostępem do morza.

Jako dowódca Armii Ochotniczej gen. Haller walczył 
na przedpolach Warszawy latem 1920 r. W odrodzonej 
Polsce stał zaś w latach 1920–1923 na czele Związku 
Harcerstwa Polskiego, a następnie Związku Hallerczyków. 
W 1936 r. związek ten był jednym z inicjatorów utworze-
nia Frontu Morges, skupiającego znaczną cześć środowisk 
opozycyjnych wobec sanacji, zjednoczonych wokół de-
mokratycznych wartości. W 1937 r. z inicjatywy Frontu 
powstało Stronnictwo Pracy, partia chrześcijańsko-demo-
kratyczna, która odegrała ważną rolę w czasie II wojny 
światowej jako najbliższe zaplecze polityczne premie-
ra rządu RP i naczelnego wodza gen. Władysława E. 
Sikorskiego. Gen. Haller należał do ścisłego kierownictwa 
tej partii i był jednym z najbliższych współpracowników, 
także jako minister, gen. Sikorskiego. W 2017 r. będziemy 
obchodzić 80. rocznicę powstania Stronnictwa Pracy, 
reprezentującego jeden z najważniejszych nurtów polskiej 
myśli społeczno-politycznej.
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(senator J. Żaryn) wadzili do takiego sukcesu politycznego, jakże nam 
należnego po 123 latach niewoli. Jest to więc także 
pewnego rodzaju lekcja pragmatyzmu politycznego, 
jak walczyć, żeby jednak zwyciężać, a nie być zwycię-
żonym, jak zwyciężać także politycznie. To, co nam 
się nie udało po II wojnie światowej, udało nam się 
właśnie wtedy, m.in. dzięki gen. Józefowi Hallerowi.

Na koniec jeszcze jeden aspekt jego aktywności. 
Jak państwo wiedzą, ewoluował on w swoich poglą-
dach. Z jednej strony był bardzo blisko związany 
z obozem narodowym i niewątpliwie był utożsamiany 
z tymże obozem narodowym, ale sam bardzo wy-
raźnie ewoluował w stronę tego dziedzictwa, które, 
jak się wydaje, dziś jest szczególnie istotne dla nas, 
czyli dziedzictwa chrześcijańsko-demokratycznego, 
tego opartego na wielkich ówczesnych encyklikach 
papieskich Leona XIII z 1891 r. i Piusa XI, papie-
ża Polaka… Oczywiście wiemy, że to nie on był 
Polakiem, tylko Jan Paweł II. W każdym razie to był 
Achille Ratti, którego tak nazywano, ponieważ był 
bardzo bliski Polsce i Polakom, bo był pierwszym 
nuncjuszem apostolskim na terenach odrodzonej 
Polski. Tenże Pius XI w 1931 r. ogłosił fundamen-
talną encyklikę społeczną, encyklikę Quadragesimo 
anno, która stała się podstawą myślenia politycznego, 
ideowego dla wielu, wielu Europejczyków, którzy to 
Europejczycy potem stali się, jak państwo doskonale 
wiedzą, założycielami Unii Europejskiej. Właśnie ci 
Europejczycy, de Gasperi, Schuman i wielu innych, 
z papieżem Piusem XII na czele jako takim najważ-
niejszym dla tej grupy polityków autorytetem, to po-
kolenie i ci politycy de facto stali się założycielami 
Wspólnot Europejskich.

Gen. Józef Haller to właśnie postać, do której mo-
żemy się odwołać w roku 2017 jako do postaci, która 
także wpisuje Polskę i Polaków w to dziedzictwo eu-
ropejskie, jakże dla nas ważne, ale pod warunkiem, że 
ono jest właśnie takie, jakie wypracowali de Gasperi, 
Schuman, papież Pius XII. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pani przewodnicząca Sagatowska.

Senator Janina Sagatowska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Gen. Haller to kolejny wielki emigrant. Po wojnie 

wybrał emigrację, wiemy też dlaczego, ale cieszymy 
się, że prochy jego spoczęły w kościele garnizono-
wym w Krakowie w 1993 r., kiedy Polska była już 
wolna.

Zabieram głos, Panie Senatorze, Profesorze 
Żarynie, dlatego że pozwolę sobie na polemikę, po-
zwolę sobie nie zgodzić się z pewny stwierdzeniem, 

przez polski naród, a które to dzieła do dziś nie mogły 
doczekać się należnego wspomnienia.

W uchwale, której projekt przeczytał pan senator 
Piechota – i widać, że przeczytał to też z osobistą emo-
cją, za co mu bardzo serdecznie dziękuję – mowa jest 
m.in. o Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”. Na 
pewno wszyscy państwo bardzo dobrze znają historię 
tegoż towarzystwa. Faktem jest, że w przyszłym roku, 
w 2017, przypada 150. rocznica powstania pierwszego 
gniazda towarzystwa – gniazda lwowskiego na tere-
nie Galicji. I tak się składa, bo takie są polskie dzieje, 
że do tej pory ta wielka polska organizacja nigdy 
nie mogła świętować swoich jubileuszy. Proszę sobie 
przypomnieć, kiedy nastąpiło 100-lecie i 50-lecie tej 
organizacji – za każdym razem nie był to dla Polski 
czas wolności. Teraz jest pierwsza okazja – ta 150. 
rocznica powstania Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół” – byśmy uhonorowali te setki, setki młodych 
Polaków, którzy w warunkach zaborów świadczy-
li o polskości, wychowywali się w duchu polskiego 
patriotyzmu, oczywiście także w duchu dziedzictwa 
1000-lecia chrześcijańskiej Polski, i którzy później, 
w czasach I wojny światowej, stanęli m.in. w szere-
gach polskich legionistów.

Ale tradycja „Sokoła” jest, jak wiemy, związana 
nie tylko z pięknymi kartami przeszłości – przede 
wszystkim z powstaniem wielkopolskim, bo bar-
dzo wielu jego członków walczyło o przyłączenie 
tej części polskich ziem zachodnich do odrodzonej 
niepodległej. To Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 
trwa także dzisiaj. I mam nadzieję, że dzięki temu, iż 
młodzi ludzie nadal tam wstępują i chcą uczestniczyć 
w tradycji „Sokoła”, będziemy w stanie także w roku 
2017 zachęcić polską młodzież, by w takie właśnie 
struktury wstępowała i by tam odczytywała swoją 
młodość, swój sens funkcjonowania w tym krwio-
biegu życia publicznego.

Oczywiście gen. Haller pozostanie nam w pamięci 
przede wszystkim jako dowódca Błękitnej Armii, 
a Błękitna Armia pozostanie nam w pamięci jako ta, 
która znalazła się we właściwym miejscu i czasie – 
znalazła się we Francji, a w związku z tym znalazła 
się jako część sił zbrojnych ententy, która to ententa 
wojnę wygrała. Jest to w polskich dziejach fenomen, 
że nie tylko byliśmy, tak jak w czasie II wojny świato-
wej, po stronie właściwej, tzn. zwycięzców, a nie zwy-
ciężonych, ale jeszcze, na dodatek, potrafiliśmy ten 
fakt istnienia Błękitnej Armii przy siłach zbrojnych 
francuskich, amerykańskich i brytyjskich politycznie 
wykorzystać – staliśmy się państwem niepodległym, 
zwycięskim I wojny światowej, nie mając jeszcze 
terytorium jako państwo polskie. Jest to fenomen na 
skalę ponadtysiącletniej obecności Polski na mapach 
Europy. I warto przyjrzeć się ludziom, którzy dopro-
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(senator J. Sagatowska) Wiele tych osób trafiło do Ameryki Północnej, do 
Stanów Zjednoczonych i do Kanady. Kiedy I wojna 
światowa przyniosła zmianę frontów, jeżeli chodzi 
o koalicje polityczne w Europie, znaczna część górali 
poparła legiony Piłsudskiego, wstąpiła do nich. Z ko-
lei znaczny odsetek tych, którzy wyjechali za chlebem 
i znaleźli się w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, 
odpowiedział na apel Ignacego Paderewskiego, który 
jeżdżąc po Ameryce Północnej zachęcał do wstępo-
wania polonusów, Polaków, do armii tworzonej we 
Francji przez gen. Hallera, czyli tzw. Błękitnej Armii, 
jak tu było powiedziane.

Ponieważ tutaj wskazano również kilka osobistych, 
prywatnych, że tak powiem, aspektów związanych 
z gen. Hallerem, chcę powiedzieć, że również jestem 
potomkiem hallerczyka. Mój dziadek odpowiedział 
na apel Paderewskiego ze Stanów Zjednoczonych, 
dotarł do Francji i wstąpił do armii Hallera. Walcząc 
u boku gen. Hallera, dosłużył się stopnia sierżanta; 
brał udział w kampaniach, w których armia Hallera 
brała udział. W 1939 r. jako podoficer został zmobili-
zowany do wojska nad Sanem. Dostał się do niewoli, 
znalazł się w stalagu VIII-B – dzisiejsze Łambinowice 
na Opolszczyźnie – z którego to stalagu już nie wró-
cił. Chciałbym powiedzieć, że bez względu na prze-
konania polityczne czy to Piłsudskiego, czy Hallera 
Polacy, w tym górale, zawsze angażowali się w walkę 
o niepodległość Rzeczypospolitej. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
I pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Drodzy Goście!
Bardzo się cieszę i gratuluję tutaj inicjatorom 

uchwały dotyczącej tego, aby ustanowić rok 2017 
Rokiem Generała Józefa Hallera. Jest to postać wy-
bitna, jednak ze względów, nazwijmy to, politycz-
nych, choć miała niewątpliwe zasługi, niestety trochę 
pomijana, zarówno w okresie międzywojennym, jak 
i – z oczywistych względów – w okresie PRL. Cieszę 
się bardzo, że przywracamy pamięć tego wielkiego 
i wybitnego Polaka – notabene pochodził z bardzo 
ciekawej spolonizowanej rodziny, która wprowadziła 
wielu wybitnych przedstawicieli do naszego życia spo-
łecznego, naukowego, kulturalnego – oraz człowieka, 
który miał w swoim życiu również niezwykły moment, 
jakim było stworzenie Błękitnej Armii. A przecież 
hallerczycy – znani z mundurów w takim niebieskim 
kolorze – byli jednym z ważnych czy bardzo ważnych 
elementów budowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
szczególnie w tragicznym momencie śmiertelnego za-

z tym, że nie trzeba tu przypominać życiorysu itd., 
dlatego że jest to postać powszechnie w Polsce znana. 
Ja muszę powiedzieć, niestety z ubolewaniem muszę 
stwierdzić, że tak nie jest. Może tak jest w kręgach 
wywodzących się z harcerstwa, z „Sokoła” itd., ale ge-
neralnie w społeczeństwie jest to postać znana tylko 
hasłowo. Gdyby spytać kogoś bliżej o tę postać, o gen. 
Hallera, to niestety z przykrością trzeba stwierdzić, 
że nie jest ona znana. Przyczyniły się do tego władze, 
zniewolona Polska. Rządzący nią usilnie pracowali 
na to, żeby tę postać wymazać, wymazać z naszej 
pamięci, z naszych serc, z naszych dusz.

Myślę, że przyjmując tę uchwałę, ogłaszając przy-
szły rok także rokiem tak wielkiej postaci, tak wiel-
kiego emigranta, przyczynimy się do wzrostu wiedzy 
o dokonaniach wielkiego Polaka, o tak świetlistej 
postaci, bez reszty oddanej Polsce, Bogu, ojczyźnie, 
wartościom.

I o tych przymiotach ducha tak wielkiej osoby my 
wszyscy, także inni, będziemy mieli okazję i możli-
wość mówić przy okazji różnych konferencji. Myślę, 
że również w Senacie. Ja chcę powiedzieć, że Komisja 
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 
przyszły rok też na pewno w jakiś sposób poświęci i na-
czelnikowi Kościuszce, i gen. Hallerowi. Pomyślimy 
o tym, jak tych wielkich emigrantów, piewców Polski, 
walczących o dobre imię Polski i naszego narodu w ja-
kiś sposób przybliżyć, także nam, nawet samym sobie. 
Pochylmy głowy wszyscy. Ja też z pokorą chylę głowę, 
bo na pewno nie znam tej postaci tak doskonale, jak 
chociażby pan profesor, który jako historyk zawodowo 
się tym zajmuje. Ale ja myślę, że gdybyśmy dzisiaj my 
wszyscy tak się uderzyli w pierś, to okazałoby się, że 
mamy przed sobą do wypełnia wielkie zadanie, także 
dla siebie: zainteresować się tą postacią, przybliżyć ją 
sobie, zapoznać się z jej życiem, z twórczością. I to 
będzie nasz wielki hołd, nawet gdy sami… Bo żeby 
siłę w kimś innym wzbudzać, to trzeba najpierw sa-
memu być silnym. I myślę, że będziemy nad tym jako 
senatorowie pracować, m.in. dzięki takim inicjatywom 
i takim uchwałom jak ta dzisiejsza. Myślę, że jedno-
głośnie ją podejmiemy i ogłosimy przyszły rok także 
Rokiem Generała Hallera. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Hamerski.

Senator Jan Hamerski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bieda galicyjska przed I wojną światową wygna-

ła z gór w poszukiwaniu chleba bardzo wiele osób. 
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(senator J. M. Jackowski) Dla porządku informuję, że senator Szymański 
złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

tania projektu uchwały. To trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone po 
rozpatrzeniu wszystkich projektów uchwał.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jede-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały o ustanowieniu roku 2017 Rokiem Koronacji 
Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony 
Polskiej w 300. rocznicę tego wydarzenia.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez grupę senatorów i zawarty jest w druku nr 221, 
a sprawozdanie – w druku nr 221 S.

Witam na posiedzeniu Senatu: przeora Klasztoru 
Ojców Paulinów na Jasnej Górze, ojca Mariana 
Waligórę… (oklaski) …definitora generalnego, ojca 
Mariusza Tabulskiego… (oklaski)… sekretarza ge-
neralnego, ojca Pawła Przygodzkiego oraz przeora 
Klasztoru Ojców Paulinów w Warszawie, ojca Marka 
Tomczyka. (Oklaski)

Witam również pozostałych gości.
Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 

senatora Czesława Ryszkę, o przedstawienie spra-
wozdania komisji o projekcie uchwały.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Czesław Ryszka:
Wysoka Izbo! Ojcze Generale! Ojcze Przeorze! 

Drodzy Goście!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Ustawodawczej 

przedłożyć sprawozdanie dotyczące projektu uchwały 
o ustanowieniu roku 2017 Rokiem Koronacji Obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej…

(Głos z sali: To jest poprawione.)
…Królowej Korony Polskiej w 300. rocznicę 

tego wydarzenia – druk nr 221. Marszałek Senatu 
w dniu 30 czerwca 2016 r. skierował do Komisji 
Ustawodawczej projekt uchwały w celu rozpatrzenia 
go. Komisja na posiedzeniu 12 października bieżą-
cego roku rozpatrzyła w pierwszym czytaniu przed-
stawiony przez wnioskodawców projekt uchwały. 
Wprowadziła do niego poprawki, za które przy okazji 
dziękuję, i wnosi o przyjęcie przez Senat załączo-
nego jednolitego projektu uchwały o ustanowieniu 
roku 2017 Rokiem Koronacji Obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej w 300. 
rocznicę tego wydarzenia.

Pragnę krótko przypomnieć kilka spraw podję-
tych podczas posiedzenia Komisji Ustawodawczej, 
w której oprócz senatorów jako gość wziął tak-

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

grożenia, jakim była nawała bolszewicka z 1920 r. Ale 
trzeba również powiedzieć, że w okresie późniejszym 
generał nie był człowiekiem, który w pełni mógł się re-
alizować w życiu społecznym czy w życiu wojskowym.

Jak państwo wiecie, dzisiejsza miejscowość – zna-
na, wypoczynkowa – Władysławowo to była właśnie 
miejscowość, która się nazywała Hallerowo. Nie kto 
inny, jak senator wielu kadencji, pan senator mecenas 
Łukasz Piotr Andrzejewski, akurat pochodzi z rodzi-
ny, która od okresu przedwojennego była związana 
z Wybrzeżem i miała bliskie związki z rodziną gen. 
Hallera. I tutaj pamięć o tej postaci była szczególnie 
pielęgnowana. Warto również dodać, że gen. Haller 
mieszkał w Hallerowie.

I tutaj pozwolę sobie na taką rodzinną dygresję. 
Moja mama jako mała dziewczynka w latach dwudzie-
stych XX w. ze swoim ojcem, czyli moim dziadkiem, 
odwiedzała generała w Hallerowie. We wspomnieniach 
rodzinnych pozostał jako starszy pan w zwykłym ta-
kim, prostym mundurze, ale bez żadnych generalskich 
wężyków i gwiazdek. Tak ubrany spotykał się z tymi, 
którzy mieli ochotę się z nim zobaczyć.

Jak pamiętamy, nazwa Hallerowo została w cza-
sach PRL zmieniona na Władysławowo, w nawiąza-
niu do króla Władysława IV i jego floty, którą budował 
mniej więcej w tej osadzie. Czy może był to port 
macierzysty floty króla Władysława. Była to taka 
sprytna zamiana, bo trudno porównywać czy kłaść 
na jednej szali zasługi króla Władysława, a na drugiej 
zasługi gen.Hallera. Jednak było to jakieś zawłasz-
czenie pamięci, skazanie na wymazanie z pamięci 
wybitnego Polaka, wybitnego dowódcy, wybitnego or-
ganizatora i na pewno jednego z najbardziej znanych 
ludzi w okresie międzywojennym, a więc w czasach 
II Rzeczypospolitej, kiedy rzeczywiście była wielo-
nurtowość polityczna i wielozaborowość. Ponieważ ci 
Polacy, którzy tworzyli II Rzeczpospolitą, wywodzili 
się z 3 zaborów, a w związku z tym mieli takie trochę 
różne tradycje administracyjne, jak również różne 
doświadczenia, różne też były tradycje polityczne 
i nurty polityczne, z których się po prostu wywodzili, 
ale mieli jeden nadrzędny cel, jakim była odbudowa 
Najjaśniejszej, niepodległej Rzeczypospolitej.

I w ten sposób Senat, podejmując taką uchwa-
łę – a jestem przekonany, że ją podejmiemy, mam 
nadzieję, jednomyślnie – i ustanawiając rok 2017 
Rokiem Generała Józefa Hallera, dołoży swoją cegieł-
kę do budowania naszej zbiorowej pamięci. Dziękuję. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
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(senator sprawozdawca C. Ryszka) tylko znakomity historyk, ale i prawnik – w roz-
prawie zatytułowanej „Regina Poloniae. Akt z 1 IV 
1656 r. w świetle prawa ustrojowego państwa pol-
skiego” dowiódł, że śluby Jana Kazimierza miały 
charakter ustrojowo-prawny. Cytuję: „Była to rze-
czywista elekcja Najświętszej Panny na monarchę, 
Kobietę-Króla. Aktu dokonali prawnie przedstawi-
ciele Rzeczypospolitej: król, senat, wszystkie stany. 
Formalnie rzecz biorąc, elekcja zwyczajna miała 
swoje wymagania prawne, jak sejm konwokacyj-
ny, akt wyboru na Woli warszawskiej, przy udziale 
prymasa i senatu, oraz sejm koronacyjny połączony 
z sakrą królewską. W wyjątkowych jednak przy-
padkach i okolicznościach wybór Króla-Maryi był 
legalny, tym więcej że do obowiązków króla należało 
ocalenie i obrona Rzeczypospolitej w sposób przez 
niego uznany za właściwy i skuteczny”.

Rzecz godna uwagi – żaden z monarchów Polski, 
żaden prezydent ani Sejm Rzeczypospolitej jak do 
tej pory nie zakwestionował i nie cofnął tego aktu 
prawnego z 1 kwietnia 1656 r. Najświętsza Panna 
posiada zatem rzeczywistą władzę w naszym pań-
stwie z wolnego wyboru króla i przedstawicielstwa 
narodu. Taki właśnie wybór Matki Bożej na królo-
wą potwierdził akt koronacji obrazu Matki Bożej 
Jasnogórskiej 8 września 1717 r. I tu zaskakujące 
skojarzenie – Polska upadała, ale kult Matki Bożej 
wzrastał, o tym świadczy właśnie ta koronacja. 
Przypomnę, że na tę koronację przybyli król, se-
natorowie, posłowie, biskupi oraz 200-tysięczna 
rzesza pielgrzymów, którzy nie pomieścili się 
w obrębie murów klasztornych. W dniu koronacji, 
w święto Narodzenia Matki Bożej przeniesiono 
cudowny obraz z kaplicy do bazyliki, gdzie wśród 
odgłosów wystrzałów armatnich i śpiewu hymnu 
„Magnificat” arcybiskup Krzysztof Szembek na-
łożył koronę najpierw Najświętszej Matce, potem 
Dzieciątku. W czasie mszy świętej kazanie wygło-
sił ojciec Atanazy Kierśnicki, jezuita, kaznodzieja 
królewski, nazywając Maryję Jasnogórską Polską 
Monarchinią. Kaznodzieja wyraził nadzieję, iż 
„pod rządami Najjaśniejszej Regentki ustąpią łza-
we chmury, ustaną lamenty, wyschną słone oczu 
strumienie”. Inny kaznodzieja, ojciec Tomasz 
Srebnicki, rektor krakowskiego Kolegium Jezuitów, 
podczas nieszporów przypomniał, iż Polska cze-
kała na tę koronację od 1382 r. W dyskretny spo-
sób zaznaczył, że Maryja powinna stanowić wzór 
dla każdego władcy, gdyż najpierw można o niej 
powiedzieć, że była służebnicą pańską, a potem 
dopiero królową.

Zarówno śluby królewskie, jak i akt koronacji 
jasnogórskiego obrazu stały się podwaliną i wzo-
rem dla kolejnych, podobnych aktów tak ważnych 
dla Kościoła w Polsce. Jan Paweł II w encyklice 
„Redemptoris Mater”, pisząc o roli Matki Bożej w ta-

że udział wicegenerał zakonu paulinów, ojciec 
Mariusz Tabulski. Na początku pragnę podkreślić, 
że senatorowie, członkowie komisji, jednogłośnie 
poparli przyjęcie tej uchwały, wskazując na wagę 
tego wydarzenia sprzed 300 lat, które miało cha-
rakter nie tylko religijny czy kościelny, ale również 
społeczny. Przypomniano podczas obrad komisji, 
że uroczyste akty zawierzeń i ślubowań narodu pol-
skiego – czy to Chrystusowi, czy to Matce Bożej, 
czy to świętym patronom – stanowią bardzo ważny 
element wiary katolickiej, a zarazem przynależą do 
polskiej historii i kultury.

(Sygnał telefonu komórkowego)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Przepraszam bar-

dzo, proszę o wyciszenie telefonów.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie wiem, co tu się 

stało.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: W telefonie jest taki 

przełącznik „wyciszenie”, Panie Senatorze.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Przepraszam, ale nie 

wiem, kto do mnie dzwoni.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: To proszę o wyci-

szenie telefonu. Jesteśmy na sali plenarnej.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Dobrze, przepraszam 

bardzo.)
Do takich aktów odwoływano się w okoliczno-

ściach o szczególnym znaczeniu dla zachowania 
suwerenności państwa i tożsamości narodu. Bardzo 
często wyrażano w ten sposób wołanie do niebios 
o ratunek, a w wielu przypadkach także wdzięczność 
za cudowne ocalenie. Zawsze też w takich sytuacjach 
pojawiały się obietnice moralnych oraz społecznych 
zobowiązań opartych na chrześcijańskim systemie 
wartości.

Najbardziej dobitnie i oficjalnie królowanie 
Maryi zostało potwierdzone podczas ślubów króla 
Jana Kazimierza, złożonych w związku ze zwycię-
ską obroną Jasnej Góry, które miały miejsce 1 kwiet-
nia 1656 r. we Lwowie wobec łaskami słynącego 
obrazu Matki Bożej Łaskawej. Król Jan Kazimierz 
dziękował wcześniej Matce Bożej za zwycięstwo 
pod Beresteczkiem, a wspomnianego dnia w obec-
ności nuncjusza papieskiego Pietro Vidoniego i ca-
łego swojego dworu, łącznie z rycerstwem, senato-
rami i duchowieństwem, złożył śluby królewskie, 
oddając Matce Bożej swoje państwo we władanie. 
Na zakończenie aktu ślubowań nuncjusz apostolski 
Pietro Vidoni trzykrotnie zaintonował wezwanie 
„Regina Regni Poloniae”, czyli „Królowo Królestwa 
Polskiego, módl się za nami”. To ślubowanie można 
uważać za oficjalne ustanowienie Maryi Królową 
Polski. Akt ślubów królewskich, tak jak wspomnia-
łem wcześniej, miał znaczenie nie tylko religijne, 
ale także prawno-publiczne. Witold Sawicki – nie 
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(senator sprawozdawca C. Ryszka) banknotu związanego z 300-leciem koronacji cu-
downego obrazu. Będzie także jubileuszowy medal 
300-lecia koronacji cudownego obrazu, a także oko-
licznościowy znaczek Poczty Polskiej. Patronat nad 
jubileuszem, razem z Jasną Górą, sprawować będzie 
Narodowe Centrum Kultury.

Wysoka Izbo! Panie i Panowie Senatorowie! Na 
koniec proszę mi pozwolić odczytać tekst uchwały 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o ustanowieniu 
roku 2017 Rokiem Koronacji Obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej w 300. 
rocznicę tego wydarzenia.

„8 września 2017 r. przypada 300. rocznica 
koronacji Jasnogórskiego Obrazu Matki Bożej, 
Królowej Korony Polskiej. Obrzędu koronacji pa-
pieskimi koronami Ojca Świętego Klemensa XI 
dokonał na Jasnej Górze abp Krzysztof Szembek. 
Ten uroczysty obrzęd przypominał koronację kró-
lów Polski, w rzeczy samej dopełniał niejako akt 
króla Jana Kazimierza, który po cudownej obronie 
Jasnej Góry w roku 1655 w czasie potopu szwedz-
kiego 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej 
obrał Najświętszą Dziewicę Królową i Patronką 
Królestwa Polskiego. Trzeba było czekać do roku 
1717, aby dopełniło się królewskie ślubowanie. 
Wtedy to decyzją Stolicy Apostolskiej pozwolo-
no na koronację, po raz pierwszy poza Rzymem, 
Obrazu papieskimi diademami i używanie tytułu 
Królowej Korony Polskiej.

Jak podają źródła historyczne, uroczystość zjed-
noczyła w przygotowaniu i akcie koronacyjnym króla 
Augusta II, posłów i senatorów Rzeczypospolitej, 
duchowieństwo i szlachtę; była ogólnonarodową ma-
nifestacją wiary. Koronacja obrazu stała się okazją do 
wielkiego dziękczynienia Matce Bożej Jasnogórskiej 
za Jej opiekę nad polskim narodem, wpisała się w ciąg 
bezprecedensowych wydarzeń związanych z czcią 
oddawaną Matce Bożej w Rzeczypospolitej. Ten 
akt państwowy uznający Maryję za Królową Polski 
był punktem odniesienia dla zrywów narodowych, 
kształtowania się idei wolności i niepodległości 
w XIX i XX w.

Sanktuarium Jasnogórskie wśród licznych miejsc 
kultu religijnego w Polsce pełni rolę wyjątkową, nie-
zwykła jest też rola tego miejsca dla całego Kościoła 
powszechnego i wszystkich katolików. Sam wizeru-
nek Bogurodzicy otaczany czcią od ponad sześciuset 
lat na Jasnej Górze jest jednym z najważniejszych ma-
terialnych skarbów narodowych w naszej Ojczyźnie. 
Mówił o tym Jan Paweł II na Jasnej Górze: «Można na 
różne sposoby pisać dzieje Polski, zwłaszcza ostatnich 
stuleci, można je interpretować wedle wielorakiego 
klucza. Jeśli jednakże chcemy dowiedzieć się, jak 
płyną te dzieje w sercach Polaków, trzeba przyjść 
tutaj. Trzeba przyłożyć ucho do tego miejsca. Trzeba 
usłyszeć echo całego życia Narodu w Sercu Jego 

jemnicy Kościoła i narodu polskiego, podkreśla jej 
aktywną obecność w życiu jednostek, rodzin, a także 
całych narodów i państw. Idąc za papieską myślą, nie 
sposób wyobrazić sobie dziejów narodu i Kościoła 
w Polsce bez tego maryjnego znaku z Jasnej Góry, 
bez ukoronowanego papieskimi koronami cudownego 
obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem.

Ojcowie paulini na rok jubileuszowy związany 
z rocznicą koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, 
który rozpoczął się już 8 września bieżącego roku, 
zaplanowali wiele uroczystości oraz różnych inicja-
tyw. Wśród nich jest akcja pod nazwą „Żywa Korona 
Maryi”, polegająca na podjęciu konkretnego zobowią-
zania duchowego i wpisania go na odwrocie swojego 
zdjęcia. Stanie się ono potem diamentem w jubile-
uszowej koronie Matki Bożej. Przygotowana została 
również specjalna aplikacja na smartfon zatytułowana 
„Diament z Korony”. Pobierając ją, można codziennie 
otrzymywać maryjną myśl przygotowaną przez różne 
osoby, kapłanów i świeckich, która pozwoli nawiązać 
głębszą relację z Matką Bożą.

Wśród wielu innych inicjatyw… Wymienię 
kilka. I tak 8 grudnia odbędzie się otwarcie wy-
stawy „Królowa Polski o wielu obliczach” w Sali 
Rycerskiej na Jasnej Górze. W przyszłym roku, 
2 maja nastąpi otwarcie wystawy w jasnogórskim 
Arsenale zatytułowanej „«Regina Mundi, Regina 
Poloniae». Regalia Matki Bożej”. 3 maja rozpocz-
nie się jubileusz 70-lecia Wielkiej Nowenny przed 
1966 r… To znaczy jubileusz 70-lecia Wielkiej 
Nowenny z 1966 r. Towarzyszyć mu będzie wy-
darzenie muzyczne – Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”. 26 sierpnia od-
będą się główne uroczystości 300-lecia Koronacji 
Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, 
a także 70. rocznica rozpoczęcia nawiedzenia obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej po parafiach w Polsce. 
Dalej: od 6 do 8 września odbywać się będzie III 
Ogólnopolski Kongres Różańca Świętego, a 8 wrze-
śnia zakończenie jubileuszu 300-lecia Koronacji 
Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. 
Ponadto na Zamku Królewskim w Warszawie będzie 
konferencja z udziałem prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej.

W szkołach katolickich zaplanowano konkurs na 
temat „Królowa Korony Polskiej – 300 lat korona-
cji cudownego obrazu Matki Bożej”. Przewidziano 
również wydanie katalogu wystawy „Regalia Matki 
Bożej”, a także wznowienia innych książek oraz fol-
derów informacyjnych o jubileuszu, w tym wydanie 
reprintu kazań koronacyjnych z 1717 r. pt. „Nowa 
Korona Chwały Matki Bożej”.

Narodowy Banki Polski, Mennica Polska, przy-
gotowuje wybicie jubileuszowej monety lub emisję 
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(senator sprawozdawca C. Ryszka) stawała się źródłem ratunku i odnowy państwa. 
Przywołam tu słowa Jana Pawła II, że Maryja w jej 
Cudownym Wizerunku została jak gdyby dana do 
obrony polskiego narodu, naród zaś został niejako 
wewnętrznie przymuszony do oddawania jej czci.

Wspominał tę opiekę Matki Bożej nad naszym 
narodem papież Pius XII, kiedy w liście z 1 wrze-
śnia 1951 r. do polskich biskupów pocieszał ponie-
wierany przez komunistów katolicki naród słowami: 
„Zwróćcie swe oczy na Górę, z której przyjdzie Wam 
pomoc w odpowiednim czasie, na Górę, którą Wasi 
ojcowie nazwali «Jasna», na Górę, gdzie Bogarodzica 
Dziewica – Wasza Królowa – rozbiła swój namiot 
i gdzie do rozmodlonych rzesz uśmiecha się po ma-
cierzyńsku Jej Obraz”.

Ojciec Święty Pius XII, pisząc o namiocie na-
szej Królowej, przypomniał w tym swoim liście, 
że w minionych wiekach jasnogórską kaplicę nazy-
wano wprost „komnatą Królowej Polski”, w której 
Bogarodzica, Królowa Polski, zasiada jakby na tronie, 
w rękach ma insygnia władzy królewskiej, godno-
ści królewskiej, i jak gdyby udziela audiencji swoim 
poddanym.

Zapewne Papież Pius XII mógł znać tekst kaza-
nia prymasa Stefana Wyszyńskiego, który jeszcze 
jako biskup lubelski powiedział na Jasnej Górze 
8 września 1946 r., w dniu poświęcenia narodu pol-
skiego Niepokalanemu Sercu Maryi: „A Pan przez 
Maryję tylekroć zawstydzał nieprzyjaciół naszych! 
Dzieje Narodu zapisały szereg walnych zwycięstw 
za Jej przyczyną odniesionych: Grunwald, Orsza, 
Kircholm, Kłuszyn, Chocim, Beresteczko, Jasna Góra 
i Trembowla, Wiedeń i Parkany zgodnym głosem 
wołają: «Ubłogosławił Cię Pan w mocy swojej, iż 
przez Cię wniwecz obrócił nieprzyjaciół naszych». 
Nie własną mocą zwyciężali królowie i hetmani nasi 
– mówił Prymas Tysiąclecia – ale mocą Boga, który 
wzbudził w ich sercach żywą cześć do Maryi; żołnier-
skie serca Chodkiewicza i Koniecpolskiego, Batorego 
i Sobieskiego, Żółkiewskiego, Czarnieckiego, 
Kordeckiego – to były serca bijące czcią Maryi”.

Przywołam jeszcze inną wypowiedź, nieco wcze-
śniejszą, polskiego arcybiskupa lwowskiego, Józefa 
Bilczewskiego, który mówił, że Boża Opatrzność 
postawiła na dziejowej drodze Polaków Matkę Bożą 
jako gwiazdę przewodnią i opiekuńczą, zwycięską 
hetmankę. Ujmując w największym skrócie tę obec-
ność Matki Bożej w dziejach polskiego narodu, ar-
cybiskup Bilczewski pisał: „Rozkorzeniła się Maryja 
u nas jak nigdzie indziej, bo wraz z wiarą katolicką Jej 
cześć weszła w sam rdzeń Narodu, stała się częścią 
składową duszy polskiej, wycisnęła swe znamię na 
zwyczaju naszym i obyczaju”.

Najbardziej znaczące w historii naszego narodu, 
także w historii Kościoła w Polsce, były właśnie ślu-
bowania adresowane do Marki Bożej. O ich owocach 

Matki i Królowej! (…) Doświadczenia przeszłości 
uczą nas, w kim szukać oparcia, kto jest tym najwięk-
szym sprzymierzeńcem Kościoła i Narodu. To, co 
się nawiązało między Matką Bożą, Matką Kościoła, 
Królową Polski, a Kościołem i Narodem w Polsce jest 
swego rodzaju przymierzem».

Sanktuarium jasnogórskie stanowi jedno z naj-
ważniejszych miejsc na mapie naszego kraju zarówno 
dla Polaków, jak i dla licznie przybywających piel-
grzymów i turystów z całego świata. Miejsce to jest 
swoistym ambasadorem polskości, niosąc wielkie 
przesłanie współczesnym. Także kompleks klasz-
torno-sanktuaryjny jest swoistą skarbnicą narodowej 
tradycji i kultury, a pobyt w nim, oprócz celu ściśle 
religijnego, zawsze jest lekcją historii i patriotyzmu.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej jest przekonany, 
iż przywołanie historycznego wydarzenia z roku 
1717 i ustanowienie z tej okazji roku 2017 Rokiem 
Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, 
Królowej Korony Polskiej, będzie znaczącym 
wkładem w propagowanie patriotycznej i religij-
nej tradycji Rzeczypospolitej, będzie lekcją pol-
skiego dziedzictwa w szczególności dla młodego 
pokolenia.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor 
Polski»”. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

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

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili 
do ich reprezentowania również senatora Czesława 
Ryszkę.

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

Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do zabrania głosu zapisał się pan 

senator Ryszka.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Czesław Ryszka:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Czcigodni 

Ojcowie Paulini!
Nie odkryję niczego nowego, mówiąc, że w na-

szym kraju kult Matki Bożej tak ściśle złączył się 
z życiem narodu, że Jasna Góra niejednokrotnie 
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(senator sprawozdawca C. Ryszka) …przyozdobiona koronami, które przesłał papież 
Klemens XI.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Ta zwycięska koronacja była nam bardzo po-

trzebna, nadchodziły bowiem czasy upadku 
Rzeczypospolitej, utraty niepodległego bytu. Ale 
nawet w tym tragicznym czasie Matka Boża nie prze-
stała królować. Choć była wówczas królową ludzi bez 
ojczyzny, pojawiła się na sztandarach powstańczych, 
na ryngrafach i na medalikach u osób skazywanych 
na więzienie, zsyłkę czy bezdomność. Matka Boża 
Jasnogórska była wówczas królową czasu walki, zry-
wania kajdan, powrotu do wiary.

Uznała oficjalnie ten fakt Stolica Apostolska, ze-
zwalając 14 stycznia 1920 r. na włączenie w diecezjach 
polskich tytułu Matki Bożej Królowej Polski do litanii 
loretańskiej. 12 października 1923 r. tytuł ten otrzy-
mał specjalne święto liturgiczne, a od 1930 r. własną 
mszę i własne oficjum. Było to ważne potwierdzenie 
przez Stolicę Apostolską znaczenia Jasnej Góry jako 
najdroższego miejsca dla serc Polaków. Należy z całą 
mocą podkreślić, że nie można zrozumieć także pol-
skiego „dzisiaj” bez tego miejsca szczególnego kultu 
Matki Bożej. Nie da się również budować przyszłości 
bez poważnego wejrzenia w naszą chrześcijańską 
przeszłość. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Majer.

Senator Ryszard Majer:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Czcigodni Goście!
Nie ma polskości, nie ma Polski bez Jasnej Góry. 

To są, Drodzy Państwo, sformułowania, które wza-
jemnie się wspierają i współistnieją. Jasna Góra była 
bardzo ważnym elementem naszej przeszłości, świad-
czyła o naszej niepodległości, o wolności i była takim 
miejscem, w którym Polacy zawsze byli wolni. Jasna 
Góra jest bardzo ważna jako miejsce i dzisiaj, bo tam 
każdy z nas może podążać, może zwierzać się ze swo-
ich problemów, ze swoich trosk. I Jasna Góra będzie 
takim miejscem w przyszłości, bo to jest, Drodzy 
Państwo, swego rodzaju status quo naszej rzeczy-
wistości, naszej istoty. To jest podstawa i element 
patriotyzmu i tożsamości narodowej.

Powiem bardzo krótko. Czcigodni Ojcowie, 
jako częstochowianin, jako Polak, jako senator 
Rzeczypospolitej dziękuję Wam za Jasną Górę 
w Częstochowie, dziękuję za Waszą obecność 
w Polsce, dziękuję za Waszą obecność w naszych 
sercach! Polecam Waszej życzliwej modlitwie prace 
tej Izby. Dziękuję. (Oklaski)

najdobitniej świadczą tytuły, jakie nadawano Matce 
Bożej Jasnogórskiej. I tak Jan Długosz w XV w. pisał: 
„Pani świata i nasza”. Grzegorz z Sambora w po-
emacie „Częstochowa” w połowie XVI w. nazywał 
Maryję Częstochowską Królową. W XVII w. ukuł 
się powszechnie tytuł „Zwycięska Hetmanka”. Ale 
oczywiście Matce Bożej nadawano też różne regio-
nalne tytuły, jak „Gaździna Podhala” – o Matce Bożej 
Ludźmierskiej – czy później „Pani Warmii i Mazur” 
– o Matce Bożej Gietrzwałdzkiej.

Wspomniany Grzegorz z Sambora w XVI w. 
wzywał do składania Maryi Częstochowskiej hołdu 
podobnego do czci okazywanej ziemskiej królowej 
Polski. Nawet śląski poeta Andrzej Schoneus nazwał 
Maryję Patronką Sarmatów – to jest koniec XVI w. – 
a Szymon Starowolski odniósł do Najświętszej Maryi 
Panny określenie Królowej Królestwa Sarmatów, 
łącząc ten tytuł właśnie z obrazem Matki Bożej 
Częstochowskiej.

Jednak najbardziej znaczącym tytułem jest tytuł 
„Królowa Korony Polskiej”, a najważniejszym ak-
tem potwierdzającym ten tytuł były śluby królew-
skie Jana Kazimierza we Lwowie, 1 kwietnia 1656 r. 
Miały one charakter nie tylko religijny, ale również 
społeczno-ustrojowy. Mówiąc o reformach ustroju, 
należy przypomnieć, że król obiecał w tych ślubach 
królewskich m.in. złagodzenie pańszczyzny, refor-
mę Sejmu, zniesienie liberum veto. Jak wiemy, nie 
zdołał tych reform przeprowadzić, reformy udarem-
nili posłowie poddani intrygom państw ościennych. 
O upadku tych reform zadecydowała także wojna 
domowa, rokosz Lubomirskiego. Jednym słowem, 
królewska wdzięczność dla prostego ludu wyrażona 
w ślubowaniach królewskich we Lwowie za pomoc 
w obronie ojczyzny w czasie potopu szwedzkiego, no, 
nie została wypełniona. Można dopowiedzieć, że Jan 
Kazimierz umierał 4 lata później miotany sprzecz-
nymi uczuciami, osamotniony w swoich dążeniach, 
abdykował w 1668 r., udał się do Francji i umierał 
rozgoryczony przegraną. 

Jest jednak faktem, że śluby królewskie Jana 
Kazimierza zapewniły nam na ponad 100 lat prze-
trwanie państwowości, a następnie w okresie utraty 
niepodległości odwoływano się do maryjnego pa-
nowania Królowej Polski, co pozwoliło przetrwać 
ciemną noc zaborów.

Wracając myślą do wydarzenia z 8 września 1717 r., 
czyli do koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, 
a zarazem do naszej uchwały ustanawiającej rok 2017 
rokiem 300. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej 
Jasnogórskiej, chciałbym podkreślić, że była to pierw-
sza dokonana poza Rzymem koronacja obrazu Matki 
Bożej. Cudowna ikona częstochowska została…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
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Bilczewskiego na postać Najświętszej Maryi Panny. 
Przecież też nie przypadkiem 29 listopada 1908 r. 
ojciec święty Pius X, też święty Kościoła katolic-
kiego, pozwolił na wpisanie do litanii loretańskiej 
stałego wezwania Królowej Korony Polskiej dla 
diecezji lwowskiej i przemyskiej. Bo z kolei drugim 
takim admiratorem kultu Królowej Korony Polskiej 
był św. Józef Sebastian Pelczar, biskup przemyski, 
który wprawdzie wtedy bodajże jeszcze nie był bi-
skupem przemyskim, ale był rektorem Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. W każdym razie w Krakowie rów-
nież trwały prace nad poszerzaniem kultu Królowej 
Korony Polskiej. I cały ten ciąg zdarzeń doprowadził 
nas do tego, że jesteśmy w momencie, w którym pra-
cujemy nad tą uchwałą.

Warto też przypomnieć słowa innej wielkiej postaci 
Kościoła w Polsce, Kościoła powszechnego, również 
wielkiego Polaka, wielkiego patrioty, myślę tu o wiel-
kim synu ziemi śląskiej, kardynale Auguście Hlondzie, 
który umierając, wypowiedział słynne słowa, a umie-
rał w 1948 r., a więc w okresie czarnej nocy okupacji 
komunistycznej w Polsce, kiedy wydawało się, że sytu-
acja Kościoła, wiary, tradycji, polskości jest śmiertelnie 
zagrożona. Wówczas kardynał Hlond wypowiedział 
swoje słynne, prorocze słowa, on to powiedział po ła-
cinie, ja powiem to po polsku: „Nie traćcie nadziei. 
Nie traćcie nadziei. Lecz zwycięstwo, jeśli przyjdzie 
– będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny”.

Te słowa, co ciekawe, były również często cyto-
wane przez innego wielkiego człowieka, hierarchę 
Kościoła i wielkiego Polaka, Prymasa Tysiąclecia, 
kardynała Stefana Wyszyńskiego, autora ślubów 
z 1956 r., które – o ile dobrze pamiętam – chyba 
w Komańczy zostały zredagowane podczas jego in-
ternowania. Cytował je w czasie wielkiego wydarze-
nia, które zainicjowało nowennę przed jubileuszem 
1000-lecia chrztu Polski, często je cytował. Również 
Ojciec Święty Jan Paweł II często cytował słowa kar-
dynała Hlonda jako te profetyczne słowa… Ci, którzy 
nie wierzą, którzy mają dystans, to mogą się z tego… 
Mają właśnie dystans. Ale nieprzeniknione są tajem-
nice, o których my po prostu niewiele możemy po-
wiedzieć. Te słowa też były cytowane.

Warto też powiedzieć, że 1 kwietnia 2005 r., a więc 
na dzień przed odejściem do domu Ojca, w przeddzień 
swojej śmierci, inny wielki człowiek Kościoła, wielki 
Polak, największy z rodu Polaków, św. Jan Paweł II 
ofiarował i poświęcił nowe złote korony dla obrazu 
Matki Bożej Królowej Polski. Myślę, że to są znaki 
czasu, o których również w przestrzeni publicznej 
należy szczególnie pamiętać. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Warzocha.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Czcigodni 

Ojcowie Paulini!
Rzeczywiście to ważna uchwała, szczególnie że 

rok 2017 będzie bardzo bogaty w różne ważne wyda-
rzenia – wydarzenia, które zazwyczaj są przytaczane. 
Ja przypomnę, że będzie to rok 500-lecia reformacji, 
będzie to rok powstania pierwszej loży masońskiej 
w Londynie w 1717 r., jest to również rok rewolucji 
bolszewickiej 1917 r., ale jest to również rok objawień 
fatimskich w 1917 r. A więc widzimy, że różne rocz-
nice mieszczą się w tym panteonie roku 2017.

My w tej chwili pochylamy się nad uchwałą, która 
w gruncie rzeczy dotyczy kwintesencji polskości. 
A dlaczego to mówię? Pan senator Czesław Ryszka 
bardzo starannie przedstawił tutaj rozwój kultu 
Królowej Korony Polskiej, który rozwijał się bardzo 
konsekwentnie. Ja przypomnę, że najstarszy polski 
hymn państwowy to „Bogurodzica”. To jest przecież 
utwór, który jest dedykowany właśnie Najświętszej 
Maryi Pannie. A więc ta tradycja maryjna w Polsce 
– za którą notabene Kościół katolicki w Polsce bywa 
krytykowany… Bo był taki moment, gdy uważano, 
że to jest taki, no, katolicyzm ludowy – tego rodzaju 
sformułowania się pojawiały. Ale dziś widzimy, jakie 
jest oficjalne nauczenie Kościoła, doktryna Kościoła, 
stanowisko Kościoła oraz konsekwencja Kościoła, 
jeżeli chodzi o uznanie uroczystości Królowej Korony 
Polskiej – która to uroczystość jest obchodzona nie 
przypadkiem 3 maja jako centralne święto. Jest to 
ukoronowanie całego ciągu zdarzeń historyczno-
-religijnych, które spowodowały, że jesteśmy w tym 
punkcie, w jakim jesteśmy.

Ja bym tu chciał zwrócić uwagę na postać dzisiaj 
trochę może zapomnianą, mianowicie postać abpa 
Bilczewskiego, arcybiskupa lwowskiego, św. abpa 
Bilczewskiego. Był on jednym z postulatorów kultu 
Królowej Korony Polskiej, był również inicjatorem 
tego, że w katedrze lwowskiej został umieszony spe-
cjalny witraż. Mieliśmy okazję z senatorami, którzy 
odwiedzają Lwów, go oglądać – a w tej chwili trwają 
prace restauratorskie w katedrze lwowskiej. Otóż to 
jest tam, gdzie jest ten cudowny obraz, przed któ-
rym król Jan Kazimierz składał swoje słynne ślu-
by 1 kwietnia 1656 r. Decyzją abpa Bilczewskiego 
okna w prezbiterium katedry lwowskiej zostały za-
gospodarowane i jedno z nich zostało dedykowane 
właśnie Królowej Korony Polskiej. To było jakieś 
takie osobiste zwrócenie uwagi przez wielkiego św. 
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w domu, bo, po pierwsze, przebywam wśród nich, 
a po drugie, zawsze jest tam obecny wizerunek Matki 
Bożej Częstochowskiej. Myślę, że oprócz tego, że jest 
to element naszej katolickiej wiary, która w Polsce do-
minuje, która w Polsce ma szczególną pozycję i która 
dla nas wszystkich jest tak bardzo ważna, ten obraz, 
ta ikona Matki Bożej Jasnogórskiej jest na trwałe wpi-
sana w nasz kod kulturowy, towarzyszący Polakom 
od wieków. I to jest piękne. I to jest wspaniałe. Jest 
to również coś, co nas jednoczy jako naród, potrafi 
integrować i co często wpływa bardzo pozytywnie, 
tonizuje różne niepotrzebne swary i spory, jednym 
zdaniem, godzi nas jako naród, przypomina o waż-
nych sprawach, o imponderabiliach, o sprawach nie 
tylko doczesnych, ale również tych, które mają wy-
miar metafizyczny.

Szanowni Państwo, pragnę podziękować wszyst-
kim inicjatorom podjęcia tej uchwały. Zwracam się 
tu nie tylko do państwa senatorów, którzy pracowali 
podczas posiedzeń komisji, bo za tę inicjatywę pra-
gnę także serdecznie i z całego serca podziękować – 
tak jak powiedział pan senator Majer, zarówno jako 
Polak, jak i jako częstochowianin, jako senator re-
prezentujący miasto Częstochowę w Senacie – ojcom 
paulinom. Wierzę, że wiele inicjatyw przypomni nam 
o tym w czasie obchodów roku 2017. Będzie to stano-
wiło przyczynek do tego, by moralnie się wzmocnić 
i przeprowadzić wielką duchową odnowę. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Żaryn.

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Czcigodni Goście!
Wiemy, rzecz jasna, że Jasna Góra to duchowa 

stolica Polski. Wymieniamy ją zawsze, gdy mówimy 
o polskich stolicach: Gnieźnie, Płocku, Krakowie, 
Warszawie. Jasna Góra mieści się w tym długim ciągu 
polskich stolic, bo jest, była i będzie duchową stolicą 
Polski.

Powrócę za chwilę do tego wątku, ale warto też 
wiedzieć i pamiętać, że… Ja miałem to szczęście, że 
czytałem kronikę jasnogórską, w której przez ileś tam 
powojennych dziesięcioleci kolejni ojcowie paulini 
zapisywali ważne wydarzenia z bieżącej rzeczywisto-
ści peerelowskiej. Warto zdać sobie sprawę, że Jasna 
Góra to duchowa stolica Polski, ale także jedno z naj-
ważniejszych miejsc kojarzonych z polskością, zarów-
no w Kościele powszechnym, jak i na całym świecie. 
Jeżeli szukamy jakichś symboli i znaków, to właśnie 
Jasna Góra stanowi jedno z najważniejszych miejsc, 
które określają naszą polskość. Można powiedzieć, że 

Senator Artur Warzocha:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Czcigodni, 
Przewielebni Ojcowie Paulini!

Mieliśmy tu już w czasie omawiania tej uchwały 
okazję wysłuchać wielu wspaniałych wystąpień mo-
ich poprzedników, poczynając od wystąpienia pana 
senatora sprawozdawcy, Czesława Ryszki, który 
przybliżył nam ideę przyjęcia tej niezwykle ważnej, 
myślę, że ważnej nie tylko dla nas, Polaków miesz-
kających w kraju, ale też dla Polaków mieszkających 
poza jego granicami, uchwały.

Ważny rys historyczny przypomniał senator Jan 
Maria Jackowski. Bardzo ważne jest również prze-
słanie, które wynika z wystąpienia pana senatora 
Ryszarda Majera, tak jak i ja częstochowianina, tak 
jak i człowieka, który podobnie jak większość często-
chowian traktuje Jasną Górę jak swój własny kościół, 
można powiedzieć, jak swój drugi kościół. A tak jest 
w Częstochowie. Praktycznie przy każdej okazji, kie-
dy odwiedza się kaplicę Matki Bożej Częstochowskiej 
czy kiedy w ogóle jest się na Jasnej Górze, bez wzglę-
du na to, jak liczna rzesza pielgrzymów przebywa 
aktualnie w Częstochowie i na Jasnej Górze, zawsze 
można tam spotkać swoich znajomych. Szczególnie 
ma to miejsce wtedy, kiedy odprawiana jest niedzielna 
msza święta wieczorna przed apelem jasnogórskim. 
Zawsze są to bardzo miłe spotkania. I każdemu z nas, 
każdemu mieszkańcowi Częstochowy towarzyszy 
wtedy taka refleksja, że właśnie w tym miejscu je-
steśmy prawdziwie wolni, że jesteśmy tam razem, 
że jesteśmy przedstawicielami, mieszkającymi tam 
na miejscu, w Częstochowie, tej wielkiej wspólnoty 
narodowej, którą stanowią zarówno Polacy mieszka-
jący w kraju, jak i Polacy rozsiani po całym świecie.

Pragnąłbym podzielić się z państwem kilkoma 
refleksjami dotyczącymi właśnie tych Polaków, którzy 
mieszkają poza granicami kraju. Z tej racji, że pracuję 
jako senator w Komisji Spraw Emigracji i Łączności 
z Polakami za Granicą, której przewodzi pani senator 
Janina Sagatowska, często odwiedzam naszych roda-
ków tworzących różne wspólnoty polonijne poza gra-
nicami Polski. Zawsze podczas tych spotkań, podczas 
odwiedzin w tych wspólnotach, w grupach polonij-
nych jeden element jest nierozerwalny, zawsze trwały 
i zawsze się powtarzający – mianowicie wizerunek 
Matki Bożej Częstochowskiej, który jest przedsta-
wiany w cudownej ikonie obrazu jasnogórskiego. Już 
wielokrotnie miałem okazję podzielić się z naszymi 
rodakami, których odwiedzamy za granicą, pewną 
refleksją, która towarzyszy mi zawsze przy tej okazji. 
Mianowicie będąc wśród Polaków na obcej ziemi, 
patrząc na nich, rozmawiając z nimi, przebywając 
wśród nich, kiedy oni dzielą się swoimi problemami, 
radościami, a często pokazują mi również sukcesy 
swoich organizacji polonijnych, zawsze czuję się jak 
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(senator J. Żaryn) ku z tym dzisiaj szczególnie sobie przypominamy… 
Gdy potrafimy odejść od tej bieżącej rzeczywistości 
i stać nas na chwilę refleksji, to zdajemy sobie sprawę 
z tego, jak wiele nasze pokolenia zawdzięczają Matce 
Bożej w wizerunku Czarnej Madonny na Jasnej 
Górze i jak mocno jesteśmy wpisani w ten wizeru-
nek, bez obecności którego na ziemiach polskich, ale 
także na całym świecie, nie byłoby Polski i Polaków 
dzisiaj. Odwołuję się tu rzecz jasna do tej pamięci 
krótkiej, nie tej związanej z 1050-leciem, tylko do 
pamięci 50-lecia, czyli okresu Wielkiej Nowenny 
i roku milenijnego 1966. Ten czas nauki prymasa 
Stefana Wyszyńskiego jest to czas z jednej strony 
wieńczący kilkudziesięcioletnią tradycję wpisywania 
się nowoczesnego narodu w wizerunek Jasnej Góry 
i Czarnej Madonny. Od końca XIX w. trwa ten wielki 
proces budowania nowoczesnego narodu polskiego, 
a elementem tego procesu jest wielka, wzmacniana 
z dziesięciolecia na dziesięciolecie, obecność Polaków 
na Jasnej Górze. Wprawdzie warszawskie piesze piel-
grzymki to czas od początku wieku XVIII – można 
powiedzieć, że one wyznaczają ten marsz, ten wielki 
pochód kolejnych pokoleń Polaków na Jasną Górą 
– ale przecież właśnie te mające miejsce szczegól-
nie od końca XIX w. i potem przez cały wiek XX, 
pielgrzymki stanowo-zawodowe, gdzie każdy stan, 
każdy zawód polski… W związku z tym każda po-
sługa Polaków w przestrzeni publicznej odbywała się 
za sprawą Matki Boskiej Częstochowskiej, bo każdy 
stan, każdy zawód polski chciał poprzez swoich re-
prezentantów tam się odnaleźć. Oczywiście w okresie 
Wielkiej Nowenny szczególnie, ale pamiętajmy, że 
i w latach dwudziestolecia międzywojennego miały 
miejsce wspaniałe pielgrzymki mężów, wspaniałe 
pielgrzymki kobiet, wspaniałe pielgrzymki kapła-
nów. Była wspaniała pielgrzymka z 1936 r. młodzieży 
polskiej…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Już kończę.
…Która to młodzież potem, w 1939 r. stanie do 

boju. A więc ta tradycja budowania narodu polskie-
go, która jest w nas bardzo wyraźna, tradycja stałe-
go procesu tworzenia się z pokolenia na pokolenie 
Polaków… Dzięki Czarnej Madonnie, dzięki temuż 
wizerunkowi my jesteśmy Polakami. I jeżeli skon-
centrujemy się właśnie na tym długim trwaniu Matki 
Boskiej Częstochowskiej w polskiej tradycji, to te 
obchody w roku 2017 będą także historycznym aktem 
wpisującym się w wielki proces budowania nowo-
czesnego narodu polskiego. Polska nowoczesność to 
maryjność. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Fedorowicz.

określa ona tę polskość do wewnątrz, czyli w naszej 
wspólnocie narodowej, ale także na zewnątrz. My, 
Polacy, jesteśmy postrzegani przez pryzmat Jasnej 
Góry. Miałem szczęście być niedawno w Rzymie. 
Jak państwo wiedzą, przed placem Świętego Piotra, 
na placu papieża Piusa XII, jest centrum pielgrzym-
kowe. To jest centrum pielgrzymkowe, które obej-
muje wszystkie najważniejsze sanktuaria Kościoła 
powszechnego, a zaproszeniem do tego centrum są 
3 słowa: „Lourdes”, „Fatima”, „Częstochowa”. To 
są te najważniejsze sanktuaria maryjne w Kościele 
powszechnym, które określają tożsamość Kościoła 
powszechnego. I my jako Polacy też jesteśmy wpisani 
w tę tożsamość Kościoła powszechnego.

To jest wielka duchowa stolica Polski, którą my 
wszyscy, szczególnie senatorowie, powinniśmy wi-
dzieć na tle polskiej historii, historii naznaczonej 
dwoma bardzo ważnymi znakami. Jeden znak to 
nasz patriotyzm, patriotyzm bardzo mocno osadzony 
w tradycji insurekcyjnej, która jest jednym z najistot-
niejszych elementów konstytuujących… Patriotyzm 
insurekcyjny wiąże się ściśle z Jasną Górą. Jako histo-
rycy wiążemy go bowiem z ciągiem wydarzeń, które 
rozpoczynają się od konfederacji barskiej z 1768 r., 
a kończą w czasach Solidarności, ze szczególnym 
uwzględnieniem strajku na wybrzeżu z 1980 r. Matka 
Boska Częstochowska jako duchowa opiekunka na-
szych narodowych potrzeb towarzyszyła wszystkim 
najważniejszym wydarzeniom z tego całego wielkie-
go okresu historii Polski, bo bez Matki Boskiej byśmy 
tego okresu i tych zmagań nie przeżyli. I wiedzieli 
o tym ci wszyscy Polacy, którzy te zmagania na siebie 
brali i dzięki swojej determinacji, dzięki patrioty-
zmowi wygrywali. A więc Kazimierz Pułaski, który 
stanie na czele konfederatów barskich… Konfederacja 
barska stanie się – możemy o tym czytać w pięk-
nych pieśniach polskich – tym zaczynem przelewanej 
krwi, która to krew będzie zobowiązywała kolejne 
pokolenia do dalszego przelewania krwi, by Polska 
odzyskała niepodległość. To tam na Jasnej Górze to 
zobowiązanie wobec Polski, która ma najpierw od-
zyskać suwerenność, a potem ponownie stać się pań-
stwem, została podjęta. To jest zobowiązanie, że póki 
jesteśmy Polakami, będziemy o tę Polskę walczyć.

Jasna Góra, proszę państwa, to duchowa stoli-
ca Polski także w kontekście postrzegania nas jako 
wspólnoty narodowej, która w gruncie rzeczy nigdy 
nie przestaje być, mówiąc kolokwialnie, w budowie. 
To znaczy nie ma takiego momentu, w którym byśmy 
mogli sobie powiedzieć, że tworzenie się, budowanie, 
istnienie narodu jest dziełem skończonym. To jest 
proces, w którym my funkcjonujemy z pokolenia na 
pokolenie. Oczywiście dzisiaj widzimy to szczegól-
nie, bo mamy 1050. rocznicę Chrztu Polski. W związ-
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Kiedyś miałem zaszczyt wprowadzać Rok 
Wyspiańskiego. Byłem wtedy młodym posłem – nie 
wiekiem, tylko stażem. To był rok 2006. Spróbuję to 
zrobić tak jak wtedy.

Dwunastu braci, wierząc w sny, zbadało mur od 
marzeń strony,

A poza murem płakał głos, dziewczęcy głos za-
przepaszczony.

I pokochali głosu dźwięk i chętny domysł 
o Dziewczynie,

I zgadywali kształty ust po tym, jak śpiew od żalu 
ginie…

Mówili o niej: „Łka, więc jest!” – I nic innego 
nie mówili,

I przeżegnali cały świat – i świat zadumał się w tej 
chwili…

Porwali młoty w twardą dłoń i jęli w mury tłuc 
z łoskotem!

I nie wiedziała ślepa noc, kto jest człowiekiem, 
a kto młotem?

„O, prędzej skruszmy zimny głaz, nim śmierć 
Dziewczynę rdzą powlecze!”

Tak, waląc w mur, dwunasty brat do jedenastu 
innych rzecze.

Ale daremny był ich trud, daremny ramion sprzęg 
i usił!

Oddali ciała swe na strwon owemu snowi, co ich 
kusił!

Łamią się piersi, trzeszczy kość, próchnieją dłonie, 
twarze bledną…

I wszyscy w jednym zmarli dniu i noc wieczystą 
mieli jedną!

Lecz cienie zmarłych – Boże mój! – nie wypuściły 
młotów z dłoni!

I tylko inny płynie czas – i tylko młot inaczej 
dzwoni…

I dzwoni w przód! I dzwoni wspak! I wzwyż za 
każdym grzmi nawrotem!

I nie wiedziała ślepa noc, kto tu jest cieniem, a kto 
młotem?

„O, prędzej skruszmy zimny głaz, nim śmierć 
Dziewczynę rdzą powlecze!”

Tak, waląc w mur, dwunasty cień do jedenastu 
innych rzecze.

Lecz cieniom zbrakło nagle sił, a cień się mrokom 
nie opiera!

I powymarły jeszcze raz, bo nigdy dość się nie 
umiera…

I nigdy dość, i nigdy tak, jak pragnie tego ów, co 
kona!…

I znikła treść – i zginął ślad – i powieść o nich 
już skończona!

Lecz dzielne młoty – Boże mój! – mdłej nie pod-
dały się żałobie!

Senator Jerzy Fedorowicz:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chcę tylko dodać do tego interesującego wystąpie-

nia profesora Żaryna, który jak zawsze wprowadził 
nas pięknie w sprawy historyczne, że w 1980 r. umo-
wy sierpniowe długopisem, na którym był wizerunek 
Matki Boskiej, podpisywał Lech Wałęsa, a w Senacie 
Stanów Zjednoczonych obok…

(Senator Czesław Ryszka: Jana Pawła. Na długo-
pisie był wizerunek Jana Pawła.)

No, jeżeli się pomyliłem, to przepraszam, ale za-
wsze w klapie miał Matkę Boską. I to jest ważne, 
żebyśmy przy okazji o tym powiedzieli, bo ta miłość 
do Matki Boskiej… Lech Wałęsa odwołuje się zawsze 
do Matki Boskiej Częstochowskiej, Królowej Korony 
Polskiej…

(Senator Janina Sagatowska: W klapie miał Matkę 
Boską.)

…i myślę, że byłoby dobrze, gdyby dzisiaj usły-
szał, że mu za to dziękujemy.

(Senator Stanisław Kogut: Nie słuchał nauk 
Kościoła.)

Jest miejsce na mównicy, można o tym powie-
dzieć.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję też, że senator Kamiński 

złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.
Zamykam dyskusję.
Właściwie Senat mógłby już przystąpić do trzecie-

go czytania projektu uchwały. To trzecie czytanie ob-
jęłoby jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowa-
dzone po rozpatrzeniu wszystkich projektów uchwał.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2017 Rokiem 
Bolesława Leśmiana.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez Komisję Kultury i Środków Przekazu i zawar-
ty jest w druku nr 237, a sprawozdanie – w druku 
nr 237 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
senatora Jerzego Fedorowicza, o przedstawienie spra-
wozdania komisji w sprawie projektu uchwały.

Senator Sprawozdawca 
Jerzy Fedorowicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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(senator sprawozdawca J. Fedorowicz) literatury polskiej. Jego twórczość wywodząca się 
z symbolizmu stanowi na wskroś oryginalny, osobny 
i rozpoznawalny świat poetycki.

Poeta urodził się 22 stycznia 1877 r. w Warszawie, 
gdzie również zmarł 5 listopada 1937 r. Wywodził 
się ze zasymilowanej rodziny żydowskiej, ukończył 
studia prawnicze w Kijowie, był związany także 
z Iłżą, Hrubieszowem i Zamościem. Od 1933 r. był 
członkiem Polskiej Akademii Literatury. Jego twór-
czość została w pełni doceniona dopiero w latach 
sześćdziesiątych XX wieku.

Leśmian był autorem czterech ważnych tomów 
poetyckich («Sad rozstajny», «Łąka», «Napój cieni-
sty», «Dziejba leśna»), dramatów poetyckich i prozy, 
w tym baśni literackich. Jego utwory były tłumaczone 
między innymi na rosyjski, angielski i hebrajski, cho-
ciaż jedyny w swoim rodzaju język poetycki z jego 
śmiałością tworzenia neologizmów nie poddaje się 
łatwo przekładowi.

Część dorobku Leśmiana (jak «Klechdy sezamo-
we» i «Przygody Sindbada Żeglarza») skierowana jest 
do odbiorcy dziecięcego i dzięki nowym wydaniom 
i adaptacjom teatralnym przemawia do niego także 
dzisiaj.

W poezji Leśmiana zawiera się to, co w ludzkich 
dążeniach najbardziej bezinteresowne – pragnienie 
poznania i szeroko pojętej kreacji. Poezja ta dotyka 
spraw ostatecznych, mówi o istocie człowieczeństwa, 
wreszcie o najbardziej podstawowej i intymnej relacji 
międzyludzkiej, jaką jest miłość.

W związku z 80. rocznicą śmierci Bolesława 
Leśmiana oraz 140. rocznicą jego urodzin Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2017 Rokiem 
Bolesława Leśmiana. Niech jego poezja pełna pytań 
o sprawy najważniejsze towarzyszy nam w codzien-
ności, pobudza wyobraźnię i będzie powodem do 
dumy z kultury polskiej.

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

Chciałbym na zakończenie mojego wystąpienia 
dodać, że oglądałem przepiękne przedstawienie na 
podstawie „Przygód Sindbada Żeglarza” Bolesława 
Leśmiana w teatrze opolskim, gdzie szóstka sceno-
grafów do każdego osobnego obrazu tworzyła swoje 
dzieło. Byli to wybitni scenografowie, wśród nich 
była moja żona, pani Elżbieta Krywsza, a także Janek 
Polewka, Małgosia Treutler, de Ines itd. W moim te-
atrze oczywiście też przygotowaliśmy inscenizację 
Leśmiana, dla dzieci.

Na zakończenie pragnę podziękować bardzo 
serdecznie pani prof. Czabanowskiej-Wróbel, która 
jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, polo-
nistyki, i która pisała książki o Leśmianie. Bardzo 
jej dziękuję za pomoc w przygotowaniu projektu tej 
uchwały. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

I same przez się biły w mur, huczały spiżem same 
w sobie!

Huczały w mrok, huczały w blask i ociekały ludz-
kim potem!

I nie wiedziała ślepa noc, czym bywa młot, gdy 
nie jest młotem?

„O, prędzej skruszmy zimny głaz, nim śmierć 
Dziewczynę rdzą powlecze!”

Tak, waląc w mur, dwunasty młot do jedenastu 
innych rzecze.

I runął mur, tysiącem ech wstrząsając wzgórza 
i doliny!

Lecz poza murem – nic i nic! Ni żywej duszy, ni 
Dziewczyny!

Niczyich oczu, ani ust! I niczyjego w kwiatach 
losu!

Bo to był głos i tylko – głos, i nic nie było, oprócz 
głosu!

Nic – tylko płacz i żal i mrok i niewiadomość 
i zatrata!

Takiż to świat! Niedobry świat! Czemuż innego 
nie ma świata?

Wobec kłamliwych jawnie snów, wobec zmarnia-
łych w nicość cudów.

Potężne młoty legły w rząd na znak spełnionych 
godnie trudów.

I była zgroza nagłych cisz! I była próżnia w całym 
niebie!

(Senator Marek Borowski: A ty z tej próżni czemu 
drwisz, kiedy ta próżnia nie drwi z ciebie?)

A ty z tej próżni czemu drwisz, kiedy ta próżnia 
nie drwi z ciebie?

Dziękuję panu senatorowi Borowskiemu.
Słuchajcie, ten wiersz nam towarzyszył, to zna-

czy mojemu pokoleniu, od młodości. Oczywiście to 
jest temat lekcji w szkole teatralnej. Ktoś napisał tak 
pięknie: ten wiersz zawsze wywołuje u mnie ciarki, 
nie wiem czemu, ale jest genialny, tak po prostu.

Jest tak, że gdy obchodzimy jakieś wydarzenie 
historyczne czy czcimy jakąś postać, to zwykle 
w uchwałach, które przygotowujemy, jest mowa o ja-
kimś artyście, jakimś wielkim poecie… Tym razem 
marszałek Senatu w dniu 7 lipca skierował do Komisji 
Ustawodawczej projekt uchwały w sprawie ogłoszenia 
roku 2017 Rokiem Bolesława Leśmiana. Komisja na 
posiedzeniu w dniu 12 października 2016 r. rozpa-
trzyła w pierwszym czytaniu przedstawiony przez 
wnioskodawców projekt uchwały i wnosi o przyjęcie 
go bez poprawek. Przeczytam.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w sprawie ogłoszenia roku 2017 Rokiem Bolesława 
Leśmiana.

„Bolesław Leśmian to jeden z największych po-
etów, nie tylko XX stulecia, ale w całych dziejach 
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jaką sprawował przed wojną. I właśnie ten autorytet, 
który posiadł jako marszałek Senatu, spowodował, że 
w bardzo trudnym – bodaj czy nie najtrudniejszym – 
okresie naszych dziejów w XX w. został powołany na 
urząd prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie. 
Był to moment, w którym przegraliśmy wojnę 1939 r., 
moment, w którym władze Rzeczypospolitej zostały 
de facto internowane w Rumunii. Prezydent Mościcki 
musiał wyznaczyć swojego następcę zgodnie z kon-
stytucją z 1935 r., zwaną konstytucją kwietniową. 
Wprawdzie nie był to jego pierwszy wybór – pierwszy 
wybór to generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski 
– ale z racji nieprzyjęcia tamtego werdyktu przez elity 
polskie znajdujące się na emigracji drugi kandydat, 
czyli właśnie Władysław Raczkiewicz, zgodną decy-
zją Polaków został mianowany następcą Mościckiego 
i pełnił funkcję prezydenta Rzeczypospolitej w tych 
właśnie bardzo trudnych czasach, w latach 1939–1947.

Władysław Raczkiewicz jest postacią bardzo 
ważną dla nas jako dla senatorów. Jest także bar-
dzo ważną postacią ze względu na jedną z naszych 
najistotniejszych prerogatyw, ale i odpowiedzialno-
ści. Mam tu na myśli prerogatywę, która wiąże się 
z naszą, Senatu, specjalną misją łączenia Polaków 
w kraju z Polakami znajdującymi się poza naszymi 
granicami na wschodzie i na zachodzie. Władysław 
Raczkiewicz był prezydentem Rzeczypospolitej, 
pozostał na emigracji i dalej reprezentował rząd na 
uchodźstwie swoim najwyższym urzędem, ale także, 
jak państwo wiedzą, przed wojną był przewodniczą-
cym Światpolu, to znaczy instytucji, która została 
powołana przez przedwojenny rząd Polski, by repre-
zentować interesy Polonii, ale także po to, by łączyć 
Polonię z krajem, z Polską odrodzoną. Jeżeli chcemy 
się gdzieś odwołać do relacji między niepodległym 
państwem a Polonią rozproszoną po całym świecie, 
to nasze myśli i pewnego rodzaju sugestie, jak roz-
wiązywać trudne problemy, często dotyczące relacji 
kraj – Polonia, powinniśmy widzieć właśnie w per-
spektywie doświadczenia Polski odrodzonej.

Władysław Raczkiewicz może być dla nas… Był 
ważną osobą, która próbowała reprezentować pań-
stwo polskie w relacjach z Polonią, a jednocześnie 
starała się o to, by ta Polonia, bardzo różnorodna 
– jak dzisiaj, tak i wówczas – od tzw. ekonomicz-
nej po Polonię, która wróciła, jak choćby wspomi-
nani dzisiaj żołnierze Armii Hallera, do Stanów 
Zjednoczonych, bo tam była ich druga ojczyzna… 
Chodziło o to, żeby tych wszystkich ludzi związać 
z Polską odrodzoną. My dzisiaj tak samo próbu-
jemy wiązać z Polską odrodzoną tych wszystkich 
Polaków, którzy znajdują się poza naszymi granica-
mi, stąd wydaje się, że Senat w sposób szczególny 
jest, można powiedzieć, zobowiązany do tego, żeby 
Władysława Raczkiewicza uczcić i żeby rok 2017 
uczynić jego rokiem.

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 ich reprezentowania również senatora Jerzego 
Fedorowicza.

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

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

się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

tania projektu uchwały. To trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone po 
rozpatrzeniu wszystkich projektów uchwał.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Pani senator tutaj cy-
tuje Leśmiana, tak więc ja liczę na to, że zagłosuje 
za Leśmianem.)

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem 
Władysława Raczkiewicza.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez grupę senatorów i zawarty jest w druku nr 279, 
a sprawozdanie – w druku nr 279 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
senatora Jana Żaryna, o przedstawienie sprawozdania 
komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca 
Jan Żaryn:
Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Ustawodawcza w dniu 12 październi-

ka 2016 r. rozpatrzyła w pierwszym czytaniu pro-
jekt uchwały przedstawiony przez wnioskodawców, 
w tym przeze mnie, i wprowadziła do tego projek-
tu poprawki, za które bardzo serdecznie dziękuję. 
Komisja wnosi o przyjęcie przez Senat tego jednoli-
tego, załączonego do sprawozdania projektu uchwały.

Ja za chwilę przeczytam państwu projekt uchwały, 
ale oczywiście poprzedzę to krótkim, mam nadzieję, 
komentarzem. Mianowicie Władysław Raczkiewicz, 
prezydent Rzeczypospolitej na uchodźstwie… 
W roku 2017, konkretnie w czerwcu, minie 70. rocz-
nica jego śmierci. Bez wątpienia jest to postać, która 
w sposób szczególny wiąże się z nami, z Senatem i se-
natorami, ponieważ sam Władysław Raczkiewicz był 
także senatorem w II Rzeczpospolitej, marszałkiem 
wyższej izby – Senatu. To była najwyższa funkcja, 
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Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława Raczkiewicza

(senator sprawozdawca J. Żaryn) urzędników i polityków oraz wszystkich pracujących 
na rzecz dobra wspólnego.

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

Chciałbym jeszcze na zakończenie podziękować 
byłemu posłowi Prawa i Sprawiedliwości, historyko-
wi, drowi Zbigniewowi Girzyńskiemu, który bardzo 
mocno nas wspierał i pomagał nie tyle w redakcji, ile 
wręcz w pracach nad treścią tegoż projektu uchwały. 
Bardzo serdecznie dziękuję także władzom woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego, które już obecnie 
bardzo mocno zaangażowały się w obchody Roku 
Władysława Raczkiewicza. Będzie na pewno bar-
dzo dużo wydarzeń związanych z tą postacią. Będą 
się one odbywały wszędzie w Polsce, bo ta postać 
naprawdę na to zasługuje. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
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 senatora Jana Żaryna.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytania? Nie widzę chętnych.

Otwieram dyskusję.
(Senator Sekretarz Robert Dowhan: Nikt się nie 

zapisał.)
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

tania projektu uchwały. To trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone 
po krótkiej przerwie.

Ogłaszam przerwę do godziny 13.10.
(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 53  

do godziny 13 minut 11)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Wznawiam obrady.
Witamy pana ministra.
Za chwilę przystąpimy do głosowania nad pro-

jektami uchwał okolicznościowych w sprawie usta-
nowienia roku 2017 rokiem osoby albo wydarzenia. 
Przypominam, że zgodnie z art. 84 ust. 9 Regulaminu 
Senatu Senat może podjąć nie więcej niż 5 takich 
uchwał.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego 
porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwa-
ły w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem 
Władysława Biegańskiego.

A teraz, jeśli państwo pozwolą, przeczytam tę 
uchwałę. Jest na tyle krótka, że mam nadzieję, że 
zmieszczę się w tych swoich 10 minutach.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w spra-
wie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława 
Raczkiewicza.

„6 czerwca 2017 r. upływa siedemdziesiąt lat od 
śmierci Władysława Raczkiewicza (1885–1947), 
polskiego polityka, w latach 1939–1947 prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc uhonorować tę 
jedną z najważniejszych postaci w polskiej polity-
ce pierwszej połowy XX wieku, ustanawia rok 2017 
Rokiem Władysława Raczkiewicza.

Władysław Raczkiewicz, adwokat, uczestnik walk 
w okresie I wojny światowej i wojny 1920 r. z bol-
szewikami, w okresie międzywojennym pełnił wiele 
ważnych funkcji politycznych i społecznych: wojewo-
dy, ministra spraw wewnętrznych, marszałka Senatu, 
prezesa Światowego Związku Polaków z Zagranicy. 
Postrzegany był jako państwowiec. Jednak najważ-
niejszy urząd, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
na uchodźstwie, przyszło mu zajmować w tragicznym 
dla Polski okresie II wojny światowej i pierwszych 
lat powojennych. Jedną z przyczyn nominowania go 
na stanowisko prezydenta były jego bardzo dobre 
kontakty z Polonią, zapoczątkowane w okresie peł-
nienia funkcji marszałka Senatu, izby parlamentu 
sprawującej opiekę nad Polonią. Dzięki zrzeczeniu 
się przez niego w tak zwanej umowie paryskiej części 
uprawnień prezydenta na rzecz premiera Władysława 
Sikorskiego możliwa była trudna współpraca piłsud-
czyków i Frontu Morges oraz uwiarygodnienie rządu 
wobec zachodnich sojuszników Rzeczypospolitej. 
Starał się łagodzić konflikty między polskimi ośrod-
kami władzy na Zachodzie. Apelował do papie-
ża Piusa XII o zainteresowanie się losem Polaków 
i Żydów, ofiar niemieckich represji, jak również do 
aliantów zachodnich o wsparcie powstania war-
szawskiego. Był świadkiem tragicznych dla Polski 
wydarzeń, jak: śmierć Władysława Sikorskiego 
w katastrofie gibraltarskiej, cofnięcie po konferencji 
jałtańskiej przez wielkie mocarstwa uznania rządowi 
Rzeczypospolitej na uchodźstwie czy tworzenie się 
w Polsce władzy ludowej. W tym niełatwym okresie 
był dla Polaków w kraju i za granicą symbolem trwa-
nia państwowości polskiej.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do 
uczelni, szkół, organizacji społecznych i mediów 
o popularyzację w Roku Władysława Raczkiewicza 
postaci tego państwowca, polityka trudnych czasów. 
Niech jego niezłomna praca dla Polski w okresie poko-
ju i wojny, zdolność do podejmowania największych 
wyzwań staną się wzorem dla przyszłych i obecnych 
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Głosowania

(wicemarszałek G. Czelej) Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 86 głosów, 85 – za, 1 wstrzymał się od 

głosu. (Głosowanie nr 4)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2017 r. 
Rokiem Tadeusza Kościuszki.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
siątego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem 
Generała Józefa Hallera.

Przypominam, że zostało przedstawione spra-
wozdanie komisji o projekcie uchwały oraz została 
przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie. Przypominam, że komisja wnosi o przy-
jęcie przez Senat jednolitego projektu uchwały zawar-
tego w druku nr 198 S.

Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 86 senatorów, 78 – za, 3 – przeciw, 5 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 5)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2017 
Rokiem Generała Józefa Hallera.

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę.
Powracamy do rozpatrywania punktu jede-

nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały o ustanowieniu roku 2017 Rokiem Koronacji 
Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony 
Polskiej w 300. rocznicę tego wydarzenia.

Przypominam, że zostało przedstawione spra-
wozdanie komisji o projekcie uchwały oraz została 
przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie. Przypominam, że komisja wnosi o przy-
jęcie przez Senat jednolitego projektu uchwały zawar-
tego w druku nr 221 S.

Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 86 senatorów, 74 – za, 5 – przeciw, 7 

wstrzymało się od głosu. (Oklaski) (Głosowanie nr 6)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę…
(Senator Stanisław Kogut: Masony, masoneria.)

Przypominam, że zostało przedstawione spra-
wozdanie komisji o projekcie uchwały oraz została 
przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie przez 

Senat jednolitego projektu uchwały zawartego w dru-
ku nr 165 S.

Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 67 – za, 7 – przeciw, 9 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 3)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2017 
Rokiem Władysława Biegańskiego.

Chciałbym zaprosić do nas prezes Towarzystwa 
Lekarskiego Częstochowskiego, panią dr Beatę 
Zawadowicz. (Oklaski)

Prezes Towarzystwa  
Lekarskiego Częstochowskiego  
Beata Zawadowicz:

Bardzo serdecznie dziękuję państwu senatorom 
i zapraszam na uroczyste obchody do Częstochowy, 
które odbędą się w dniach 6–8 kwietnia 2017 r. Będzie 
nam bardzo miło gościć państwa. Dziękuję za to 
wspaniałe przypieczętowanie tej szlachetnej roczni-
cy 100-lecia śmierci dra Władysława Biegańskiego. 
Dziękuję serdecznie. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiątego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem 
Tadeusza Kościuszki.

Przypominam, że zostało przedstawione spra-
wozdanie komisji o projekcie uchwały oraz została 
przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie przez 

Senat jednolitego projektu uchwały zawartego w dru-
ku nr 176 S.

Przystępujemy do głosowania.
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Głosowania. Komunikaty

(wicemarszałek G. Czelej) Przypominam, że zostało przedstawione spra-
wozdanie komisji o projekcie uchwały oraz została 
przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
(Rozmowy o sali)
Panie Marszałku, proszę o ciszę.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie. Przypominam, że komisja wnosi o przy-
jęcie przez Senat jednolitego projektu uchwały zawar-
tego w druku nr 279 S.

Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 70 – za, 3 – przeciw, 12 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 8)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2017 
Rokiem Władysława Raczkiewicza

Szanowni Państwo, ogłaszam… Proszę o przeczy-
tanie komunikatów.

Senator Sekretarz Robert Dowhan:

Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Zdrowia 
w sprawie rozpatrzenia ustawy o wsparciu kobiet 
w ciąży i rodzin „Za życiem” odbędzie się w dniu 
dzisiejszym o godzinie 13.30 w sali nr 217.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Ogłaszam przerwę go godziny 15.00.

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 21 | 
do godziny 15 minut 01)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Przedłużam przerwę do godziny 16.00.
(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 01  

do godziny 16 minut 01)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Wznawiam obrady.
Proszę o zajęcie miejsc.
Państwo Senatorowie, proponuję uzupełnienie 

porządku obrad o punkt: ustawa o wsparciu kobiet 
w ciąży i rodzin „Za życiem”, druk nr 315 – i rozpa-
trzenie go jako punktu czternastego porządku obrad.

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

(Senator Sekretarz Marek Pęk: Jest sprzeciw.)
Pan senator Rulewski.

…o ustanowieniu roku 2017 Rokiem Koronacji 
Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony 
Polskiej w 300. rocznicę tego wydarzenia.

(Senator Stanisław Kogut: Masonerią nie ma się 
co przejmować.)

Chciałbym zaprosić na mównicę przeora klasz-
toru ojców paulinów na Jasnej Górze, ojca Mariana 
Waligórę, oraz przeora klasztoru ojców paulinów 
w Warszawie, ojca Marka Tomczyka. Serdecznie za-
praszam.

(Wszyscy wstają) (Oklaski)

Przeor Klasztoru  
Ojców Paulinów na Jasnej Górze  
o. Marian Waligóra:
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za 

uznanie roli Matki Bożej, ale też i Jasnej Góry, w hi-
storii Polski – zarówno tej duchowej, jak i tej świec-
kiej. Uważam, że ten rok przyczyni się i do ducho-
wego wzrostu Polaków, i do ożywienia świadomości 
narodowej i patriotycznej. Bóg zapłać. Obiecujemy 
modlitwę za Senat na Jasnej Górze. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-

nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2017 Rokiem 
Bolesława Leśmiana.

Przypominam, że zostało przedstawione spra-
wozdanie komisji o projekcie uchwały oraz została 
przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie. Przypominam, że komisja wnosi o przy-
jęcie przez Senat jednolitego projektu uchwały zawar-
tego w druku nr 237 S.

Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 30 – za, 43 – przeciw, 12 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 7)
(Poruszenie na sali)
(Senator Jan Rulewski: To się nie godzi.)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

nie podjął uchwały i tym samym zakończy postępo-
wanie w tej sprawie.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem 
Władysława Raczkiewicza.
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Wniosek w sprawie porządku obrad Senatu. 

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

(Senator Jadwiga Rotnicka: Ale za czym?)
(Senator Bogdan Borusewicz: Za czym?)
Za przedstawioną przeze mnie propozycją…
(Senator Jadwiga Rotnicka: Jaka ona jest?)
…czyli za uzupełnieniem porządku obrad.
(Rozmowy na sali)
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 68 senatorów, 44 – za, 24 – przeciw. 

(Głosowanie nr 9)
Stwierdzam, że Senat przyjął moją propozycję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czter-

nastego porządku obrad: ustawa o wsparciu kobiet 
w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 315, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 315 A.

Proszę sprawozdawcę połączonych Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz 
Komisji Zdrowia, senatora Ryszarda Majera, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Ryszard Majer:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Goście!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z posie-

dzenia połączonych Komisji Zdrowia oraz Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, którego 
przedmiotem była ustawa o wsparciu kobiet w ciąży 
i rodzin „Za życiem”.

Drodzy Państwo, Sejm uchwalił ustawę o wsparciu 
rodzin w ciąży i rodzin „Za życiem”. Podstawowym 
celem tej ustawy jest wsparcie rodzin i kobiet z dzieć-
mi, które się urodzą z niepełnosprawnością. Ustawa 
określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wspar-
cia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej 
i instrumentów polityki na rzecz rodziny. Co najistot-
niejsze, Drodzy Państwo, to wsparcie, o którym mowa, 
jest realizowane poprzez zapewnienie dostępu do in-
formacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny 
oraz kobiety w ciąży, zapewnienie kobietom w ciąży 
dostępu do diagnostyki prenatalnej, zapewnienie od-
powiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiet 
w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym 
uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sy-
tuacji niepowodzeń położniczych. Wsparcie obejmuje 
także dostęp do poradnictwa w zakresie rozwiązań 
wspierających rodzinę, do jednorazowego świadczenia 
z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano 
ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
…nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, 

które powstały w okresie prenatalnym lub w czasie 
porodu. Zapewnia odpowiednik świadczeń opieki 

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wyrażam sprzeciw, aby już teraz, w trybie nad-

zwyczajnym procedować nad tą ustawą, nomen omen 
o tytule „Za życiem”. Dziwna to sytuacja, w której 
proceduje się ustawy w tak krótkim czasie, i to rze-
czywiście związane z życiem polskich obywateli.

Głębsze uzasadnienie – i wyszło to w trakcie prac 
połączonych Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej oraz Komisji Zdrowia – jest takie, że 
ustawa w żadnej mierze nie była konsultowana. Co 
więcej, rząd zapowiedział, a wsparł go ceniony tu 
senator Kogut, że nie tylko nie będzie konsultacji, ale 
być może w przyszłości nie będzie w ogóle dyskusji.

(Senator Stanisław Kogut: Kłamstwo!)
Taka była atmosfera, takie było odczucie, prze-

praszam bardzo…
(Senator Stanisław Kogut: O przyszłości nic nie 

powiedziałem.)
Wobec tego, Panie Marszałku…
(Senator Jarosław Rusiecki: Prowokacja!)
…wskazane jest, aby jednak ustawa, która mówi 

o życiu i ma działać na rzecz życia, poddana była szer-
szej konsultacji niż w ramach tego, co nam narzuciła 
tzw. grupa senatorów. Dziękuję bardzo.

(Poruszenie na sali)
(Senator Alicja Zając: Co to za grupa?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Kogut. Proszę.

Senator Stanisław Kogut:
Z miejsca powiem.
Proponuję, żeby pan Rulewski wypowiadał się za 

siebie, bo nie padło żadne słowo o tym, że w przy-
szłości nie będzie konsultacji. Niech sobie przypomni 
wcześniejsze 8-letnie rządy i to, jakie wtenczas decy-
zje były podejmowane.

(Głosy z sali: Nie, nie.)
(Senator Kazimierz Kleina: Co ty opowiadasz?)
A dzisiaj, jak się podejmuje decyzje dobre dla ro-

dzin, to wszystko jest krytykowane. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną 

przeze mnie propozycją.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Ale jaką?)
(Senator Bogdan Borusewicz: Jest sprzeciw.)
(Senator Piotr Zientarski: Tak, jest sprzeciw.)
Jest sprzeciw, w związku z czym głosujemy.
Kto jest za?
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(senator sprawozdawca R. Majer) Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Bardzo proszę.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Szanowny Panie Senatorze, mam pytanie.
Czy rozmawialiście na temat tego, do kiedy ten 

program ogólny, całościowy – nie chodzi o tę jedno-
razową wypłatę – będzie opracowany. Czy jest znany 
jakiś termin?

(Senator Stanisław Kogut: 31 grudnia.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Majer:
Panie Marszałku! Pani Senator! W art. 12 zdefi-

niowano ten termin. Ten przepis mówi, że do dnia 
31 grudnia br. Rada Ministrów przyjmie program 
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 
Tego roku, w tym roku… A więc w ciągu najbliższych 
2 miesięcy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana senatora 

sprawozdawcy?
(Senator Antoni Szymański: Ja mam pytanie.)
Bardzo proszę, pan senator Szymański.

Senator Antoni Szymański:
Panie Senatorze! Wysoka Izbo! Podczas posie-

dzenia komisji minister rodziny, pracy i polityki spo-
łecznej informował o tym, jak w ostatnim czasie, 
w ostatnim roku zmieniła się sytuacja, jeśli chodzi 
o świadczenia na rzecz polityki rodzinnej – ten pro-
gram, ta ustawa w tym się sytuuje – wśród krajów 
europejskich. 

Czy mógłby pan podać te dane? Muszę powie-
dzieć, że sam byłem zaskoczony, iż ta zmiana jest tak 
ogromna. Bardzo proszę o odpowiedź.

Senator Ryszard Majer:
Bardzo dziękuję za to pytanie. Drodzy Państwo, 

z tego, co przedstawiał pan minister, wynika, że poli-
tyka prorodzinna w Polsce realizowana do tej pory… 
Pod względem wielkości wydatków budżetowych na 
tę politykę plasujemy się na 16. albo 17. miejscu – to 
był ten poziom – ale planowane wydatki spowodują, 

zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnie-
niem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nie-
odwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę 
zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym 
okresie rozwoju dziecka. Zapewnia także dostęp do 
usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, 
ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego 
zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledze-
nie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego ży-
ciu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju 
dziecka lub w czasie porodu. Zapewnia możliwość 
przeprowadzenia porodu w szpitalu o III poziomie 
referencyjności. Dotyczy to też innych świadczeń 
w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. 
Drodzy Państwo, ustawa gwarantuje również – w sy-
tuacji urodzenia dziecka z takiej ciąży – wsparcie 
materialne w wysokości 4 tysięcy zł.

Połączone komisje obradowały nad przedłożo-
nym projektem. Senatorowie uznali – i co do tego 
byli zgodni – że jest to element budowy systemu 
polityki prorodzinnej, który w sposób szczególny 
wspiera rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi. 
Przypomniano, że w ramach jednego z elementów 
polityki prorodzinnej, programu 500+ przyznano 
świadczenia dla rodzin z dziećmi niepełnospraw-
nymi w liczbie 225 tysięcy w roku bieżącym. 
W 2017 r. rząd planuje wydatki na politykę rodzin-
ną w wysokości 35 miliardów zł, co się wydaje 
dużą kwotą.

W trakcie dyskusji senatorowie podnosili kwestię 
deficytu działań na rzecz rodzin z dziećmi niepeł-
nosprawnymi. I tu się wszyscy zgodzili, że ustawa 
tak naprawdę rozpoczyna pewne prace nad tym kie-
runkiem działań. Świadczy o tym, Drodzy Państwo, 
punkt, który był przywoływany w trakcie dyskusji 
przez senatorów i przez ministrów. To art. 12, który 
mówi, że Rada Ministrów w terminie do 31 grudnia 
2016 r., czyli tak naprawdę jeszcze w tym roku, opra-
cuje program kompleksowego wsparcia dla rodziny 
„Za życiem”. On będzie opracowany na podstawie od-
rębnych przepisów, ale będzie też, Szanowni Państwo, 
uszczegółowieniem i rozwinięciem działań, które ni-
niejsza ustawa sygnalizuje.

W toku dyskusji uznano, że ustawa zasługuje na 
poparcie. Większością głosów rekomendujemy pań-
stwu, Wysokiemu Senatowi, przyjęcie tegoż aktu 
prawnego.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.
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(senator R. Majer) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pani senator Rotnicka jeszcze raz?
(Senator Jadwiga Rotnicka: Tak.)
Bardzo proszę.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Przepraszam, że tak pytam na raty, ale dopiero 
teraz do rąk dostałam tę ustawę. W art. 10 ust. 5 jest 
sformułowanie, że jednorazowe świadczenie przysłu-
guje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medycz-
ną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. 
Mogą być kobiety, które tego warunku nie dopełnią, 
a zdarzenie losowe będzie takie, że dziecko urodzi 
się niepełnosprawne. 

Czy to jest dobry zapis? Czy państwo nie uważa-
cie, że to nie powinno być definiowane, zapisywane, 
że od 10 tygodnia, albo może powstać powinien inny, 
specjalny zapis, który każdej kobiecie ciężarnej naka-
zywałby robienie badań prenatalnych lub bycie pod 
opieka medyczną? Takie mam pytanie.

Senator Ryszard Majer:

Bardzo dziękuję za pytanie.
Szczegóły tego artykułu nie były przedmiotem 

obrad na posiedzeniu połączonych komisji. Wymóg 
tego, by kobieta była pod opieką medyczną od 10 
tygodnia ciąży do dnia porodu wynika z tego, że 
chcemy maksymalnie zabezpieczyć interes dziecka, 
które się urodzi. Chcemy w ten sposób zdopingować 
kobiety, które mają urodzić dziecko… Bardzo podob-
ne brzmienie ma zapis w ustawie o świadczeniach 
rodzinnych. Tam zapisane jest, że warunkiem uzyska-
nia świadczeń rodzinnych jest pozostawanie kobiety 
pod opieką lekarza, opieką medyczną nie później niż 
od 10 tygodnia ciąży. Ten artykuł został tu niejako 
powtórzony.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Czy mogę jeszcze 
dopytać?)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Proszę.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Rzecz polega na tym, że ustawa ma wejść w ży-
cie 1 stycznia. Są kobiety, które już teraz są w cią-
ży i może to jest właśnie 10 tydzień, a może nawet 
i wcześniej… Jest to zapis niejednoznaczny albo ja-
kiś… Może trzeba wprowadzić coś, co to poprawi?

że przesuniemy się na pozycję 4. Dobrze zapamięta-
łem? Pan minister kiwa głową, tak że dobrze zapa-
miętałem.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja bym chciał prosić o doprecyzowanie, bo nie 

wiem, czy dobrze usłyszałem wypowiedź pana se-
natora. 

Ten kompleksowy program ma być w parlamen-
cie do końca roku w formie ustawowej czy w formie 
programu przyjętego przez rząd? Bo to jest istotna 
różnica.

Senator Ryszard Majer:

To będzie uchwała Rady Ministrów, czyli program 
rządowy. Program opracowany przez Radę Ministrów 
i przyjęty przez Radę Ministrów.

(Senator Jan Maria Jackowski: A czy on nabierze 
później kształtów ustawowych, czy to będzie tylko…)

Ma to być program, formuła programu.
(Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pani senator Barbara Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Dziękuję bardzo.
Ja chciałabym zapytać pana senatora sprawozdaw-

cę, co ze świadczeniobiorcami powyżej 18 roku życia. 
Przecież dobrze wiemy, że niewiele się zmienia… 
W przypadku większości upośledzeń tych dzieci sy-
tuacja jest taka sama – te dzieci do 18 roku życia, 
jak i po 18 roku życia wymagają takiej samej opieki. 

Czy komisja tym się zajmowała? Czy mógłby pan 
powiedzieć, co będzie z nimi dalej? Dziękuję.

Senator Ryszard Majer:
Pani Senator, nie było to przedmiotem dyskusji 

na dzisiejszym posiedzeniu, nie padło takie pytanie. 
Proponuję zapytać o to ministrów, jak ministrowie 
będą odpowiadać na pytania.
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padku dzieci w wieku od roku do 16 lat orzeka się, 
nie określając stopnia niepełnosprawności, orze-
ka się, że są niepełnosprawne, z tego względu, że 
z uwagi na rozwój dziecka trudno określić, jak ta 
niepełnosprawność w dorosłym życiu będzie wyglą-
dać – „o lekkim lub umiarkowanym lub znacznym 
stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych” – to właśnie dotyczy 
osób niepełnosprawnych od 16 roku życia i nie ma 
górnego pułapu, czyli jak dziecko przestaje korzystać 
z tej wcześniejszej definicji, to stosujemy tę definicję 
o stopniach niepełnosprawności, w przypadku dzieci 
od 16 roku już się orzeka o stopniu niepełnospraw-
ności, i dotyczy to także osób dorosłych – „oraz do 
dzieci i młodzieży posiadających odpowiednio opinię 
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziec-
ka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wy-
chowawczych, o których mowa w przepisach ustawy 
o systemie oświaty, i ich rodzin”.

W przypadku dzieci, głównie z niepełnospraw-
nością intelektualną, o niepełnosprawności orzekają 
także poradnie psychologiczno-pedagogiczne, dzieci 
są kierowane na specjalne nauczanie, do specjalnych 
ośrodków albo na nauczanie domowe, w każdym 
razie, żeby nie opuścić żadnego dziecka niepełno-
sprawnego, żadnej osoby niepełnosprawnej, ta defi-
nicja jest bardzo szeroka. I ta definicja gwarantuje, że 
żadne dziecko, żadna osoba niepełnosprawna, która 
będzie mogła skorzystać z tego wsparcia lub będzie 
potrzebowała tego wsparcia, nie będzie pominięta. 
Chciałbym bardzo mocno podkreślić, że mówimy 
o całym spektrum niepełnosprawności. Mówimy 
także o dorosłych z tego względu, że gdy dziecko 
niepełnosprawne staje się dorosłe, nie przestaje być 
osobą, która wymaga wsparcia, opieki, pomocy 
i ciężar odpowiedzialności za tę osobę wcale nie jest 
mniejszy. Dlatego uwzględniamy także osoby doro-
słe niepełnosprawne, rodziny z dorosłymi osobami 
niepełnosprawnymi. Uważamy, że im też państwo 
powinno zapewnić wsparcie i opiekę.

Bardzo mocno chciałbym podkreślić, że zarzuty 
dotyczące szybkiego procedowania są bardzo ważne, 
ale tak samo ważne jest to, żeby osoby niepełnospraw-
ne dostały tę pomoc jak najszybciej. Chcemy, żeby ta 
ustawa weszła w życie 1 stycznia 2017 r. Jednocześnie 
obiecujemy, rząd zobowiązuje się do tego, że do 
31 grudnia 2016 r. przygotuje kompleksowy program.

Nad tą ustawą procedowano w trybie odrębnym 
z tego względu, że pani premier obiecała ustawę, obie-
cała program, ale obiecała także zmianę w budżecie, 
dzięki której zapewnione będą środki finansowe na 
realizację tej ustawy i tego programu. Nad tą usta-
wą w tej chwili proceduje Sejm. Tylko równoległe 
z pracami nad budżetem uchwalenie tej ustawy daje 

Senator Ryszard Majer:

Rozumiem intencje pani senator, ale ustawodawca 
musi wprowadzić taki wymóg, żeby była właściwa 
opieka zdrowotna nad kobietami, które są w ciąży. 
I jak mówię, taka zasada jest również stosowana wo-
bec kobiet, którym się przyznaje świadczenie rodzin-
ne. Zwykle kobiety, które zachodzą w ciążę, jak gdyby 
mają tę świadomość, że powinny być zaopiekowane 
przez doktora.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Nie widzę więcej zgłoszeń.
Dziękuję bardzo panu senatorowi.
(Senator Ryszard Majer: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej.

Czy pan minister chce zabrać głos?
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowne Panie 

Senator i Szanowni Panowie Senatorowie!
Chciałbym wystąpić, bo chcę mocno podkreślić, 

że dla rządu pani premier Beaty Szydło ta ustawa 
jest bardzo ważną ustawą, jest także otwarciem ca-
łego procesu działań, jeśli chodzi o osoby niepełno-
sprawne, o rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, 
o osoby z niepełnosprawnością.

Jedna z pań senator pytała, kogo ta ustawa obej-
mie. Oczywiście ustawa mówi głównie o wsparciu 
kobiet w ciąży i rodzin, a rodziny nie są mniej ważne 
niż kobiety w ciąży, bo tak naprawdę często tę trudną 
sytuację przeżywa i kobieta, i jej rodzina, i wsparcie 
należy się jednym i drugim. Z drugiej strony oczy-
wiście nie chcemy pominąć nikogo z osób niepeł-
nosprawnych, z dzieci niepełnosprawnych, żadnego 
dziecka, więc program, który przygotowujemy, ten 
program kompleksowy, który ma być przyjęty do 
31 grudnia tego roku, jest omówiony w art. 12, tam 
określamy także jego zakres.

I wspomnę, bo wydaje mi się, że to jest ważne… 
W art. 12 ust. 3 mówi się, że program może być rów-
nież skierowany do rodzin… Wcześniej są wymie-
nione szczególne przypadki, a w ust. 3 jest pokazane 
ogólnie: „Program może być również skierowany do 
rodzin z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem 
o niepełnosprawności albo orzeczeniem” – w przy-
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(sekretarz stanu K. Michałkiewicz) proszę Wysoką Izbę, Panie i Panów Senatorów, że-
byście pozytywnie spojrzeli na tę ustawę i dali nam 
szansę przygotować program, który będzie komplek-
sowo wspierał osoby niepełnosprawne. Chciałbym 
także mocno podkreślić, że ta ustawa, ten program, 
to dopiero początek działań, jakie rząd zamierza pod-
jąć, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów osób 
niepełnosprawnych. W trakcie procedowania nad tą 
ustawą odbyliśmy wiele spotkań ze środowiskami 
osób niepełnosprawnych i z organizacjami, które pro-
wadzą ośrodki wspierające dzieci niepełnosprawne. 
Byliśmy też na spotkaniu z hospicjami perinatalnymi, 
które powstały oddolnie. Działają one w tej chwili bez 
żadnego wsparcia z budżetu, z Narodowego Funduszu 
Zdrowia, a wykonują ogromną pracę, jeśli chodzi 
o wspieranie rodzin, które dowiadują się, że ich dziec-
ko ma wadę letalną i może urodzić się martwe albo 
umrzeć zaraz po urodzeniu. Ta ustawa daje szansę 
na to, żeby te hospicja były wspierane, żeby miały 
kontrakty. Jeśli będziemy je finansować, to będą one 
udzielać opieki tym matkom i rodzinom, które są 
w najtrudniejszej sytuacji, bo otrzymały informację 
o tym, że ich dziecko jest zagrożone śmiercią. Bardzo 
proszę panie i panów senatorów o zagłosowanie za 
tą ustawą „Za życiem”. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
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?

Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Wiem, że wszyscy się spieszą, ale sprawa jest bar-

dzo ważna, więc pozwolę sobie zadać szybciutko 3 
pytania.

(Senator Alicja Zając: My się nigdzie nie spie-
szymy.)

Chodzi mi o to, że ten zasiłek wynoszący 4 tysią-
ce zł będzie przysługiwał z tytułu urodzenia żywego 
dziecka. Proszę mi powiedzieć, czym tak naprawdę 
różni się dziecko, które jeszcze żyje w łonie matki, 
a umrze za chwilę, tuż po porodzie, od tego dziecka, 
które… Jak państwo to zważyliście, skoro tym oso-
bom dajecie te 4 tysiące zł, a tym – nie? Jeśli dziecko 
żyje 3 minuty dłużej, matka dostaje pieniądze, a jeśli 
umarło chwilę wcześniej, to już nie. A z czym się 
wiąże tego typu ciąża, to chyba wszyscy wiemy.

Drugie pytanie. Koszty mają wynieść 150 milio-
nów zł – takie dane krążyły w prasie. Chciałabym 

szansę, że zdążymy zmienić budżet, wprowadzić po-
prawkę do budżetu, która zagwarantuje, że uchwalo-
ne, ważne dla środowiska osób niepełnosprawnych, 
prawo do wsparcia będzie mogło być realizowane.

Ustawa oczywiście odwołuje się do zobowiązania, 
które na nas, na państwie, na władzy publicznej spo-
czywa. Przypomnę i art. 68, i art. 71 konstytucji, które 
bardzo wyraźnie stanowią, że obowiązkiem państwa 
jest wspierać macierzyństwo, wspierać kobiety w cią-
ży, wspierać w sposób szczególny osoby niepełno-
sprawne i rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym 
czy z osobą niepełnosprawną. Przez ostatnie, po-
wiedzmy, 26 lat w sytuacji, gdy kobieta dowiadywała 
się, że jej dziecko będzie niepełnosprawne, będzie 
miało kłopoty ze zdrowiem, będzie wymagało spe-
cjalnej troski, albo gdy urodziło się niepełnosprawne, 
często pozostawała z tym problemem sama, często 
nie wiedziała, gdzie szukać pomocy, musiała biegać, 
szukać rehabilitanta, specjalisty, informacji, czy temu 
dziecku można pomóc i jak można pomóc.

Uważamy, że ta ustawa powinna zostać jak naj-
szybciej uchwalona i ten program powinien zostać 
jak najszybciej uruchomiony z tego względu, że dla 
dziecka, dla dziecka niepełnosprawnego czas jest 
bardzo ważny. Tylko wczesna interwencja, wczesna 
diagnoza, wcześnie podjęta rehabilitacja, interwencja 
medyczna czy leczenie pozwalają zniwelować nie-
pełnosprawność, często pozwalają uniknąć niepeł-
nosprawności. Przecież już jesteśmy w stanie wyko-
nywać operacje u dzieci w okresie życia płodowego, 
często są tak leczone wady serca, także inne stwier-
dzone problemy są rozwiązywane jeszcze w okresie 
życia płodowego.

Dlatego chciałbym bardzo prosić Wysoką Izbę, 
żeby ta ustawa jak najszybciej weszła w życie, żeby-
śmy byli w stanie zapewnić środki finansowe na jej 
realizację, żebyśmy byli w stanie przygotować ten 
program, który obiecaliśmy, żebyśmy zaczęli działać 
za życiem, a nie tylko dyskutować o tym, czy powin-
niśmy mieć szacunek dla życia, czy nie.

Uważam, że propozycja pani premier Beaty 
Szydło, którą zgłosiła w Sejmie, jest propozycją bar-
dzo ważną. Uważam, że środowisko osób niepełno-
sprawnych, że osoby niepełnosprawne zasługują na 
poważną debatę, zasługują nie tylko na to, żeby o ich 
problemach rozmawiać, ale także na to, żeby zacząć 
praktycznie realizować wsparcie. Jeżeli państwo ma 
kogoś wspierać, o kimś pamiętać, to taką grupą są 
osoby niepełnosprawne, rodziny z dzieckiem niepeł-
nosprawnym. To jest obowiązek państwa. Naszym 
obowiązkiem jest to, żebyśmy o nich pamiętali, że-
byśmy ich wspierali i żebyśmy byli z tymi matkami, 
z tymi rodzinami, które podjęły trud opieki, trud 
wychowania dziecka niepełnosprawnego. Bardzo 
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(senator B. Zdrojewska) uznajemy, że współodpowiedzialne są za nie Sejm 
i Senat, które kiedyś je uchwalały. Jest dodatek z ty-
tułu urodzenia dziecka – tam jest dla odmiany kry-
terium dochodowe. Jest 500+. I, tak jak tutaj mówił 
senator sprawozdawca, w ramach świadczenia 500+… 
W ostatnim roku 225 tysięcy dzieci niepełnospraw-
nych skorzystało z tego świadczenia. Co miesiąc te 
dzieci dostają 500 zł, dodatkowych 500 zł. I kiedy 
pan senator mówił o tym, że obecny rząd może być 
dumny z polityki rodzinnej, to mówił o czymś takim, 
że… Teraz, ostatnio, ukazała się taka kwalifikacja 
krajów europejskich, jeśli chodzi o politykę rodzinną. 
Przesunęliśmy się o 16 miejsc, na 4 miejsce. W 2017 r. 
na politykę rodzinną wydamy 35 miliardów zł. I to 
spowodowało, że przesunęliśmy się o 16 miejsc w ran-
kingu krajów europejskich, jeśli chodzi o wydatki na 
politykę rodzinną.

Oczywiście, ten jednorazowy dodatek z tytułu uro-
dzenia dziecka niepełnosprawnego jest jednym z wielu 
świadczeń, które dana rodzina, dane dziecko dostanie. 
I każde z tych świadczeń tak naprawdę dotyczy czegoś 
innego. Ten dodatek, o którym tutaj mówimy, dotyczy 
sytuacji, kiedy kobieta urodzi dziecko i dowie się, że 
to dziecko jest ciężko, przewlekle chore, z wadą le-
talną czy z niepełnosprawnością. I oczywiście każda 
z takich matek musi zacząć działać. W komentarzach 
ze strony środowiska rodziców dzieci niepełnospraw-
nych… Jedna z matek, mająca dziecko niepełnospraw-
ne, powiedziała – a druga, która ma troje dzieci nie-
pełnosprawnych, powtórzyła to na posiedzeniu komisji 
w Sejmie – że dla nich to, o czym tu mówimy, to jest 
koło ratunkowe. To daje im szanse na szybkie podję-
cie działania, na opłacenie taksówki, żeby dojechać 
z dzieckiem na rehabilitację, dojechać do specjalisty, 
dojechać do poradni, doposażyć pokój – bo każda mat-
ka, szykując się na urodzenie dziecka, szykuje pokój, 
ale jak urodzi dziecko niepełnosprawne, to często oka-
zuje się, że to wyposażenie jest niewystarczające. Tak 
więc oczywiście wspomniany zasiłek ma konkretny 
cel i konkretnie przeznaczenie. Niemniej jednak różne 
inne świadczenia także obowiązują.

Jeśli chodzi o koszty, to już zaglądam… 
Oczywiście, w… Już pani senator mówię… 
Szacujemy, że w części dotyczącej zwiększenia na-
kładów na świadczenia opieki zdrowotnej ta ustawa 
wymaga… To będzie koszt 50 milionów zł. Jeśli cho-
dzi o instrumenty polityki na rzecz rodziny, w tym 
wspomniane świadczenie jednorazowe oraz dofi-
nansowanie zadań asystentów rodziny, to będzie to 
kwota 122 milionów zł. Jeśli chodzi o program, który 
chcemy przygotować, to ten program będzie koszto-
wał 300 milionów zł. Jeśli chodzi o dofinansowanie 
w odniesieniu do asystentów rodziny… Ponieważ to 
jest zadanie własne gminy, a nałożymy na nich nowe 
zadania, to chcemy dofinansować to kwotą 70 milio-
nów zł.

zapytać, jak państwo wyliczyliście te koszty. Czy 
są tu też uwzględnione kwestie asystentów, kwestie 
budowy hospicjów itd., itd.? Proszę powiedzieć, jakie 
składniki mieszczą się w tych 150 milionach zł.

I trzecie pytanie dotyczy tego, że jednorazowe 
świadczenie przysługuje wtedy, gdy kobieta pozo-
stawała pod opieką medyczną przynajmniej od 10 
tygodnia ciąży do porodu. Proszę powiedzieć, czy 
jeżeli znajdzie się pod opieką później niż w 10 tygo-
dniu, to już nie dostanie tego świadczenia? Proszę 
powiedzieć, czy znane są panu takie przypadki… Czy 
konsultował pan z lekarzami to, że kobiety czasem 
nie wiedzą po prostu, że są w ciąży? Takie przypad-
ki też się zdarzają. Czy dobrze rozumiem, że jeżeli 
młoda dziewczyna przed 10 tygodniem nie będzie 
wiedziała, że jest w ciąży, tylko dowie się później, 
to już nie dostanie tego świadczenia? Proszę o wyja-
śnienie. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz:
Pani Senator! Państwo Senatorowie! Oczywiście, 

te pytania są bardzo ważne. Nie ukrywam, że… No, 
zobowiązujemy się do tego, że to, co państwo zgłoszą 
w dyskusji, zostanie bardzo szczegółowo rozważone, 
zwłaszcza jeśli chodzi o ten program, który przygo-
towujemy, bo uważamy, że przygotowanie dobrych 
rozwiązań dla tych osób to powinien być nasz wspól-
ny obowiązek.

Jeśli chodzi o to, od kiedy przysługuje zasiłek, to 
mówimy o zasiłku, który jest częścią całego pakietu 
różnych świadczeń rodzinnych. Wśród tych świad-
czeń rodzinnych oczywiście każde świadczenie ma 
inną rolę. Jest świadczenie pielęgnacyjne, które w tej 
chwili wynosi 1 tysiąc 300 zł dla opiekunów, dla 
matek, dla rodziców, którzy rezygnują z pracy, żeby 
zająć się swoim niepełnosprawnym dzieckiem. Od 
1 stycznia 2017 r. to świadczenie pielęgnacyjne będzie 
wynosiło 1 tysiąc 406 zł, zostanie zwaloryzowane. 
Są świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, jest tzw. 
becikowe – nie wiem, czy państwo pamiętają, ono 
weszło w życie w 2006 r. – czyli świadczenie z ty-
tułu urodzenia dziecka, przyznawane bez względu 
na kryterium dochodowe. Oczywiście wspomnia-
na ustawa o świadczeniach rodzinnych i zmiany tej 
ustawy były procedowane w Senacie. Tak więc ro-
zumiem, że te rozwiązania, które są, traktujemy… 
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(sekretarz stanu K. Michałkiewicz) ła władze państwowe i samorządowe do tego, żeby 
udzielać kobietom w ciąży, szczególnie w ciąży trud-
nej, wszelkiej możliwej pomocy. 

Czy zgodzi się pan minister z moim stwierdze-
niem, że w ciągu tych 23 lat, mimo zmieniających 
się rządów, nie było takiego programu, który byłby 
tak obszerny, tak bogaty w rozwiązania, ale również 
w środki finansowe, jakie pan minister wymienił, że 
to jest pierwszy tak obszerny program, który realizuje 
to, co w tej ustawie uchwalonej w 1993 r. jest zobo-
wiązaniem państwa i samorządów?

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:
Szanowni Państwo, bardzo proszę o ciszę, bo taki 

szum na sali przeszkadza i państwu, którzy zadają 
pytania, i panu ministrowi w odpowiedzi.

Proszę jeszcze o zadanie pytania pana senatora 
Mieczysława Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, to niesłychanie ważne, żeby tu, 

na sali plenarnej padła taka deklaracja, jaką usłyszeli-
śmy na forum komisji. Nie brak takich komentarzy, że 
ta ustawa, w sensie politycznym, ma za zadanie nie-
jako osłabić negatywny odbiór zamiaru zaostrzenia 
ustawy aborcyjnej. Pan temu zaprzeczał. Chciałbym 
– myślę, że wszyscy byśmy chcieli – usłyszeć tutaj 
taką deklarację.

Wicemarszałek Maria Koc:
I jeszcze pan senator Jan Rulewski chce zadać 

pytanie.
Panie Senatorze, bardzo proszę. 
Po tym pytaniu poproszę pana ministra o udzie-

lenie odpowiedzi.

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze…
Nie mam karty. Mikrofon potrzebuję.
(Głos z sali: Włóż kartę.)
Już działa, przepraszam za zamieszanie. Dziękuję.
Panie Ministrze, jest to ustawa o wparciu kobiet 

w ciąży i rodzin „Za życiem”. 
Czy tylko przypadki trudnych ciąż – mam tutaj 

na myśli te wszystkie sytuacje związane z zespołem 
Downa czy też jeszcze gorsze – są przedmiotem troski 
zarówno tej ustawy, jak i innych ustaw? 

Ale mam też pytanie: czy o wiele liczniejsze przy-
padki ciąż przedwczesnych – jest to narastający zresz-
tą problem – znajdują się w zakresie tego programu? 
Bo ja tego nie zauważyłem.

Jeśli chodzi o 10 tydzień ciąży, to chciałbym jesz-
cze raz podkreślić, że funkcjonujemy w określonym 
systemie prawnym. Uwzględniamy te przepisy, te 
ustawy, które wcześniej zostały uchwalone. Tu już 
było wspomniane, że uregulowania dotyczące 10 ty-
godnia ciąży wprowadziliśmy jako Sejm, jako Senat 
przy okazji becikowego i dodatku macierzyńskie-
go. Pani poseł Kluzik-Rostkowska, która wtedy była 
ministrem, wiceministrem, zajmowała się sprawami 
rodziny, uważała, że trzeba to wpisać ze względu na 
to, żeby zmotywować kobiety do korzystania z opieki 
specjalistycznej w czasie ciąży. Przekonała posłów 
i senatorów i to się znalazło w ramach tych świad-
czeń, które w tej chwili obowiązują. My chcemy na 
początku roku zrobić przegląd świadczeń rodzinnych 
i chcemy się nad tym pochylić, bo zgadzam się z panią 
senator, że ten 10 tydzień powinien…

(Głos z sali: No właśnie.)
Ten zapis powinien być zachętą, ale nie może być 

sztywno określony, bo może okazać się, że będzie to 
ze szkodą dla matki, która z jakichś powodów, często 
obiektywnych, nie mogła w 10 tygodniu ciąży trafić 
do ginekologa, bo np. była za granicą. Prawda? Tych 
takich przypadków obiektywnych może być bardzo 
dużo i na posiedzeniu komisji sejmowej obiecywali-
śmy, że w ramach przeglądu świadczeń rodzinnych 
spróbujemy to naprawić we wszystkich 3 przypad-
kach. Chodzi o to, żeby te przepisy były jednolite, 
żeby nie było tak, że przy jednym świadczeniu to jest, 
a przy drugim nie ma. I zgadzam się z panią senator, 
że ten sztywny zapis dotyczący 10 tygodnia jest takim 
trochę zbyt… może nie motywującym, ale na pewno 
krzywdzącym rozwiązaniem.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Ma-
ria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pytanie zadaje pani senator Jadwiga Rotnicka.
Bardzo proszę, Pani Senator.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Myślę, że wstrzymam 

się do czasu wystąpienia w dyskusji, bo chcę złożyć 
jedną poprawkę. To będzie krótkie wystąpienie.)

Dobrze. Dziękuję, Pani Senator.
Pan senator Antoni Szymański.

Senator Antoni Szymański:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

23 lata temu uchwalono ustawę o planowaniu rodziny, 
ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalno-
ści przerywania ciąży, ustawę, która stoi na gruncie 
ochrony dziecka poczętego. Ta ustawa zobowiąza-
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Jeśli chodzi o pytanie pana senatora Rulewskiego, 
to pan minister Pinkas jest z nami właśnie z tego 
względu, że ta ustawa ma także bardzo duży kom-
ponent medyczny. Pan minister oczywiście odpowie-
działby, że uwzględniamy także te wczesne ciąże, 
te dzieci, które rodzą się z niewystarczającą wagą. 
Uwzględniamy wsparcie dla wszystkich rodzin, a nie 
tylko dla rodzin z trudnymi ciążami. Te trudne ciąże 
są w tej ustawie wspomniane tylko w tych przepi-
sach, które mówią o usługach medycznych, o wspar-
ciu medycznym, bo one wymagają dodatkowego, 
specjalistycznego wsparcia. Jeśli chodzi o pozostałe 
instrumenty, to one są kierowane do wszystkich ro-
dzin z dzieckiem niepełnosprawnym, do wszystkich 
dzieci i osób niepełnosprawnych – m.in. koordynacja 
prowadzona przez asystentów rodziny, a także porad-
nictwo, w tym psychologiczne czy prawne. Wszystkie 
te instrumenty, które spowodują, że kobieta będzie się 
czuła bezpieczna, są dostępne. I chcemy, żeby były 
dostępne dla wszystkich. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Czy są może jeszcze pytania do pana ministra?
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, moje pytania wynikają trochę 

z tego, że nie miałem czasu na zapoznanie się bardziej 
szczegółowe z ustawą. Proszę uprzejmie… Pan o tym 
ogólnie już wspominał, ale proszę uprzejmie, by po-
wiedział pan w jakichś kilku krótkich punktach, czy 
i w jaki sposób poprawia się sytuacja kobiet w ciąży 
w ogóle – abstrahuję tu już od ciąż trudnych, tak to 
nazwijmy. To jest pierwsze pytanie.

I drugie. Czy ograniczenie co do konieczności 
rozpoczęcia w odniesieniu do kobiety w ciąży opieki 
medycznej do 10 tygodnia dotyczy tylko tego jedno-
razowego świadczenia pieniężnego, czy też innych 
form wsparcia, także wobec już urodzonych dzieci? 
Proszę uprzejmie to wyjaśnić.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania?
Pani senator Alicja Zając. Bardzo proszę.

Senator Alicja Zając:
Panie Ministrze, my tutaj dyskutujemy tak, jakby 

tych przypadków ciąż zagrożonych czy przedwcze-
snych porodów, czy dzieci rodzących się z pewnymi 

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo proszę pana ministra o odpowiedź na py-
tania państwa senatorów.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz:
Szanowne Panie Senator! Szanowni Panowie 

Senatorowie! Wysoka Izbo!
Jeśli chodzi o pytanie pana senatora Szymańskiego, 

to zgadzam się, że cała klasa polityczna ponosi od-
powiedzialność za to, że ustawa z 1993 r., w której 
także było zapisane bardzo mocne zobowiązanie 
władz publicznych do stworzenia systemu wsparcia 
dla kobiet i rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, 
tak naprawdę nie została zrealizowana. Uważam że 
cała klasa polityczna powinna czuć się odpowiedzial-
na za to, żeby to zrealizować, i to szybko. Uważam, 
że to, nad czym w tej chwili dyskutujemy, jest waż-
nym elementem, niezbędnym do tego, żeby zbudo-
wać system wspierania kobiet, rodzin, dzieci i osób 
z niepełnosprawnością, bo to te środowiska – to jest 
naturalne, oczywiste – powinny w pierwszej kolejno-
ści korzystać ze wsparcia władz publicznych.

Jeśli chodzi o pytanie pana senatora Augustyna, 
to wystąpienie pani premier Beaty Szydło dotyczyło 
czegoś innego. Uważamy, że nie ma sensu prowa-
dzić dyskusji ideologicznych. Zadaniem rządu jest 
przygotować dobre rozwiązania, które będą w sposób 
praktyczny realizować ideę opowiedzenia się za ży-
ciem, tj. stworzyć system wsparcia dla dzieci, które 
wymagają specjalnej troski, i dla rodzin, które takimi 
dziećmi, takimi osobami, się zajmują.

Chciałbym także bardzo wyraźnie powiedzieć, 
że osobiście uważam, że życie trzeba przyjąć, ale 
to musi być zawsze decyzja indywidualna. I uwa-
żam też, że empatia to jest to, czym powinniśmy 
się kierować. Kobiety, które decydują się na uro-
dzenie dziecka z wadą, z niepełnosprawnością, 
wymagają tylko szacunku, uznania, a w wypo-
wiedziach, które wokół tej ustawy i wokół tego 
problemu się pojawiają, często tego szacunku 
brak. Uważam, że warto pamiętać, że dyskutuje-
my w zamkniętej sali, ale często czytają i oglą-
dają nas osoby, o których dyskutujemy. I warto 
pamiętać także o tym, że powinniśmy dbać o ich 
wrażliwość, o ich uczucia, i z szacunkiem wy-
powiadać się o tych kobietach, o tych rodzinach, 
które decydują się na to, żeby urodzić dziecko, 
o którym wiadomo, że jest niepełnosprawne, że 
wymaga specjalnej troski i że jego przyjście na 
świat będzie powodowało, że ta rodzina będzie 
musiała podjąć dodatkowy wysiłek.
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(senator A. Zając) temie wsparcia finansowego. Tego wsparcia jest w tej 
chwili naprawdę sporo.

Jeśli chodzi o to, co konkretnie jest w ustawie… 
W ustawie jest troszkę takich rzeczy, które brzmią mało 
konkretnie, ale są one bardzo ważne. Jest tutaj z nami 
pan minister zdrowia, jest wiceminister zdrowia, który 
też pracował nad tą ustawą… I powiem, że dla mnie 
bardzo inspirujące było coś takiego, co próbowano tutaj 
wprowadzić, a na pewno uda się wprowadzić w progra-
mie – jest to koordynowana opieka zdrowotna. Bo fak-
tycznie my coraz częściej korzystamy z porad lekarza, 
który patrzy na nas wycinkowo. A chodzi o to, żeby fak-
tycznie ktoś spojrzał całościowo, ocenił, co tak naprawdę 
jest potrzebne, popatrzył na ten proces od diagnozy, 
poprzez leczenie, po rehabilitację jako na jeden proces, 
żeby nie było tak, że oddzielnie idziemy na badania, 
oddzielnie do lekarza, a później oddzielnie szukamy 
rehabilitanta. To jest szczególnie ważne w przypadku 
dzieci, ale też w innych przypadkach wsparcia. Jeśli 
chodzi o asystentów rodziny, to też chcemy, żeby oni 
oceniali każdą sytuację indywidualnie i do tej sytuacji 
dopasowywali pakiet świadczeń, usług, wparcie, jakie 
jest potrzebne. Chcemy też, żeby w sytuacji gdy matka 
z trudem sobie radzi, mogli oni występować przed róż-
nymi organami czy instytucjami i w jej imieniu  o to 
wsparcie się starać.

W uzasadnieniu do ustawy wymieniamy kilka spraw, 
które – jak mi się wydaje – są wprost odpowiedzią na 
pytania pana senatora. Projekt zakłada wprowadzenie 
koordynacji wparcia dla kobiet w ciąży i rodzin z dziec-
kiem mającym ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo 
nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały 
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie 
porodu, realizowanej przez asystenta rodziny. To samo 
czytamy dalej: wprowadzenie jednorazowego świadcze-
nia z tytułu urodzenia dziecka mającego ciężkie i nie-
odwracalne upośledzenie, chorobę zagrażającą życiu, 
które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka 
lub w czasie porodu. To też chciałbym bardzo mocno 
podkreślić, to, że nie mówimy tylko o okresie ciąży, bo 
wiele uszkodzeń, które później powodują różnego rodzaju 
kłopoty dla dziecka, wiąże się z samym porodem.

Kolejna sprawa to wprowadzenie mechanizmów 
zwiększających i ułatwiających dostęp do świadczeń 
w ramach opieki zdrowotnej, m.in. pierwszeństwo 
w dostępie do lekarzy, usług farmaceutycznych, zwięk-
szony dostęp do wyrobów medycznych, odpowiednie 
standardy usług medycznych. To też budziło pytania. 
Ja wcześniej wspominałem państwu, że tak naprawdę 
dziecko, które rodzi się z określoną chorobą, niepełno-
sprawnością, potrzebuje diagnozy i interwencji szybko. 
Tego dotyczy wpisanie obsługi poza kolejnością, na 
tym to polega. To dziecko nie może czekać 2, 3 czy 4 
miesiące, żeby dostać się do specjalisty. Ono potrzebuje 
diagnozy natychmiast, żeby jak najszybciej można było 
podjąć potrzebne działania.

wadami, chorobami, było dużo. Dlatego ja chciałabym 
zapytać o statystykę. Ile jest tego rodzaju przypadków 
w stosunku do liczby dzieci, które rodzą się zdrowe?

Mam szczęście być babcią trojga wnucząt i co-
dziennie dziękuję za to, że są zdrowe, ale znam też 
takie rodziny – i często im pomagam – w których są 
właśnie takie problematyczne przypadki. I bardzo 
mi się nie podoba to określenie: trudne ciąże. Jest 
taki oddział jak patologia ciąży, do którego trafiają 
te wszystkie matki potrzebujące pomocy, i myślę, 
że w tym omawianym pakiecie medycznym jest 
uwzględniona również pomoc skierowana na takie 
właśnie oddziały – na doposażenie tych oddziałów, na 
umożliwienie wcześniejszego, dokładniejszego zba-
dania płodów, na odpowiednio wczesne zareagowanie 
i właśnie na to, o czym mówił pan minister, czyli na 
powiedzenie matce w stosownym czasie, że z takim 
właśnie przypadkiem ma do czynienia. Bo ja znam 
takie przypadki, kiedy matka o tym, że ma dziecko 
kalekie, dowiadywała się – mimo że chodziła do le-
karza od 10, a może i od 5 tygodnia ciąży – dopiero 
w momencie porodu. I to właściwie wtedy następuje 
ten straszny szok, bo ona nosiła dziecko, które, jak 
uważała, miało się urodzić zdrowe.

A więc ile jest takich dzieci? I czy w tym pakie-
cie dodatkowym jest już zawarta właśnie ta pomoc 
ukierunkowania na oddziały, które zajmują się takimi 
kobietami w ciąży? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana ministra? 

Nie widzę zgłoszeń. Dziękuje.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz:

Zacznę od pytania pana senatora. Oczywiście ten 
10 tydzień jest, jak mówiłem wcześniej, związany 
ze świadczeniami rodzinnymi. Taki element w tej 
chwili w przypadku tych świadczeń, które dotyczą 
świadczeń związanych z urodzeniem dziecka, wystę-
puje. I tutaj także będzie, tylko że będzie związany 
z tym jednorazowym świadczeniem. A to jednorazo-
we świadczenie to jest taka wyprawka dodatkowa na 
pierwsze koszty, które w takiej sytuacji występują. 
Ale wszystkie pozostałe świadczenia, które wtedy 
przysługują, oczywiście dalej będą przysługiwać. 
A więc pamiętajmy, że nie mówimy tu o jednym sys-
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(sekretarz stanu K. Michałkiewicz) Zdrowia i wydaje się, że one są dość pełne. W tej 
chwili mamy około 13 tysięcy trudnych ciąży, przy 
czym oczywiście różny jest stopień niepełnospraw-
ności…

(Senator Alicja Zając: Rocznie?)
Rocznie, oczywiście rocznie. 
W sumie niepełnosprawnych dzieci jest około 

200 tysięcy, przy czym w przypadku 80 tysięcy dzieci 
to są rzeczywiście bardzo istotne niepełnosprawności, 
głównie są to zespoły genetyczne. Około 6 tysięcy 
dzieci to są dzieci z wadami naprawdę bardzo cięż-
kimi, genetycznymi wadami.

W tej chwili dzięki temu programowi jesteśmy 
w stanie dać istotne wsparcie medyczne wszystkim 
dzieciom, a najistotniejsze jest to, że od 1 stycznia 
2017 r. wszystkie dzieci będą miały istotny profit 
zdrowotny, profit medyczny. Szczególnie ważne jest 
to, że będzie koordynacja świadczeń medycznych, 
ona będzie oparta na instytucji lekarza rodzinnego, 
położnej środowiskowo-rodzinnej, która będzie wie-
działa, w jaki sposób pokierować dziecko, będzie 
miała wiedzę, że nie będzie kolejek dla tych dzieci i że 
będzie zniesiona limitowość. To jest bardzo ważne, 
że znosimy limity – oczywiście do pewnych granic, 
będziemy to koordynować, jeżeli chodzi o środki 
techniczne, środki pomocnicze używane w pielęgna-
cji dzieci. Myślę, że ilość profitów zdrowotnych jest 
niewyobrażalnie duża i w sposób jednoznaczny chcę 
powiedzieć, że na pewno wielokrotnie przekracza… 
Wyłącznie to, o czym mówiłem w tej chwili… Bo 
w mediach mówi się wyłącznie o tych 4 tysiącach zł. 
To jest rzecz stosunkowo mało istotna przy rozległości 
tego projektu. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję bardzo. Dziękuję panom ministrom za 

odpowiedzi na pytania.
Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu poproszę pana senatora Jana 

Rulewskiego. Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Po raz kolejny parlament Rzeczypospolitej zo-

stał przymuszony, aby w trybie ekstraordynaryjnym, 
w trybie wymuszonym zająć się projektem zgłoszo-
nym tym razem, co jest rzeczywiście niespodzianką, 
przez rząd pani… przez rząd PiS.

Mówi się o trybie odrębnym, choć warto wspo-
mnieć, że to oznacza, że wprowadza się nową prak-
tykę procedowania, po tym, jak na 24 projekty do 
tej pory procedowane, ważne projekty, tylko 3 były 

Przygotowanie i udostępnienie kompleksowego 
informatora o rozwiązaniach na rzecz kobiet w ciąży 
i rodzin z dzieckiem mającym ciężkie i nieodwracalne 
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą 
życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju 
dziecka lub w czasie porodu, to też bardzo ważna spra-
wa, która wydaje się oczywista dla osób zajmujących 
się daną dziedziną. Jeżeli jednak ktoś nie miał po-
trzeby, aby interesować się tym, jakie są świadczenia, 
usługi dla dzieci niepełnosprawnych, jeżeli ktoś nie 
miał powodu, aby interesować się tym, co państwo 
oferuje w zakresie świadczeń dla dzieci, a teraz te 
powody ma, jeżeli ktoś szuka pomocy, a jest coraz 
więcej rzadkich chorób – one są rzadkie, bo dotykają 
niewielkiej części populacji, niewielkiej liczby osób, 
naprawdę jest ich coraz więcej – to ta informacja na 
początek jest naprawdę bardzo istotna. Uważam, że 
to, że zobowiązujemy ministrów rodziny i zdrowia do 
przygotowania takich informatorów i aktualizowania 
ich na bieżąco, jest sprawą dla tych kobiet, dla tych 
rodzin naprawdę ważną.

Kolejna sprawa to dostęp do nieodpłatnej pomocy 
prawnej dla kobiet w ciąży. Ten dostęp do nieodpłatnej 
pomocy prawnej ma oczywiście różne wymiary, także 
ten, gdy kobieta chce zostawić to dziecko, oddać je do ad-
opcji, chce, żeby ktoś inny podjął się trudu opieki nad nim.

I ostatnia sprawa, która wydaje mi się tu najważ-
niejsza, a na pewno jest najważniejsza, jeśli chodzi 
o pilność tej ustawy i odrębny sposób procedowania, 
to jest zobowiązanie dla Rady Ministrów do przyję-
cia do 31 grudnia 2016 r. programu kompleksowego 
wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Proszę państwa, wydaje mi się, że… Aha, zostały 
mi pytania pani senator Zając. Pani senator Zając pyta 
o bardzo konkretne rzeczy. Oczywiście chętnie bym 
udzielił odpowiedzi, ale wydaje mi się, że odpowiedź 
będzie pełniejsza, jeżeli pani marszałek pozwoli, by 
udzielił jej pan minister Pinkas, który razem ze mną 
pracował nad tą ustawą.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Czy do pana ministra są jeszcze pytania? Nie ma.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze. (Oklaski)
Czy pan minister Pinkas zechce odpowiedzieć na 

to pytanie?
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Jarosław Pinkas:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie! 

Mamy analizy pochodzące z Narodowego Funduszu 
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(senator J. Rulewski) ności dzieci, w tym dzieci jeszcze nienarodzonych. 
Dowodem tego jest ratyfikacja konwencji o prawach 
osób niepełnosprawnych, a kolejnym dowodem jest 
choćby to, mówiąc tu językiem bardzo populistycz-
nym, że zmniejsza się w Polsce liczba porodów, któ-
re… Zmniejsza się liczba dzieci, które rodzą się… 
Zmniejsza się liczba urodzeń martwych. Powiększa 
się cała baza dotycząca leczenia – powstają nowe 
szpitale itp. Życzyłbym sobie, Panie Ministrze, żeby 
w tym programie uwzględniono… żeby spowodo-
wano, że Centrum Zdrowia Dziecka nigdy nie stanie 
z powodu braku środków na opiekę. Nie chciałbym, 
żebyśmy byli zaskoczeni taką samą sytuacją w cen-
trum zdrowia matki. Mówię o tym, bo chciałbym, aby 
nasza Polska, ta Polska wspólna przez nas tu tworzo-
na, była lepsza od tej lewicowej, tej komunistycznej.

(Senator Mieczysław Golba: Co za otucha…)
Wiemy, że nie ma dużo czasu. Czas, jaki nam zo-

stawiono, jest nikły lub prawie zerowy.
Chciałbym na coś jeszcze zwrócić uwagę. Państwo 

– musze przyznać, że inne rządy też – bardzo zwra-
cają uwagę na to, żeby dziecko zostało poczęte i się 
urodziło, nawet takie, które czeka trudny poród, któ-
rego szansa na egzystencję jest bardzo ograniczona, 
którego egzystencja będzie trudna. Takie dzieci wy-
magają niemalże samarytańskiej obecności opieku-
nów, przede wszystkim matek i ojców. Natomiast nie 
zwraca się uwagi na to, co odpowiedzialni rodzice 
wiedzą, że narodziny trwają z reguły krótko, czas 
ciąży jest dłuższy, a wychowywanie dziecka… No, 
opiekę nad nim będzie się sprawować, o czym PiS 
zapomina, przynajmniej do 19 roku życia, ile trwa 
obowiązek szkolny, a tak naprawdę aż do 25 lub 21 
roku życia, jeśli jest to dziecko niepełnosprawne. 
O tym w tej ustawie się zapomina. Mówi się o dzie-
ciach niepełnosprawnych i o wsparciu od 10 tygodnia 
do poczęcia, a potem już się zapomina…

(Senator Dorota Czudowska: Do urodzenia.)
Do urodzenia, przepraszam. Dziękuję, Pani 

Senator.
Do urodzenia. A potem już się o nich zapomi-

na, potem już tej pomocy… Apeluję tutaj do pana 
ministra Radziwiłła. Zapomina się, że to potem jest 
najbardziej potrzebny lekarz i lekarstwa.

Moja poprawka, odrzucona przez panią Rafalską, 
zmierza właśnie do tego… Chodzi o odpowiedź na 
to pytanie, które postawiłem już przy okazji ustawy 
lekowej, ale też w momencie, gdy pojawiła się inicja-
tywa 500+. Już wtedy trzeba było myśleć o tym, że 
500+ nie może obejmować tylko urodzonych dzieci 
– notabene tylko do 18 roku życia, choć dzieckiem 
jest się jeszcze trochę dłużej – tylko już od momentu, 
gdy się je poczyna. Ale pani Rafalska odrzuciła ten 
projekt, w którym należało wesprzeć kobiety cię-
żarne jakąś pomocą, przede wszystkim, oczywiście, 
dotyczącą leków. 

rządowe. Wreszcie mamy 4. w trybie odrębnym. Tyle 
że wszystkie te działania łączy jedno: brak rozmo-
wy, rozwód z opinią publiczną, odwracanie się od 
opinii publicznej, i to w sprawach od drobnych do 
najważniejszych. Myślę, że sprawa „za życiem” jest 
sprawą ważną, choć, jak pan minister wskazał, nie 
najważniejszą, gdyż w ciągu roku umiera, ginie, także 
z powodu chorób, znacznie więcej osób, którym taka 
opieka również by przysługiwała.

Przechodząc zaś do ustawy, powiem, że nie da się 
jej określić inaczej niż jako legislacyjnego bękarta, 
który wynikł ze złej współpracy między środowiska-
mi pro life a rządem, między organizacjami, które 
za cel stawiają sobie ochronę życia, a rządem, który 
wszelkimi środkami broni się przed utratą władzy, 
a raczej przed utratą twarzy. Najgorszy w tym nie 
jest ten spór, tylko… Nie wiem, ile na tym zarobiły 
ruchy pro life i ile na poparciu społecznym zyska 
rząd. Czy go obiją tymi czarnymi parasolkami, czy 
nie, to już nie jest moja sprawa. Z całą pewnością, 
jak powiedziałem, zostaliśmy postawieni pod ścianą, 
przed bardzo trudnym wyborem: jak dalece respek-
tować praktyki pozaparlamentarne, nieparlamentarne 
działania rządu, by jednocześnie nie uronić niczego, 
co wynika z potrzeby ratowania życia? Myślę, że 
Platforma – jest to mój pogląd – nie będzie wchodziła 
w ten spór, ale też nie będzie się odwracać w sposób 
prosty, w sposób totalny od jakichkolwiek inicjatyw…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Szanowni Państwo, 

proszę o ciszę.)
Dowodem tego jest fakt, że już w trakcie proce-

dowania w Sejmie zgłosiła poprawki, a tym samym 
dała wyraz wsparcia tej inicjatywy. To były poprawki 
merytoryczne, poprawki, które wyrosły z konsultacji, 
których nie przeprowadził rząd. Myślę, że ja i moi 
koledzy tę linię podtrzymamy i na tym posiedze-
niu Senatu będziemy zgłaszali poprawki, propozycje 
uszlachetnienia tej ustawy.

Dlaczego to ma charakter swoistego zamachu… 
naruszenia dobrych zwyczajów w parlamencie? 
Dlatego, że ustawa jest procedowana szybko. Dlatego, 
że nie ma jasno wskazanych środków gwarantujących 
jej powodzenie. Dalej: ma ona charakter incydental-
ny i jedyne, co w niej jest pewne, a raczej najmniej 
pewne… Ona odwołuje się do przyszłości, do tego, 
że taki program zostanie skonstruowany. To oczy-
wiście utrudnia nam zajęcie stanowiska tak, byśmy 
mogli osiągnąć właściwy balans pomiędzy naszym 
stosunkiem do tych, powiedzmy, swoistych działań 
rządu pani Szydło, a chęcią zachowania przez nas 
własnej tożsamości, tej tożsamości, na którą wska-
zuje fakt, że Platforma od lat zajmowała się spra-
wami niepełnosprawności, nie tylko niepełnospraw-
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(senator J. Rulewski) Senator Barbara Zdrojewska:

Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Tak naprawdę powinniśmy tutaj się spotkać za 

parę miesięcy, kiedy ten cały pakiet będzie przy-
gotowany, bo wtedy będzie można powiedzieć, czy 
naprawdę jest to kompleksowa pomoc dla rodziny. 
Dzisiaj nie bardzo w to wierzymy i myślimy, że jest to 
koniunkturalne rozwiązanie, związane, po pierwsze, 
z dyskusją nad ustawą antyaborcyjną wprowadzoną 
do Sejmu, a po drugie, z protestami kobiet dotyczący-
mi dopuszczalności aborcji w Polsce. Ta ustawa jest 
z tym związana. Ma stanowić pewne alibi – zgadzam 
się tu z moim przywódcą. Ta ustawa ma stanowić alibi 
dla planowanych w przyszłości posunięć ogranicza-
jących możliwości usuwania ciąży. Tak to odczytuję. 
Zwłaszcza że słyszymy, że dzieci powinny się rodzić 
po to, żeby zostały ochrzczone…

(Senator Alicja Zając: Po to, żeby żyć.)
…po to, żeby zostały nazwane. I chyba dlatego 

zadałam pytanie o dziecko, które rodzi się martwe. 
I nie usłyszałam od pana ministra odpowiedzi. Bo 
widzimy tu, że dziecko, które będzie żyło np. 3 minu-
ty, już ma jakąś dużo większą wartość. I to jest moje 
pytanie: czy dlatego omawiana tu ustawa nazywa 
się „Za życiem”? A przecież uważamy, że dziecko, 
które jest w łonie matki, to już jest żywe dziecko. Tak 
państwo mówicie…

(Senator Alicja Zając: Tak jest.)
…w swoich wystąpieniach. Tak więc nie rozu-

miem, dlaczego matka, która przez wiele miesięcy 
szykuje się do porodu, kupuje łóżeczko, maluje pokój 
itd., nie dość, że zostaje dotknięta śmiercią dziecka 
w momencie porodu, to jeszcze w dodatku nawet nie 
dostanie od państwa tej jałmużny, tych 4 tysięcy zł.

Chciałabym powiedzieć – i tu powinniście się 
państwo jednak ze mną zgodzić… Nie neguję ani 
moi koledzy nie negują, tak myślę, nikt nie neguje 
dobrych intencji, jeśli chodzi o tę ustawę. Tzn. ta-
kich intencji, że ona jest na pewno po to, żeby jakoś 
pomóc. Ale nie ukrywajmy: państwa w obecnej 
sytuacji nie stać na to, żeby pomóc wszystkim ro-
dzinom, które będą wychowywały niepełnospraw-
ne dzieci, tak, jak te rodziny by na to zasługiwały. 
Wspomniane 4 tysiące zł część osób mających takie 
dzieci uznało za obrazę, za potwarz i za jakąś próbę 
niedocenienia wysiłku, którego dokonują wszystkie 
rodziny czy matki samotnie wychowujące dziec-
ko. Mówię tu o matkach samotnie wychowujących 
dziecko, bo – przypominam – jest to głównie pro-
blem kobiet. Badania wykazują, że 80% mężów 
zostawia kobietę z dzieckiem niepełnosprawnym, 
po prostu ze względu na… Opuszczają rodziny 
i odchodzą. I kobieta zostaje z takim dzieckiem. 
I teraz słyszymy… Ja nie wątpię, Panie Ministrze, 
w pana dobre intencje.

Moja poprawka zmierza do tego, żeby zarówno 
kobietę w ciąży, która urodzi, jak i te dzieci, które 
później, niestety, będą musiały korzystać, już w ra-
mach mniej jak gdyby dyscyplinującej polityki rządu, 
z rehabilitacji, a przede wszystkim z leków, uwolnić 
od tych kosztów.

Jak powiedziałem dalej, ta ustawa… Pan mini-
ster mówił, że trzeba ją było uchwalać szybko. No, 
szybko… Jest takie powiedzenie, że pośpiech jest po-
trzebny przy łapaniu much. I tutaj są, że tak powiem, 
elementy łapania much…

(Głos z sali: Pcheł.)
Pcheł lub much… Tak, pcheł. Jest tu taki element, 

bo tu właśnie…
(Senator Krystian Probierz: Na muchy jest klap-

ka.)
(Senator Alicja Zając: Ale Senat to nie kabaret.)
Zgoda. Zgoda, bo w tej ustawie…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę o ci-

szę.)
W tej ustawie jest kabaretowe rozwiązanie, 

które polega na tym, że kiedy nie ma pieniędzy, 
to skąd je się bierze? Od sąsiada, czyli z Funduszu 
Pracy. Fundusz Pracy, a zwłaszcza koordynacja tych 
działań, notabene potrzebna… On nie jest po to, 
żeby coś zabierać. Służy bezrobotnym. Być może 
są bezrobotni, którzy mają na utrzymaniu dzieci 
niepełnosprawne lub sami są niepełnosprawni. Na 
pewno są tacy. Pan senator Augustyn powiedział, 
jak wielkie są potrzeby, jeśli chodzi o zatrudnianie 
osób niepełnosprawnych. Skąd ta, że tak powiem, 
łapanka? Bierze się ona stąd, że chwilowo tam tych 
pieniędzy jest dużo. Ale odwróćmy pytanie: a co 
się stanie, gdy bezrobocie znów nam wzrośnie, nie 
daj Boże? Jak będziemy łapać te pchły? Z jakiego 
funduszu? Może z 500+, w co nie wierzę? A więc 
ma to charakter takiej łapanki.

Ja osobiście uzależniam poparcie dla tej inicjaty-
wy… Bo ta inicjatywa ma w sobie ładunek wrażli-
wości, widać tu pewne otwarcie się na problemy. Co 
prawda nie jest tak, jak minister powiedział, że nikt 
tym się nie zajmuje, bo każdy minister zdrowia, jak 
podejrzewam, w każdym rządzie demokratycznym, 
tym się zajmował. Jednak uzależniam poparcie od 
tego, czy da się tę ustawę poprawić tak, żeby była 
ona naszym wspólnym dziełem. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
O zabranie głosu proszę panią senator Barbarę 

Zdrojewską.
Bardzo proszę, Pani Senator.
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(senator B. Zdrojewska) Chcę powiedzieć, że zastanawiałam się nad tym, 
jak będę głosowała, bo przecież nawet 4 tysiące zł 
to jest jakaś pomoc dla rodziny. Prawda? Być może 
nawet zagłosuję za tą ustawą, ale zastanawiam się, po 
co robić coś takiego, skoro to nie jest kompleksowe, 
skoro to nie wyczerpuje… nie pokazuje, że naprawdę 
obejmujemy taką osobę, takie dziecko, taką matkę, 
taką rodzinę, pełną kompleksową opieką. Nie daliście 
państwo niczego poza jednorazową zapomogą w wy-
sokości 4 tysięcy zł, która niczego nie rozwiązuje. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
I proszę o zabranie głosu panią senator Jadwigę 

Rotnicką.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Trudno jest jednoznacznie ustosunkować się do 

tego projektu ustawy. U jej źródeł tkwią wydarze-
nia, jakie miały miejsce miesiąc, 2 miesiące temu, 
związane z ustawą o dopuszczalności przerywania 
ciąży. I dopóki ta ustawa, nad którą dzisiaj proce-
dujemy, nie będzie w zamian za ustawę, która w tej 
chwili traktuje o dopuszczalności aborcji, dopóty ja 
będę zwolennikiem tej ustawy. Nie może być jedno 
zamiast drugiego.

Dla osób, które wyznają… które są chrześcija-
nami, które stoją po stronie życia, decyzja o tym, 
czy urodzi się dziecko niepełnosprawne powinna 
być zgodna z ich sumieniem, ale nie można zmuszać 
wszystkich do takiego postępowania. 

Uznając ideę i założenia tej ustawy za zasadne, 
chciałabym się skupić na pewnych sprawach, które 
mogłyby ewentualnie tę ustawę troszeczkę poprawić. 
Brakuje na pewno całego programu, który dotyczył-
by pomocy dla dzieci nowonarodzonych z zespołem 
pewnej niepełnosprawności, dla ich rodzin, głównie 
dla matek. Bo tak na dobrą sprawę nie wiemy, jak 
daleko i jak szeroko ten program wspomagania będzie 
szedł, bo, tak jak mówiła pani senator Zdrojewska, 
wymaga on na pewno bardzo dużych nakładów fi-
nansowych. 

I teraz pytanie jest następujące. Czy ten program 
będzie dotyczył tylko tych dzieci, które urodzą się po 
wprowadzeniu tej ustawy w życie, czy będzie doty-
czył wszystkich dzieci z taką dużą niepełnosprawno-
ścią? To jest zasadnicza różnica.

Kolejna rzecz, która jest zapisana w tym projekcie 
ustawy… Chodzi o §12, który stanowi, że program 
opracowany przez ministerstwo, a dotyczący wspo-
możenia rodzin i dzieci urodzonych z dużą niepeł-

Ale wymienił pan, i w ustawie są wymienione, ta-
kie kwestie, jak hospicja, mające powstać, dla dzieci, 
które będą musiały korzystać z hospicjów. Bo prze-
cież nie wszystkie wspomniane dzieci będą mogły 
być w domu, ponieważ będą wymagały stałej i bardzo 
wyspecjalizowanej opieki lekarskiej. Tak że obiecu-
jecie państwo hospicja, obiecujecie państwo matkom, 
które są w ciąży, że będą miały dostęp i pierwszeń-
stwo, jeżeli chodzi o operacje w czasie ciąży. Dobrze 
wiemy, jak drogie są te operacje. Dobrze wiemy, że 
niektóre dzieci w Polsce, już urodzone, kilkuletnie, 
czekają przez wiele lat na zabiegi, na operacje, na 
lekarstwa, na które nie ma pieniędzy.

Obiecujecie państwo, jak wspominał pan minister, 
adopcje. Wspomniał pan o adopcji. Ja przypominam, 
jest taka głośna sprawa, chyba w Centrum Zdrowia 
Dziecka jest taki 2-letni czy paroletni chłopczyk, 
z dużą niepełnosprawnością, który czeka na adopcję 
i nie może się jej doczekać. Nie jest tak, że… W Polsce 
dotychczas większość adopcji, które się odbywały, 
jeśli chodzi o dzieci niepełnosprawne, to były adopcje 
ze strony osób z zagranicy. W Polsce nie czeka na 
takie dzieci żadna kolejka. Zwracam na to uwagę, na 
to, żeby te dzieci adoptować.

I zwracam też uwagę na to, że kiedy państwo za-
chęcacie i obiecujecie, że naprawdę coś dacie, że za te 
2 czy 3 miesiące, do końca grudnia, będziemy mieli 
ustawę, która poprawi dostęp, która da wszelkie le-
karstwa, która cokolwiek otworzy, to jest to fikcja, jest 
to oszukiwanie tych rodzin. To jest dawanie nadziei, 
której nie będziemy mogli spełnić. Chociażby dlatego, 
że w tej chwili nie jesteśmy w stanie zapewnić ani 
dzieciom, ani osobom starszym godnej opieki, ze 
względu na to, że nas na to nie stać. Tak jest.

Bardzo dziękuję panu ministrowi, że wymienił 
te wszystkie rzeczy, które zostały wprowadzone, 
zwłaszcza w ciągu ostatnich 8 lat. Bardzo jestem 
za to wdzięczna, bo wiemy dobrze, że podniesie-
nie tych zasiłków, to jest jakaś konkretna pomoc, 
a te 4 tysiące zł, chociaż ważne i na pewno się 
przydadzą… To wygląda jak dawanie, obiecywanie 
jednocześnie bardzo wielu… A my tych obietnic, 
Panie Ministrze – patrzę na naszego kolegę sena-
tora – nie będziemy mogli spełnić. Nie wybuduje-
my hospicjów i nie damy każdej rodzinie… Skąd 
pieniądze na rehabilitację? Mówimy o rehabilita-
cji tych dzieci. Te dzieci potrzebują rehabilitacji 
przez całe życie. To są bardzo duże pieniądze, to 
są ogromne świadczenia. Państwo mówicie o 150–
300 milionach zł, a tak naprawdę na to, żeby spełnić 
te wszystkie obietnice zamieszczone w ustawie, 
a mają być spełnione już do końca tego roku… 
Państwo nigdy ich nie spełnicie, to jest kompletna 
fikcja.
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(senator J. Rotnicka) Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Antoniego 

Szymańskiego.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Antoni Szymański:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Chciałbym zacząć moją wypowiedź od odniesienia 

się do wypowiedzi pana senatora Rulewskiego, który 
ubolewał nad tym, że pracujemy bez wystarczających 
konsultacji, bardzo szybko i niejako przymuszamy… 
Ja miałem okazję prowadzić posiedzenie połączonych 
komisji rodziny oraz zdrowia i zapytałem, zgodnie 
z regulaminem, czy wszyscy senatorowie zgadzają się 
w takim trybie pracować. Nie usłyszałem sprzeciwu, 
za co dziękuję również teraz, kiedy mam możliwość 
wypowiedzi, bo istotne było to, żebyśmy mogli pro-
cedować.

Ja zgadzam się z tym, że tego typu sytuacje po-
winny być niezwykle rzadkie, że powinniśmy mieć 
czas na konsultacje, na zastanowienie i powinniśmy 
unikać takich sytuacji jak ta, która miała miejsce, 
a którą traktuję jako sytuację wyjątkową, związaną 
z obietnicą wypowiedzianą publicznie przez panią 
premier. Zakreśliła wówczas termin i tym terminem 
niejako jesteśmy zobowiązani do pewnych prac. To 
jest pierwsza sprawa.

Druga sprawa. Chciałbym wrócić do tego, co się 
działo w tej sferze przez 23 lata – ale oczywiście 
bardzo krótko – ponieważ 23 lata temu uchwalono 
ustawę o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkie-
go i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. 
Ta ustawa w wielu aspektach się sprawdza. Można 
powiedzieć: bardzo się sprawdza. Radykalnie zmalała 
liczba aborcji, ale też poprawiło się zdrowie kobiet. 
Zmniejszyła się również liczba porzucanych nowo-
rodków, zmniejszyła się śmiertelność kobiet w wy-
niku porodu, połogu, tak że obserwujemy właściwie 
same korzystne efekty tej ustawy. No ale ta ustawa zo-
bowiązała też władze publiczne do tego, żeby kobie-
tom w trudnej sytuacji udzielać szczególnej pomocy. 
Otóż przez pierwsze 3 lata ta pomoc wyglądała tak, 
że udzielano niewielkiego zasiłku kobietom, które 
mieściły się pod pewnym progiem dochodowym. Po 
3 latach państwo z tego zrezygnowało i już nigdy 
żadnego rozporządzenia o szczególnej pomocy dla 
kobiet w trudnej sytuacji wynikającej przecież z tej 
ustawy, nie było – aż do dnia dzisiejszego, kiedy to 
uchwalamy tę ustawę.

To jest pierwsza tak szeroko zakrojona ustawa, pro-
ponująca naprawdę bardzo wiele rozwiązań. Proszę 
państwa, mówimy o 4 tysiącach zł, bo to najłatwiej 
w tej ustawie wyłapać. To jest najbardziej medialne, 

nosprawnością, może być również skierowany do 
rodzin z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem 
o niepełnosprawności albo orzeczeniem o lekkim lub 
umiarkowanym, lub też znacznym stopniu niepeł-
nosprawności. Czyli wynika z tego, że ten program 
będzie dotyczył nie tylko nowo narodzonych dzieci, 
ale również tych, które już są i które, powiedzmy, są 
niepełnosprawne. Czyli ten program będzie bardzo 
szeroki.

Faktem jest, że parlament może rozliczać rząd 
za niedopełnienie i niewykonanie swoich obowiąz-
ków. Wiadomo też, że ten program, jeżeli ma po-
wstać, a są na to niecałe 2 miesiące… Jest to za-
danie niezmiernie trudne i najprawdopodobniej do 
końca grudnia kompleksowy program nie zostanie 
przedstawiony, a ma obwiązywać już od stycznia 
2017 r.

I teraz drugie pytanie, które także jest niejedno-
znacznie sformułowane. Zresztą pan minister przy-
taczał zapisy już istniejących ustaw mówiące o tym, 
że świadczenia dla kobiet, które zdecydują się na uro-
dzenie niepełnosprawnego dziecka, będą dotyczyć 
tylko tych z nich, które są pod stałą opieką lekarza 
od 10 tygodnia ciąży. A wiadomo, że jest wiele ta-
kich kobiet, zwłaszcza ze środowisk trudnych, które 
nie poddają się tej kontroli albo dowiadują się, że 
są w ciąży, dopiero później, po tych 10 tygodniach. 
Jeżeli chcemy rzeczywiście z sercem podejść do tych 
wszystkich kobiet, które zdecydują się na urodzenie 
niepełnosprawnego dziecka, to, uważam, w art. 10 
pkt 5 powinien zostać wprowadzony później, niż 
przewiduje to ustawa.

Dlatego proponuję poprawkę, która określi, że 
przepis mówiący o tym, że jednorazowe świadczenie 
przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką 
medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do 
porodu, powinien wejść w życie z dniem 1 listopa-
da 2017 r. Bo to jest mniej więcej 10 miesięcy od 
tego czasu, kiedy ustawa wejdzie w życie. Kobieta 
się zorientuje, że jest w ciąży… I w takiej sytuacji 
złożę poprawkę, którą w tej chwili przekazuję pani 
marszałek.

A jednocześnie chciałabym usłyszeć od pana mi-
nistra pewnego rodzaju zobowiązanie, że będziemy 
mogli przed końcem tego roku jeszcze z tym progra-
mem wspomagającym matki rodzące dzieci niepeł-
nosprawne w jakiś sposób się zapoznać – chociaż 
może nie na końcowym etapie – przynajmniej co do 
głównych założeń i szacunku kosztów, jakie on ze 
sobą niesie.

Na pewno nie będę głosować za odrzuceniem tego 
projektu ustawy, bo każdy krok w kierunku wspomo-
żenia rodzin jest słuszny, aczkolwiek wiem, że jego 
zrobienie będzie bardzo trudne. Dziękuję bardzo.
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(senator A. Szymański) Ważne jest również przypominanie o tym, że opieka 
nad dzieckiem jest też obowiązkiem ojca, podobnie 
jak wspieranie matki. Kilka osób zaznaczało tutaj, 
że ta troska ze strony ojców jest za mała. Warto więc 
podkreślić, że rola ojców też jest zasadnicza i że 
dziecko – zarówno to poczęte, jak i to już narodzo-
ne – potrzebuje troski i opieki i ze strony matki, i ze 
strony ojca. A zatem są 2 filozofie. My wybraliśmy tę 
drugą filozofię, czyli rozwiązywanie tego problemu 
poprzez udzielanie różnego typu pomocy, i wydaje 
się, że ona ma szansę się sprawdzić, ale pod warun-
kiem że stworzymy taką atmosferę w społeczeństwie, 
żeby było jak najlepsze zrozumienie tego problemu. 
Możemy oczywiście na tym tle prowadzić wojnę, 
taką, jaką prowadzi się w wielu kwestiach pomiędzy 
ugrupowaniami politycznymi walczącymi o władzę. 
Proponowałbym jednak, żeby szczególnie w tym ob-
szarze polityki rodzinnej od tego odstąpić, dlatego że 
naprawdę nasze rodziny potrzebują wzmocnienia, 
potrzebują od nas jako liderów politycznych, liderów 
społecznych pokazania, że w pewnych sprawach po-
trafimy działać wspólnie i potrafimy działać na rzecz 
wzmocnienia rodzin. O to ogromnie bym prosił.

Myślę, że na koniec warto to powiedzieć: w ten 
sposób konstytucyjną zasadę ochrony życia, ochrony 
życia od jego początku, ochrony życia nie tylko w za-
pisach prawa cywilnego, prawa karnego, ale poprzez 
różnego typu pomoc, którą zarówno państwo, jak i sa-
morządy, organizacje pozarządowe powinny i chcą 
świadczyć, powinniśmy realizować. Do tego nas kon-
stytucja, o której tak wiele w ostatnich miesiącach, 
w ostatnim roku mówimy, i orzeczenie Trybunału 
Konstytucyjnego, którego przewodniczącym był pan 
prof. Zoll, zobowiązują. Dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
I pan senator Mieczysław Augustyn. Proszę bar-

dzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Marszałek! Panowie Ministrowie! Państwo 

Senatorowie!
Gdyby rzeczywiście było tak, że ta kwestia, którą 

dzisiaj rozważamy przy okazji tej ustawy, mieściła 
się, jak to pan senator Szymański mówił, w ogól-
nej filozofii, w ogólnym planie rządzenia Prawa 
i Sprawiedliwości, byłbym spokojniejszy, ale tak 
niestety nie jest. Tego nie było ani w programie wy-
borczym, ani w żadnych zapowiedziach. Ta ustawa 
pojawiła się w momencie, kiedy rozgorzała w Polsce 
dyskusja wokół złożonej w Sejmie ustawy zmierzają-
cej do całkowitego zakazu aborcji. I ona ma uspokoić 
tych wszystkich zaniepokojonych, którzy boją się, 

ale przecież pan minister powiedział, że przewidy-
wane koszty tej ustawy to ponad 170 milionów zł. 
My jako senatorowie w swoich komisjach liczymy się 
z każdym milionem. To dotyczy rozmaitych sytuacji, 
rozmaitych ustaw, tak że nie możemy powiedzieć, że 
170 milionów na ustawę i 300 milionów zł na pro-
gram, który zapewne również będzie konsultowany 
z Wysoką Izbą, nie tylko z Komisją Zdrowia – ma 
on być przyjęty do końca bieżącego roku – to środki 
nieznaczne. To są bardzo duże środki.

Ponadto zwróćcie państwo uwagę na to, że dzisiaj 
będziemy głosować również nad innymi rozwiąza-
niami, które nie wynikają z tej ustawy, o której w tej 
chwili debatujemy. Myślę o uprawnieniach dla osób, 
które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, a które 
od teraz będą miały prawo do zasiłku dla osób bez-
robotnych, a także do zasiłku przedemerytalnego. 
Czy to również nie jest realizacja obietnicy pomo-
cy rodzinom i osobom, które opiekują się niepełno-
sprawnymi? Oczywiście, że tak, to jest realizacja tej 
obietnicy. I to była inicjatywa rządowa. Niedawno 
uchwalaliśmy tutaj, w atmosferze pełnej zgody zresz-
tą, rozwiązanie, które daje możliwość sprawowania 
opieki obojgu rodzicom, jeżeli mają oni więcej niż 1 
dziecko niepełnosprawne. Myśmy to wspólnie uchwa-
lili. I mówienie o tym, że państwo dostrzega za mało 
problemów… No, oczywiście tego typu stwierdzenia 
powinny nas mobilizować, ale musimy jednak do-
strzegać to, że w ostatnich miesiącach, w ostatnim 
roku, działo się bardzo wiele, jeżeli chodzi o rozwi-
nięcie różnych form opieki i pomocy rodzinie. Nie 
neguję tego, że w ubiegłej kadencji pewne działania 
również były podejmowane, ale jeśli spojrzeć na to 
np. z punktu widzenia zasiłków rodzinnych, które 
są niewielkie, to w ostatnich latach ponad 2 milio-
ny dzieci te zasiłki straciły, dlatego że nie podwyż-
szano uprawniającego do nich progu dochodowego. 
W obecnej kadencji parlamentu i za nowego rządu 
jest tak, że niemal z miesiąca na miesiąc pojawiają się 
rozmaite nowe rozwiązania. Pan minister powiedział 
tutaj coś, co mnie samego zadziwiło, a mianowicie 
to, że w rankingu krajów europejskich, jeżeli chodzi 
o świadczenia i politykę rodzinną, Polska zaczyna 
pojawiać się w pierwszej piątce. To rzeczywiście jest 
sytuacja, która powinna dać nam do myślenia, rów-
nież w kontekście tej ustawy, którą przyjmujemy.

Proszę państwa, już kończę moje wystąpienie. 
Możliwe są różne filozofie rozwiązywania problemu 
ochrony życia na tym właśnie etapie. Można wpro-
wadzać zakazy, można żądać – tak jak w projekcie 
obywatelskim – karania kobiet za działania przeciwko 
dziecku poczętemu, ale możliwa jest też inna filozofia, 
polegająca na pomaganiu. Chodzi o pomoc socjalną, 
psychologiczną, prawną, o otaczanie kobiet opieką. 



124
29. posiedzenie Senatu w dniu 4 listopada 2016 r.

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

(senator M. Augustyn) gło obejmować wszystkie dzieci mające orzeczenie 
o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orze-
czenie o niepełnosprawności, jeśli jest tam również 
wskazana konieczność stałej i długotrwałej opieki. 
Wydaje mi się, że powinniśmy się na takie rozwiąza-
nie zdobyć. I nie zasłaniajmy się tym, proszę państwa, 
że nie ma na to środków, bo do tej pory słyszeliśmy, 
że one w sytuacjach koniecznych absolutnie muszą się 
znaleźć. Wystarczy posłuchać i inaczej skonfigurować 
program 500+, nie wydawać pieniędzy na tych, którzy 
niekoniecznie muszą te pieniądze dostawać, a prze-
znaczyć je na tych, o których dzisiaj się troszczymy 
i wszyscy uważamy, że powinni oni dostać pieniądze.

Jeszcze raz powtórzę: dobrze, że to 4 tysiące zł, 
ale raczej powinno to być na ten pierwszy moment, 
o którym mówił pan minister. No i powinno to stać 
ze znakiem zapytania: co dalej?

Pewnie, są tu świadczenia, o które zadbała kiedyś 
Platforma. Ja mam tu przygotowany cały ich spis, żeby 
o tym przypominać, ale jestem wdzięczny i panu mi-
nistrowi, i panu przewodniczącemu Szymańskiemu, 
że chcieli zauważyć – gwoli sprawiedliwości – iż te 
świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych 
były już przez nas wcześniej przewidziane. I w końcu 
1 tysiąc 410 zł – teraz to chyba jest tyle – od nowego 
roku dla każdego opiekuna, który zrezygnuje z pra-
cy, to jest chyba spora suma, no i będzie wypłacana 
miesięcznie, a nie, jak te 4 tysiące zł, jednorazowo. 
A więc oczywiście przyjmujemy to jako uzupełnienie, 
jako dalszy krok w tych działaniach, które myśmy 
podejmowali, ale uważam, że to jest jednorazowe i że 
to jest niewystarczające.

W pełni popieram też pana senatora Rulewskiego, 
że poszukiwanie środków w Funduszu Pracy to nie 
jest, Panie Ministrze, dobra droga. Państwo nas za 
coś takiego bezlitośnie krytykowaliście przez tyle 
lat, i to w sytuacji, kiedy jakoś dawało się to uza-
sadnić – np. że pieniądze na szkolenia dla lekarzy 
zwiększają ich szanse zawodowe. Ja wiem, to cienko 
brzmi, bo lekarze mają pracę tak czy owak. No ale 
to, co państwo teraz robicie, to jest pójście daleko 
dalej. To już w żaden sposób nie ma związku z ryn-
kiem pracy. To jest po prostu finansowanie działa-
nia socjalnego, do czego Fundusz Pracy absolutnie 
nie jest przeznaczony! I pieniędzy z tego funduszu 
nie powinno się na to przeznaczać, bo tu jest swego 
rodzaju umowa z pracodawcami, którzy wpłacają 
te pieniądze po to, żeby bezrobotni mogli dostawać 
świadczenia. W sytuacji, kiedy jest tam nadwyżka, 
nie wolno nam tych pieniędzy zabierać, dlatego że 
sytuacja na rynku pracy ulega fluktuacji, ulega raz 
poprawie, a raz pogorszeniu, i te pieniądze powinny 
stanowić żelazną rezerwę, której nie wolno w żadnej 
mierze naruszać.

Tak że, proszę państwa, ja uważam, że ta usta-
wa mogłaby być zdecydowanie lepsza, gdyby nawet 

że kobiety w Polsce będą przymuszane do rodzenia 
dzieci i będą pozbawione możliwości podejmowa-
nia decyzji w tej sprawie, w sytuacji kiedy płód jest 
nieodwracalnie uszkodzony. Właśnie tej grupy osób 
dotyczy ta ustawa. To jest tutaj enumeratywnie, że 
tak powiem, literalnie powiedziane.

I cieszę się, że pan minister Michałkiewicz mówi, 
że zamiaru zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej nie ma, 
ale podchodzę do tej deklaracji z bardzo dużą rezer-
wą. Bo to – z całym szacunkiem, Panie Ministrze 
– prawdopodobnie nie pan, a na pewno nie w pojedyn-
kę, będzie w tej sprawie zgodnie ze swoimi poglądami 
podejmował decyzję. Jesteśmy w Senacie, a nie kto 
inny jak marszałek Karczewski parę dni temu po-
twierdził, że projekt zmiany prawa antyaborcyjnego 
w Polsce jest, że on go trzyma. Nie chciał ujawnić, 
w którym momencie to będzie uruchomione i jak 
daleko te kwestie idą, ale wiemy, że taki zamiar przy-
najmniej jeden z najważniejszych polityków obozu 
rządzącego ma.

Dlatego uważam, że źle by się stało, gdyby, tak jak 
tutaj mówiono, ta ustawa była tylko alibi dla działań 
pozbawiających kobiety prawa wyboru. Ja, tak jak 
i pan minister, absolutnie boleję nad każdym fak-
tem aborcji w Polsce. To jest dramat. To zawsze jest 
dramat. Ale uważam, że nawet dramatyczne decyzje 
w określonych w ustawie sytuacjach kobiety powinny 
podejmować samodzielnie.

A teraz do meritum, do samej ustawy. Trudno 
zaprzeczyć, że każda pomoc adresowana do matek, 
które rodzą dziecko z poważnymi dysfunkcjami, 
jest czymś cennym. I oczywiście z tego należy się 
cieszyć. Chociaż chcę przypomnieć, że Platforma 
Obywatelska zgłosiła w Sejmie wniosek – a wnosiła 
o to też wcześniej, przy okazji ustawy o świadczeniu 
500+ – ażeby dzieci niepełnosprawne, także te pierw-
sze, mogły dostawać świadczenie bez względu na 
kryterium dochodowe. Tutaj tego kryterium nie ma. 
A ponieważ to świadczenie miało być miesięczne, do 
18 roku życia, to byłaby to pomoc nieporównywal-
nie większa od tej, którą państwo tu proponujecie. 
A więc, ciesząc się, jednocześnie ubolewam, że do-
tyczy to jednak, Panie Ministrze – w ramach kwestii 
finansowej na teraz – wąskiej grupy osób, o czym 
zresztą pan mówił, wymieniając liczbę osób, które 
może objąć ta ustawa.

Oczywiście program już tę kwestię rozszerza, ale 
czy tam będą uwzględniane świadczenia i jakie, to jest 
jeszcze dla nas wszystkich zagadką, tego nie wiemy. 
Wiemy, że będą za tym jakieś pieniądze.

Ja, działając w duchu nowelizacji, którą zgłosiła 
w Sejmie Platforma Obywatelska, zgłaszam tu po-
prawki, które zmierzają do tego, żeby to omawia-
ne świadczenie, także świadczenie pieniężne, mo-
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(senator M. Augustyn) Senator Dorota Czudowska:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panowie 
Ministrowie!

Bardzo dobrze, że pracujemy nad tą ustawą w ta-
kim szybkim trybie. Powtórzę tutaj słowa pana mi-
nistra Pinkasa z posiedzenia komisji, z którymi się 
zgadzam: dwa razy daje ten, kto szybko daje. To jest 
ustawa, nad którą prace moglibyśmy ciągnąć jeszcze 
miesiące. Ale to oznaczałoby już kilka tysięcy, a może 
nawet kilkanaście tysięcy rodzin, którym urodziłoby 
się dziecko, o jakim mowa w tej ustawie, a które już 
by wspomnianego jednorazowego zasiłku nie dostały. 
Ale ja chciałabym zwrócić uwagę na inny aspekt, nie 
na te 4 tysiące zł, o których tu już wspominał pan 
senator Szymański, że to takie medialne i że tylko 
ten aspekt się podnosi. Ale najpierw, tak tytułem po-
lemiki… Tutaj były pytania, także wystąpienia, co do 
tych spornych 10 tygodni. Ja, jako lekarz, bronię tych 
10 tygodni, 10. tygodnia ciąży, o tym mówimy. Nie 
tylko dlatego, że jest to zgodne z innymi ustawami. Ja 
po prostu uważam Polki za światłe kobiety. Ja sobie 
nie wyobrażam, że można być w ciąży 10 tygodni 
i o tym nie wiedzieć.

(Senator Alicja Zając: Jasne.)
Polki są wyedukowane. Polskie kobiety to świa-

tłe kobiety. I skoro my w tej ustawie chcemy jeszcze 
zagwarantować badania prenatalne, pewne zabiegi 
wewnątrzmaciczne czy leczenie tych dzieci, to z le-
karskiego punktu widzenia… My musimy wcześnie 
znać stan zdrowia matki, my musimy wcześnie mieć 
zrobione genetyczne badania dziecka jeszcze nienaro-
dzonego, żeby zaplanować leczenie, bo to nie jest takie 
leczenie, że jak dzisiaj jest diagnoza, to jutro już wyle-
czymy. Dlatego ja tych 10 tygodni jako lekarz bronię.

A teraz chciałabym zwrócić uwagę na aspekt długo-
terminowy, długofalowy, ale jeszcze dotyczący ciąży. 
Pan minister Michałkiewicz mówił o tym, że urodzenie 
dziecka, o którym wiadomo, że będzie głęboko upośle-
dzone, że może nie przeżyje całej ciąży… Jeżeli matka 
nie będzie w stanie nosić tego dziecka przez 9 miesięcy, 
albo będzie wiedziała, że ono się urodzi i umrze – 
w krótszym lub dłuższym czasie, ale umrze… Decyzja 
w tej materii jest zawsze osobista, ale chciałabym po-
wiedzieć, że znam tyle przykładów osobistych decyzji 
rodziców o donoszeniu takiej ciąży… Tym kobietom 
należy pomóc i dzisiaj się im pomaga.

Wysoki Senacie, to będzie truizm, bo my wszyscy 
wiemy o tym, że są rodziny, małżeństwa, które będąc 
świadomymi tego, że urodzi się takie dziecko, o ja-
kie się tutaj troszczymy, chcą, żeby ono się urodziło, 
chcą je zobaczyć, chcą je utulić, a jeżeli umrze, to 
chcą je pochować i opłakać. I każdy psychoterapeuta 
wie i powie, że to jest jedyna droga prowadząca do 
pewnego oczyszczenia, pozwalająca uporać się z tym 
problemem na przyszłość, żeby przed ewentualnymi 

tę jednorazową zapomogę przeznaczyć jednak dla 
wszystkich rodzin, w których przychodzi na świat 
dziecko z dużą niepełnosprawnością, wymagające 
stałej opieki.

I, Panie Ministrze, jeszcze taka uwaga. Skoro 
pan mówi – a wiem, że odpowiada pan w mini-
sterstwie za prace zespołu, który pracuje nad oma-
wianymi tu sprawami – że są na to pieniądze, 
muszą się znaleźć pieniądze, to ja patrzę ze zdzi-
wieniem na wypowiedzi, które słyszałem także 
na posiedzeniu komisji, że nie ma pieniędzy na 
realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego do-
tyczącego zrównania świadczenia dla opiekunów 
osób niepełnosprawnych, w tym przypadku osób 
dorosłych… Wydaje mi się, że do kompleksowego 
myślenia jeszcze jakiś czas będziemy dochodzić. 
Polecam też uwadze projekt, nad którym wiele 
lat tu, w Senacie, pracowano, dotyczący czeku 
opiekuńczego, który by poprawił sytuację osób 
niesamodzielnych, zarówno dzieci, jak i doro-
słych, który pozwoliłby im wybierać najlepsze, 
najodpowiedniejsze usługi w danym zakresie 
i który pozwoliłby – bo to też jest bardzo ważne 
– opiekunom takich osób na chociażby oddech, na 
tzw. opiekę wytchnieniową, na którą oni bardzo 
czekają.

Wierzę, Panie Ministrze, że jeszcze będziemy 
o tych sprawach – kompleksowych właśnie – roz-
mawiać. Nie tylko przy okazji wspomnianego pro-
gramu, którego wszyscy jesteśmy ciekawi i któremu 
życzliwie kibicujemy, lecz także przy okazji realiza-
cji wyroku Trybunału Konstytucyjnego i załatwie-
nia sprawy opieki nad osobami niesamodzielnymi 
w Polsce w ogólności.

Jeszcze raz, składając poprawki, polecam państwa 
uwadze… Nie byłby to znaczący koszt. Takie środki 
na pewno można by było znaleźć. Na tym posiedzeniu 
minister finansów zapewniał nas, że z tytułu lepszej 
realizacji… uszczelnienia systemu podatkowego będą 
nie dziesiątki, nie setki milionów, ale wręcz miliardy 
złotych. Mówił tutaj o 40 miliardach zł, może 60 mi-
liardach zł. Tak więc jeżeli rzeczywiście tak ma być, 
to w takim razie…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie 
Senatorze.)

…w pierwszej kolejności zadbajmy o dzieci naj-
ciężej poszkodowane, niczemu nie winne, o których 
chyba wszyscy myślimy życzliwie. Tak że składam 
poprawkę w nadziei, że będzie ona uwzględniona.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo. Dziękuję, Panu Senatorowi.
Proszę, pani senator Dorota Czudowska.
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(senator D. Czudowska) Muszę powiedzieć, że odczuwam pewien dyskom-
fort w czasie pracy nad tą ustawą, bo wydaje się, że 
ona mówi o rzeczach, które powinny być oczywiste. 
Żyjemy w cywilizacji, w której o wartości życia czło-
wieka przez znakomitą część czasu minionego nie 
dyskutowano, a ciąża w naturalny sposób prowadziła 
do urodzenia dziecka. Nie trzeba było się zastanawiać 
nad tym, co będzie, chociaż większość tych, którzy 
oczekiwali dziecka – to jest doświadczenie pewnie 
nas wszystkich albo większości z nas – niepokoiła się, 
jak to będzie. Ale od pewnego czasu żyjemy w tro-
chę innej rzeczywistości, w której obawa o jakość 
dziecka, które ma się urodzić – mówię to z pewnym 
przekąsem, z pewnym dyskomfortem używam słowa 
„jakość” – przekłada się na konkretne działania. To 
już nie jest tak zupełnie oczywiste, że jeżeli dziecko 
już w czasie ciąży, a są przecież ku temu doskonałe 
możliwości, okazuje się być dalekie od wymarzo-
nego ideału, to ono musi się urodzić. Często wiąże 
się to z bardzo poważnym dramatem, z dylematem, 
a ten dylemat przekłada się na konieczność dokonania 
wyboru.

Ta ustawa, być może wbrew oczekiwaniom niektó-
rych, zwłaszcza tych, którzy krytykowali ją, zanim się 
pojawiła, a teraz krytykują jeszcze bardziej, nie two-
rzy żadnej rewolucji. To jest po prostu normalność. To 
jest właśnie w tej nowej sytuacji, kiedy pojawiają się 
dylematy, o których wspominałem, wzięcie współod-
powiedzialności za decyzję, którą muszą podjąć ro-
dzice, przede wszystkim mamy, choć lepiej pozostać 
przy rodzicach, bo w końcu tam, gdzie jest dziecko, 
tam też jest ojciec, nawet jeśli faktycznie go nie ma, 
jednak w większości przypadków – i też warto to 
widzieć – gdy mówimy o rodzinach, które zmagają 
się z tym dramatem, są również ojcowie.

Dla wielu osób podjęcie decyzji o urodzeniu dziec-
ka, które okazuje się ciężko chore, upośledzone, być 
może skazane na bardzo krótkie życie po urodze-
niu, wiąże się z pewnym heroizmem. W kulturze, 
w której żyjemy, nie należy się wstydzić tego, że to 
właśnie jest heroizm. Co więcej, dla większości z nas, 
katolików heroizm jest powołaniem. To nie jest tak, 
że to jest coś, co ktoś komuś ma narzucać. To jest 
jakieś wyzwanie, z którym każdy z nas oczywiście 
w swoim sumieniu powinien być gotów się zmierzyć, 
mówię o powołaniu do heroizmu. Jako ci, którzy są 
odpowiedzialni za życie społeczne, stajemy wobec 
takiej sytuacji, w której to wewnętrzne powołanie 
każdego człowieka do zachowań heroicznych chcie-
libyśmy niejako troszeczkę wesprzeć, wyjść z takiej 
sytuacji, w której to wewnętrzne powołanie, wezwa-
nie sumienia… Nie chcielibyśmy, aby było to jedno-
cześnie przepisem prawa. To jest to, o czym mówił 
pan senator Szymański, a mówił o tym, że istnieją 2 
filozofie: albo zamienić to, co większość z nas uważa 
za słuszne, w przepis, przymus, również zagrożony 

następnymi ciążami… żeby wejść w życie bez tej 
traumy, która często wiąże się właśnie z brakiem po-
chówku. Rodzice chcą nadać dziecku imię, chcą być 
z tym dzieckiem od początku do końca bez względu 
na to, czy ono jest bardziej upośledzone, czy mniej, 
czy miłe oczom, czy nie, bo to jest ich dziecko.

Od kilku lat jestem zapraszana do komitetu ho-
norowego takich konferencji paliatywnych, które 
organizuje środowisko związane z medycyną palia-
tywną Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 
I tam właściwie zawsze lekarze dzielą się swoimi 
doświadczeniami z zakresu medycyny perinatalnej. Ja 
jako lekarz słucham tego z naprawdę wielką pokorą, 
bo ja nie mam takiej wiedzy, a cóż dopiero doświad-
czenia, żeby z takimi bardzo chorymi maluszkami 
tak postępować, jak oni postępują; oni podtrzymują 
i dzieci, i rodziny przy życiu.

Do tej pory, Szanowni Państwo, nie było na to 
ani grosza, a ta ustawa gwarantuje… Sami zbierali 
nie tylko na środki pielęgnacyjne, ale nawet na ten 
drobny sprzęt medyczny, na delikatne igły do wkłu-
cia, na cewniki, na wymianę respiratorów, rurek do 
oddychania.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Przepraszam, Pani 

Senator. Szanowni Państwo, jeśli ktoś musi porozma-
wiać, to może wyjść na chwilę z sali. Rozmawiamy 
na bardzo poważny temat i przeszkadza taki pomruk 
na sali. Proszę o ciszę.)

Ponieważ miejsc w specjalistycznych hospicjach 
jest bardzo mało, ci lekarze za własne pieniądze, wła-
snymi samochodami jeżdżą po całym Dolnym Śląsku, 
żeby pomóc rodzicom zmienić rurkę dotchawiczą, 
zmienić cewniki, nakarmić. Do tej pory musieli na to 
zbierać pieniądze bądź dokładać z własnych, a teraz 
ta ustawa przychodzi im z pomocą.

I choćby tylko dlatego… Dziękuję rządowi. Myślę, 
że nikt nie będzie miał wątpliwości, czy podnieść rękę 
i zagłosować za tą ustawą. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
O zabranie głosu poproszę pana ministra 

Radziwiłła.
Bardzo proszę.
Pan minister, pan senator? Bardzo proszę.
(Senator Konstanty Radziwiłł: Jako senator.)
Jako senator. Bardzo proszę.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panowie 

Ministrowie! Szanowni Państwo!
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(senator K. Radziwiłł) swoją opieką ludzi śmiertelnie chorych, umierających 
– jest to po prostu koncepcja objęcia opieką osób, któ-
re znajdują się wobec takiej trudnej decyzji, o jakiej 
mówiłem. Już dzisiaj pracujemy nad rozwiązaniem 
kompleksowym, którego działanie zaczynać się bę-
dzie w momencie potwierdzenia podejrzenia takiej 
jakiejś bardzo trudnej sytuacji związanej z ciążą – no, 
krótko mówiąc, z chorobą, upośledzeniem dziecka, 
które jeszcze się nie narodziło. Będzie się to zaczynać 
od momentu potwierdzenia, a jeśli to potwierdzenie 
rzeczywiście się dokona, to będzie oznaczać natych-
miastowe objęcie opieką zarówno mamy, jak i całej 
rodziny stającej wobec tej trudnej bardzo sytuacji. 
Nazywamy to „hospicjum”, ale oczywiście to nie jest 
kwestia pobytu tej mamy w jakimś miejscu stacjo-
narnym, bo w ogóle nie ma takiej potrzeby. Prawda? 
Już dzisiaj wiele organizacji o charakterze hospicjów 
perinatalnych – albo podobnych rozwiązań – oferuje 
takie wsparcie, tylko że jest to po prostu niezorga-
nizowane. A my chcemy to wesprzeć. Chcemy rów-
nież, aby ten moment, o którym mówię, rozpoczynał 
kompleksowe wsparcie w okresie ciąży, by potem 
były zapewnione odpowiednie, godne warunki uro-
dzenia takiego dziecka np. z wieloma wadami, które 
będzie żyło nawet małą chwilę. By było zapewnienie 
takiemu dziecku czy takiej rodzinie natychmiast po 
porodzie – jeśli taka właśnie jest perspektywa, bardzo 
krótka perspektywa życia dziecka – odpowiednich 
warunków pożegnania, o czym mówiła pani senator 
Czudowska. To bardzo ważny element opieki nad 
taką rodziną. No i ewentualnie później, w warunkach 
hospicyjnych, czy to stacjonarnych, czy to domo-
wych, zapewnienie opieki nad dzieckiem, które, no, 
nie ma aż tak krótkiej perspektywy po urodzeniu. Bo 
są różnego rodzaju wady, prawda? Są dzieci, które 
będą żyły po urodzeniu kilka chwil, a są takie, które 
będą żyły miesiące, lata, a może nawet bardzo długo 
i będą wymagały opieki.

Więc to jest, można powiedzieć, to hospicjum per-
inatalne. „Perinatalne”, czyli przed porodem, w czasie 
porodu i po porodzie, to oznacza to słowo. I nad ta-
kim rozwiązaniem w ramach Narodowego Funduszu 
Zdrowia w tej chwili już pracujemy. Mam nadzieję, 
że to się uda zrealizować.

Ważnym elementem tej ustawy jest również zapo-
wiedziany w niej informator, który ma przygotować 
minister zdrowia, informator o tym, jakich rodzajów 
wsparcia, gdzie, przez kogo może się spodziewać 
rodzina w takiej właśnie bardzo trudnej sytuacji.

Proszę państwa, myślę, że to dobrze, że właśnie 
tu i teraz ten projekt powstał, i dobrze, jeśli jakoś 
wspólnie – i bardzo dziękuję za te deklaracje także 
ze strony senatorów opozycji – będziemy za niego 
odpowiedzialni. Sądzę, że określenie „za życiem” 
oznacza tutaj bardzo dużo i nie wymaga komenta-
rza. Z całą pewnością będę głosował za, ale także 

sankcjami karnymi, albo po prostu wesprzeć tych, 
którzy znaleźli się w tej trudnej sytuacji, z której 
jedynym dobrym wyjściem wydaje się właśnie to 
wyjście heroiczne.

Po prostu nie ma co się oszukiwać… Tutaj nie-
którzy z państwa, z opozycji, skrytykowali jakoś ten 
projekt, stwierdzając, że on nie był nigdzie zapro-
gramowany od samego początku. No, nie był. Ale 
sytuacja się zmienia. I odpowiedzialnością rządu, 
odpowiedzialnością także nas wszystkich tutaj, ale 
też w ogóle wszystkich ludzi, jest umieć zareagować 
w sytuacji, która przecież nas otacza i się zmienia. 
A ona jest taka, jak jest w tej chwili. I nie ma co się 
oszukiwać, że to podejście realizowane w tej ustawie 
to jest wsparcie alternatywy, alternatywy dla aborcji 
– co do tego nie ma żadnych wątpliwości – bo jest to 
wsparcie tych ludzi, którzy stoją właśnie przed takim 
dramatycznym dylematem. To jest wsparcie po to, 
żeby przynajmniej część z nich podjęła tę decyzję, 
która – myślę, że nie ma co się oszukiwać – jest mniej 
czy bardziej heroiczna, i taka pozostanie. I myślę, że 
jeśli ktokolwiek z nas zna rodzinę, w której tego typu 
dylemat się pojawił – rodzinę, o jakiej mówiła pani 
senator Czudowska, rodzinę, która zdecydowała się 
na to, żeby takie dziecko się urodziło – to zdaje sobie 
sprawę, że żadne wsparcie państwa, ani 4 tysiące zł, 
ani 104 tysiące zł, ani jeszcze więcej nie zastąpi aktu 
takiego właśnie wyboru, który zawsze będzie jakoś 
tam heroiczny w danych warunkach, w sytuacji, w ja-
kiej się znajdujemy, i w momencie czasowym, o któ-
rym wiemy coraz więcej. Ta alternatywa jest po pro-
stu pewnym… To znaczy danie tej alternatywy jest 
po prostu pewnym wsparciem możliwości podjęcia 
decyzji odmiennej od tej, która się narzuca czy którą 
narzuca, jak można powiedzieć, taki model życia, 
jaki coraz częściej się spotyka – prawda? – czyli to, 
żeby pójść raczej tą łatwą drogą czy łatwiejszą drogą.

To tyle takich ogólnych refleksji o ustawie.
A jeżeli chodzi o same konkrety, to trzeba sobie 

zdawać sprawę – i myślę, że wszyscy o tym wiemy 
– że to jest próba uczynienia jakiegoś pierwszego 
kroku, a nie ostatnie słowo i rozwiązanie, które ma 
obowiązywać raz na zawsze.

Ustawa zapowiada, że Rada Ministrów przygotuje 
kompleksowy program wsparcia. I to jest bardzo waż-
ny element tej ustawy. Ja chcę powiedzieć w ramach 
tej zapowiedzi, że prace w niektórych ministerstwach, 
także w Ministerstwie Zdrowia, już ruszyły. Można 
nawet powiedzieć, że nie tyle ruszyły, ile już są za-
awansowane.

Była mowa m.in o kwestii budowy hospicjów, 
o których się tu mówi. Proszę państwa, hospicjum 
perinatalne to jest bardziej koncepcja niż instytucja, 
bo – w przeciwieństwie do hospicjum, które obejmuje 



128
29. posiedzenie Senatu w dniu 4 listopada 2016 r.

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

(senator K. Radziwiłł) (Senator Stanisław Kogut: A czemu nie chcecie 
wiedzieć?)

(Rozmowy na sali)
…9 złotych, 18 srebrnych i 12 brązowych…
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
To były medale naszych niepełnosprawnych spor-

towców.
Ja na co dzień z niepełnosprawnymi pracuję, pra-

cuję w przychodni, pracuję w ośrodku dla niepeł-
nosprawnych. Widzę problemy tych dzieci. Widzę 
problemy osób dorosłych z niepełnosprawnością. To 
są ludzie, którzy naprawdę wiele nas mogą nauczyć. 
To są ludzie, którzy potrafią kochać, mało tego, po-
trafią tej miłości uczyć wszystkich wokół.

Mam taką pacjentkę, to jest dziewczynka z ze-
społem Downa. Pierwsze, co robi, jak przychodzi 
do gabinetu, to leci, żeby się do mnie przytulić. To 
każdego wzrusza. Mam inną, która już jest właściwie 
dorosła, z mózgowym porażeniem dziecięcym. To 
dziewczyna z porażeniem czterokończynowym, ale 
ona umie czytać, umie pisać. Pewnie, że jej rodzinę 
kosztowało to mnóstwo pracy. Ona koresponduje, in-
ternetowo oczywiście, pisze na komputerze. Ostatnio 
ją namawiałam, żeby napisała książkę. Nie wiem, 
czy to zrobi, ale obiecałam, że jeżeli to zrobi, to ja 
jej pomogę w wydaniu. Mamy kolegę, senatora Jana 
Libickiego, który też jest osobą niepełnosprawną. 
W niczym nie jest od nas gorszy, mało tego, w wielu 
rzeczach jest od nas lepszy, ode mnie również. Mam 
kolegę samorządowca, który jeździ na wózku. Ma 
sprawną tylko jedną rękę, ale jest radnym miejskim, 
działa w fundacjach i naprawdę jest bardzo mądrym 
człowiekiem. Bądźmy za życiem. Proszę was o jedno: 
głosujcie za tą ustawą. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
I pan senator Piotr Zientarski. Bardzo proszę.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki 

Senacie!
Chyba nie ma tu wątpliwości… Przynajmniej ja 

nie mam wątpliwości co do tego, czy ktokolwiek z nas 
siedzących tutaj miał wątpliwości, czy opowiedzieć 
się za życiem. Myślę, że w tym zakresie sporu nie ma. 
Ja oczywiście podpisuję się pod wieloma wystąpienia-
mi, no, niestety, pod tym ostatnim najmniej. Chyba 
nam wszystkim zależy na tym, żeby… Cieszymy się, 
jesteśmy dumni z tego, że możemy wspomóc rodziny, 
które mają dzieci niepełnosprawne; wszyscy współ-
pracujemy z wieloma osobami niepełnosprawnymi. 
I nikomu nie przychodziło nigdy do głowy, żeby-
śmy mieli je traktować jak osoby gorsze. To nie o to 

bardzo namawiam tych wszystkich, którzy mają co 
do tego wątpliwości… Czy to jest doskonałe? Nie, nie 
jest doskonałe. Ale czy to jest dobry krok, w dobrą 
stronę? Nie mam co do tego wątpliwości. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz głos zabierze pani senator Bogusława 

Orzechowska. 
Proszę bardzo.

Senator Bogusława Orzechowska:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panowie 
Ministrowie!

Wprowadzenie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży 
i rodzin „Za życiem” to realizacja naszych obietnic 
programowych. Wsparcie dla rodzin „Za życiem”, 
staje się faktem. Daliśmy słowo: pomożemy kobietom, 
które są w tzw. trudnej ciąży. Będzie to kompleksowy 
program wsparcia – i to was boli. Nagle macie receptę 
na wszystko.

(Poruszenie na sali)
(Senator Piotr Zientarski: Co nas boli?)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę! Proszę 

o ciszę!)
Mówicie: nagle zostaliśmy postawieni pod ścianą. 

A gdzie byliście? Gdzie były protesty rodzin dzieci 
niepełnosprawnych u pani premier Ewy Kopacz? Na 
te prośby wasz rząd był głuchy.

(Senator Mieczysław Augustyn: To nieprawda.)
My nie możemy już dłużej czekać, ponieważ trze-

ba pomóc rodzinom. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin 
„Za życiem” jest jednym z elementów tej pomocy.

Mówicie: 4 tysiące zł to mało. To jest trzykrotna 
najniższa krajowa, to nie jest tak mało. To są pienią-
dze, na które w tej chwili nasz rząd stać.

Nie mamy zamiaru występować przeciw życiu 
jako senatorowie i jako ludzie. Chcemy działać za 
życiem. Życie jest bezcenne.

Osoby niepełnosprawne nie są w niczym gorsze od 
osób, które uważamy za pełnosprawne. Są niepełno-
sprawni sportowcy, udowodnili na olimpiadzie… Nasi 
niepełnosprawni sportowcy przywieźli 39 medali…

(Senator Stanisław Kogut: A normalni?)
…pełnosprawni – 12. Z czego… mogę wam zaraz 

powiedzieć…
(Senator Mieczysław Augustyn: Niekoniecznie.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Niech pani powie.)
(Głosy z sali: Nie, nie…)
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(senator P Zientarski) (Senator Robert Mamątow: O rany!)
Nie ma dodatków, no, nie ma. Bo te wszystkie 

kwestie związane z opiekunami tośmy wprowadzili 
w poprzedniej kadencji, o czym m.in. przypomniał 
pan senator Augustyn. Ale świadczenia nie ma, a po-
winno być. 

Dlatego też ja uważam, że poprawka, którą skła-
dam w imieniu pani senator Grażyny Anny Sztark 
i swoim własnym, absolutnie… Bardzo proszę o jej 
poparcie. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
I pan senator Stanisław Kogut.
(Senator Stanisław Kogut: Ja nie będę cię atako-

wał.)
Proszę.

Senator Stanisław Kogut:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie! 

Panie Ministrze! Drodzy Goście!
Ja chciałbym naprawdę serdecznie podziękować 

rządowi pani Beaty Szydło za kompleksowe roz-
wiązywanie problemów społecznych. Powiem tak: 
każdy to, co chce wybrać z tej ustawy, to wybierze. 
Ja jestem pełen podziwu dla rodziców dzieci niepeł-
nosprawnych. Państwo Drodzy, dla mnie te matki 
i ci ojcowie to są cisi bohaterowie. Ja chylę czoła 
przed panem ministrem Michałkiewiczem, panem 
ministrem Pinkasem, przed prezesem PFRON, panem 
Kwiatkowskim. Oni jeżdżą i – mogę poświadczyć – 
konsultują wszystkie sprawy z organizacjami poza-
rządowymi, wchodzą do integracyjnych przedszkoli. 
Ja takie przedszkola prowadzę i wiem… Jestem pełen 
podziwu dla tolerancji w takim przedszkolu, gdzie 
dzieci niepełnosprawne pomagają dziecku sprawne-
mu, a dzieci sprawne – dziecku niepełnosprawnemu.

Powiedziałem na posiedzeniu komisji o dzie-
ciach chorych na autyzm, dzieciach chorych na ze-
spół Downa czy mających inne schorzenia. Państwo 
Drodzy, myśmy się powinni od tych osób – jak tu 
powiedziała pani senator Czudowska – wiele, wiele 
nauczyć. Pamiętam taką aukcję prac, gdzie potężni 
biznesmeni licytowali, bili się o obraz namalowa-
ny przez dziecko chore na autyzm. Jestem, proszę 
państwa, pełen podziwu. I powiem… Nie, Panie 
Senatorze Augustyn, żebym się chwalił, broń Panie 
Boże. Ale powiem tak: rodzice nie chcą oddawać 
dzieci do hospicjów stacjonarnych. Panie Ministrze 
Radziwiłł, ja to potwierdzam. Rodzice chcą, żeby le-
karz, rehabilitant czy terapeuta przyjeżdżali do domu, 
tak jak powiedziała pani senator Czudowska. Bo wie-
lu z tych rodziców nie umie nawet wbić kroplówki, nie 
potrafi wielu rzeczy, ale nie chcą oddać ukochanego 

chodzi. Nie tego zakresu dotyczy dyskusja, proszę 
państwa.

Zabieram głos, ponieważ składam konkretną po-
prawkę. Poprawka ta dotyczy tego, że z jednej stro-
ny… Jak mówił minister, referujący to tutaj sekretarz 
stanu – i ja się z tym zgodzę – te 4 tysiące zł to jest 
rzeczywiście na przygotowanie przyjścia dziecka 
z pełną niepełnosprawnością. Ale, proszę państwa, co 
dalej? Powinniśmy odpowiedzieć także na to pytanie. 
Bo są piękne, że tak powiem, deklaracje, ale proszę 
mnie poprawić, jeśli źle mówię… No, nie przypomi-
nam sobie takiej sytuacji, jaka jest w tej ustawie. Bo 
do tej pory było tak, że ustawę realizowało się jako 
wynik programu rządu, programu wyborczego – to 
jest jasne – natomiast tu mamy odwrotną sytuację. 
W ustawie zobowiązujemy się do stworzenia pewnego 
programu. No, dla mnie jest to sytuacja zupełnie ku-
riozalna w sensie legislacyjnym, ustawodawczym, bo 
przecież zawsze jest odwrotnie – realizujemy program 
poprzez ustawodawstwo. Od tego ono jest. Od tego 
jest Izba. A nie od tego, żeby powoływać się w usta-
wie na program, który zostanie przygotowany przez 
rząd, na konkretne ustawy, które mają wejść w życie. 
Jeśli miałyby być określone programy i określone 
terminy, to jeszcze tak, żeby pokazać to stopniowe 
dochodzenie…

Proszę państwa, nie mogę się zgodzić z jedną 
rzeczą, która bardzo szeroko była omawiana przy 
okazji programu 500+. A o co m.in. chodzi? Chodzi 
o to, że jeśli w rodzinie jest jedno dziecko, dziecko 
niepełnosprawne, to nie dostaje ono żadnych świad-
czeń. Żadnych! Mamy program 500+, gdzie dajemy 
– słusznie – na dziecko 500 zł. A na dziecko niepeł-
nosprawne, jak się wydaje, powinno się łożyć więcej. 
Bo wiadomo, to jest rehabilitacja, to jest inne odży-
wianie, to są dojazdy do lekarzy itd., itd. 

Dlatego też ja składam konkretną poprawkę, żeby 
wspomniane 4 tysiące zł oczywiście utrzymać – bo to 
jest jednorazowe świadczenie, na przygotowanie – ale 
żeby 1 tysiąc zł na osobę… Przeczytam: „Na dziec-
ko, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne 
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą 
życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju 
dziecka, w czasie porodu lub wczesnego dzieciństwa, 
na podstawie zaświadczenia lekarza ubezpieczenia 
zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia 
lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i gi-
nekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii, 
przysługuje, comiesięczne świadczenie w wysokości 
1000 zł”. Wydaje się, proszę państwa, że to przynaj-
mniej w części wyrówna niesprawiedliwość, o której 
mówiliśmy przy okazji 500+ – że na pierwsze dziec-
ko, w tym także na dziecko niepełnosprawne, nie ma 
nic. Dajmy…
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(senator S. Kogut) Naprawdę te dzieci niepełnosprawne są cudow-
nymi dziećmi, wspaniałymi dziećmi, a jeżeli chodzi 
o rodziców, to są cudowni rodzice. I nawet te 4 ty-
siące… Pan minister Pinkas cudownie powiedział 
na posiedzeniu komisji: jeśli byłoby to 40 milionów, 
to i tak byłoby za mało. Ja powiem: cenię tych ro-
dziców za ogromne serce. Za ogromne serce, nie za 
pieniądze. Moi przedmówcy, pan minister Radziwiłł 
także, mówili, że wielu tych rodziców nie patrzy na 
pieniądze. Ale ja wiem, ile przychodzi próśb. Proszą: 
dajcie pieniądze na pampersy, dajcie pieniądze na 
jakieś lekarstwo. Naprawdę te 4 tysiące zł to jest jak-
by zaczyn, początek. Uważam, że z tego urodzą się 
wielkie rzeczy. Posłuchajmy, co mówił pan minister 
Michałkiewicz, według mnie także wielki człowiek 
o wielkim sercu dla tych ludzi. Jeżeli my awansuje-
my o 16 miejsc w Europie, to… Zauważmy program 
500+, zauważmy tę pomoc. Apeluję, żeby była ta 
ciągłość, jeśli chodzi o politykę prowadzoną wobec 
osób niepełnosprawnych, żeby one były traktowane 
jak podmiot, a nie jak rzecz. Ja, Państwo Drodzy, 
pamiętam… Cieszmy się, że w Polsce, w naszej uko-
chanej ojczyźnie wszystkie te ustawy poszły tak da-
leko. Pewnie, że ciągle apeluję, żeby pełnomocnik 
rządu do spraw tych osób odpowiadał bezpośrednio 
przed panią premier rządu Rzeczypospolitej. My cią-
gle na posiedzeniach komisji mówimy, żeby sprawy 
dotyczące osób niepełnosprawnych były traktowane 
podobnie, jak są traktowane w konstytucji Stanów 
Zjednoczonych. Tam 3 strony i wszystko jest ujęte… 
Chylę czoła przed cudownymi rodzicami, polskimi 
rodzicami osób niepełnosprawnych. Dziękuję wam za 
to ogromne serce. Dziękuję pani premier i dziękuję 
panom ministrom. Panu ministrowi Radziwiłłowi 
też, bo kiedy ostatnio… Zwrócił się do mnie ojciec 
chłopaka, który choruje ma glejaka mózgu. Ten glejak 
się odnawia, ale była szansa operacji tego chłopaka 
w Niemczech. I napisałem do pana ministra z prośbą 
o interwencję. Ojciec miał uzbierane 50% pieniędzy 
na operację, a pan minister wystąpił do Narodowego 
Funduszu Zdrowia, podpisał i drugie 50%… Czy my 
tego nie zauważamy?

Wychodząc, słyszałem o centrum zdrowia. 
Dziękujmy Panu Bogu, że mamy Centrum Zdrowia 
Dziecka, że mamy ośrodek w Prokocimiu. Te dzieci 
się rodziły i rodzić się będą. Ci lekarze, cudowni pol-
scy lekarze, Judymi… Ja wam dziękuję za tę opiekę. 
Są tacy lekarze, którzy, jak przychodzi do nich kobieta 
w ciąży, a dziecko faktycznie jest trochę chore, wprost 
proponują aborcję. A gdzie przysięga lekarska? Ja 
znam takie przykłady. Młoda dziewczyna mówi na 
to: ja jestem katoliczką i proszę mi o tym nie mówić. 
Później idzie na badania i okazuje się, że wszystko 
jest w porządku. Uważam, Drodzy Państwo, że na-
leży… Polityka na bok, bo dzieci niepełnosprawne 
to jest świętość. I nie krytykujmy wszystkiego, ino 

dziecka. Obserwuję później te dzieci w przedszko-
lach, w szkołach, obserwuję w technikach, a nawet na 
uczelniach. Są takie sytuacje – powiedziałem o tym 
na posiedzeniu komisji – że do pewnej miejscowości 
przywożą nawet 3 dzieci niepełnosprawnych na reha-
bilitację. I obserwuję serce tych rodziców, ogromne 
serce dla tych dzieci. Kiedy teraz poinformowałem, 
że będę budował duży ośrodek dla ludzi… Bo dla 
mnie to, czy ma 18 lat, czy 50 lat, czy to jest dziecko 
z autyzmem, czy to jest ktoś dorosły… Chodzi o to, 
żeby, kiedy rodzice umrą, oni mieli miejsce stałego 
pobytu. I nie przypuszczałem, że tyle odezwie się 
telefonów.

Ja ogromnie się cieszę – mimo że jestem tu 4. 
kadencję – że rozmowy na temat osób niepełnospraw-
nych są ponad podziałami politycznymi. Bo, Drodzy 
Wszyscy Panie i Panowie Senatorowie, kiedy do nas, 
do hospicjum przywożą dziecko, to przecież żaden le-
karz, chylę czoła przed lekarzami, się nie pyta, czy to 
dziecko jest różowe, zielone, czerwone, białe – dorób-
cie sobie dalej, ja mam na myśli partie polityczne – ino 
ci cudowni lekarze, Judymi z „Ludzi bezdomnych”, 
idą do tych dzieci, jadą, czasem bezinteresownie, bo 
nie biorą ani złotówki.

I chylmy czoła przed tym rządem. Ja dzisiejszy 
dzień odbieram jako dzień opatrznościowy. Powiem 
państwu dlaczego. Nie wszyscy… Dziś jest pierwszy 
piątek i ja byłem w kościele. 4 listopada jest dzień św. 
Karola Brometeusza…

(Senator Piotr Zientarski: Boromeusza.)
(Wesołość na sali)
Tak. Przepraszam.
To jest patron św. Jana Pawła II jako kardynała 

krakowskiego Karola Wojtyły. Pamiętam ten dzień, 
kiedy osoby niepełnosprawne w Rzymie przekazy-
wały odznaczenie „Amicus Minorum – Przyjaciel 
Mniejszych” św. Janowi Pawłowi II, 4 listopada 
2004 r., kiedy niepełnosprawna dziewczyna Ania 
przekazywała mu to duże serce. On tak popatrzył 
i powiedział, że nareszcie niepełnosprawni zrobili coś 
dla niepełnosprawnego. Wtenczas było wiadomo, że 
jeżeli chodzi o sprawy fizyczne, to upada na zdrowiu, 
a jeżeli chodzi o sprawy intelektualne, to jest geniu-
szem. Państwo Drodzy, przypomnijmy sobie tego 
wielkiego, świętego papieża. Kiedy przyjeżdżał, szedł 
do hospicjum, szedł do domów opieki społecznej, 
szedł do osób niepełnosprawnych. A pamiętamy rok 
milenijny? Wtedy wystąpił na placu św. Piotra i ape-
lował o pomoc ludziom niepełnosprawnym. Nie ape-
lował o pomoc dla multimilionerów, ino o pomoc dla 
osób niepełnosprawnych, choć sam na końcu – tak pan 
Bóg chciał – był osobą niepełnosprawną. Popatrzmy 
na jego świątobliwość Franciszka. Przyjeżdża i wszę-
dzie idzie do najbiedniejszych.
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(senator S. Kogut) mnie to jest najpiękniejszy cel, jaki można osiągnąć. 
Oczywiście nie osiągniemy całkowitej wewnątrzpło-
dowej wyleczalności dzieci, ale będziemy się starali 
zmniejszyć liczbę dzieci niepełnosprawnych.

Uważam, że ustawa „Za życiem”… Dla mnie to 
znaczy: za życiem z jak najmniejszą niepełnospraw-
nością, dlatego bardzo proszę Wysoki Senat o jak 
najszybsze przyjęcie tej ustawy. Niech ona wejdzie 
w życie, a potem będziemy ją poprawiali. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Krzysztof Słoń. Bardzo proszę.

Senator Krzysztof Słoń:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chciałbym w krótkich słowach podsumować tę na-

szą dzisiejszą dyskusję i dostrzec w niej w większości 
pozytywne akcenty. Kładliśmy te akcenty na różne 
problemy: a to na problemy finansowe, a to na pro-
blem funkcjonowania osób, dzieci niepełnosprawnych 
w społeczeństwie, a to na kwestie legislacyjne. Chcę 
wierzyć, że każdy z tych głosów wynikał z troski 
o osoby niepełnosprawne, o dzieci niepełnosprawne, 
ale także o rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Nie podejrzewam, aby te koleżanki i ci koledzy, 
którzy mówili o konieczności poprawienia tej ustawy, 
o konieczności wprowadzenia do niej nowych elemen-
tów bądź ją poprawiających, bądź uzupełniających, 
mieli złe intencje. Nie podejrzewam też nikogo o to, 
że nie jest świadom tego, jak wielkie znaczenie ma 
funkcjonowanie we współczesnym, w nowoczesnym 
społeczeństwie osób niepełnosprawnych. Nie musimy 
się co do tego przekonywać. Sądzę, że każdy z nas 
zarówno poziomem wrażliwości, jak i obiektywnym 
spojrzeniem na świat… Każdy z nas jest w stanie 
zrozumieć, jak wielkie znaczenie mają takie osoby 
w społeczeństwie, jak wielkim skarbem są dla no-
woczesnego społeczeństwa na miarę XXI w. Bywały 
przecież czasy, jeszcze nie tak dawno, że osoby nie-
pełnosprawne były powodem wstydu dla rodzin, dla 
społeczności lokalnych. Pamiętacie zapewne te czasy, 
kiedy w naszym kraju właściwie nie istniał problem 
osób niepełnosprawnych, nie było osób na wózkach, 
nie było osób upośledzonych intelektualnie. Wiemy, 
że oni wszyscy byli gdzieś poukrywani.

Pragnę zwrócić państwa uwagę na ten aspekt, któ-
ry, jak mi się wydaje, nie wybrzmiał dzisiaj zbyt jasno 
i klarownie. Otóż ta ustawa daje nadzieję, daje pewność 
rodzicom, tym wszystkim, którzy opiekują się osobami 
niepełnosprawnymi, ale też im samym, że oto państwo 
polskie jest w stanie i chce wyciągnąć do nich wszystkich 
rękę, że to będzie ręka z coraz większą pomocą i że nie po-

naprawdę podejdźmy do tego po ludzku. Wszyscy 
mówimy „tak, tak”, ale gdzieś z boku już słychać 
„ale”. Ja podobnie jak wielu z nas, jak np. pani senator 
Orzechowska, która tutaj… Jak idę do przedszkola, 
Państwo Drodzy, to mam pełne kieszenie cukierków. 
Po co? Bo te dzieci niepełnosprawne, chore na au-
tyzm, na zespół Downa, od razu biegną i szukają, 
czy są cukierki. Był pan minister Pinkas, był pan 
minister Michałkiewicz… I te dzieci pierwsze biegły 
witać się z ministrem i robiły z nim „cześć”. Czy to 
nie jest piękne? To jest cudowne. Może pani premier 
nie słyszy naszych wystąpień, ale… Pani Premier, 
niech cały rząd dalej tak trzyma i działa w kierunku 
osób niepełnosprawnych. Dzieci Niepełnosprawne, 
jesteście cudowne!

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie Senatorze.)
Dziękuję, Pani Marszałek. W tym momencie mia-

łem kończyć. Dziękuję, Pani Marszałek. Dziękuję, 
Drodzy Senatorowie. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
I pan senator Andrzej Stanisławek. Bardzo proszę.

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy! 

Panowie Ministrowie!
Jako lekarze zawsze jesteśmy za życiem. 

Ta ustawa…  Ja na nią patrzę troszkę inaczej. 
Dyskutowaliśmy w komisji, dosyć burzliwa dyskusja 
jest w Senacie. Tak jak senator Kogut powiedział, 
każdy może wybrać z każdej ustawy rzeczy dobre 
i te mniej dobre. Oczywiście zawsze też znajdą się 
złe. Co jest dla mnie dobre w tej ustawie i dlacze-
go zaproponowałem przyjęcie jej bez poprawek? 
Ponieważ każdą ustawę można poprawiać na różne 
sposoby i przez wiele lat, na końcu może być albo 
bardzo dobra, albo bardzo zła.

Nie będę mówił o kwotach. Kwoty nie mają 
istotnego znaczenia. Ważne jest to, że została pod-
jęta inicjatywa. Inicjatywa zmierzająca w jakim 
kierunku? Jak dla mnie zmniejszająca liczbę dzieci 
z niepełnosprawnością. Dlaczego? Dlatego, że dzięki 
współpracy ministra zdrowia Radziwiłła z ministrem 
pracy Michałkiewiczem, dzięki włączeniu się w nią 
ministra Pinkasa Polska nie resortowa, tylko połą-
czona wydała ustawę, na mocy której będzie więcej 
pieniędzy na badania prenatalne i nie będzie ograni-
czeń w zakresie operacji wewnątrzmacicznych. To 
jest, proszę państwa, nowoczesna medycyna, która 
pozwoli zmniejszyć ilość niepełnosprawności. I dla 
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(senator K. Słoń) Senator Zbigniew Cichoń:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że ta 

ustawa została uchwalona, bo ona mi się wpisuje 
w program realizacji prawdziwej – a nie tylko iluzo-
rycznej – osłony rodziny i zapewnienia jej należnej 
pozycji. Albowiem rodzina jest tym fundamentem, 
który decyduje o istnieniu narodu. Cieszę się, że 
w kilkanaście lat po tym, jak został opracowany pro-
gram AWS dotyczący rodziny – miałem przyjemność 
w tym uczestniczyć – a pan minister Kapera został 
powołany na pełnomocnika do spraw rodziny, udaje 
się wreszcie zrealizować… Wtedy, niestety, nie został 
on zrealizowany. Obecnie krok po kroku realizujemy 
ten program, począwszy od zwiększenia zasiłków 
rodzinnych poprzez wprowadzenie programu 500+ 
i tej ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za 
życiem”. Jest to dobry początek. Tym bardziej budzi 
on nadzieję, gdyż zawiera pewne założenia progra-
mowe – art. 12 – i zobowiązania dla Rady Ministrów 
co do działań na przyszłość. Uważam, że jest to plus, 
a nie minus, Drogi Kolego Mecenasie Piotrze, al-
bowiem… Normy prawne, jak wiadomo – wiemy 
o tym jako prawnicy – są dwojakiego rodzaju. Jedne 
to są normy, które rodzą uprawnienia podmiotowe dla 
stron – na ich podstawie można czegoś żądać, coś eg-
zekwować. A drugie to są normy prawne o charakte-
rze programowym. Nie widzę żadnej niewłaściwości 
w tym, że taka norma o charakterze programowym 
zawarta jest w art. 12. Ona jest zobowiązaniem dla 
Rady Ministrów. Na podstawie tegoż art. 12 może 
być egzekwowane nie od kogo innego, ale od Rady 
Ministrów zrealizowanie tego właśnie programu.

Dobrze się stało, że zajmujemy się ludźmi najbar-
dziej potrzebującymi – dziećmi niepełnosprawny-
mi i ich rodzicami, którym chcemy zagwarantować 
podstawową pomoc. Ona sprowadza się nie tylko 
do owej kwoty 4 tysięcy zł w przypadku urodzenia 
dziecka dotkniętego niepełnosprawnością, ale obej-
muje również wiele innych działań mających charak-
ter zabezpieczenia medycznego i socjalnego. Jest to 
piękny obraz tego, że interesują nas ludzie najsłabsi, 
potrzebujący pomocy. Pięknie powiedział kiedyś 
Ojciec Święty, że miarą cywilizacji jest to, w jaki 
sposób traktuje się ludzi najsłabszych, tych, którzy 
potrzebują pomocy. Pięknie zresztą o tym mówił mój 
przedmówca, pan senator Kogut, w związku z czym 
nie będę tego powtarzał.

Należy przyklasnąć tej inicjatywie i w pełni po-
przeć tę ustawę. Chyba wszyscy co do tego jeste-
śmy zgodni. Zastrzeżenia, które koledzy z Platformy 
Obywatelskiej podnosili… Sądzę, w dobrej wierze, 
że jedynie wyrażają tutaj swoje zatroskanie, bo może 
należałoby uczynić więcej. Proszę państwa, ja jestem 
z Krakowa. Znamy to przysłowie: nie od razu Kraków 

zostawimy ludzi w beznadziei. Wiele sytuacji związanych 
z ciążą – zdajemy sobie z tego sprawę – nie tylko z ciążą 
zagrożoną czy ciążą, w przypadku której stwierdzono, że 
dziecko nie rozwija się tak, jak trzeba, to bardzo trudne 
sytuacje i czas, szczególnie dla kobiet. Wiemy też – sły-
szeliśmy o takich sytuacjach – że jeśli na drodze takiej 
kobiety w beznadziei stanie ktoś, kto wyciągnie do niej 
pomocną dłoń, kto nakreśli przed nią jakąś perspektywę 
dającą nadzieję, to okazuje się, że jest szansa i dla niej, 
i dla jej dziecka. I jest wiele takich przykładów, mogą 
mówić o tym lekarze, mogą mówić o tym też spowied-
nicy. Wielu z nich uratowało życie nie tylko tego dziec-
ka, ale też tej kobiety, przyszłe życie tej kobiety. I to też 
jest wielki atut tej ustawy, że dajemy nadzieję. Pewnie 
wszyscy chcemy taką nadzieję dawać polskim kobietom, 
Polakom – nadzieję, że żyją w nowoczesnym państwie, że 
jesteśmy takim parlamentem, który nigdy nie podniesie 
ręki za eutanazją, że każdy w tym społeczeństwie może 
czuć się bezpiecznie, bo jest dla niego miejsce.

Owszem, ta kilkustronicowa ustawa nie rozwiązu-
je wszystkich problemów – przecież też jesteśmy tego 
świadomi. Są zarzuty, że zapisane są w niej propozy-
cje rozwiązań, które będą uchwalone w określonym 
czasie. A to też atut tej ustawy, bo z podniesionym 
czołem mówimy, że będziemy to realizować, że nikt 
w tym kraju nie będzie pozostawiony sam sobie. Może 
jeszcze nie z pomocą, która zabezpieczy wszelkie 
jego potrzeby, ale jest nadzieja na to, że i finansowo, 
i logistycznie zostanie wsparty.

Tu chodzi też o to, że jak państwo będzie się przyzna-
wało do swoich niepełnosprawnych obywateli, to obywa-
tele też będą czuć szacunek do współobywateli, którzy 
są obok nich. I już stanie się niemodne to, żeby patrzeć 
z politowaniem na osoby niepełnosprawne. Stanie się już 
niemodne to, jeśli takie osoby nie będą mogły znaleźć 
swojego miejsca w społeczeństwie. O to też chodzi.

W czasie okupacji szczególnie wybrzmiało to po-
wiedzenie, że kto ratuje jedno życie, jakby ratował 
cały świat. Chcę wierzyć, że jeśli ta ustawa przyczyni 
się do uratowania choćby nawet jednego życia, to 
warto ją uchwalić. Św. Matki Teresy z Kalkuty nikt 
nie rozliczał z tego, że nie ma możliwości realnej 
pomocy, że kogoś nie wyleczyła, że komuś nie dała 
pieniędzy. Wielu przed śmiercią było jej wdzięcznych 
za to, że ich po prostu umyła, ubrała i przytuliła. I o to 
chodzi. My mamy szansę tą ustawą przytulić i rodzi-
ców, i osoby niepełnosprawne. Dziękuję. (Oklaski)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Grze-
gorz Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Cichonia.
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(senator Z. Cichoń) następnie została podpisana przez ówczesnego pre-
zydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

Ludzie, którzy mieli w sercu troskę o ochronę ży-
cia ludzkiego, podejmowali działania, jakie w demo-
kratycznym państwie prawa się podejmuje. Odbyła 
się wtedy, w 1996 r., jedna z największych manife-
stacji po 1989 r. w Polsce, z udziałem dziesiątek ty-
sięcy ludzi – był to marsz za życiem. Miałem okazję 
w nim uczestniczyć, doskonale pamiętam i tamtą 
sytuację, i tamtą atmosferę. I ta ustawa weszłaby 
w życie, ale został złożony wniosek do Trybunału 
Konstytucyjnego i Trybunał Konstytucyjny, któremu 
wówczas przewodniczył, którego prezesem był pan 
prof. Andrzej Zoll z Krakowa, prawnik z rodziny 
prawniczej od pokoleń, podjął ten temat i w swoim 
wyroku uchylił tę ustawę. Co ciekawe, nie wywiódł 
tego tylko z normy konstytucyjnej, w której jest za-
pisane, że każdy obywatel ma prawo do życia, ale 
również z ogólnej zasady, która stanowi, że Polska 
jest demokratycznym państwem prawa, z tego wy-
wiódł prawny zakres ochrony życia ludzkiego rów-
nież w jego fazie prenatalnej, a więc w okresie przed 
urodzeniem. To jest fundamentalny wyrok, który 
– wystarczy prześledzić wszystkie dyskusje, które 
w ostatnich miesiącach się pojawiły – tak naprawdę 
do dziś nie został zrealizowany, bo ustawa z 1993 r., 
a właściwie z późniejszymi zmianami, w gruncie rze-
czy pozostaje w sprzeczności z tym postanowieniem 
Trybunału Konstytucyjnego.

Mogą być różne działania państwa. Mogą być 
działania o charakterze karnym, tzn. normy nega-
tywne, stanowiące, że czegoś się zakazuje pod jakąś 
sankcją, ale mogą też być działania pozytywne, pro-
mujące pewne postawy, szacunek dla życia, szacunek 
dla ludzi, którzy są dotknięci chorobami, szacunek 
dla najsłabszych, szacunek dla osób starszych, sza-
cunek dla tych, którzy po prostu potrzebują wsparcia 
i opieki.

Był już tutaj cytowany św. Jan Paweł II, ale to jest 
ogólnie znana zasada, że miarę cywilizacji poznaje się 
po tym, jaki jest stosunek tejże cywilizacji do życia, 
kiedy ono jest najsłabsze. A najsłabsze jest w fazie 
prenatalnej oraz w fazie, gdy osiąga się sędziwy wiek 
i z przyczyn biologicznych organizm jest osłabiony. 
W tych wszystkich dyskusjach niestety zabrakło tego 
elementu. Cała ta debata, która się w Polsce przewa-
liła w ostatnich miesiącach, miała charakter stricte 
polityczny, nie miała charakteru merytorycznego, 
a przy tym oparta była na kłamstwie. Na kłamstwie 
czy na manipulacji, która fałszowała podstawową 
prawdę, znaną dziś z nauk medycznych, a mianowi-
cie, że znamy moment, w którym zaczyna się nowe, 
odrębne życie ludzkie, zaczyna się inna osoba ludzka, 
odrębny byt ludzki, z zapisanymi już u swego po-
czątku w kodzie genetycznym cechami, jakie będzie 
miał w dalszych momentach swojego biologicznego 

zbudowano. Trzeba zaczynać od fundamentów. My 
te fundamenty tworzymy, a budowę będziemy pro-
wadzić dalej. Oby nam się to powiodło. Zachęcam 
wszystkie koleżanki i kolegów senatorów do popar-
cia tej ustawy i postawienia tychże fundamentów. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora 

Jackowskiego.

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie 
Ministrowie!

Dobrze, że ta ustawa jest procedowana. Dobrze, 
że ona jest szybko procedowana. Argumenty, któ-
re za tym przemawiają, bardzo ładnie pan minister 
przedstawił. Chodzi o to, żeby można było uwzględ-
nić skutki finansowe, koszty związane z tą ustawą 
w pracach nad budżetem na rok 2017. Podnoszenie 
w tej chwili argumentów, że trzeba było odłożyć, 
czekać itd.… To w gruncie rzeczy prowadziłoby 
do znacznego opóźnienia możliwości wejścia tych 
rozwiązań w życie. I z tego punktu widzenia trzeba 
wyrazić uznanie pani premier, która 6 października 
zapowiedziała z trybuny sejmowej prace w tym za-
kresie. Zapowiedziała ich zakończenie do końca paź-
dziernika. Mamy ustawę. Dzisiaj jest 4 listopada, św. 
Karola Boromeusza. Wszystkim Karolom składam 
najserdeczniejsze życzenia. Jest to taki moment, taki 
dzień, w którym – jak wskazują wszelkie znaki na 
niebie i ziemi – uchwalimy tę ustawę, tak aby mogła 
wejść w życie zgodnie z harmonogramem, jaki został 
przewidziany.

Również cenna jest sprawa programu rządowe-
go, który ma zostać opracowany, według deklaracji 
rządu, do końca roku, do 31 grudnia 2016 r. Należy 
to przyjąć z wielkim uznaniem i wyrazić radość, że 
w czasach, w których na konflikcie próbuje się bu-
dować wizerunek rzeczywistości, są w parlamencie 
podejmowane działania o wymiarze pozytywnym, 
o wymiarze pokazującym intencje państwa polskiego, 
a te intencje są oczywiste.

Ja, proszę państwa, chciałbym wrócić do historii. 
Otóż w 1996 r. została uchwalona w Sejmie głosami 
SLD, które wtedy dominowało w Sejmie i w Senacie, 
tzw. ustawa aborcyjna, która dopuszczała do wyko-
nywania z tzw. przyczyn społecznych unicestwienia 
życia ludzkiego w fazie prenatalnej do 12 tygodnia. 
Ta ustawa przeszła w Sejmie, przeszła w Senacie, 
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(senator J.M. Jackowski) Senioralnej i Społecznej oraz Komisję Zdrowia 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków 
i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Proszę o odczytanie komunikatu.

Senator Sekretarz Robert Dowhan:
Komunikat.
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki 

Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Zdrowia 
w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych na 
dwudziestym dziewiątym posiedzeniu Senatu do 
ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za ży-
ciem” odbędzie się w dniu dzisiejszym 20 minut po 
ogłoszeniu przerwy w obradach w sali nr 217.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Próbowałem negocjować krótszą przerwę, ale jeże-

li się nie da, to ogłaszam godzinną przerwę, do 19.50. 
Dziękuję bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 50  
do godziny 19 minut 51)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-

szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która usto-
sunkowała się do przedstawionych w toku debaty 
wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie; 
znajduje się ono w druku nr 310 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Krzysztofa Mroza, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Mróz:
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Komisja na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2016 r. 

rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 
3 listopada 2016 r. nad ustawą o zmianie ustawy 
o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw 
i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące 
stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć poprawki 
nr 1–61, 63–75 oraz 77–83.

Jednocześnie jest propozycja, aby nad częścią 
poprawek do ustawy o zmianie ustawy o usługach 
płatniczych oraz niektórych innych ustaw głosować 

rozwoju. Mało tego, niedawno lekarze z Uniwersytetu 
Oksfordzkiego odkryli, że serce ludzkie zaczyna bić 
i działać już w 16 dniu od momentu poczęcia, od 
momentu zainicjowania nowego życia ludzkiego.

Manipulowanie tą wiedzą i mówienie, że wła-
ściwie nie wiadomo, kiedy się człowiek zaczyna, że 
w tej wczesnej fazie to jest jakiś taki mgławicowy 
zbiór komórek i właściwie nie wiadomo, co to jest za 
byt, no, jest oczywistym fałszem, ponieważ również 
prawo cywilne określa prawa, które ma już taki nowy 
człowiek, który jeszcze się nie narodził, np. prawa 
spadkowe. Prawda?

(Senator Zbigniew Cichoń: Przyznaję.)
Zwracam się tutaj do pana mecenasa Cichonia, 

który kiwa głową i potwierdza ten fakt.
Tak że, Wysoka Izbo, cieszę się, że polski rząd 

zaproponował normę pozytywną, że polski rząd za-
proponował rozwiązania, które w moim głębokim 
przekonaniu zwiększą szacunek dla życia ludzkiego 
i wskażą również jako bardzo pozytywną cechę tro-
skę o tych, którzy tej troski najbardziej potrzebują, 
a którzy przez lata byli niestety często traktowani 
jako zbędny i niepotrzebny ciężar. I z tego punktu 
widzenia chciałbym bardzo podziękować rządowi, 
panu ministrowi i panu ministrowi Radziwiłłowi, 
senatorowi, koledze z senatorskiej…

(Senator Alicja Zając: …ławy.)
…ławy za te rozwiązania i za te działania. 

Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
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 legislacyjnym 
na piśmie złożyli: pan senator Jan Rulewski, pan se-
nator Mieczysław Augustyn, pani senator Jadwiga 
Rotnicka, pan senator Piotr Zientarski i pani marsza-
łek Grażyna Sztark.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu, pan minister Krzysztof 

Michałkiewicz, chce ustosunkować się do przedsta-
wionych wniosków?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz: 
Dziękuję, nie chcę.)

Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Rodziny, Polityki 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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(senator sprawozdawca K. Mróz) że w przypadku podstawowego rachunku płatniczego 
opłaty za wykonanie krajowej transakcji płatniczych 
będą mogły być pobierane po wykonaniu 5 takich 
transakcji zleconych przez konsumenta.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 11)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 29 doprecyzowuje, że dostawca 

w związku prowadzonym rachunkiem podstawowym 
będzie mógł pobierać opłaty za transakcje transgra-
niczne.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 12)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 31 zmierza do tego, aby również 

w przypadku wypowiedzenia umowy podstawowego 
rachunku płatniczego ze skutkiem natychmiastowym 
dostawca był obowiązany poinformować konsumenta 
o możliwości dochodzenia przez niego swoich praw 
w związku z rozwiązaniem umowy oraz o pozasądo-
wych procedurach rozstrzygania sporów.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 13)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 48 zmierza do tego, aby przepisy 

o przenoszeniu rachunków odnosiły się również do 
przenoszenia rachunku w ramach tego samego do-
stawcy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 14)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 56 ujednolica zasady przekazywa-

nia informacji i dokumentów Narodowego Banku 
Polskiego, przyjmując jako zasadę przekazywania 
informacji i dokumentów, w tym wniosków, w postaci 
elektronicznej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.

łącznie. Chodzi o poprawki legislacyjne nr 1–25, 27, 
28, 30, 32, 47, 49, 55, 57–61, 63–68, 70–75 oraz 77–82. 
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka 

Izba przyjęła propozycję pana senatora. Nie słyszę 
głosu sprzeciwu.

Czy pan senator wnioskodawca Kazimierz Kleina 
chce jeszcze zabrać głos? 

(Senator Kazimierz Kleina: Dziękuję bardzo.)
Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Proszę państwa, przystępujemy do głosowania nad 
poprawkami nr 1–25. Czy ja mam czytać wszystkie 
poprawki?

(Głosy z sali: Nie.)
(Głos z sali: Tylko numery.)
Tylko numery… No, ale numery mam przeczytać, tak?
(Rozmowy na sali)
Dobrze, proszę państwa.
Kto jest za przyjęciem poprawek nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10… itd., aż do 25? Proszę przycisnąć guzik 
„za”.

(Głos z sali: Ale zaraz jak to?)
(Głos z sali: Przeciwko!)
(Głos z sali: 1–25, 27…)
I te wszystkie poprawki?
(Głos z sali: Tak, te wszystkie naraz.)
A, te wszystkie. A, no to nie wiedziałem. To ja to 

muszę to przeczytać, proszę państwa.
(Senator Marek Borowski: Nie, nie.)
Nie, nie. Proszę państwa… Panie Marszałku, prze-

praszam bardzo, z całym szacunkiem, pan kiedyś był 
marszałkiem, teraz ja jestem i ja przeczytam to, co 
mam przeczytać.

(Senator Marek Borowski: Ale zrozumiał już, no.)
Kto jest za przyjęciem poprawek nr 1–25, 27, 28, 

30, 32, 47, 49, 55, 57–61, 63–68, 70–75 oraz 77–82?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy głosowali za. 

(Głosowanie nr 10)
Poprawki zostały przyjęte.
Przystępujemy do głosowania nad poprawką 

nr 26. Poprawka nr 26 ma na celu doprecyzowanie, 
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(marszałek S. Karczewski) Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 
porządku obrad: ustawa o Krajowej Administracji 
Skarbowej.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która usto-
sunkowała się do przedstawionych w toku debaty 
wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie; 
znajduje się ono w druku nr 312 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Krzysztofa Mroza, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Mróz:
Panie Marszałku!
Komisja na posiedzeniu w dniu 4 listopada roz-

patrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 
3 listopada nad ustawą o Krajowej Administracji 
Skarbowej i przedstawia Wysokiemu Senatowi na-
stępujące stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć 
wnioski zawarte w pkcie II ppkty 1–15. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?
Przypominam, że wnioski w trakcie dyskusji zgło-

sili pan senator Piotr Florek, pan senator Grzegorz 
Bierecki i pan senator Krzysztof Mróz

Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
pana senatora Piotra Florka o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 30 – za, 54 – przeciw, 1 

wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 20)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi 
poprawkami.

Poprawki nr 1, 7 i 15 skreślają rozwiązania prze-
widujące wykonywanie przez Krajową Administrację 
Skarbową zadań w zakresie kontroli osób i bagażu 
na lotniskach.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 
(Głosowanie nr 15)

Poprawka została przyjęta.
Nad poprawkami nr 62 i 76 należy głosować łącz-

nie. Ujednolicają one przepisy o karach pieniężnych 
za nieudostępnienie usługi podstawowego rachun-
ku płatniczego oraz nieumożliwianie przenoszenia 
rachunków płatniczych przewidziane dla banków 
i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 
i ustalają maksymalną wysokość kar na 500 tysię-
cy zł.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 30 – za, 53 – przeciw, 1 

wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 16)
Poprawki nr 62 i 76 zostały odrzucone.
Poprawka nr 69 rozszerza kompetencje prezesa 

NBP i umożliwia mu żądanie poza dokumentami 
również informacji dotyczących powiązań pomiędzy 
podmiotami określających zasady realizacji między 
nimi zleceń rozrachunku istotnych ze względu na 
ryzyko systemowe.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 82 – za, 2 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 17)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 83 zmierza do tego, aby zmiana mo-

delu obliczania kosztów nadzoru przez krajowe in-
stytucje płatnicze weszła w życie 1 stycznia 2018 r., 
a nie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 83 – za, 1 wstrzymał się 

od głosu. (Głosowanie nr 18)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 19)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.



137
29. posiedzenie Senatu w dniu 4 listopada 2016 r.

Głosowania

Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 84 było za, 1 wstrzymał 

się od głosu. (Głosowanie nr 26)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 9 koreluje przepisy ustawy o KAS 

z ustawą o podatku akcyzowym, przesądzając, że 
uprawnienie do magazynowania wyrobów akcyzo-
wych w jednym zbiorniku dotyczy także kontroli 
celno-skarbowej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 29 – za, 53 – przeciw, 2 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 27)
Poprawka odrzucona.
Poprawka nr 10 precyzuje odesłanie tak, aby od-

nosiło się ono zarówno do automatów, jak i urządzeń 
służących do prowadzenia działalności w zakresie 
gier hazardowych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 83 – za, 1 wstrzymał się 

od głosu. (Głosowanie nr 28)
Poprawka nr 10 została przyjęta.
Poprawka nr 11 w przepisie dotyczącym możli-

wości złożenia korekty deklaracji podatkowej skreśla 
zastrzeżenie, iż korekta nie może nastąpić przed dorę-
czeniem zawiadomienia o uwzględnieniu tej korekty.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 84 – za, 1 się wstrzymał. 

(Głosowanie nr 29)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 12 koryguje nieprecyzyjne, zbyt sze-

rokie odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 84 – za, 1 się wstrzymał. 

(Głosowanie nr 30)
Poprawka została przyjęta.
Poprawki nr 13 i 14 skreślają normatywnie zbędne 

wyrazy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 31)

Głosowało 85 senatorów, 84 – za, 1 wstrzymał się 
od głosu. (Głosowanie nr 21)

Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 2 przesądza, że w przypadku określo-

nych przestępstw zadaniem administracji skarbowej 
jest także zwalczanie tych przestępstw, a nie tylko 
ich rozpoznawanie i wykrywanie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 81 – za, 1 wstrzymał się 

od głosu. (Głosowanie nr 22)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 3 skreśla normatywnie zbędny wy-

raz.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 33 – za, 50 – przeciw, 1 

wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 23)
Poprawka nr 3 została odrzucona.
Nad poprawkami nr 4 i 5 należy głosować łącznie. 

Zakładają one, że naczelnik urzędu celno-skarbo-
wego jest organem właściwym do rozpatrzenia od-
wołania wniesionego od wydanej przez ten organ 
decyzji w sprawie przekształcenia kontroli celno-
-skarbowej w postępowanie podatkowe, a nie jest 
właściwy w sprawie odwołania od decyzji dotyczącej 
zabezpieczenia należności celnych i podatkowych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 82 – za, 1 – przeciw, 2 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 24)
Poprawki nr 4 i 5 zostały przyjęte.
Poprawka nr 6 uzupełnia katalog czynności, do 

jakich uprawniony jest naczelnik urzędu celno-skar-
bowego, o czynności dotyczące w szczególności za-
kupu kontrolowanego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 29 – za, 52 – przeciw, 4 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 25)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 8 zakłada, że Centralny Rejestr 

Danych Podatkowych prowadzi szef KAS, a nie mi-
nister właściwy do spraw finansów publicznych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?

(marszałek S. Karczewski)
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(marszałek S. Karczewski) Senator Piotr Florek:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa poprzednia, jak i ta, to jest, muszę powie-

dzieć, mistrzostwo świata – tak językiem sportowym 
to określę – bo to jest zwalnianie ludzi z mocy ustawy. 
Państwo wiecie, że 65 tysięcy osób, 65 tysięcy pra-
cowników, funkcjonariuszy będzie z niecierpliwością 
przez parę najbliższych miesięcy czekać, czy otrzyma 
warunki przyjęcia ponownie do pracy. A więc jest to 
zwolnienie, z mocy ustawy, 65 tysięcy pracowników.

(Senator Krzysztof Mróz: No nie.)
Oczywiście jeżeli dostaną oni te warunki, to nie. 

Ale tak to wygląda na dzisiaj. I tylko chciałem to 
przypomnieć. Dziękuję.

(Senator Jan Dobrzyński: Teoretycznie tylko.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
pana senatora Piotra Florka o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 30 – za, 54 – przeciw, 1 

wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 33)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi 
poprawkami.

Nad poprawkami nr 1, 7, 8, 12, 18, 20, 22, 24, 27, 
29, 34, 36, 38, 40, 43, 45, 50, 53 i 55 należy głosować 
łącznie. Przyjęcie tych poprawek wykluczy głosowa-
nie nad poprawkami nr 2, 19, 21, 23, 25, 28, 30, 37, 
39, 41, 44, 46, 51, 54 i 56.

Przystępujemy do głosowania nad poprawkami 
nr 1, 7, 8, 12, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 34, 36, 38, 40, 43, 
45, 50, 53 i 55. Zakładają one przesunięcie terminu 
wejścia w życie ustawy na 1 marca 2017 r. oraz wpro-
wadzają niezbędne konsekwencje związane z wcze-
śniejszym wejściem w życie przepisów dotyczących 
zmiany samej nazwy izb skarbowych na izby admi-
nistracji skarbowej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 84 – za, 1 wstrzymał się 

od głosu. (Głosowanie nr 34)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że wy-

mienione wcześniej poprawki zostały przyjęte.

Poprawki przyjęte.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 55 – za, 27 – przeciw, 3 

się wstrzymało. (Głosowanie nr 32)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o Krajowej 
Administracji Skarbowej.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 
porządku obrad: ustawa – Przepisy wprowadzające 
ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

W przewie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która usto-
sunkowała się do przedstawionych w toku debaty 
wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie; 
znajduje się ono w druku nr 313 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Krzysztofa Mroza, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Mróz:
Panie Marszałku!
Komisja na posiedzeniu w dniu 4 listopada roz-

patrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 
3 listopada nad ustawą – Przepisy wprowadzające 
ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i przed-
stawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowi-
sko: Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte 
w pkcie II ppkty 1, 3–18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 
34–36, 38, 40, 42, 43, 45, 47–50, 52, 53, 55, 57–59 i 61.

Ponadto komisja informuje, że na podstawie art. 52 
ust. 4 Regulaminu Senatu senatorowie Grzegorz 
Bierecki oraz Krzysztof Mróz dokonali zmiany treści 
swoich wniosków – pkt II ppkty 18 i 55 zestawienia 
wniosków. Konsekwencją tych zmian jest dodanie 
nowej poprawki – pkt II ppkt 50 zestawienia wnio-
sków. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?
Przypominam, że wnioski w trakcie dyskusji 

zgłosili panowie senatorowie: Piotr Florek, Grzegorz 
Bierecki i Krzysztof Mróz.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.
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Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 13 uwzględnia, że Centralny Rejestr 

Pełnomocnictw Ogólnych prowadzi szef KAS, a tym 
samym ujednolica przepisy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 82 – za, 1 wstrzymał się 

od głosu. (Głosowanie nr 40)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 14 zakłada korektę redakcyjną prze-

pisu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 83 było za, 1 wstrzymał 

się od głosu. (Głosowanie nr 41)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 16 uwzględnia, że Służbę Celno-

Skarbową tworzą jedynie funkcjonariusze, a tym sa-
mym oświadczenie lustracyjne składać powinien, obok 
funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, nie każdy 
pracownik, a jedynie pracownik zatrudniony w KAS.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 83 – za, 1 wstrzymał się 

od głosu. (Głosowanie nr 42)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 17 ogranicza brzmienie przepisu do 

faktycznie dokonywanej zmiany, tak aby uniknąć 
kolizji z rozpatrywaną równolegle przez Senat ustawą 
o zmianie ustawy o działach administracji rządowej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 43)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 26 w celu adekwatnego oddania 

intencji ustawodawcy zakłada, że naczelnik urzędu 
skarbowego staje się organem KAS, a nie że organ 
taki jest tworzony na nowo przez ustawę.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 44)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 31 zakłada, że z możliwości prze-

niesienia do izby administracji skarbowej właściwej 

Poprawka nr 3 przewiduje możliwość zaskarżenia 
postanowienia nie tylko w terminie od jego doręcze-
nia, ale także od ogłoszenia postępowania.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 84 – za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 35)
Poprawka nr 3 została przyjęta.
Poprawka nr 4 zakłada korektę redakcyjną prze-

pisu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 82 – za, 1 wstrzymał się 

od głosu. (Głosowanie nr 36)
Poprawka została przyjęta.
Poprawki nr 5, 6, 9, 15, 49, 52 i 61 należy prze-

głosować łącznie. Skreślają one rozwiązania przewi-
dujące wykonywanie przez Krajową Administrację 
Skarbową zadań w zakresie kontroli osób i bagażu 
na lotniskach.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 82 – za, 1 wstrzymał się 

od głosu. (Głosowanie nr 37)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że po-

prawki nr 5, 6, 9, 15, 49, 52 i 61 zostały przyjęte.
Poprawka nr 10 przewiduje podwyższoną staw-

kę odsetek za zwłokę w przypadku zaniżenia zobo-
wiązania podatkowego ujawnionego w toku kontroli 
celno-skarbowej i tym samym przyjmuje analogiczne 
rozwiązanie w ramach tego samego artykułu, doty-
czące korekty deklaracji i niezłożenia deklaracji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 83 – za, 2 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 38)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 11 ujednolica przepisy w ramach po-

stępowania w przypadku unikania opodatkowania, 
gdzie organem właściwym jest szef KAS.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 84 – za, 1 wstrzymał się 

od głosu. (Głosowanie nr 39)

(marszałek S. Karczewski)
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Poprawka nr 47 w sposób prawidłowy określa 
relacje pomiędzy utrzymywanym czasowo w mocy 
dotychczasowym rozporządzeniem a jego odpowied-
nikiem z ustawy o KAS.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 81 – za, 2 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 50)
Poprawka nr 47 została przyjęta.
Poprawka nr 48 w przepisie czasowo utrzymu-

jącym w mocy dotychczasowe akty wykonawcze 
w sposób prawidłowy przytacza podstawę do wyda-
nia nowego rozporządzenia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 82 – za, 1 wstrzymał się 

od głosu. (Głosowanie nr 51)
Poprawka nr 48 została przyjęta.
Poprawka nr 57 wobec zakładanego ustawą 

wcześniejszego wejścia w życie przepisów doty-
czących pełnomocnika do spraw organizacji KAS 
i pełnomocnika do spraw utworzenia Centrum 
Informatyki KAS przewiduje, że we wcześniej-
szym terminie powinien wejść w życie także prze-
pis stanowiący o podleganiu tych pełnomocników 
szefowi KAS.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 81 – za, 2 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 52)
Poprawka nr 57 została przyjęta.
Poprawka nr 59 wobec zakładanego ustawą powo-

łania szefa KAS i przyznania mu określonych zadań 
jeszcze w 2016 r. przewiduje wcześniejsze wejście 
w życie przepisu dotyczącego finansowania jego 
działalności.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 83 senatorów, 82 – za, 1 wstrzymał się 

od głosu. (Głosowanie nr 53)
Poprawka nr 59 została przyjęta.
(Rozmowy na sali)
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.

dla miejsca zamieszkania może skorzystać funkcjo-
nariusz, który otrzyma zarówno nową propozycję 
pracy, jak i nową propozycję służby.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 33 – za, 51 – przeciw. 

(Głosowanie nr 45)
Poprawka została odrzucona.
Poprawki nr 32 i 58 należy przegłosować łącz-

nie. Dodają one przepisy dostosowujące, które 
określają sposób powołania po raz pierwszy no-
wych organów KAS oraz potwierdzają zasadę 
kontynuowania obowiązków przez naczelnika 
urzędu skarbowego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 30 – za, 53 – przeciw, 1 

wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 46)
Poprawki nr 32 i 58 zostały odrzucone.
Poprawki nr 33 i 60 dodają przepisy dostosowu-

jące, które określają sposób powołania po raz pierw-
szy nowych organów KAS oraz potwierdzają zasadę 
kontynuowania obowiązku przez naczelnika urzędu 
skarbowego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 21 – za, 54 – przeciw, 7 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 47)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 35 ujednolica przepisy przejściowe 

dotyczące inspektorów kontroli skarbowej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 31 – za, 50 – przeciw, 1 

wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 48)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 42 koryguje przepis poprzez wska-

zanie, w jakiej ustawie znajduje się przywołana jed-
nostka redakcyjna.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? 
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 83 – za, 1 wstrzymał się 

od głosu. (Głosowanie nr 49)
Poprawka przyjęta.

(marszałek S. Karczewski)
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Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 1 – za, 80 – przeciw, 3 

się wstrzymało. (Głosowanie nr 55)
Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy 

bez poprawek przystępujemy do głosowania nad 
przedstawionymi poprawkami.

Poprawka nr 1 modyfikuje skład Rady Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju w ten sposób, aby przed-
stawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju nie 
był stałym członkiem tej rady, ale mógł uczestniczyć 
w jej pracach z głosem doradczym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 56 – za, 27 – przeciw, 1 

się wstrzymał. (Głosowanie nr 56)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 2 skreśla przepis nowelizujący ustawę 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycz-
nej, ponieważ ustawa ta utraciła moc na podstawie 
art. 59 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności 
energetycznej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 55 – za, 29 – przeciw, 1 

się wstrzymał. (Głosowanie nr 57)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 55 – za, 29 – przeciw, 1 

się wstrzymał. (Głosowanie nr 58)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o działach administracji rządowej oraz niektórych 
innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki 
nr 295 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 85 senatorów, 55 – za, 29 – przeciw, 1 
wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 54)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy – Przepisy 
wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji 
Skarbowej.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwarte-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dzia-
łach administracji rządowej oraz niektórych innych 
ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, któ-
re ustosunkowały się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowały wspólne spra-
wozdanie w tej sprawie; znajduje się ono w druku 
nr 293 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Arkadiusza Grabowskiego, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Arkadiusz Grabowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na posiedzeniu połączonych Komisji 

Infrastruktury oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, które 
odbyło się w dniu 4 listopada 2016 r., komisje roz-
patrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 
3 listopada 2016 r. nad ustawą o zmianie ustawy 
o działach administracji rządowej oraz niektórych 
innych ustaw. 

Komisje przedstawiają Wysokiemu Senatowi na-
stępujące stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć 
wnioski zawarte w pkcie II ppktach 1 i 2. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?
W trakcie dyskusji zgłosili wnioski pan senator 

Andrzej Stanisławek i pan senator Stanisław Gogacz.
(Głosy z sali: Nie.)
Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?

(marszałek S. Karczewski)
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powrót do życia zawodowego. Naprawdę z niezna-
nych nam powodów ograniczono tę możliwość tyl-
ko do sytuacji, w której ta osoba, ten podopieczny 
umiera lub traci status osoby wymagającej opieki. 
A co w sytuacji, gdy ktoś np. znajdzie w rodzinie 
kogoś innego do opieki i zechce wrócić na rynek pra-
cy? Okazuje się, że jego ta ustawa już nie obejmie. 
A co w sytuacji, gdyby zdecydował się w pewnym 
momencie – chyba wszyscy byśmy temu przyklasnęli 
– zrezygnować z 1 tysiąca 410 zł świadczenia pielę-
gnacyjnego i powrócić do pracy? Czy takim osobom 
nie chcemy pomagać? Doprawdy tego nie rozumiem. 
Wydaje mi się, że takie sytuacje absolutnie powinny 
być uwzględnione. Wtedy ta ustawa w pełni realizo-
wałaby cel, który jej przyświeca.

Dlatego apeluję w tej sprawie, Szanowni Państwo 
Senatorowie z Większości Rządzącej, bo my po-
pieramy intencje tej ustawy, uważamy je za słusz-
ne, i chciałbym liczyć na zrozumienie, wierzyć, że 
w pełni zrealizujemy cel tej ustawy, obejmując nią 
także te osoby, które z własnej woli będą chciały 
powrócić na rynek pracy po zaprzestaniu sprawo-
wania opieki.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senator wnioskodawca Jan Rulewski chce 

jeszcze zabrać głos?
(Głos z sali: Nie ma go.)
Nie ma. Tak, widzę.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
popartym przez komisję o przyjęcie ustawy bez po-
prawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników
Głosowało 85 senatorów, 54 – za, 11 – przeciw, 20 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 60)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

Powracamy do rozpatrywania punktu czter-
nastego porządku obrad: ustawa o wsparciu kobiet 
w ciąży i rodzin „Za życiem”.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Zdrowia oraz Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, które ustosunkowały się do 
przedstawionych w toku debaty wniosków i przygo-

Głosowało 85 senatorów, 82 – za, 1 – przeciw, 2 
się wstrzymało. (Głosowanie nr 59)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy 
o świadczeniach przedemerytalnych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
która ustosunkowała się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej 
sprawie; znajduje się ono w druku nr 296 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Andrzeja Kamińskiego, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Kamiński:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu dzisiejszym Komisja Rodziny, Polityki 

Senioralnej i Społecznej rozpatrywała wnioski 
o wprowadzenie poprawek do ustawy o zmianie usta-
wy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pra-
cy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych 
zgłoszone przez pana senatora Jana Rulewskiego.

Komisja po głosowaniu, w którym 4 senatorów 
było za, a 2 – przeciw, wnosi o przyjęcie ustawy bez 
poprawek.

W czasie pracy komisji zostały zgłoszone wnioski 
mniejszości dotyczące poprawek zgłaszanych przez 
pana senatora Rulewskiego. Sprawozdawcą wniosków 
mniejszości jest pan senator Mieczysław Augustyn. 
Dziękuję bardzo.

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

pana senatora Mieczysława Augustyna, o przedsta-
wienie wniosków popartych przez mniejszość komisji.

Senator Sprawozdawca 
Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Państwo Senatorowie!
Celem tej dobrej ustawy jest to, ażeby po ustaniu 

obowiązków opiekuńczych nad osobami niepełno-
sprawnymi opiekunowie mogli korzystać z instru-
mentów, które są zawarte w ustawie o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy, żeby im ułatwić 

(marszałek S. Karczewski)
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Obywatelskiej, będzie oznaczało, że… i zagłosujemy 
inaczej niż w przypadku wniosku o przyjęcie ustawy 
bez poprawek. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy pozostali wymienieni wcześniej senatorowie, 

którzy złożyli wnioski, chcą zabrać głos? Nie.
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 ko-
misji o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 56 – za, 22 – przeciw, 7 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 61)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o wsparciu kobiet 
w ciąży i rodzin „Za życiem”.

W związku z podjętymi uchwałami bardzo proszę 
senatorów sprawozdawców o reprezentowanie Senatu 
w toku rozpatrywania uchwał Senatu przez komisje 
sejmowe.

Informuję, że porządek obrad dwudziestego dzie-
wiątego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Do wygłoszenia oświadczeń tyle osób, tak?
(Głos z sali: Tak.)
Następne posiedzenie Senatu odbędzie się 

w dniach 15 i 16 listopada 2016 r. Porządek tego po-
siedzenia został państwu przesłany pocztą elektro-
niczną.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadcze-
nia złożone do protokołu zostaną zamieszczone 
w urzędowej wersji sprawozdania stenograficzne-
go. Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 mi-
nut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy 
związane z wykonywaniem mandatu, przy czym 
nie może ono dotyczyć spraw będących przedmio-
tem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu. 
Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych 
oświadczeń, których treści nie można ustalić lub 
których wygłoszenie przez senatora nie byłoby moż-
liwe w przysługującym na to czasie 5 minut. Nad 
oświadczeniami senatorskimi nie jest przewidziana 
dyskusja.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos?

Jako pierwszy pan senator Kazimierz Kleina.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

towały wspólne sprawozdanie w tej sprawie; znajduje 
się ono w druku nr 315 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Ryszarda Majera, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Ryszard Majer:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz 
Komisji Zdrowia.

Komisje na posiedzeniu w dniu 4 listopada br. roz-
patrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 4 li-
stopada 2016 r. nad ustawą o wsparciu kobiet w ciąży 
i rodzin „Za życiem”. 

Przedstawiają one Wysokiemu Senatowi następu-
jące stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć ustawę 
bez poprawek. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?
(Senator Piotr Zientarski: Tak.)
Ja wymienię nazwiska, a później będą zgłoszenia: 

pan senator Jan Rulewski, pan senator Mieczysław 
Augustyn, pani senator Jadwiga Rotnicka, pan senator 
Piotr Zientarski i pani senator Grażyna Sztark.

Pan senator Piotr Zientarski. Proszę.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja bardzo proszę o zagłosowanie przeciw przyjęciu 

ustawy bez poprawek.
(Senator Jan Dobrzyński: Dlaczego, Panie 

Mecenasie?)
Uzasadniam to tym, że to stanowisko dotyczą-

ce… które przedstawiłem… Głosowanie przeciwko 
wnioskowi o przyjęcie ustawy bez poprawek nie jest 
głosowaniem przeciwko ustawie, tylko jest umożli-
wieniem – podkreślam: umożliwieniem – przyjęcia 
poprawek zgłoszonych przez senatorów Platformy 
Obywatelskiej, w szczególności przez panią senator 
Sztark i mnie. (Wesołość na sali) Chodzi o popraw-
ki nr 4 i 8, które umożliwią rodzinie wychowującej 
dziecko niepełnosprawne, a niekorzystającej z pro-
gramu 500+, uzyskanie 1 tysiąca zł miesięcznie. 
Podkreślam, że chodzi o dziecko w rodzinie, która nie 
korzysta z programu 500+. Przyjęcie tych poprawek, 
chcę to wyraźnie podkreślić w imieniu Platformy 

(marszałek S. Karczewski)
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i samòrządny Pòlsczi. Przez wiertel wiekù bùdëje 
òbiwatelską pòstawã wszëtczich mieszkańców 
Pòmòrzégò, òpiartą òsoblëwie na bògatim doswi-
ôdczenim historicznym Kaszëbów, chtërny warają 
na ti zemi òd pòkòleniów, przez półtora tësąca lat. 
Dzãka swòji òtemkłoscë Kaszëbi dzelą sã tim doswi-
ôdczenim z wszëtczima, jaczich pòwòjnowi kawel 
sczerowôł prawie na te zemie. Dzys wszëtcë razã 
twòrzą wspólną pòmòrską jawernotã. Taczé dzejanié 
sprôwiô, że corôz wiãcy lëdzy i corôz chãtni gôdô ò 
se, że są Kaszëbama z wëbòru, niezależno òd tegò, 
dze je môl pòchòdzënkù jich starków. Òsoblëwie 
to sã dôwô òdczëc na Zôpadnym Pòmòrzim, dlô 
chtërnégò wroscenié w tradicjã i ùszłotã je nôbarżi 
wôrtné i brëkòwné.

Dzys Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié to kòl 
6 tësący nôleżników – lëdzy ùczałëch, parlamen-
tarzistów, samòrządowców, gazétników, szkólnëch, 
ùrzãdowników, bismónów, gbùrów a rëbôków. Ni 
ma dëcht żódny wôżniészi pòdjimiznë w regionie, 
w chtërny bë nie bëło lëdzy zrzeszeniégò. To prawie 
ta jedna z wikszich w Pòlsce stowôrów nadôwô dzys 
tón wikszoscë wëdarzenióm ò kùlturalnym, eduka-
cyjnym, w dzélu téż gòspòdarczim, òbliczim.

W 60-lecé stowôrë przënôlégô sã òddac tczã tim 
wszëtczim zawòłónym dzejarzóm, chtërny òdeszlë 
ju do wiecznoscë, a chtërny mielë swój bëlny dzél 
w bùdowanié samòrządny i demòkraticzny Pòlsczi. 
Wiôlgô dzãka przënôlégô sã téż wszëtczim, jaczi dzys 
stanowią ò znaczënkù i bëlnym dzejanim Kaszëbskò-
Pòmòrsczégò Zrzeszeniô*. (Oklaski)

Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Pan senator Rafał Ambrozik. Bardzo proszę.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję bardzo.
Jest to oświadczenie skierowane do pani Beaty 

Szydło, prezes Rady Ministrów.
Szanowna Pani Premier!
Urzędy skarbowe w ciągu ostatnich dni zablo-

kowały konta wielu firm, które padły ofiarą oszusta 
Zdzisława K. oferującego przez kilka lat usługę tzw. 
outsourcingu pracowniczego. Z tej formy korzystały 
głównie małe i średnie firmy, w których występuje se-
zonowość zatrudnienia. Zawarły one umowy zgodnie 
z prawem i w dobrej wierze z legalnie działającymi 
podmiotami. Faktury płacone przez przedsiębiorców 
za usługę outsourcingu pracowniczego obejmowa-

* Oświadczenie w języku polskim złożone do protokołu  
– w załączeniu.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Swoje oświadczenie kieruję do pani premier Beaty 

Szydło. Będzie to oświadczenie z okazji sześćdzie-
siątej rocznicy utworzenia Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego. Wygłoszone zostanie po kaszubsku, ale 
dołączę także dla zrozumienia wersję polską, zgodnie 
z życzeniem pana marszałka wypowiedzianym przed 
zapowiadanym oświadczeniem.

Tczëwôrtnô Pani Premier!
60 lat temù, w dniu 28 rujana 1956 rokù, pòwstało 

Zrzeszenié Kaszëbsczé, pôrã lat pózni przejinaczo-
né na Kaszëbskò-Pòmòrsczé. Ju 2 gòdnika òdbéł sã 
pierszi zjôzd delegatów nowi stowôrë. Wszëtkò to 
zadzejało sã na dënëdze pòstalinowczi zeldżi. Tej 
karno kaszëbsczich dzejarzów, ò baro rozmajitëch do-
swiôdczeniach – jedny chùtczi cerpielë w Stutthofie, 
jinszi na robòtach, jesz jinszi bëlë przëmùszony wal-
czëc w cëzy armii abò służëc w wòjskach pòlsczich 
na Zôpadze – pòtrafiło w dëchù pòkòrë i pòspólny 
regionalny sprawë dogadac sã i zarzeszëc stowôrã dlô 
dobra wszëtczich mieszkańców Pòmòrzégò.

Kaszëbë w ùszłoce wiedno bëłë terenã pògrańczégò, 
z czegò wëchôdało tuszowanié kùltur, wzbògôcanié 
tradicji i intelektualnégò chwatu, alé téż diskrimina-
cjô z rozmajtëch strón, pòniżanié i wëzwëskòwanié, 
a w cządach nôgòrszi próbë pôrãnôsce tësący òfiarów 
pòmòrdowónëch w Piôsznicë, Szpãgawskù, Stuttofie 
i jinszich môlach martirologii. Bëło tak temù, bò 
w kòżdim cządze dzejów Kaszëbë wiedno – zgód-
no z pòwiedzenim autora naszégò himnu Hieronima 
Derdowsczégò – trzimelë z wiarą katolëcką i pòlsczim 
nôrodã, chòc wiedno téż dbałë ò swòjã jawernotã, 
a òsoblëwie ò swój słowiańsczi jãzëk kaszëbsczi.

Przez 60 lat dzejaniégò Kaszëbskò-Pòmòrsczé 
Zrzeszenié starało sã dozerac te òdwieczné wôrtno-
të, chòc czasë do te nie bëłë letczé, òsoblëwie drãdżé 
sztótë Gòdnika 1970 czë wòjnowi stón. Równak wied-
no zrzeszenié stojało na strażë szónowaniô prôw czło-
wieka, òsoblëwie demòkraticznëch wôrtnotów naszi 
spòlëznë. Kò nie bëło tej dzywné, że prawie w Stoczni 
Gduńsczi, w chtërny pòłowã kadrë stanowilë Kaszëbi, 
béł pòczątk demòkraticznëch przemianów w Pòlsce, 
a westrzód nôbarżi zasłużonëch lëdzy tegò cządu na 
pierszim môlu nót je wëmienic Lecha Bądkòwsczégò, 
a téż wiôldżégò kapłana ks. prał. Hilarégò Jastaka, 
jaczi miôł òdwôgã jic do stoczniowców w Gdini i jak-
no pierszi w historii PRL-u òdprawic jima pòlową 
mszã w baro niebezpiecznëch sztërkach dzejów 
naszégò państwa. Òni i setczi jinszich zapiselë sã 
nôpiãkniészima lëtrama w dzejach Pòlsczi i naszi 
60-latny stowôrë.

Pò ùstrojowëch zmianach Kaszëbskò-Pòmòrsczé 
Zrzeszenié – jak żódna jinszô òrganizacjô na 
Pòmòrzim – przëstąpiło do bùdowaniô demòkraticzny 
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(senator R. Ambrozik) którzy z tytułu pełnionej przez siebie funkcji spo-
łecznej poczuwają się do szczególnej odpowie-
dzialności za polską rodzinę.

W naszym kraju zrozumienie dla potrzeby wzmoc-
nienia rodziny jako podstawowej wspólnoty deklarują 
obecnie prawie wszystkie środowiska. W ostatnich 
latach ma miejsce znaczący wysiłek nakierowany 
na wprowadzenie rozwiązań służących rodzinie. 
Rodzice widzą jaśniejsze perspektyw, jeżeli chodzi 
o dzietność. Wciąż z pewnym niedowierzaniem, ale 
coraz wyraźniej postrzegają polskie państwo jako 
sojusznika, który jest w stanie realnie docenić i do-
wartościować trud ich rodzicielstwa.

Jednocześnie utrzymuje się w polskich rodzinach 
i w społeczeństwie niski poziom poczucia bezpie-
czeństwa i niski poziom zaufania społecznego. Ludzie 
obawiają się napięć międzynarodowych, ale też napięć 
w naszym życiu społecznym. Polskie rodziny boleśnie 
odczuwają wielorakie podziały i konflikty polityczne. 
Naładowane emocjami dyskusje przetaczają się przez 
grupy towarzyskie, zespoły pracownicze i domy ro-
dzinne. Dochodzi do tego, że w trosce o spokój przy 
rodzinnym stole wiele ważnych tematów społecz-
nych nie jest w ogóle poruszanych i staje się częścią 
rodzinnego tabu.

Z tego właśnie powodu zwracam się do wszyst-
kich, którzy w polskiej wspólnocie politycznej 
i społeczeństwie obywatelskim odgrywają rolę 
liderów. Starajmy się o wzajemny szacunek. 
Akcentując własny pogląd, nie traćmy z oczu 
tego, co nas łączy. Wiedźmy rzeczowy spór. Nie 
imputujmy sobie wzajemnie poglądów, które nie 
są naszym udziałem. Zamiast kopania kolejnych 
rowów, skupmy się na konkurowaniu w wymyśla-
niu i wdrażaniu dobrych rozwiązań. Generalizując 
i upraszczając, nauczymy bowiem przyszłe poko-
lenia cynizmu i zniechęcimy do angażowania się 
na rzecz każdej ważnej sprawy.

Polskie rodziny potrzebują od swoich elit atmosfe-
ry sprzyjającej wychowaniu dzieci na dobrych i pra-
wych obywateli. Dbając o poczucie bezpieczeństwa 
materialnego, zatroszczmy się równocześnie o lep-
szą, życzliwszą i spokojniejszą atmosferę społeczną. 
Obniżenie temperatury sporu politycznego będzie 
naszym konkretnym wyrazem życzliwości i wsparcia 
dla rodziny, które to nieraz tak chętnie publicznie 
deklarujemy. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Ma-
ria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
O zabranie głosu poproszę pan senatora Artura 

Warzochę.
Bardzo proszę.

ły wszelkie koszty pracy, a więc składki ZUS oraz 
podatki od wynagrodzeń. Żaden organ państwa nie 
stwierdził, aby ta forma organizacji zatrudnienia była 
nielegalna lub pozorna. Zdzisław K. przez lata nie 
wywiązywał się z obowiązku płacenia składek ZUS, 
a następnie z tak „zaoszczędzonymi” pieniędzmi 
przeniósł się do Szwajcarii. Urzędy skarbowe wy-
cofały faktury z obiegu prawnego i uznały, że one 
nie istniały, przez co skorygowano należne podatki.

W okresie funkcjonowania Zdzisława K. na ryn-
ku usług outsourcingowych urzędy skarbowe i ZUS 
doskonale wiedziały, że nie płaci on stosownych 
należności. Oszukani przedsiębiorcy takiej wiedzy 
nie mieli i nawet gdyby próbowali ją uzyskać, to na 
przeszkodzie stałaby tajemnica skarbowa.

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w tej 
sprawie kontrolę, której wynik jest jednoznaczny. 
To przedsiębiorcy stali się ofiarami działań firm out-
sourcingowych Zdzisława K. za przyzwoleniem osób 
odpowiedzialnych za prawidłowe działanie organów 
państwa. Postępowanie w sprawie prowadzi również 
wrocławska prokuratura. Mimo niezakończenia po-
stępowań prokuratorskich, mających przecież decydu-
jący wpływ na sytuację przedsiębiorców, urzędy skar-
bowe zablokowały konta oszukanych firm i ściągają 
swoje należności, które winny być przecież ściągane 
od Zdzisława K.

Działania organów skarbowych mogą doprowa-
dzić do upadku kilkuset polskich firm, co wiąże się 
z utratą tysięcy miejsc pracy.

Zwracam się do pani premier o pomoc w uratowa-
niu polskich firm oszukanych na przestrzeni ostatnich 
lat przez Zdzisława K. przy biernej postawie ówcze-
snych urzędników państwowych. 

Pod oświadczeniem podpisali się senator Rafał 
Ambrozik i senator Marek Pęk. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Następnym mówcą będzie pan senator Szymański. 

Bardzo proszę.

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Kontaktując się z wyborcami i dyskutując 

w środowiskach współtworzących polskie społe-
czeństwo obywatelskie, zyskuję obraz samopo-
czucia polskich rodzin. Znajduję w nim powody 
do optymizmu, ale do również niepokoju, dlatego 
zdecydowałem się wygłosić niniejsze oświadcze-
nie. Kieruję je do parlamentarzystów, samorzą-
dowców, ludzi nauki, pracowników mediów oraz 
liderów środowisk społecznych, do wszystkich, 



146
29. posiedzenie Senatu w dniu 4 listopada 2016 r.

Oświadczenia

nie bezpiecznego transportu tablic do Polski, czym 
naraziły się na nieprzyjemności ze strony wspomnia-
nych osób, w tym na oskarżenia o rzekome wywie-
zienie tablic pod osłoną nocy tożsame z kradzieżą 
tablic, co było niezgodne z prawdą.

Osobiście uważam, że tablice są obecnie we wła-
ściwych rękach, a ich stan prawny nie budzi wątpli-
wości. Jednakże przeciągająca się sytuacja związana 
z niepodaniem do publicznej wiadomości informacji 
o ich losie stwarza pole do niepokoju i nieuprawnio-
nych debat na ich temat.

Swoje oświadczenie kieruję do ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
I o zabranie głosu poproszę pana senatora 

Stanisława Gogacza.
Bardzo proszę.

Senator Stanisław Gogacz:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Oświadczenie senatorskie kieruję do ministra in-

frastruktury i budownictwa.
Panie Ministrze!
Mieszkańcy Łukowa i powiatu łukowskie-

go korzystający z pociągów Kolei Mazowieckich, 
Przewozów Regionalnych i PKP InterCity wielokrot-
nie i niestety jak do tej pory bezskutecznie zwracali 
się z prośbą o przywrócenie kas biletowych na sta-
cji PKP Łuków. Węzeł kolejowy Łuków obsługu-
je połączenia do Dęblina, Siedlec, Warszawy oraz 
w kierunku Terespola. Funkcjonujące niegdyś kasy 
biletowe sprzedawały bilety na wszystkie połączenia. 
Obecnie nie ma nawet jednej kasy. Tak jest od dnia 
1 października 2014 r.

Nadmieniam, że oprócz sprzedaży biletów w ka-
sach, co oczywiste, chętnie udzielano informacji na 
temat kursowania pociągów w całej Polsce. Obecnie 
podróżni z powiatu łukowskiego korzystający ze 
stacji PKP Łuków pozbawieni są takich i innych 
informacji, co wobec ciągłych zmian w rozkładach 
kursowania pociągów jest dla nich olbrzymim utrud-
nieniem. Większość podróżnych próbuje kupić bilet 
w pociągu – często zdarza się, że stoją w kolejce po 
bilet w pędzącym pociągu.

Oprócz przytoczonych argumentów… W najbliż-
szym czasie ma mieć miejsce sytuacja, która powinna 
sprawić, że funkcjonowanie kas biletowych na sta-
cji PKP Łuków powinno być oczywiste. Chodzi tu 
o taką sytuację, że rozpocznie się modernizacja linii 
kolejowej S7 Lublin – Dęblin – Warszawa. Kiedy bę-
dzie modernizacja tej linii, pociągi jeżdżące obecnie 
z Lublina do Warszawy przez Dęblin będą jeździ-
ły inna trasą i właśnie ta inna trasa to będzie trasa 

Senator Artur Warzocha:

Szanowna Pani Marszałek!
W związku z brakiem oficjalnych informacji na 

temat dalszych losów pamiątkowych tablic historycz-
nych z dawnego Domu Polskiego w Wiedniu przy 
Boerhaavegasse 25 w III dzielnicy Wiednia, będą-
cych wotum dziękczynnym za odzyskanie Lwowa, 
Warszawy i Wilna oraz za uwolnienie Galicji, Polski 
i Litwy z niewoli rosyjskiej, uprzejmie proszę panią 
marszałek o pomoc w ustaleniu obecnego stanu fak-
tycznego.

Dzięki mojej interwencji poczynionej za pośred-
nictwem pana marszałka w styczniu br. ministrowie 
spraw zagranicznych, nauki i szkolnictwa wyższego 
oraz kultury i dziedzictwa narodowego podjęli decy-
zję o sprowadzeniu tablic do Warszawy, gdzie miały 
być eksponowane w tworzonym obecnie Muzeum 
Historii Polski. Po raz pierwszy w Polsce miały one 
być wystawione na widok publiczny podczas inaugu-
racji Nocy Muzeów w Warszawie w czerwcu 2016 r. 
Tuż po podjęciu powyższych decyzji pojawiły się 
protesty pojedynczych osób mieszkających od kilku 
lat na stałe w Austrii. Osoby te zaczęły domagać się 
od ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz od 
dyrektora Muzeum Historii Polski zwrotu tablic Stacji 
Naukowej PAN w Wiedniu, która do tej pory prze-
trzymywała wspomniane tablice w piwnicy. Osoby te, 
podające się za reprezentantów Polonii austriackiej, 
docierały do organów władzy publicznej ze swoimi 
żądaniami, czym skutecznie uniemożliwiły dokona-
nie całego przedsięwzięcia.

Obecnie te same osoby podejmują w Wiedniu 
działania zmierzające do sprowadzenia pamiątko-
wych tablic do stolicy Austrii, próbując zaangażować 
do tego przedstawicieli naszych służb dyplomatycz-
nych i konsularnych, przedstawicieli organizacji polo-
nijnych i placówek zagranicznych państwa polskiego, 
choć w sensie formalnym i prawnym poza granicami 
Polski nie ma żadnego podmiotu, który można by 
uznać za właściciela owych tablic. Jednocześnie te 
same osoby zaczynają formułować zarzut, iż państwo 
polskie w sposób nienależyty zajmuje się pamiątko-
wymi tablicami, ponieważ nie są one wyeksponowane 
we właściwy sposób, nie wiadomo, czy zostały pod-
dane konserwacji, czy są odpowiednio przechowywa-
ne, a ich los jest opinii publicznej właściwie nieznany. 
Przy okazji warto nadmienić, że przez ponad 30 lat 
losem tablic żadna z tych osób ani nikt spoza tego gro-
na się nie interesował. Dopiero władze Forum Polonii 
w Austrii w osobie pani prezes Teresy Kopeć po po-
wzięciu informacji o losie i miejscu przechowywania 
historycznych tablic natychmiast podjęły działania na 
forum parlamentarnym, czego skutkiem była wspo-
mniana wcześniej moja interwencja. Władze forum 
osobiście zaangażowały się również w zorganizowa-
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ście Opolu zwiększyła szansę na dostrzeżenie tego 
problemu i odpowiednią reakcję. 

Ja sam jako senator Rzeczypospolitej uważam, że 
w mieście Opolu, stolicy regionu, powinno powstać od-
powiednie do rangi wydarzenia trwałe upamiętnienie 
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 
w 1918 r. Byłoby ono elementem polskiej polityki histo-
rycznej szczególnie ważnej na terenie Opolszczyzny.

Idealnym, eksponowanym miejscem dla wzniesie-
nia takiego pomnika byłby plac Teatralny, a konkretnie 
skwer przed głównym wejściem do Teatru im. Jana 
Kochanowskiego. Forma upamiętnienia, raczej sym-
boliczna niewyróżniająca określonej jednej postaci, 
powinna odzwierciedlać wszystkie nurty, które przy-
czyniły się do powstania Polski w 1918 r. Mogłaby być 
bardziej alegoryczna z racji kulturalnego otoczenia, 
wsparta przez odpowiednie oświetlenie oraz ukształ-
towanie przestrzeni otaczającego placu tak, aby nie 
gubiąc przesłania historycznego, pomnik 100-lecia od-
rodzenia państwa polskiego w Opolu stał się kolejnym 
wyróżnikiem miasta, miejscem odpoczynku chętnie 
odwiedzanym przez jego mieszkańców i turystów.

Inwestorem opisanego upamiętnienia powinno być 
miasto Opole. Po pierwsze, ze względu na właściciela 
terenu, na którym upamiętnienie miałoby powstać. Po 
drugie, dlatego, że Opole to najbogatszy w regionie 
samorząd, który mógłby udźwignąć koszty realiza-
cji inwestycji. I po trzecie, z racji pełnienia funkcji 
stolicy regionu. To właśnie miastu Opole przypada 
zadanie wyznaczania trendów kulturalnych, w tym 
wypadku wychowawczych, oraz rola strażnika pa-
triotyzmu w regionie.

Proszę o odpowiedź, czy podziela pan moje opi-
sane wyżej spostrzeżenia i poglądy oraz w jaki spo-
sób miasto Opole mogłoby się w to włączyć czy też 
podjąć się realizacji wskazanej inicjatywy trwałego 
upamiętnienia w Opolu setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

Z wyrazami szacunku, Jerzy Czerwiński, senator RP.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Lista mówców została wyczerpana.
Pan senator sekretarz nie ma do odczytania żad-

nych komunikatów.
Informuję że protokół dwudziestego dziewiąte-

go posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX 
kadencji zostanie udostępniony senatorom w ter-
minie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac 
Senackich, pokój nr 255.

Zamykam dwudzieste dziewiąte posiedzenie 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską mar-
szałkowską)

Dziękuję.

wiodąca przez Łuków – Parczew. Wydaje się, że ten 
fakt powinien sprawić, że zostaną podjęte działania 
zmierzające do tego, żeby w Łukowie przywrócono 
kasy biletowe.

Bardzo proszę pana ministra o informację co do 
przedstawionej sytuacji. Stanisław Gogacz. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
I pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Swoje oświadczenie kieruję do prezydenta miasta 

Opola Arkadiusza Wiśniewskiego.
Szanowny Panie Prezydencie!
Z uwagą i sympatią obserwuję podejmowane przez 

pana przedsięwzięcia i zadania na rzecz rozwoju Opola. 
Szczególnie zainteresował mnie planowany przez wła-
dze miasta cykl imprez mających uświetnić przypadają-
cą w przyszłym roku osiemsetną rocznicę lokacji Opola.

W ramach obchodów zaplanowano odsłonięcie na 
rynku obok ratusza pomnika Kazimierza I Opolskiego, 
piastowskiego księcia, który dokonał pierwszej loka-
cji Opola. Usytuowanie, forma i okoliczności wznie-
sienia tego pomnika, jego wyeksponowanie uważam 
za szczególnie cenne dla przypomnienia i utrwalenia 
w powszechnej świadomości faktu polskiej, piastow-
skiej genezy miasta Opola. Gratuluję panu prezyden-
towi pomysłu i kibicuję jego skutecznej realizacji.

W nawiązaniu chciałbym zwrócić pana uwagę na 
inną inicjatywę związaną z szybko zbliżającą się setną 
rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 
1918. Z pewnością miasto Opole włączy się w szerokie 
spektrum różnych wydarzeń i imprez organizowanych 
z tej okazji. Wskazane by było, aby tak jak po obchodach 
osiemsetlecia powstania Opola również i po uroczysto-
ściach setnej rocznicy odrodzenia Polski pozostał w mie-
ście trwały ślad w postaci upamiętnienia, tym bardziej że 
na Opolszczyźnie jest bardzo niewiele pomników wznie-
sionych w celu uczczeniu roku 1918; w samym mieście 
Opolu jest tylko jeden. W 2008 r., z okazji dziewięćdzie-
siątej rocznicy odzyskania niepodległości, ustawiono po-
piersie marszałka Piłsudskiego w gmachu urzędu miasta, 
nie jest ono jednak powszechnie dostępne.

Znacznie wcześniej na fakt braku upamiętnień 
odzyskania przez Polskę niepodległości zwracał uwa-
gę pan Andrzej Mazur, radny sejmiku województwa 
opolskiego. Jego apele nie znalazły jednak odpowied-
niego odzewu wśród władz samorządu województwa 
opolskiego, być może przez taki, a nie inny skład 
koalicji sejmikowej. Dopiero zmiana władzy w mie-

(Koniec posiedzenia o godzinie 20 minut 56)

(senator S. Gogacz)
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  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 - + . . . . . . . + + + + + + - + + + -
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

29. posiedzenie Senatu w dniach 3 i 4 listopada 2016 r.
Wyniki głosowań 151

    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 73 70 83 86 86 86 85 85 68 82 81 80 82 84 84 84 84 84 84 85
  Za 25 69 67 85 78 74 30 70 44 82 81 80 82 84 84 30 82 83 84 30
  Przeciw 47 0 7 0 3 5 43 3 24 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 54
  Wstrzymało się 1 1 9 1 5 7 12 12 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

29. posiedzenie Senatu w dniach 3 i 4 listopada 2016 r.
Wyniki głosowań152

    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  1 R. Ambrozik + + - + - + - + + + + + - + + + + + + +
  2 A.M. Anders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3 M. Augustyn + + + + + + + + + + + - + + + + + + + .
  4 A. Bielan + + - + - + - + + + + + - + + + + + + +
  5 G. Bierecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  6 P. Błaszczyk + + - + - + - + + + + + - + + + + + + +
  7 A. Bobko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  8 R. Bonisławski + + + + + + + + + + + ? + + + + + + + +
  9 W. Bonkowski + + + + - + - + + + + + - + + + + + + +
  10 M. Borowski + ? + ? ? ? ? ? ? ? + - + ? ? ? ? ? ? ?
  11 B. Borusewicz + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
  12 B. Borys-Damięcka + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
  13 M. Budner + + - + - + - + + + + + - + + + + + + +
  14 J. Chróścikowski + + - + - + - + + + + + - + + + + + + +
  15 Z. Cichoń + + - + - + - + + + + + - + + . . + + +
  16 L. Czarnobaj + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
  17 G. Czelej + . - + - + - + + + + + - + + + + + + +
  18 J. Czerwiński + + - + - + - + + + + + - + + + + + + +
  19 D. Czudowska + + - + - + - + + + + + - + + + + + + +
  20 W. Dobkowski + + - + - + - + + + + + - + + + + + + +
  21 J. Dobrzyński + + - + - + - + + + + + - + + + + + + +
  22 R. Dowhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  23 J. Duda + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
  24 J. Fedorowicz + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
  25 P. Florek + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
  26 R. Gaweł + + - + - + - + + + + + - + + + + + + +
  27 A. Gawęda + + - + - + - + + + + + - + + + + + + +
  28 S. Gogacz + + - + - + - + + + + + - + + + + + + +
  29 M. Golba + + - - - + - + + + + + - + + + + + + +
  30 A. Grabowski + + - + - + - + + + + + - + + + + + + +
  31 T. Grodzki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  32 M. Grubski + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
  33 J. Hamerski + + - + - + - + + + + + - + + + + + + +
  34 J.M. Jackowski + + - + - + - + + + + + - + + + + + + +
  35 A. Kamiński + + - + - + - + + + + + - + + + + + + +
  36 S. Karczewski + + - + - + - + + + + + - + + + + + + +
  37 W. Kilian + + + + + + + + + + + - + + + + + + + .
  38 K. Kleina + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
  39 B. Klich + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
  40 A. Kobiak + + + + + + . + + + + - + + + + + + + +
  41 M. Koc + + - + - + + + + + + + - + + + + + + +
  42 S. Kogut + + - + - + - + + + + + - + + + + + + +
  43 W. Komarnicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  44 T. Kopeć + + - + - + - + + + + + - + + + + + + +
  45 M. Kopiczko + + - + - + - + + + + + - + + + + + + +
  46 W. Kraska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  47 J.F. Libicki + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
  48 M. Łuczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  49 J. Łyczak + + - + - + - + + + + + - + + + + + + +
  50 R. Majer + + - + - + - + + + + + - + + + + + + +
  51 R. Mamątow + . - + - + - + + + + + - + + + + + + +
  52 M. Martynowski + + - + - + - + + + + + - + + + + + + +
  53 Ł. Mikołajczyk + + - + - + - + + + + + - + + + + + + +
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

29. posiedzenie Senatu w dniach 3 i 4 listopada 2016 r.
Wyniki głosowań 153

    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  54 A. Mioduszewski + + - + - + - + + + + + - + + + + + + +
  55 A. Misiołek + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
  56 K. Mróz + + - + - + - + + + + + - + + + + + + +
  57 G. Napieralski + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
  58 J. Obremski + + + + ? + - . + + + + - + + + + + + +
  59 B. Orzechowska + + - + - + - + + + + + - + + + + + + +
  60 A. Pająk + + ? + ? + - + + + + + - + + + + + + +
  61 M. Pańczyk-Pozdziej + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
  62 G. Peczkis + + - + - + - + + + + + - + + + + + + +
  63 M. Pęk + + - + - + - + + + + + - + + + + + + +
  64 W. Piecha + + - + - + - + + + + + - + + + + + + +
  65 L. Piechota + + + + + + + + + + + - + + + . + + + +
  66 A. Pociej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  67 M. Poślednik + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
  68 M. Potoczny + + - + - + - + + + + + - + + + + + + +
  69 K. Probierz + + - + - + - + + + + + - + + + + + + +
  70 Z. Pupa + + - + - + - + + + + + - + + + + + + +
  71 K. Radziwiłł + + - + - + - + + + + + - + + + + + + +
  72 M. Rocki + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
  73 T. Romańczuk + + . + - + - + + + + + - + + + + + + +
  74 J. Rotnicka + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
  75 J. Rulewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  76 J. Rusiecki + + - + - + - + + + + + - + + + + + + +
  77 S. Rybicki + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
  78 C. Ryszka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  79 J. Sagatowska + + - + - + - + + + + + - + + + + + + +
  80 M. Seweryński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  81 K. Słoń + + - + - + - + + + + + - + + + + + + +
  82 W. Sługocki + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
  83 A. Stanisławek + + - + - + - + + + + + - + + + + + + +
  84 L. Staroń - + + ? ? + ? + + + + ? ? + + + . ? + +
  85 G. Sztark + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
  86 A. Szwed + + - + - + - + + + + + - + + + + + + +
  87 A. Szymański + + - + - + - + + + + + - + + + + + + +
  88 R. Ślusarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  89 P. Termiński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  90 P. Wach + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
  91 A. Warzocha + + - + - + - + + + + + - + + + + + + +
  92 J. Wcisła + + + + + + + + + + + ? + + + + + + + +
  93 K. Wiatr + + - + - + - + + + + + - + + + + + + +
  94 J. Włosowicz + + - + - + - + + + + + - + + + + + + +
  95 A. Wojtyła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  96 A. Zając + + - + - + - + + + + + - + + + + + + +
  97 J. Zając . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  98 B. Zdrojewska + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
  99 P. Zientarski + . + + + + + + + + + - + + + + + + + +
  100 J. Żaryn + + - + - + - + + + + + - + + + + + + +
 
  Głosujących 85 82 84 85 85 85 84 84 85 85 85 85 85 85 85 83 83 85 85 83
  Za 84 81 33 82 29 84 29 83 84 84 85 55 30 84 84 82 82 83 84 82
  Przeciw 1 0 50 1 52 0 53 0 0 0 0 27 54 0 0 0 0 0 0 0
  Wstrzymało się 0 1 1 2 4 1 2 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 2 1 1
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

29. posiedzenie Senatu w dniach 3 i 4 listopada 2016 r.
Wyniki głosowań154

    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  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 + + + + - - - - + + + + + + - + + + + +
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

29. posiedzenie Senatu w dniach 3 i 4 listopada 2016 r.
Wyniki głosowań 155

    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  54 A. Mioduszewski + + + + - - - - + + + + + + - + + + + +
  55 A. Misiołek + + + + + + ? + + + + + + - - - - - + -
  56 K. Mróz + + + + - - - + + + + + + + - + + + + +
  57 G. Napieralski + + + + + + + + + + + + + - - - - - + ?
  58 J. Obremski + + + + + - + - + + . + + + - + + + + ?
  59 B. Orzechowska + + + + - - - - + + + + + + - + + + + +
  60 A. Pająk + + + + + - - - + + + + + + - + + + + +
  61 M. Pańczyk-Pozdziej + + + + + + + + + + + + + - - - - - + ?
  62 G. Peczkis + + + + - - - - + + + + + + - + + + + +
  63 M. Pęk + + + + - - - - + + + + + + - + + + + +
  64 W. Piecha + + + + - - - - + + + + + + - + + + + +
  65 L. Piechota + + + + + + ? + + + + + + - - - - - + ?
  66 A. Pociej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  67 M. Poślednik + + + + + + + + + + + + + - - - - - + -
  68 M. Potoczny + + + + - - - - + + + + + + - + + + + +
  69 K. Probierz + + + + - - - - + + + + + + - + + + + +
  70 Z. Pupa + + + + - - - - + + + + + + - + + + + +
  71 K. Radziwiłł + + + + - - - - + + + + + + - + + + + +
  72 M. Rocki + + + + + + + + + + + + + - - - - - + ?
  73 T. Romańczuk + + + + - - - - + + + + + + - + + + + +
  74 J. Rotnicka + + + + + + + + + + + + + - - - - - + -
  75 J. Rulewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  76 J. Rusiecki + + + + - - - - + + + + + + - + + + + +
  77 S. Rybicki + + + + + + + + + + + + + - - - - - + ?
  78 C. Ryszka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  79 J. Sagatowska + + + . - - - - + + + + + + - + + + + +
  80 M. Seweryński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  81 K. Słoń + + + + - - - + + + + + + + - + + + + +
  82 W. Sługocki + + + + + + - + + + + + + - - - - - + -
  83 A. Stanisławek + + + + - - - - + + + + + + - + + + + +
  84 L. Staroń + + + + + ? + + + ? + ? + ? ? + + + + ?
  85 G. Sztark + + + + + + ? + + + + + + - - - - - + -
  86 A. Szwed + + + + - - - - + + + + + + - + + + + +
  87 A. Szymański + + + + - - - - + + + + + + - + + + + +
  88 R. Ślusarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  89 P. Termiński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  90 P. Wach + + + + + + + + + + + + + - - - - - + -
  91 A. Warzocha + + + + - - - - + + + + + + - + + + + +
  92 J. Wcisła + + + + + + . + + + + + + - - . - - + ?
  93 K. Wiatr + + + + - - - - + + + + + + - + + + + +
  94 J. Włosowicz + + + + - - - - + + + + + + - + + + + +
  95 A. Wojtyła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  96 A. Zając + + + + - - - - + + + + + + - + + + + +
  97 J. Zając . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  98 B. Zdrojewska + + + + + + + . + + + + + - - - - - + -
  99 P. Zientarski + + + + + + + + + + + + + - - - - - + ?
  100 J. Żaryn + + + + - - - + + + + + + + - + + + + +
 
  Głosujących 84 84 85 82 84 84 82 82 84 83 83 83 83 85 84 84 85 85 85 85
  Za 83 83 85 82 33 30 21 31 83 81 82 81 82 55 1 56 55 55 82 54
  Przeciw 0 0 0 0 51 53 54 50 0 0 0 0 0 29 80 27 29 29 1 11
  Wstrzymało się 1 1 0 0 0 1 7 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 2 20
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29. posiedzenie Senatu w dniach 3 i 4 listopada 2016 r.
Wyniki głosowań

    61
  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 +
 

    61
  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
  Za 56
  Przeciw 22
  Wstrzymało się 7
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29. posiedzenie Senatu w dniach 3 i 4 listopada 2016 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 29. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Celem zaproponowanej ustawy jest zmiana zasadniczej kwestii problematycznej w regulacji zawartej w usta-
wie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.), 
czyli przepisu art. 84 ust. 7.

Otóż obecne regulacje prawne nie określają czasu, po którego upływie Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie 
może zażądać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Co prawda obowiązuje 10-letni termin przedawnienia, 
ale bieg tego terminu liczy się dopiero od uprawomocnienia się decyzji ustalającej należność.

W związku z tym rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zawarty 
w druku nr 803, zawiera istotne zmiany, które mają na celu przede wszystkim uporządkowanie stanu prawne-
go w zakresie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, a także zapewnienie ochrony i stabilności 
porządku prawnego, zwłaszcza po stronie ubezpieczonego. Po wprowadzeniu nowelizacji art. 84 ust. 7 organ 
rentowy nie będzie mógł wydać decyzji o obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia po upływie 
5 lat od ostatniego dnia okresu, za który pobrano nienależne świadczenie.

Reasumując: nowelizacja ustawy ma generalnie wprowadzić do porządku prawnego termin, w którym to 
organ rentowy będzie mógł wydać decyzję o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia. To z kolei usprawni 
pracę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a ubez-
pieczeni będą świadomi, że wskazane organy są ograniczone jakimkolwiek terminem, w którym to mogą wydać 
decyzję o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

Uważam, że zaproponowane zmiany w ustawie będą precyzować w sposób jasny i zrozumiały zarówno 
dla ubezpieczyciela, jak i ubezpieczonego termin, w którym to organ rentowy będzie mógł wydać wskazaną 
decyzję o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia. W obecnym obrocie prawnym występuje wiele sytuacji, 
w których to organ poniekąd wykorzystuje brak związania konkretnym terminem, a ubezpieczeni nie mają 
wiedzy, dlaczego po dłuższym okresie otrzymują decyzję o zwrocie świadczenia. To z kolei powoduje, że 
społeczeństwo nie ma zaufania do tego typu organów, co negatywnie wpływa na pracę wszystkich instytucji 
działających w kraju. Przede wszystkim jednak dochodzi do zachwiania realizacji zasady ochrony zaufania 
obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającej z art. 2 Konstytucji RP. Dlatego zapropo-
nowane zmiany uważam za korzystne.
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29. posiedzenie Senatu w dniach 3 i 4 listopada 2016 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 29. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Celem zaproponowanej ustawy jest nowelizacja ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (DzU z 2016 r., poz. 645, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świad-
czeniach przedemerytalnych (DzU z 2013 r., poz. 170, z późn. zm.). Zmiany w przedstawionych powyżej usta-
wach będą dotyczyły przede wszystkim wprowadzenia możliwości nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, 
a także świadczenia przedemerytalnego przez osoby, które pobierały m.in. zasiłek pielęgnacyjny lub zasiłek dla 
opiekunów, związany z opieką nad osobami niepełnosprawnymi, a które to osoby utraciły możliwość pobierania 
takiego świadczenia w związku ze śmiercią podopiecznego. Wprowadzenie nowych przepisów umożliwi naby-
cie takiego świadczenia w postaci prawa do zasiłku dla bezrobotnych, a także świadczenia przedemerytalnego.

Warunki, jakie opiekun musi spełnić, by został zakwalifikowany jako osoba uprawniona do takiego świad-
czenia, to, po pierwsze, utrata prawa do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłków opiekuńczych 
spowodowanych śmiercią podopiecznego, po drugie, zarejestrowanie się przez opiekuna osoby niepełnosprawnej 
w odpowiednim urzędzie pracy w określonym czasie, tj. w ciągu 60 dni od ustania prawa do tych świadczeń, 
pobieranych nieprzerwalnie przez 365 dni, a utrata ich była spowodowana śmiercią podopiecznego. Ponadto 
takie świadczenie będzie przysługiwało opiekunom, którzy nabyli prawo do świadczenia przedemerytalnego, 
ale w momencie, kiedy to prawo ustało, ukończyli 55 lat – kobieta, 60 lat – mężczyzna, legitymując się jedno-
cześnie stażem emerytalnym wynoszącym co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Zrozumiałe wydaje się, że sprawowanie opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny można zakwalifi-
kować jako aktywność zawodową, gdyż opiekun stale wykonuje pracę polegającą na pielęgnacji i opiece nad taką 
osobą. Ponadto zdajemy sobie sprawę, że opiekun jest wręcz zmuszony do rezygnacji ze swojej dotychczasowej 
pracy, dlatego wprowadzone zmiany mają na celu rekompensatę takich sytuacji. 

Oczywiście nowelizowane ustawy podają konkretne warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby otrzymać 
przedstawione powyżej świadczenia, niemniej jednak nowelizacja wydaje się zasadna i potrzebna. Co więcej, 
należy zwrócić uwagę także na to, oprócz kwestii opisanych powyżej, że nasze społeczeństwo jest społeczeń-
stwem starzejącym się. Uważam, że należy pomóc opiekunom, często członkom rodziny, którzy rezygnują ze 
swojej dotychczasowej pracy na rzecz opieki nad najbliższymi. Często są to osoby, które ukończyły pięćdziesiąty 
rok życia, co związane jest z tym, że ewentualny powrót na rynek pracy będzie dla nich dużą uciążliwością. 
W związku z powyższym państwo musi wspierać właśnie takie osoby.
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29. posiedzenie Senatu w dniach 3 i 4 listopada 2016 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 29. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Łukasza Mikołajczyka  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Nowelizacja ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o świadczeniach przedemerytalnych to z pewnością wyjście naprzeciw ocze-
kiwaniom osób sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

Nowelizacja wprowadza dla opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy utracili prawa do świadczenia 
pielęgnacyjnego lub zasiłków opiekuńczych pobieranych w związku ze sprawowaniem opieki nad osobą 
niepełnosprawną, możliwość nabycia po śmierci podopiecznego prawa do zasiłku dla bezrobotnych, a także 
świadczenia przedemerytalnego. Jest to niewątpliwie krok w dobrym kierunku, ponieważ zmiana prawa 
pomoże tym osobom w przystosowaniu się do nowych warunków życiowych, bardzo często po wieloletniej 
nieobecności na rynku pracy. Pozwoli to odnaleźć się tym osobom w nowej sytuacji społecznej i gospodarczej, 
co jest niezmiernie trudne. Zmiany zaproponowane przez ustawodawcę są właściwe i oczekiwane, bo opieka 
sprawowana przez te osoby również jest pracą.

Zasadne jest wprowadzenie rozwiązania, w ramach którego uznaje się, że okres sprawowania opieki nad 
osobami niepełnosprawnymi należy traktować tak jak okres zatrudnienia i zaliczać go do 365 dni upraw-
niających do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych czy do okresu uprawniającego do nabycia prawa do 
świadczenia przedemerytalnego. Za takim rozwiązaniem przemawiają względy zarówno demograficzne, jak 
i społeczne. Poszerza się krąg osób w wieku zawansowanym, które często borykają się z utratą sprawności. 
Pomoc najbliższych stanowi najlepsze rozwiązanie dla osób wymagających opieki. Łączy się to z rezygnacją 
z pracy zawodowej opiekunów, którzy powinni zostać docenieni i otrzymać wsparcie oraz dostateczną pomoc 
ze strony państwa. Pobieranie świadczenia czy zasiłku dla opiekuna osoby niepełnosprawnej jest częściową 
rekompensatą za zakończenie aktywności zawodowej, dlatego zasadne jest traktowanie tej formy aktywności 
tak jak zatrudnienia w zakresie możliwości uzyskania zasiłku dla bezrobotnych czy świadczenia przedemery-
talnego po utracie świadczeń związanych z opieką nad osobą niepełnosprawną.

Szanowni Państwo, nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w art. 71 ust. 2 
zalicza do okresu uprawniającego do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych czas pobierania wymienionych 
świadczeń jako okres sprawowania opieki nad niepełnosprawnymi – łącznie przez 365 dni w okresie ostat-
nich 18 miesięcy bezpośrednio przed dniem zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy. 
Warunkiem uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych jest utrata prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 
lub zasiłków opiekuńczych spowodowana śmiercią osoby, która była objęta opieką.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach przedemerytalnych obejmuje uprawnienie do świadczenia przedeme-
rytalnego byłych opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy zarejestrowali się we właściwym powiatowym 
urzędzie pracy w ciągu 60 dni od ustania prawa do tych świadczeń, jeżeli były one pobierane nieprzerwanie 
przez 365 dni, a przyczyną ich utraty była śmierć podopiecznego. Zgodnie z uregulowaniem nowelizacji były 
opiekun nabywa uprawnienie do świadczenia przedemerytalnego, jeśli do dnia, w którym ustało prawo do otrzy-
mywanego świadczenia, ukończył 55 lat – dotyczy to kobiety, lub 60 lat – dotyczy to mężczyzny, legitymując 
się jednocześnie stażem emerytalnym wynoszącym odpowiednio co najmniej 20 i 25 lat. Dziękuję za uwagę.
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29. posiedzenie Senatu w dniach 3 i 4 listopada 2016 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 29. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Antoniego Szymańskiego  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Po zapoznaniu się z wnioskiem, zawartym w druku nr 176, z dnia 19 maja 2016 r. grupy senatorów RP pragnę 
wyrazić swoje poparcie dla wyrażonej w nim inicjatywy. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 
Rokiem Tadeusza Kościuszki i jego uzasadnienie przekonują mnie, iż w 200-lecie śmierci wielkiego polskiego 
patrioty i bohatera – gen. Tadeusza Kościuszki – należy go szczególnie uhonorować.

Na wyjątkowe uznanie zasługuje jego działalność jako Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej 
w czasie powstania w 1794 r. Tadeusz Kościuszko był też obrońcą Konstytucji 3 maja w wojnie z 1792 r. z Rosją. 
Nie można też zapomnieć, iż jest on bohaterem w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Na amerykań-
skiej ziemi znalazł się miesiąc po ogłoszeniu Deklaracji niepodległości w 1776 r. Mianowany na inżyniera 
amerykańskiej armii zasłynął budową fortyfikacji w wielu obozach wojskowych.

Tadeusz Kościuszko zmarł 15 października 1817 r. w Solurze w Szwajcarii. Obecnie jego ciało spoczywa 
w krypcie królewskiej na Wawelu. Urna z sercem Kościuszki trafiła do Polski dopiero w 1927 r. Umieszczono 
ją w Kaplicy Królewskiej Zamku Królewskiego w Warszawie.

Mając na uwadze zasługi Tadeusza Kościuszki dla jednoczenia narodu polskiego w walce o niepodległość, 
podkreślając jego nieoceniony udział w dziele odrodzenia niepodległej Polski, chcąc uczcić jego pamięć i rocz-
nicę śmierci, uznaję przedstawiony wniosek za niezwykle cenną inicjatywę i wyrażam dla niego pełne poparcie.

Obchody Roku Tadeusza Kościuszki będą doskonałą okazją do dyskusji na temat postaw patriotycznych. 
Będzie to zapewne inspiracją do zaplanowania wielu przedsięwzięć pozwalających na promocję postaw wartych 
naśladowania przez współczesne pokolenia Polaków.
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29. posiedzenie Senatu w dniach 3 i 4 listopada 2016 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 29. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Antoniego Szymańskiego  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Po zapoznaniu się z wnioskiem (druk nr 198) z dnia 7 czerwca 2016 r. pragnę wyrazić swoje poparcie dla 
inicjatywy ogłoszenia roku 2017 Rokiem Generała Józefa Hallera. Zgadzam się z uzasadnieniem tej uchwały, 
iż w nadchodzącym roku w szczególny sposób należy uhonorować osobę Generała Józefa Hallera – jednego 
z najwybitniejszych polskich dowódców i polityków związanych z obozem narodowym i chrześcijańsko-de-
mokratycznym.

Rok 2017 powinien zostać ustanowiony przez Senat RP Rokiem Józefa Hallera z wszystkich powodów 
wymienionych w uzasadnieniu uchwały, tzn.:

– z okazji jubileuszu 150-lecia powołania we Lwowie pierwszego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół”, zasłużonej polskiej organizacji młodzieżowej, patriotycznej, sportowej i paramilitarnej, z której wy-
rosły harcerstwo polskie i pokolenie legionistów polskich; Józef Haller był członkiem komendy „Sokoła” i jego 
instruktorem, a jego wychowankowie walczyli w jednej z brygad Legionów Polskich;

– z okazji jubileuszu 100-lecia powstania we Francji Błękitnej Armii, od 1918 r. dowodzonej przez gen. 
Józefa Hallera;

– z okazji jubileuszu 80-lecia utworzenia Stronnictwa Pracy, reprezentującego jeden z najważniejszych 
nurtów polskiej myśli społeczno-politycznej; Józef Haller należał do ścisłego kierownictwa tej partii.

Obchody Roku Generała Józefa Hallera będą doskonałą okazją do promocji postaw patriotycznych i upo-
wszechniania wzoru poświęcenia swojego życia sprawom ojczyzny. Szereg ważnych wydarzeń związanych 
z osobą gen. Józefa Hallera może być inspiracją do bieżących przedsięwzięć edukacyjnych lub publicystycznych 
ważnych dla współczesnych pokoleń Polaków.
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29. posiedzenie Senatu w dniach 3 i 4 listopada 2016 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 29. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Andrzeja Kamińskiego  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Pragnę wyrazić dziś swoje poparcie dla podjęcia przez Senat uchwały mającej na celu ustanowienie roku 
2017 Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej.

Przypadająca w zbliżającym się roku trzechsetna rocznica koronacji Jasnogórskiej Obrazu Matki Bożej, 
Królowej Korony Polskiej, będzie bowiem okazją do wielkiego dziękczynienia Matce Bożej Jasnogórskiej za 
Jej nieustanną opiekę nad naszym narodem. Podzielić zatem należy podnoszoną dotychczas argumentację, 
zgodnie z którą uczczenie powyższego wydarzenia będzie niewątpliwie znaczącym wkładem w propagowanie 
patriotycznej i religijnej tradycji Rzeczypospolitej, lekcją polskiego dziedzictwa i argumentem edukacyjnym 
dla młodego pokolenia Polaków.
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Ustawę chroniącą życie, choć kompromisową, ale najlepszą w Europie, mamy w Polsce od 1993 r., ale dopie-
ro dzisiaj państwo dostrzegło problem kobiet z tzw. trudną ciążą, starając się, na ile to możliwe, poprawić ich 
warunki życia, przyjść z pomocą rodzinom oraz opiekunom osób niepełnosprawnych i nieuleczalnie chorych. 
Należałoby od razu dodać, że ustawa „Za życiem” ma być jakby pierwszym krokiem, aby – z jednej strony – 
zwiększyć ochronę życia w Polsce, a z drugiej – zbudować cały system pomocy matkom, które przeżywają lęk 
przed urodzeniem chorego dziecka, a także obawę przed życiowymi trudnościami, jakie są z tym związane.

Myśląc o lęku matki czy opiekunów osoby niepełnosprawnej, należy zważyć na fakt, że taka osoba w na-
szym kraju najczęściej żyje na marginesie społeczeństwa. Podobnie opiekunowie takiej osoby, najczęściej 
muszą rezygnować z życia społecznego. Już nie wspomnę, że osoby niepełnosprawne w dużej części zostały 
pozbawione pracy, upadły bowiem PRL-owskie spółdzielnie inwalidów, które pozwalały im wnieść swój wkład 
do gospodarki, nauki czy kultury. I jednocześnie trochę grosza do domowego budżetu.

Jednym słowem, omawiana ustawa wprowadza system wsparcia dla osób niepełnosprawnych, przewlekle 
chorych oraz ich rodzin, kończy, mam nadzieję, ze skandalicznym zasiłkiem pielęgnacyjnym w wysokości ok. 
153 zł. Sytuację poprawił już program 500+, ale nie rozwiązał on problemu osób niepełnosprawnych dorosłych.

Osobiście znam rodziców dziecka z zespołem Downa, dziś już osoby dorosłej, wysłuchuję ich obaw o to, 
co stanie się z ich dzieckiem, kiedy ich już nie będzie. Są to obawy dramatyczne, ponieważ u osób dorosłych 
niepełnosprawnych czy przewlekle chorych z wiekiem problemy się pogłębiają, a ich opiekunowie mają własne 
problemy zdrowotne. Nie wszystko rozwiązują szkoły integracyjne, ośrodki rehabilitacyjne czy hospicja.

To, co najbardziej podoba mi się w omawianej ustawie, to całościowe myślenie o głównym problemie: 
chcemy stworzyć Polskę przyjazną dla życia narodzonego, ale i nienarodzonego. I jedno, i drugie potrzebuje 
pełnej ochrony i wsparcia państwa. Tylko w ten sposób przekonamy do swoich racji nie tylko matki, ale także 
środowiska proaborcyjne, różne lobby walczące o pełny dostęp do aborcji. Mówiąc wprost, jest to dążenie do 
budowania Polski opartej na wartościach, na sprawiedliwości i miłości społecznej.

Tak, tu chodzi o wartości, a nie jedynie o pieniądze, ponieważ na Zachodzie kobiety, rodziny nie mają takich 
problemów socjalnych jak w Polsce, a aborcja i eugenika są powszechnie dostępne. Stąd poprawa warunków 
życia dla rodzin osób niepełnosprawnych będzie dopiero pierwszym krokiem do zwiększenia ochrony życia 
w Polsce. Dlatego ustawa „Za życiem” jest pierwszym krokiem w kierunku budowy – nie boję się tego po-
wiedzieć – nie tylko dobrego systemu opieki, ale także lepszego moralnie społeczeństwa, szanującego życie 
poczęte i narodzone.

Mówiąc o moralnym społeczeństwie, chciałbym wyrazić oburzenie hasłami, jakie słyszeliśmy na marszach 
domagających się pełnego dostępu do aborcji. Czy nie było oburzające wołanie: „żeby nie było bękartów, kalek 
i chorych”? Jakiż przekręt myślowy tkwi w tym haśle, bo zabijamy takie dzieci, w domyśle z tego powodu, 
aby oszczędzić tak im, jak i ich opiekunom, ciężkiego życia. Ale w tym myślowym skrócie tkwi jako główny 
czynnik przesłanie, że nierzadko aborcja broni standardu życia matki – jak to było w przypadku znanej pio-
senkarki, która zabiła trzecie dziecko ze względu na małe mieszkanie!

Chciałbym przypomnieć fakt z przeszłości, że lekarz nakłaniał matkę Karola Wojtyły, by przerwała życie 
dziecka w swym łonie z powodu jej choroby. Co by było, gdyby mu nie odmówiła? Na tym przykładzie widać 
wyraźnie, że aborcja jest skierowana nie tylko przeciw samemu dziecku, ale i przeciwko społeczeństwu, naro-
dowi, przeciw Ojczyźnie, ponieważ pozbawia naród przyszłych wybitnych jednostek.

Kilka zdań o rozwiązaniach w ustawie „Za życiem”. Przewiduje kompleksowe rozwiązania prawno-orga-
nizacyjne oraz finansowe, których adresatami będą kobiety w ciąży oraz rodziny wychowujące dzieci mające 
istotne problemy zdrowotne lub będące osobami niepełnosprawnymi. Świadczenia zdrowotne będą zapewnione 
kobiecie i jej dziecku. Chodzi o badania prenatalne, świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej i leczenia szpitalnego, w tym zabiegi wewnątrzmaciczne, wsparcie psychologiczne, 
rehabilitację leczniczą, zaopatrzenie w wyroby medyczne, opiekę paliatywną i hospicyjną, poradnictwo lakta-
cyjne, ze szczególnym uwzględnieniem matek dzieci urodzonych przed ukończeniem trzydziestego siódmego 
tygodnia ciąży lub urodzonych z masą urodzeniową poniżej 2500 g. Dzieci, które urodzą się pomimo wykrytych 
przed urodzeniem chorób, do osiemnastego roku życia będą mogły korzystać ze świadczeń poza kolejnością, 
m.in. z opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, psychologicznej oraz rehabilitacji. Jeżeli rodzina nie będzie w stanie 
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dalej opiekować się chorym dzieckiem, wówczas będzie istniała możliwość umieszczenia dziecka w hospicjum 
stacjonarnym. Rodzina chorego dziecka będzie też mogła skorzystać z opieki wyręczającej, która polega na 
zapewnieniu całodobowej opieki w hospicjum stacjonarnym przez okres 10 dni. Czas ten rodzina może prze-
znaczyć np. na odpoczynek, podjęcie leczenia czy załatwienie spraw rodzinnych. Jeżeli zaistnieje potrzeba 
stałej opieki całodobowej nad chorym dzieckiem, rodzina będzie mogła ubiegać się o umieszczenie dziecka 
w zakładzie opiekuńczym. Ponadto ustawa przewiduje zapewnienie jednorazowego świadczenia w wysokości 
4 tysięcy zł – becikowego bez względu na dochód – z tytułu urodzenia dziecka, u którego wykryto chorobę 
przed urodzeniem.

Łatwo zauważyć, że niniejsza ustawa bierze w obronę życie dziecka nienarodzonego, które niszczy się 
z powodów eugenicznych. Faktycznie, statystyki wykazują, że aż 99% aborcji dotyczy dzieci, u których zdia-
gnozowano ciężką chorobę. W ubiegłym roku na 1044 aborcje tylko 1 pozbawiła życia dziecko poczęte wskutek 
gwałtu. Oznacza to, że konieczne jest otoczenie szczególną opieką kobiet i rodzin dzieci niepełnosprawnych. 
Konieczne jest wsparcie medyczne, psychologiczne, ale i finansowe. Temu ma służyć ta ustawa, skierowana 
do tych matek i rodzin, których dzieci nie mają szans na wyleczenie. Czekamy na dalsze elementy rządowego 
programu „Za życiem”, bo 4 tysiące zł to dobry początek.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Rafała Ambrozika

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka

Szanowny Panie Ministrze!
Pragnę przedstawić Panu Ministrowi sprawę, o której w 2012 r. senatorowie Prawa i Sprawiedliwości 

dwukrotnie informowali ówczesnego Ministra Administracji i Cyfryzacji, prosząc jednocześnie o podjęcie 
stosownych działań, zgodnie z przysługującymi kompetencjami. 

Niestety, spółka (…) nadal pozostaje w swoistym pacie, wynikającym prawdopodobnie z braku dobrej woli 
ze strony władz miasta Leśna oraz Starostwa Powiatowego w Lubaniu. W niniejszej sprawie istotne jest, że 
w 2006 r. uprawomocniła się decyzja SKO w Jeleniej Górze w sprawie unieważnienia decyzji lokalizacyjnej 
wydanej przez UMiG Leśna nr (…) z dnia 30 kwietnia 1991 r. Unieważnieniu uległo również pozwolenie na 
budowę zakładu. Jak wynika z naszych informacji, po kilku interwencjach udało się zażegnać spór pomiędzy 
władzami miasta a spółką w zakresie braku wykonania orzeczenia sądu o cofnięciu decyzji. Pod koniec 2014 r. 
spisano stosowne porozumienie, które miało w efekcie doprowadzić do wykupu nieruchomości. W dniu 22 grud-
nia 2015 r. starosta lubański odmówił wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego. Spółka odwołała się do 
wojewody dolnośląskiego oraz do WSA. Nie miała jednak możliwości usunięcia braków formalnych w postaci 
wpisu do KRS z uwagi na fakt unieważnienia decyzji administracyjnych.

Mając na uwadze przedstawioną kwestię, zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o rozważenie 
podjęcia stosownych czynności w przedstawionej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Rafał Ambrozik
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Błaszczyka

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza

Szanowny Panie Ministrze!
Do biura senatorskiego zgłosił się obywatel, który jest emerytowanym wojskowym, weteranem wojennym. 

Jak każdy wojskowy, posiada legitymację. Aktualnie jest to legitymacja. Twierdzi, że rozmawiał z wieloma 
emerytami wojennymi i wszyscy skarżą się na przestarzałe legitymacje wojskowe. Weterani są przekonani, że 
w XXI wieku legitymacja wykonana ze zwykłego papieru jest nieprzydatna, bo szybko się niszczy. Dlatego 
apelują o stworzenie nowych, plastikowych legitymacji w celu zapewnienia ich trwałości na długo.

W związku z tym mam prośbę o pozytywne odniesienie się do prośby obywatela oraz odpowiedź, czy uda się 
w najbliższej przyszłości poprawić bieżący stan legitymacji. Będę wdzięczny za korzystne rozwiązanie sprawy.

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Błaszczyka

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Do biura senatorskiego zgłosił się obywatel, który posiada status poszkodowanego weterana wojennego. 

W związku z tym przysługują mu darmowe leki, które na receptach oznaczane są aktualnie symbolem „PO”.
Mężczyzna choruje na zespół stresu pourazowego i na to schorzenie musi przyjmować leki psychotropowe, 

ale nie są one wpisane do rejestru leków darmowych dla weteranów wojennych. Żaden lekarz nie może zatem 
wpisać wspomnianego symbolu „PO” na recepcie, jeśli chodzi o ten rodzaj leków. Idźmy dalej. Pacjent nie 
może dostać tychże leków za darmo w żadnej aptece, gdyż pracownicy apteki w razie kontroli mogliby mieć 
problemy z tego powodu, że wydali takie leki niezgodnie z rejestrem.

W związku z tym mam ogromną prośbę i pytanie: czy jest możliwe, by leki tego rodzaju wpisać na listę 
leków darmowych dla weteranów wojennych? Jeśli nie, to mam pytanie: co obywatel może zrobić w tej sytuacji?

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk



170
29. posiedzenie Senatu w dniach 3 i 4 listopada 2016 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 29. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Błaszczyka

Oświadczenie skierowane do generalnego inspektora ochrony danych osobowych Edyty Bielak-Jomaa

Szanowna Pani Inspektor!
Do biura senatorskiego zgłosił się obywatel, który posiada status wojennego weterana poszkodowanego. 

Otrzymał go na podstawie ustawy z maja 2012 r. Z ustawy tej wynika, że osoba taka w sytuacji, gdy ubiega się 
o pracę, powinna przedstawić pracodawcy decyzję ministra obrony narodowej, na mocy której przysługuje jej 
kilka przywilejów. Problem polega na tym, że w decyzji tej musi znaleźć się wykaz wszystkich przebytych przez 
weterana chorób, w tym także psychicznych. Obywatel martwi się, że gdy pracodawca dostanie informację na 
temat jego chorób, nie będzie chciał go zatrudnić, mimo że dostał pozytywną opinię od lekarza.

W związku z tym mam pytanie: czy nie wystarczyłoby, gdyby zainteresowany mógł okazać pracodawcy 
jedynie legitymację weterana wojennego w celu weryfikacji rzetelności stażu doświadczeń wojennych? W jaki 
inny sposób można uchronić obywatela od ujawnienia chorób, jakie przechodził?

Proszę Panią o wyjaśnienie wątpliwości, a jeśli to możliwe, to także o pozytywne rozwiązanie tej sytuacji.

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Leszka Czarnobaja

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o informacje w sprawie przepisów znowelizowanej ustawy 

o Karcie Polaka, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2017 roku. Ustawa przyznaje Radzie Ministrów upraw-
nienia do wskazania wybranych wojewodów jako organów przyjmujących i rozpatrujących wnioski obywateli 
niektórych państw o przyznanie Karty Polaka. 

Proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na pytanie, na jakim etapie znajdują się aktualnie trwające 
prace analityczne mające na celu zdecydowanie, które urzędy wojewódzkie – i wobec obywateli których państw 
– otrzymają wspomniane uprawnienia.

Ponadto chciałbym uzyskać informację na temat trwających w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji prac nad przygotowaniem szczegółowych regulacji dotyczących wypłacania świadczenia pie-
niężnego posiadaczom Karty Polaka oraz wzorów wniosku o jego przyznanie.

W związku z przedstawionymi kwestiami zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie stosownych 
odpowiedzi.

Z poważaniem 
Leszek Czarnobaj
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego oraz do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowny Panie Premierze! Szanowna Pani Minister!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o odniesienie się do poniższych uwag dotyczących zmian 

w oświacie proponowanych w projekcie ustawy – Prawo oświatowe z dnia 16 września 2016 r., wystosowanych 
bezpośrednio przez środowisko zrzeszające gminy województwa lubuskiego.

1. Po przekształceniu placówek oświatowych, np. takich jak samodzielne gimnazja w przypadku małych 
gmin, problem może stanowić zagospodarowanie wcześniej powstałej infrastruktury – chodzi o odpowiednie 
zastosowanie budynków przyszkolnych, które będzie należało wykorzystać, by nie niszczały i nie stanowiły 
o niegospodarności jednostki.

2. Zagęszczenie sieci placówek edukacyjnych w celu zmniejszenia odległości ucznia do szkoły jest rozwią-
zaniem, które w sposób drastyczny zwiększy i tak wysokie koszty ponoszone przez gminy na funkcjonowanie 
oświaty. Decyzja o przekształceniu gimnazjów w kolejne obwody szkolne winna leżeć wyłącznie w gestii 
samorządu lokalnego.

3. Proponowane przepisy nadal nie precyzują interpretacji art. 42 ustawy o oświacie w sprawie tzw. godzin 
karcianych.

4. Proponowane przepisy nadal nie precyzują minimalnej liczebności oddziału, od której jednostka samorządu 
terytorialnego otrzyma określoną subwencję. Kilkuosobowe klasy nie wspierają właściwego rozwoju dzieci i nie 
mobilizują nauczycieli do efektywnej pracy. Nadrzędną sprawą jest dobro dziecka, sama lokalizacja szkoły nie 
jest gwarantem sukcesu edukacyjnego.

5. Chodzi też o wzrastające kompetencje kuratorów oświaty w zakresie odwołania dyrektora danej jednostki 
(art. 66 ust. 2) i w zakresie akceptacji arkuszy organizacyjnych – wydłuży to proces planowania pracy w jed-
nostkach. Organ nadzorujący ma prawo wydawać zalecenia organowi wykonującemu, bez wskazania źródeł 
finansowania wprowadzania zaleceń.

6. Zwalnianie nauczycieli w trybie opiniowania – w chwili obecnej utrudnione jest zwalnianie nauczycieli 
w okresie 1–30 maja. Jeśli organ nadzoru nie zatwierdzi arkuszy organizacyjnych z wprowadzoną zmianą do 
15 kwietnia, uniemożliwi terminowe przeprowadzenie całego procesu.

7. Pozostawienie obowiązku dowozu – wraz z opieką – dzieci pięcioletnich jednostkom samorządu teryto-
rialnego po podwyższeniu wieku obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego do 6 lat pociąga za sobą 
dodatkowe koszty, które ponosi samorząd.

8. Reforma nie uwzględnia samorządowych postulatów, tj. likwidacji średniego wynagrodzenia.
Wobec powyższego wnoszę o analizę uwag oraz odniesienie się do nich w odpowiedzi na oświadczenie.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego oraz do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do stanowiska Zrzeszenia Gmin Województwa 

Lubuskiego nr 19/2016 z dnia 12 października 2016 r. wnoszę o uwzględnienie przedstawionych uwag, doty-
czących planowanych zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów została opublikowana informacja o opra-
cowaniu projektu ustawy o publicznym transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Z zestawienia 
rozwiązań, które mają zostać ujęte w tym projekcie, wynika, iż planowany projekt ma wprowadzić zmianę 
charakteru przewozów użyteczności publicznej poprzez zapewnienie, że przewozy te będą wykonywane wy-
łącznie na tych liniach, które nie będą obsługiwane przez przewoźników komercyjnych na zasadach rynkowych.

Tak radykalna zmiana może bezpośrednio uderzyć w jednostki samorządu terytorialnego. Aktualnie obo-
wiązująca ustawa o publicznym transporcie zbiorowym zakłada, że organizator tegoż transportu zapewnia 
przewóz osób na całym swoim terenie, w tym na liniach rentownych i nierentownych. Na liniach rentownych 
konkuruje z przewoźnikami komercyjnymi, przez co uzyskuje mniejszy dochód na pokrycie strat generowanych 
przez linie nierentowne. Sytuacja ta stała się fundamentem podnoszonego wielokrotnie apelu o wprowadzenie 
do ustawy możliwości korzystania przez jst z prawa wyłącznego, którego polscy organizatorzy publicznego 
transportu drogowego zostali pozbawieni jako jedyni w Europie. Tylko bowiem możliwość posiadania wyłącz-
ności na przewozy na danym terenie pozwala planować transport w taki sposób, aby zyskami z linii rentownych 
finansować misję komunikowania linii nierentownych.

Planowane zmiany przyczynią się do częściowego lub całkowitego zaniechania realizowania przez jst prze-
wozów na liniach nierentownych. Jednocześnie nowelizacja ustawy faworyzuje przewoźników komercyjnych. 
Rozwiązanie to jest oczywiście przyjazne pasażerom, jednak w tym kształcie sprawi, że jst instytucjonalnie 
całkowicie stracą zainteresowanie organizacją przewozów użyteczności publicznej.

Wątpliwości wzbudza również przepis dotyczący zróżnicowania opłat za korzystanie z przystanków komu-
nikacyjnych w zależności od liczby miejsc w autobusie. Zmiana w praktyce prowadzić może do dyskryminacji 
przewoźników posiadających tabor składający się z pojazdów o większych gabarytach. Różnicowanie opłaty 
powinno być determinowane takimi kryteriami, jak częstotliwość postojów lub liczba pasażerów, a nie wielkość 
pojazdów.

W związku z tym wnoszę o analizę przedstawionych uwag, wystosowanych bezpośrednio przez Zrzeszenie 
Gmin Województwa Lubuskiego, oraz odniesienie się do nich w odpowiedzi na oświadczenie.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Gawła

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela

Szanowny Panie Ministrze!
Wójt gminy Powidz, powiat słupecki, zwrócił się do mnie z następująca sprawą. Podczas analizy zasad 

oraz praktyki wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 stwierdzono dyskrymi-
nację pewnej kategorii gmin ze względu na zastosowanie kryterium krajowego wyboru projektów związanego 
z podstawowym dochodem podatkowym gminy, w której ma być realizowana operacja. Kryterium to miało 
zastosowanie w przypadku działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich – Budowa lub 
modernizacja dróg lokalnych oraz Gospodarka wodno-ściekowa. Najprawdopodobniej kolejne działania adre-
sowane do jednostek samorządu terytorialnego również będą obejmować ocenę wg tego kryterium.

Kryterium, którego dotyczy oświadczenie, jest to kryterium krajowe, uchwalone przez instytucję zarządza-
jącą, a więc Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w drodze rozporządzenia. Kryterium to stanowi dla pewnej 
grupy gmin blokadę uniemożliwiającą w ogóle otrzymanie wsparcia z PROW 2014–2020. Gminy te, podobnie 
jak Gmina Powidz, są podwójnie dyskryminowane, bo z jednej strony wysoki dochód podatkowy powoduje, iż 
poza subwencją oświatową praktycznie nie otrzymują z budżetu państwa środków subwencyjnych i wpłacają 
do budżetu państwa tzw. janosikowe, a z drugiej strony znacząco utrudnia się tym gminom dostęp do wsparcia 
ze środków PROW.

W przypadku gminy Powidz wysoki dochód gminy generowany jest przez podatników w postaci bazy 
wojskowej i właścicieli nieruchomości letniskowych. Obie kategorie podatników oczekują konkretnych działań 
inwestycyjnych ze strony gminy (infrastruktura drogowa, infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna, infra-
struktura turystyczna), które jednak bez odpowiedniego wsparcia środkami zewnętrznymi nie będą możliwe 
do wykonania w sposób gwarantujący stabilny rozwój i w odpowiednim czasie.

W celu realizacji celów środowiskowych należy ponadto rozważyć wprowadzenie obligatoryjnego krajowego 
kryterium oceny operacji w postaci obszaru ich realizacji na terenach chronionych (parków narodowych, parków 
krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000). Tyczy się to zwłaszcza wsparcia 
operacji typu gospodarka wodno-ściekowa, gdzie w celu właściwego zabezpieczenia tego typu terenów powinno 
się w pierwszej kolejności zrealizować działania porządkujące tę gospodarkę. Brak takiego kryterium, a ponadto 
problem z kryterium dochodu podatkowego, wyklucza praktycznie takie gminy jak gmina Powidz (o wysokim 
dochodzie podatkowym, ale zobligowane do tego, żeby realizować ważne cele środowiskowe jak ochrona jezior 
Pojezierza Gnieźnieńskiego) z możliwości otrzymania wsparcia i uniemożliwia sprawną realizację inwestycji 
o dużym znaczeniu przyrodniczym.

Wobec tego wnoszę o rezygnację z kryterium oceny operacji w PROW 2014–2020 związanego z podstawo-
wym dochodem podatkowym gminy, ewentualnie zmniejszenie jego wagi punktowej, a ponadto rozważenie 
zastosowania jako kryterium krajowego kryterium oceny operacji w postaci obszaru ich realizacji na terenach 
chronionych?

Z poważaniem 
Robert Gaweł
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Arkadiusza Grabowskiego i Michała Potocznego

Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku ze skargą podmiotu (…) SA mającego siedzibę na terenie regionu, z którego zostaliśmy wybrani, 

pozostając w przekonaniu o jej zasadności i braku jednoznaczności w opisanej sytuacji, zwracamy się z prośbą 
o wyjaśnienie wątpliwości.

Prezes URE zakwestionował metodykę podziału energii wytworzonej z równoważnika paliwowego na 
część pochodzącą ze spalania gazu koksowniczego i część pochodzącą z reakcji chemicznych przebiegających 
w baterii koksowniczej w czasie koksowania węgla, pomimo że wynika ona z badań wykonanych przez Instytut 
Chemicznej Przeróbki Węgla Kamiennego. Jednocześnie prezes URE nie podjął decyzji o odmowie wydania 
żółtych świadectw pochodzenia w odniesieniu do równoważnika paliwowego.

(…) SA złożyła w styczniu 2014 r. dokumenty niezbędne do podjęcia przez prezesa URE decyzji w sprawie 
wydania świadectw pochodzenia za rok 2013 – jeden wniosek o wydanie świadectwa pochodzącego z kogene-
racji dla energii żółtej oraz sprawozdanie roczne z działalności jednostki kogeneracji.

W roku 2016 sposób podziału energii wytworzonej w (…) SA w kogeneracji na część żółtą i czerwoną nie 
został zaakceptowany przez prezesa URE. Prezes URE nie podjął żadnej decyzji o wydaniu lub o odmowie 
wydania żółtego świadectwa pochodzenia. Sposób podziału energii wytworzonej w kogeneracji na cześć żółtą 
i czerwoną nie został zaakceptowany przez prezesa URE. Prezes URE wydał w maju 2015 r. świadectwa po-
chodzenia tylko dla energii czerwonej, jednocześnie nie podejmując żadnej decyzji o wydaniu lub o odmowie 
wydania żółtych świadectw pochodzenia.

Prosimy w szczególności o doprecyzowanie, czy opisana sytuacja umożliwiała w świetle prawa obowią-
zującego w minionym czasie, jak również obecnie (po zmianach prawnych dokonanych w tym roku) bierną 
postawę Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Bierność polegała na niepodjęciu decyzji w latach 2011–2013 
co do wydania żółtych świadectw pochodzenia energii bądź odmowy ich wydania.

Arkadiusz Grabowski 
Michał Potoczny
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

W bieżącym roku w Polsce nastąpiła po raz kolejny zmiana czasu zimowego na letni. Wprowadzenie zmian 
czasu, które w Polsce obowiązują od 1977 r., ma teoretycznie przyczynić się do większego wykorzystania światła 
dziennego i oszczędności energii. Opinia publiczna podaje w wątpliwość potrzebę wprowadzenia zmian czasu. 
Wyniki badań naukowców z USA i Wielkiej Brytanii wykazały niezmienność wysokości rachunków za prąd, 
dowiodły za to występowania zwiększenia o 10% ryzyka zawałów serca. Zmiana czasu jest również uciążliwa 
dla chorych na inne schorzenia oraz osób niepełnosprawnych. Nie mniej istotnym skutkiem wprowadzenia 
zmiany czasu, ważnym dla gospodarki, jest spadek produktywności pracowników w najbliższych dniach 
roboczych po niej następujących. Przejście z czasu zimowego na letni powoduje potrzebę zmiany rozkładów 
jazdy pociągów, wymusza też zmianę oprogramowania w maszynach i komputerach stosowanych w przemyśle, 
co niewątpliwie generuje koszty.

W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, jakie wymierne korzyści osiąga Polska, 
dokonując zmiany czasu zimowego na letni. 

Proszę też o informację, czy w poszczególnych resortach są weryfikowane koszty ponoszone w związku 
ze zmianą czasu. 

Proszę również o odpowiedź na pytanie, czy rząd RP rozważa możliwość odstąpienia od zmiany czasu.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Do mojego biura senatorskiego mieszkańcy mojego okręgu wyborczego zwracają się z obawami, jakie wiążą 
się z wprowadzeniem z dniem 1 lipca 2017 r. przepisów zobowiązujących gminy do zbierania od mieszkańców 
posegregowanych na kilka frakcji odpadów. Zdaniem moich rozmówców koszty tego zobowiązania poniosą 
mieszkańcy zmuszeni do zakupu kilku pojemników do segregacji odpadów. Będzie to szczególnie dotkliwe 
dla rodzin o najniższych dochodach. 

W związku z tym proszę o informację, czy ministerstwo przewiduje wsparcie finansowe dla gmin przy 
zakupie pojemników lub worków do segregacji.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kamińskiego

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Szanowny Panie Ministrze!
Stosownie do postanowień §3 projektu rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowego 

sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które ma zostać wydane na podstawie delegacji 
ustawowej zawartej w art. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(DzU z 2016 r. poz. 250): „Selektywnie zbiera się: 1) papier; 2) metale; 3) tworzywa sztuczne, w tym opakowania 
wielomateriałowe; 4) szkło; 5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów”.

W §4 projektu rozporządzenia wskazano z kolei wymaganą kolorystykę pojemników/worków mających 
służyć do gromadzenia danych rodzajów odpadów wraz ze wskazaniem opisu, jaki powinien znajdować się na 
danym pojemniku/worku. Na mocy postanowień §7 projektu rozporządzenia ma ono wejść w życie z dniem 
1 stycznia 2017 r.

Wreszcie zgodnie z treścią §6 projektu rozporządzenia: „1. Nieruchomości wyposaża się w pojemniki, 
o których mowa w §4, w terminie nie dłuższym niż 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia. 2. Pojemniki 
stosowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia oznacza się napisami, o których mowa w §4, w terminie 
nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia”.

Zgodnie z uzasadnieniem do wskazanego rozporządzenia przyjęty dotychczas przez niektóre gminy (w opar-
ciu o obowiązujące od kilku lat regulacje ustawowe) system selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
bazujący na podziale odpadów na „suche” i „mokre”, nie daje finalnie dobrej jakości surowca.

Wedle przekazanych mojej osobie informacji wejście w życie wskazanego rozporządzenia w obecnym 
brzmieniu będzie powodowało zaistnienie sytuacji, w których niektóre gminy, chcąc zapewnić zgodność utrzy-
mania porządku i czystości z obowiązującym prawem, będą dążyły nie tylko do wprowadzenia stosownych 
zmian obowiązujących umów, których zakres w przypadku gmin, które uprzednio dokonały podziału jedynie 
na frakcje: „suche” i „mokre”, będzie niezwykle znaczący, co w konsekwencji spowoduje konieczność zasad-
niczego zwiększenia wynagrodzenia należnego wyłonionemu w przetargu wykonawcy, ale częstokroć też do 
rozwiązania tych umów. Powyższe z kolei będzie rodziło po stronie takich wykonawców określone roszczenia 
odszkodowawcze, których obowiązek uiszczenia przez gminy, stwierdzony nawet prawomocnym orzeczeniem, 
może powodować odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Mając to na uwadze, proszę o wskazanie, czy ministerstwo rozważało możliwość podjęcia stosownych kroków 
prawnych zmierzających do modyfikacji projektu rozporządzenia bądź też zapisów samej ustawy źródłowej, 
na mocy której bezwzględny obowiązek selektywnego zbierania odpadów z rozbiciem na 5 frakcji ‒ tj. papier, 
metale, tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe, szkło oraz odpady ulegające biodegrada-
cji ‒ w odpowiednio oznaczonych, odrębnych pojemnikach, na mocy stosownych przepisów przejściowych, 
dotyczyłby jedynie nowych postępowań przetargowych na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości bez konieczności wzruszania, rozwiązywania bądź modyfikowania uprzednio zawartych umów.

Andrzej Kamiński
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Szanowna Pani Premier!

Przed sześćdziesięcioma laty, w dniu 28 października 1956 r., powstało Zrzeszenie Kaszubskie, po kilku 
latach przemianowane na Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Już 2 grudnia odbył się pierwszy zjazd delega-
tów nowej organizacji. Wszystko to zaistniało na fali odwilży postalinowskiej. Wówczas grono kaszubskich 
działaczy, o różnych doświadczeniach – jedni wcześniej cierpieli w Stutthofie, inni na robotach, jeszcze inni 
przymuszeni walczyli w obcej armii lub służyli w polskich armiach na Zachodzie – umiało w duchu pokory 
i wspólnej regionalnej sprawy dogadać się i stworzyć organizację dla dobra wszystkich mieszkańców Pomorza.

Kaszuby w przeszłości zawsze były terenem pogranicza, z czego wynikało przenikanie kultur, wzbogacanie 
tradycji i potencjału intelektualnego, ale także dyskryminacja z różnych stron, poniżanie i wykorzystywanie, 
a w chwilach najgorszej próby życie straciło kilkanaście tysięcy ofiar zamordowanych w Piaśnicy, Szpęgawsku, 
Stutthofie i innych miejscach martyrologii. Tak się stało, bo w każdej chwili w dziejach Kaszuby zawsze – 
w zgodzie ze słowami autora hymnu kaszubskiego Hieronima Derdowskiego – trzymali z wiarą katolicką 
i narodem polskim, choć jednocześnie dbali o swoją tożsamość, a zwłaszcza o swój słowiański język kaszubski.

Przez 60 lat działalności Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie dbało o te odwieczne wartości, choć czasy temu 
nie sprzyjały, zwłaszcza trudne chwile Grudnia 1970 czy stan wojenny. Zawsze jednak zrzeszenie stało na 
straży poszanowania praw człowieka, przede wszystkim wartości demokratycznych naszej społeczności. Nic 
zatem dziwnego, że właśnie w Stoczni Gdańskiej, w której połowę pracowników stanowili Kaszubi, rozpoczął 
się proces demokratycznych zmian w Polsce, a wśród najbardziej zasłużonych ludzi tego czasu na pierwszym 
miejscu należy wymienić Lecha Bądkowskiego oraz wielkiego kapłana ks. prał. Hilarego Jastaka, który miał 
odwagę iść do stoczniowców w Gdyni i jako pierwszy w historii PRL odprawił im polową mszę w tych bardzo 
niebezpiecznych, dziejowych chwilach naszego państwa. Oni i setki innych zapisali się najpiękniejszymi zgło-
skami w dziejach Polski i naszej 60-letniej organizacji.

Po zmianach ustrojowych Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie – jak żadna inna organizacja na Pomorzu – 
przystąpiło do budowy demokratycznej i samorządnej Polski. Przez ćwierć wieku współtworzy obywatelską 
postawę wszystkich mieszkańców Pomorza, w dużym stopniu opartą na bogatym doświadczeniu historycznym 
Kaszubów, którzy trwają na tej ziemi od pokoleń, przez półtora tysiąca lat. Dzięki swej otwartości Kaszubi 
dzielą się tym doświadczeniem z wszystkimi, których powojenny los skierował właśnie na te ziemie. Dziś 
wszyscy wspólnie tworzą pomorską tożsamość. Taka postawa sprawia, że coraz więcej ludzi i coraz chętniej 
mówi o sobie, że są Kaszubami z wyboru, niezależnie od miejsca pochodzenia ich przodków. Odczuwa się to 
zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim, dla którego zakorzenienie w tradycji i historii jest bardzo cenne i pożądane.

Obecnie Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie to około 6 tysięcy członków – naukowców, parlamentarzystów, 
samorządowców, dziennikarzy, nauczycieli, urzędników, biznesmenów, rolników i rybaków. Trudno znaleźć 
ważniejszą inicjatywę w regionie, w której nie braliby udziału ludzie zrzeszenia. To właśnie ta jedna z więk-
szych organizacji w Polsce nadaje dziś ton większości inicjatyw o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, 
w części także ekonomicznym.

W 60-lecie organizacji należy oddać hołd tym wszystkim zasłużonym działaczom, którzy odeszli do wiecz-
ności, a którzy mieli znaczący wkład w budowanie samorządnej i demokratycznej Polski. Wielkie podzięko-
wanie należy się także wszystkim, którzy współcześnie decydują o znaczeniu i solidnym działaniu Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego.

Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senator Marię Koc

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
W związku z kierowanymi do mnie zapytaniami dotyczącymi algorytmu przekazywania środków 

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym 
w zakresie wskaźników zastosowanych do wyliczenia rocznych budżetów przeznaczonych na realizację zadań 
samorządów w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej uprzejmie proszę Panią Minister o informację 
o tym, czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje zmianę tego algorytmu?

Dane GUS służące do określenia liczby osób niepełnosprawnych pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego 
w 2011 r. Podczas spisu udzielanie odpowiedzi na pytanie dotyczące niepełnosprawności odbywało się na za-
sadzie dobrowolności ze względu na specyfikę i wrażliwość tematu (według GUS, prawie 1,5 mln osób od-
mówiło udzielenia odpowiedzi). Zebrane informacje o sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce uważane są 
za niepełne, wobec czego stosowanie ich jako wskaźników na poziomie poszczególnych powiatów powoduje, 
w odczuciu samorządów, niedoszacowanie i niesprawiedliwy podział środków.

Jednocześnie pragnę zapytać, czy jest możliwe, aby ze względu na nieadekwatne do rzeczywistości dane 
GUS dotyczące osób niepełnosprawnych przyjąć rozwiązania proponowane przez samorządy, żeby środki 
z PFRON przyznawane były proporcjonalnie do liczby ludności danego powiatu. Można również rozważyć 
metodę pozyskiwania danych o osobach niepełnosprawnych, biorąc za źródło organy orzecznicze, tzn. powia-
towe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, ZUS i KRUS.

Z góry dziękuję za pochylenie się resortu nad problemem, jaki mają samorządy, jeśli chodzi o środki 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Z wyrazami szacunku 
Maria Koc
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Koguta

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Starsi pasażerowie pamiętają czasy, gdy w jednej kasie można było kupować bilety na wszystkie pociągi. 

Oczywiście była to epoka przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe, monopolizującego pasażer-
skie przewozy kolejowe w Polsce. Można oczywiście uznawać, że monopol jest rzeczą złą, i taka była intencja 
ustawodawcy przesądzającego o pluralizmie w przewozach, ale z perspektywy pasażera możliwość kupienia 
w jednej kasie biletów na wszystkie polskie pociągi była rzeczą dobrą i wspomniane zmiany niewątpliwie mogą 
być uznane za regres w jakości usług. 

W tych okolicznościach uzasadnione jest pytanie, które do Pana Ministra kieruję: kiedy zostanie urucho-
miony system tzw. wspólnego biletu, tj. system sprzedaży biletów wspólny dla wszystkich obecnych w Polsce 
pasażerskich przewoźników kolejowych?

Stanisław Kogut
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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!
Zwrócił się do mnie obywatel mający orzeczony stuprocentowy stopień inwalidztwa i całkowicie zależny 

od innej osoby, wobec którego naczelnik Urzędu Celnego w Elblągu wszczął postępowanie podatkowe i wydał 
decyzję ustalającą wysokość zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego 
samochodu osobowego na kwotę 11 tysięcy 646 zł.

Okoliczności przedmiotowej sprawy mogą stanowić także podstawę do rozważań na temat funkcjonowania 
aparatu skarbowego w Polsce, moje wystąpienie nie dotyczy zatem tylko indywidualnej sprawy, ale jest znacznie 
szerszą refleksją na temat działania aparatu skarbowego w granicach i na podstawie przepisów prawa.

1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy – Ordynacja podatkowa wyraźnie nakazująca w razie 
wątpliwości rozstrzygać sprawy na korzyść podatnika (in dubio pro tributario) W swoich założeniach miała ona 
na celu zapewnienie podatnikowi gwarancji, że nie poniesie on negatywnych skutków nieprecyzyjnej legislacji 
oraz niepełnego zebrania przez urzędy skarbowe materiału dowodowego.

Jak wynika z materiałów dotyczących tej konkretnej sprawy, które do mnie nadesłano, bez dokonania 
oględzin ani nawet zgromadzenia jakiegokolwiek materiału porównawczego uznano, że wspomniany inwalida 
w 2011 r. dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego, co stało się przedmiotem opodat-
kowania podatkiem akcyzowym. W ocenie podatnika organ podatkowy zebrał materiał dowodowy w sposób 
wybiórczy i nieobiektywny. Celem potwierdzenia z góry przyjętej tezy, że przedmiotowy pojazd w momencie 
nabycia wewnątrzwspólnotowego był samochodem osobowym, organy podatkowe powołały się na opracowa-
nia internetowe, które, zdaniem podatnika, stały się podstawą do podważenia dokumentacji posiadanej przez 
podatnika. Pominięte zostały z kolei dokumenty przedstawione przez podatnika (w szczególności umowa 
sprzedaży oraz dokumentacja potwierdzająca fakt zarejestrowania samochodu w Niemczech i Chorwacji jako 
samochodu ciężarowego), z których wynika, że samochód był faktycznie samochodem ciężarowym. Organ 
podatkowy pominął te materiały, a oparł się na opracowaniach internetowych oraz informacji uzyskanej od 
importera samochodów marki Volkswagen, który nie był stroną przedmiotowej umowy.

W tych okolicznościach wydana została decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego i wszczęta 
została egzekucja. Wraz z odsetkami za okres niespełna 5 lat jest to kwota ok. 20 tysięcy zł. Podatnik został 
pozbawiony środków do życia, gdyż zajęto środki z jego rachunku bankowego, ponadto odmówiono czasowe-
go wstrzymania wykonalności decyzji do czasu rozpatrzenia sprawy przez wojewódzki sąd administracyjny. 
Tymczasem z orzecznictwa sądów administracyjnych jasno wynika, że nie można wydać decyzji wymierzającej 
podatek bez dowodów w sprawie. Podstawą do takiej decyzji nie mogą być ogólne informacje z internetu, muszą 
to być dane na temat konkretnego zdarzenia powodującego obowiązek podatkowy.

Ze względu na brak wstrzymania wykonalności decyzji nawet ewentualne uchylenie zaskarżonej decyzji 
przez wojewódzki sąd administracyjny postawiłoby podatnika w niezwykle trudnym położeniu, gdyż nie 
posiada on obecnie środków do życia, a ze względu na stuprocentowy stopień inwalidztwa nie może podjąć 
pracy i jest zdany na opiekę innych osób. Nawet wygrana przed WSA nie zagwarantuje podatnikowi zwrotu 
jego pieniędzy, gdyż ewentualnie złożona skarga kasacyjna do NSA opóźni uprawomocnienie korzystnego dla 
podatnika wyroku o około 3 lata.

Okoliczności przedmiotowej sprawy rodzą pytanie o faktyczne funkcjonowanie wprowadzonej do ordynacji 
podatkowej zasady in dubio pro tributario, która miała się odnosić nie tylko do rzeczywistych wątpliwości co 
do wykładni prawa, lecz także do wątpliwości dotyczących stanu faktycznego sprawy. Założeniem nowelizacji 
było to, że podatnik nie powinien być obciążany skutkami braku przeprowadzenia przez organ prawidłowego 
postępowania dowodowego. Wskutek stosowania zasady in dubio pro tributario organ nie może dokonywać 
dowolnej oceny dowodów na niekorzyść podatnika. W sytuacji, gdy zebrany materiał dowodowy budzi wątpli-
wości w sferze faktów mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, organ powinien przyjąć wersję 
korzystną dla podatnika. Nadmienić przy tym trzeba, że nie jest to jedyny przypadek, kiedy zgłosił się do mnie 
obywatel dotknięty niestosowaniem przez organy podatkowe zasady rozstrzygania wątpliwości w sprawie na 
korzyść podatnika.
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Drugim problemem, który pojawił się na kanwie przedstawionej tu sprawy, jest zbyt szybkie wszczęcie 
postępowania egzekucyjnego przez organy podatkowe i brak zawieszenia wykonania decyzji do czasu rozpo-
znania sprawy przez wojewódzki sąd administracyjny. W sytuacjach takich jak ta obywatel, który ma orzeczony 
stuprocentowy stopień inwalidztwa i nie jest zdolny do podjęcia pracy zarobkowej, ze względu na wszczętą 
egzekucję na podstawie decyzji, która może przecież zostać uchylona przez wojewódzki sąd administracyjny, 
zostaje pozbawiony środków do życia i opieki lekarskiej jeszcze przed prawomocnym zakończeniem postępowa-
nia sądowoadministracyjnego. Ze względu na długi czas trwania postępowań przed WSA i NSA tak naprawdę 
dopiero po wielu latach obywatel ma szanse na odzyskanie swoich pieniędzy.

Mając na uwadze przedstawione tu kwestie, chciałbym zwrócić uwagę na faktyczne stosowanie przez or-
gany podatkowe zasady in dubio pro tributario oraz możliwość szerszego stosowania instytucji zawieszania 
wykonalności decyzji w przypadku złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w stosunku 
do obywateli znajdujących się w szczególnym położeniu ekonomicznym, takich jak osoby niepełnosprawne, 
inwalidzi czy osoby pobierające rentę, które do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu 
sądowoadministracyjnym zostają pozbawione środków do życia.

Łączę wyrazy szacunku 
Tadeusz Kopeć
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Tadeusza Kopcia

Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Działając w imieniu Stowarzyszenia Ochrony przed Negatywnymi Skutkami Działalności Górniczej na 

Terenie Ziemi Śląska Cieszyńskiego, chciałbym zwrócić uwagę na problematykę związaną z likwidacją Kopalni 
Węgla Kamiennego „Morcinek” w Kaczycach, w szczególności na skutki tej decyzji w postaci planów prowa-
dzenia podziemnej eksploatacji węgla kamiennego na tym terenie przez podmioty z kapitałem zagranicznym 
oraz na brak odpowiednich uregulowań w prawie polskim dotyczących szkód górniczych.

Budowę Kopalni Węgla Kamiennego „Morcinek” w Kaczycach (dalej: KWK „Morcinek”) rozpoczęto w la-
tach 1977/1978, kiedy to ówczesne władze zadecydowały o intensywnej rozbudowie przemysłu węglowego. 
Podkreślić należy, że chociaż perspektywiczne zasoby węgla były obiecujące, to jednak rozpoznanie złoża 
było zbyt mało dokładne, by ściśle określić ilość węgla w złożu i jego charakterystykę. Przyczyną rozpoczęcia 
budowy bez pełnego rozpoznania złoża był fakt, że w bezpośrednim rejonie granicy państwowej znajdowały się 
zabudowania szybów głównych czechosłowackiej kopalni ČSM i istniało realne zagrożenie, że czechosłowackie 
kopalnie mogą zwrócić się z eksploatacją w kierunku polskiej granicy lub nawet zacząć podbierać węgiel z pol-
skich złóż. Przedstawiciele czechosłowackich kopalni zwrócili się do Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej 
o przyznanie polskiego złoża kopalni w Czechosłowacji po zachodniej stronie Olzy. Wobec powyższego bu-
dowę szybów prowadzono równolegle z rozpoznawaniem złoża, nawet otwory badawcze dla szybów nie były 
wiercone w osi szybów, tylko obok, równolegle z ich głębieniem, podczas gdy dokumentacja szybów była 
opisywana odcinkami. KWK „Morcinek” została oddana do eksploatacji na Barbórkę dnia 4 grudnia 1986 r. 
Zważyć należy, że KWK „Morcinek” inwestycyjnie w latach późniejszych nigdy nie była ukończona, o czym 
świadczy fakt, że kopalnia nie posiadała szybu wentylacyjnego peryferyjnego. KWK „Morcinek” w okresie 
maksymalnego zatrudnienia liczyła około 3 tysięcy pracowników.

30 października 1998 r., a więc zaledwie po 12 latach prowadzenia eksploatacji, zakończono wydobycie 
węgla i rozpoczęto proces likwidacji KWK „Morcinek”, który został zakończony w roku 2001. W naszej ocenie 
likwidacja nowoczesnej, posiadającej infrastrukturę powierzchniową kopalni, bez wcześniejszego zakończenia 
trwających inwestycji górniczych, była całkowicie nieracjonalną decyzją.

KWK „Morcinek” została zamknięta, co pociągnęło za sobą katastrofalne skutki dla lokalnej społeczności, 
ale osoby odpowiadające za podjęcie tej nieracjonalnej z punktu widzenia ekonomicznego i społecznego decyzji 
nie zostały w żaden sposób pociągnięte do odpowiedzialności.

Ponadto według naszej wiedzy likwidacji kopalni dokonano niezgodnie z opracowaną przez Akademię 
Górniczo-Hutniczą w Krakowie technologią likwidacji szybów, przewidującą zasypanie ich odpowiednim 
materiałem podsadzkowym, co tym samym umożliwiałoby odzyskanie szybów i powrót do eksploatacji 
w przypadku korzystnej koniunktury na węgiel koksowy. Wbrew opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji 
zdewastowano szyby bez możliwości ich odtworzenia razem z urządzeniami wyciągowymi, czego skutkiem 
jest niepowetowana strata w majątku Skarbu Państwa, wynikająca ze zniszczenia nowoczesnej infrastruktury 
górniczej i braku możliwości odzyskania szybów. W naszej ocenie wobec osób odpowiedzialnych za prowadze-
nie likwidacji szybów w KWK „Morcinek” prokuratura powinna wszcząć postępowania wyjaśniające, które 
powinno wyjaśnić przyczyny zasypania szybów niezgodnego z opracowaną technologią, które w konsekwencji 
uniemożliwiło powrót do eksploatacji złóż kopalni w przyszłości.

Znamienne przy tym jest to, że w 1999 r., a więc w niecały rok od rozpoczęcia procesu likwidacji KWK 
„Morcinek”, przedstawiciele czeskich kopalni podjęli próbę zakupu KWK „Morcinek”, do czego ostatecznie 
nie doszło z uwagi na zachowanie spokoju wśród lokalnej społeczności.

W 1999 r., czyli zaraz po rozpoczęciu procesu likwidacji KWK „Morcinek”, została zarejestrowana 
w Katowicach spółka pod nazwą Karbonia sp. z o.o. Właścicielem 100% udziałów w Karbonia sp. z o.o. są 
spółki z udziałem kapitału czeskiego. Spółka ta czyniła liczne starania o uzyskanie koncesji na rozpoznanie 
złoża na terenie byłej KWK „Morcinek”, które ostatecznie otrzymała (złoże było rozpoznane dla kopalni 
„Morcinek”), a obecnie, z różnym zaangażowaniem – w zależności od sytuacji politycznej w Polsce – czyni 
starania o uzyskanie koncesji na wydobycie w obszarze górniczym KWK „Morcinek”. Obecnie Karbonia 
sp. z o.o. należy do międzynarodowej firmy New World Resources Plc, jednego z czołowych producentów 
węgla kamiennego w Europie.
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W tym miejscu chciałbym przedstawić kilka szacunkowych danych dotyczących kopalni „Morcinek”:
– koszt likwidacji – dewastacji to około 60 mln PLN,
– zasoby operatywne to około 200 mln ton, tj. o wartości około 100 mld PLN,
– koszt budowy kopalni to około 1,5 mld PLN,
– złoża „Morcinek” to zasoby węgla koksującego najwyższej jakości typu 34, 35, 37, 42.
Złoża węgla koksującego w JSW i KWK „Morcinek” są jedynym miejscem jego występowania w Europie, 

jeśli nie liczyć Ukrainy.
W latach po likwidacji KWK „Morcinek” do chwili obecnej, a więc przez ponad 16 lat, prowadzona jest 

eksploatacja górnicza po stronie czeskiej, czego skutkiem są szkodliwe wpływy na terenie miejscowości poło-
żonych w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Wpływy te są efektem osiadania wynikającego z eksploatacji 
i odwadniania. Szczególnie drastyczne jest występowanie silnych wstrząsów górniczych na obszarze gmin 
Hażlach i Zebrzydowice, co powoduje największe szkody. Mieszkańców tych gmin dotyka brak poczucia bez-
pieczeństwa, wynikający z realnego zagrożenia oraz zniszczenia lub wręcz utraty miejsca zamieszkania, a co 
za tym idzie – z drastycznego pogorszenia sytuacji finansowej. Występowanie szkód górniczych i przyspieszona 
degradacja budynków mieszkalnych mają niebagatelny wpływ na poziom życia użytkowników. Szczególnie 
widoczne jest to w obniżeniu wartości nieruchomości, w sytuacji jednoczesnej konieczności ponoszenia na-
kładów finansowych na powtarzające się remonty i naprawy.

Dochodzenie przez mieszkańców Rzeczypospolitej, dotkniętych szkodami górniczymi wynikającymi z eks-
ploatacji złóż węgla przez czeskie kopalnie, odszkodowań od czeskich przedsiębiorstw górniczych jest bardzo 
trudne, a obywatele polscy są w takich sprawach traktowani przedmiotowo. Zarówno na szczeblu krajowym, 
jak i na szczeblu międzynarodowych porozumień brakuje jakichkolwiek procedur skutecznego dochodzenia 
odszkodowań. Interesu społeczności lokalnej nie zabezpiecza aktualne prawo geologiczno-górnicze, ponieważ 
nie obejmuje ono nawet definicji szkody górniczej.

DMK (Dwustronna Międzyrządowa Komisja ds. eksploatacji węgla kamiennego w rejonie wspólnej pol-
sko-czeskiej granicy państwowej), w tym polscy przedstawiciele w tej komisji, nie wykazują właściwego, 
skutecznego działania ani determinacji w sprawie właściwego reprezentowania społeczności strony polskiej.

Na podstawie wieloletniej działalności naszego stowarzyszenia zwracamy uwagę: na ogólne braki kompeten-
cyjne i dokumentacyjne w zakresie wyznaczania terenu górniczego i określenia odporności dynamicznej obiek-
tów na wstrząsy górnicze, na brak polskich urządzeń sejsmograficznych w gminach Hażlach i Zebrzydowice, 
na brak określenia w strefie transgranicznej wymaganych opracowań wpływu na środowisko, na brak po-
działu kompetencji pomiędzy DMK a urzędem górniczym, wojewodą, gminami, Ministerstwem Środowiska, 
Ministerstwem Energii, Ministerstwem Gospodarki oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Wymienione 
powyżej uwagi nabierają szczególnego znaczenia w aspekcie opracowywanych aktualnie planów zagospoda-
rowania przestrzennego gmin Hażlach i Zebrzydowice.

Mając na uwadze wyżej wymienione problemy, a w szczególności plany eksploatacji przez czeskie kopalnie 
złoża znajdującego się na terenie byłej KWK „Morcinek” oraz działalność wydobywczą czeskich kopalni, której 
niekorzystne oddziaływanie w postaci szkód górniczych dotyka mieszkańców Rzeczypospolitej na terenach 
przygranicznych, zwracamy uwagę na konieczność objęcia znowelizowanym prawem geologiczno-górniczym 
następującej tematyki:

– ochrony bogactw naturalnych jako bogactw narodowych podlegających szczególnej ochronie przed ka-
pitałem zagranicznym,

– skutków eksploatacji górniczej prowadzonej przez przedsiębiorstwa górnicze na terenie państw sąsiadu-
jących z Polską, w szczególności wpływów takiej eksploatacji i szkód górniczych na terenach znajdujących się 
po stronie polskiej.

W konkluzji całego niniejszego pisma i wyszczególnionych problemów, uwag i obaw, chcielibyśmy postawić 
kardynalne pytanie – o kapitalnym znaczeniu dla społeczności lokalnej strefy transgranicznej gmin Hażlach 
i Zebrzydowice – dotyczące przyszłości KWK „Morcinek” i ewentualnej możliwości ponownego rozpoczęcia 
wydobycia wysokiej jakości węgla przez podmioty z polskim kapitałem.

Z poważaniem 
Tadeusz Kopeć
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Tadeusza Kopcia

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Szanowny Panie Ministrze!
Mając na uwadze bardzo skomplikowaną sytuację w zakresie działalności górniczej na obszarze gmin Hażlach 

i Zebrzydowice, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie informacji oraz zajęcie stanowiska w kwestii 
wyznaczenia terenu górniczego na obszarze tych gmin w związku z działalnością spółki NWR Karbonia SA.

Złoże Morcinek 1 (numer systemowy WK 16329) zlokalizowane w gminach Hażlach i Zebrzydowice zostało 
udokumentowane przez NWR Karbonia SA w ramach koncesji 13/2013/p na rozpoznanie złoża węgla kamiennego 
w obszarze Morcinek 1. Dokumentacja geologiczna została złożona i przyjęta bez zastrzeżeń przez ministra śro-
dowiska i inne organy geologiczne w dniu 8 listopada 2012 r., decyzją DGK kzk4741-92/8082/28/44412/11/MW.

Zamierzone prace geologiczne wyszczególnione w pkcie 4 nie zostały wykonane do chwili obecnej. Zwracam 
się z pytaniem, na podstawie jakich prac geologicznych rozpoznano szczegółowe złoże Morcinek 1 w kategorii 
A, B, C1 i C2.

W gminach Zebrzydowice i Hażlach złoże Morcinek 1 uwidocznione jest w Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego na wniosek spółki pod firmą NWR Karbonia SA. W dniu 30 
października 2013 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach wszczęła postępowanie admi-
nistracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego 
na wykonaniu rozpoznania złoża węgla kamiennego Morcinek 1.

W związku z powyższym zwracam się z pytaniem: skoro Morcinek 1 jest już szczegółowo udokumentowane, 
a spółka Karbonia jest nadal w posiadaniu koncesji na rozpoznanie złoża Morcinek 1 do 31 grudnia 2017 r., to 
w jakim celu zostało wszczęte wskazane postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach? Co stanowi przedmiot rozpoznania przez NWR Karbonia SA. na podstawie 
aktualnej, siódmej decyzji zmieniającej koncesję n 13/2003/p?

W dniu 20 marca 2013 r. wszczęto postepowanie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Wydobywanie metodą 
podziemną węgla kamiennego ze złoża Morcinek 1”, na wniosek Karbonii zawieszone.

Aby uzyskać pełny obraz, należy wskazać następujące okoliczności:
– nadal prowadzone jest odwadnianie zasobów byłej kopalni Morcinek na wskazanym obszarze;
– zgodnie z wydaną koncesją eksportowany jest metan z obszaru byłej kopalni Morcinek;
– od roku 2006 nadal prowadzona jest eksploatacja węgla kamiennego w filarze granicznym po stronie 

Republiki Czeskiej za zgodą DMK (Dwustronna Międzynarodowa Komisja ds. współpracy przy eksploatacji 
złóż węgla kamiennego w rejonie wspólnej czesko-polskiej granicy państwowej), bez wyznaczenia granic za-
sięgu wpływów tej eksploatacji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie osiadania terenu, wstrząsów 
górniczych, zmian stosunków wodnych.

– następuje oddziaływanie transgraniczne, związane nie tylko z eksploatacją w górniczej strefie ochronnej 
(filarze granicznym), lecz także z innymi podmiotami spółki NWR OKD SA, w postaci wstrząsów o znacznej 
sile, powodujących uszkodzenia obiektów budowlanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Występowanie 
szkód górniczych i przyspieszona degradacja budynków mieszkalnych mają niebagatelny wpływ na poziom 
życia użytkowników. Jest to szczególnie widoczne w przypadku obniżenia wartości nieruchomości i koniecz-
ności równoczesnego ponoszenia nakładów finansowych ze względu na powtarzające się remonty i naprawy.

– ze względu na brak odpowiednich uregulowań prawnych, w tym porozumień międzynarodowych, docho-
dzenie przez mieszkańców Rzeczypospolitej dotkniętych szkodami górniczymi, wynikającymi z eksploatacji 
złóż węgla przez czeskie kopalnie, odszkodowań od czeskich przedsiębiorstw górniczych jest niezwykle trudne.

Tak więc na obszarze gmin Zebrzydowice i Hażlach mamy do czynienia ze zjawiskami górniczymi (przede 
wszystkim z silnymi wstrząsami górniczymi), które już na tym etapie wymagają wyznaczenia terenu górniczego. 
Odpowiedzialność za wszystkie szkody ponosi spółka NWR Karbonia SA, która zakłada realizację wydobycia 
węgla kamiennego w obszarze Morcinek 1 z wykorzystaniem infrastruktury kopani ČSM zlokalizowanej na 
terenie Republiki Czeskiej. Prowadzi ona działania górnicze polegające na udostępnianiu złoża oraz infrastruk-
tury byłej KWK Morcinek. Kopalnia ČSM, podobnie jak NWR Karbonia SA, należy do tego samego koncernu 
NWR, którego aktualnie większościowym udziałowcem jest AHG-Ad Hok Group, bez udziału państwowego. 
Zdaję sobie sprawę z luki prawnej w ustawie – Prawo geologiczne i górnicze, lecz bez możliwości zastosowania 
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prawa polskiego do obszarów narażonych na skutki opisanej eksploatacji oraz bez rzetelnej decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach nie będzie możliwe wydanie poprawnych decyzji administracyjnych, jak również 
właściwe zabezpieczenie interesów narodowych i społecznych w zakresie ochrony środowiska i mienia.

Art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, iż w planie miejscowym określa 
się obowiązkowo m.in. granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, usta-
lonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych.

Działająca od półtora roku w pełnym składzie Dwustronna Międzynarodowa Komisja ds. współpracy przy 
eksploatacji złóż węgla kamiennego w rejonie wspólnej polsko-czeskiej granicy państwowej, zwana dalej DMK, 
została powołana na podstawie porozumienia z dnia 2 grudnia 1984 r. zawartego w Katowicach pomiędzy rząda-
mi Polski i Czechosłowacji w czasach, kiedy kopalnie Morcinek i ČSM były własnością państwową, a kluczową 
i sporną kwestią był problem eksploatacji w filarze granicznym, zwanym górniczą strefą ochronną. Analizując 
powyższe porozumienie, stwierdzić musimy, iż na przestrzeni ostatnich 10 lat art. 3 porozumienia realizowa-
ny był w stopniu niedostatecznym. Art. 7 porozumienia stanowi z kolei, że wszystkie roboty udostępniające 
wybierkowe mogą być prowadzone za zgodą i na warunkach DMK. Poważne wątpliwości budzi to, w jakiej 
formie ma być wydana – i czego ma dotyczyć – zgoda na eksploatację. Dalej stwierdza się w porozumieniu, że 
urzędy górnicze umawiających się stron będą współpracować w swoich działaniach statutowych. 

W tym kontekście należy postawić następujące pytanie: skoro obszar górniczy obejmuje tereny do granicy 
państwowej po stronie czeskiej, to dlaczego nie został ustanowiony obszar górniczy na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej? Jednym ze statutowych obowiązków DMK jest obowiązek ustanowienia granic eksploatacji górniczej.

Zasady rozliczeń finansowych z tytułu usuwania szkód górniczych reguluje załącznik nr 2, który obecnie 
uznać należy za nieefektywny. Został on sporządzony w zupełnie innych okolicznościach faktycznych, gdy 
przedsiębiorstwa górnicze były własnością państwową, i nie obejmuje swym zakresem uszczerbków majątko-
wych, które obecnie ponoszą obywatele polscy zamieszkali na terenach przygranicznych z winy czeskich kopalni.

Mając na uwadze brak efektywności Dwustronnej Międzynarodowej Komisji ds. współpracy przy eksplo-
atacji złóż węgla kamiennego w rejonie wspólnej polsko-czeskiej granicy państwowej, która działa na podstawie 
archaicznego porozumienia, nieregulującego obecnych problemów gospodarczo-społecznych, należy postawić 
pytanie o zasadność dalszej działalności komisji, zwłaszcza w sytuacji, gdy posiadamy wyspecjalizowane or-
gany państwowe, które są kompetentne w tej dziedzinie, a po obu stronach granicy polsko-czeskiej działa ten 
sam przedsiębiorca prywatny, którego reprezentantem na terenie Rzeczypospolitej jest NWR Karbonia SA.

Z wyrazami szacunku 
Tadeusz Kopeć
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Mamątowa

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 12 lutego 2016 r. na dziesiątym posiedzeniu Senatu RP zostało złożone przeze mnie oświadczenie 

w sprawie niezapłaconego wynagrodzenia właścicielowi zakładu ZRI za roboty elektryczne przy budowie pa-
wilonu handlowo-usługowego w O. Odpowiedź na ww. oświadczenie wskazuje, iż w sprawie nieprawidłowości 
działań prokuratury właściwszym organem będzie prokuratur generalny, do którego owo oświadczenie także 
zostało skierowane.

W efekcie tej interwencji pokrzywdzony pan A. S. został powiadomiony przez prokuratora rejonowego w O. 
o wszczęciu na nowo umorzonego śledztwa. Radość pana A. nie trwała jednak długo. Jak się okazuje, Prokuratura 
Rejonowa w O. bardzo opieszale prowadzi śledztwo, a prokurator nadzorujący to dochodzenie ostentacyjnie 
snuje przepuszczenia, iż zostanie ono ponownie umorzone. Mimo dostarczenia przez pokrzywdzonego w czerw-
cu 2016 r. komendantowi Policji w O. dodatkowych dokumentów świadczących o wielu nieprawidłowościach, 
a wręcz czynach przestępczych polegających na fałszowaniu dokumentów użytych w rozprawie sądowej, wraz 
z prośbą o przekazanie ich funkcjonariuszowi Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją 
KMP w O., do dnia dzisiejszego nie uzyskał on w tym zakresie żadnej odpowiedzi. Wniosek o możliwość 
wglądu w akta prowadzonego śledztwa również pozostaje bez odpowiedzi.

Uważam, że sprawa pana A. S. wywołuje wiele wątpliwości. Błędy popełniane przez prokuraturę w trakcie 
dochodzenia w moim przekonaniu wynikają z matactw dokonanych przez spółki (…) i (…), a wszelkie wątpli-
wości działają na korzyść tych firm, uniemożliwiając tym samym sprawiedliwe i rzetelne wyjaśnienie sprawy 
pokrzywdzonego A. S.

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o wnikliwe zbadanie sprawy, o sprawdzenie przyczyn 
bezczynności Prokuratury Rejonowej w O. oraz Komendy Miejskiej Policji w O., jak również o interwencję 
w tej sprawie.

Z poważaniem 
Robert Mamątow
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Marka Martynowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela

Szanowny Panie Ministrze!
Bardzo proszę o ustosunkowanie się do załączonego listu pana W. S. Wiem, że tego typu problemy dotyczą 

wielu rolników z Polski. 
Dlatego bardzo proszę o udzielenie na przykładzie tego konkretnego gospodarstwa rolnego odpowiedzi na 

pytanie, czy ministerstwo rolnictwa planuje jakiekolwiek rozwiązania systemowe, które pomagałyby rolnikom 
w trudnych sytuacjach finansowych w związku z nakładanymi karami.

Z poważaniem 
Marek Martynowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Ja niżej podpisany parlamentarzysta, senator RP, zwracam się z wnioskiem o wsparcie w sprawie dotyczącej 

budowy drogi S6 i szlaków pieszo-rowerowych na terenie gminy Goleniów.
Zwracam się z prośbą o informację na temat planowania i wykonania budowy drogi S6 w okolicach gminy 

Goleniów z zabezpieczeniem społecznych potrzeb przemieszczania się. Mieszkańcy Białunia, Miękowa i Żółwiej 
Błoci zwrócili się do mnie z prośbą o wsparcie ich działań w zakresie budowy ścieżki rowerowej nad nową 
drogą S6 Szczecin – Gdańsk. Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca Miękowo z Goleniowem jest niezbędna dla za-
pewnienia bezpieczeństwa i rozwoju ekologicznego transportu. Mieszkańcy małych miejscowości położonych 
wokół Goleniowa przekonują, że jest to ważny element lokalnego bezpieczeństwa w powiecie goleniowskim i na 
terenie gminy Goleniów. Drogą tą dzieci podążają do szkoły, dorośli do pracy na terenie Goleniowa, a także do 
pociągu i autobusu odjeżdżających z Goleniowa do Szczecina, Kołobrzegu i Świnoujścia. Jest to ponadto teren 
popegeerowski, na którym wiele osób nie osiąga wysokich dochodów i przejazd rowerem jest często jedyną 
dostępną możliwością transportu. Z tego powodu trzeba zapewnić im bezpieczeństwo.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku mieszkańców gminy Goleniów. Proszę też o informację, w jaki 
sposób projekt budowy konsultowany był z lokalną społecznością i czy można na obecnym etapie działań za-
pewnić o budowie ścieżki rowerowej na odcinku Miękowo – Białuń.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Napieralski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Ja niżej podpisany parlamentarzysta, senator RP, zwracam się z wnioskiem o wsparcie w sprawie dotyczą-

cej poprawy stanu peronów w miejscowościach na Pomorzu Zachodnim ze szczególnym uwzględnieniem linii 
kolejowej Szczecin –Wrocław.

W czasie dyżurów senatorskich mieszkańcy skarżą się na fatalny stan peronów i niedostosowanie ich do 
nowoczesnych pociągów. Problem ten dotyka m.in. mieszkańców Chojny wsiadających do pociągów w tej 
miejscowości. Problemem jest także niski peron na stacji Szczecin Podjuchy. Wsiadanie do pociągu jest proble-
matyczne dla seniorów, małych dzieci oraz osób podróżujących z wózkami dziecięcymi czy rowerami.

Proszę o uwzględnienie przebudowy peronów i dostosowanie ich do potrzeb dzisiejszych czasów. Proszę 
o informację, na jakim etapie są prace przy modernizacji peronów na szlakach Pomorza Zachodniego ze 
szczególnym uwzględnieniem linii kolejowej: Szczecin – Gryfino – Widuchowa – Chojna – Mieszkowice – 
Boleszkowice – Wrocław.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Napieralski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Obremskiego

Oświadczenie skierowane do minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej

Szanowna Pani Minister!
Zgłosiła się do mnie osoba będąca od kilku dni bez wyraźnej przyczyny nękana SMS-ami pochodzącymi 

z tzw. numerów premium, tj. takich, pod które wysłana wiadomość kwalifikuje się jako SMS Premium. Osoba 
ta sądzi, iż SMS-y te miały sprowokować ją do odpisania na wskazany numer, a tym samym spowodować na-
rażenie się na koszty. Dodam, że sprawa była dość inteligentnie, ale i perfidnie przygotowana pod względem 
psychologiczno-marketingowym. SMS-y nie sprawiały wrażenia profesjonalnych, lecz pisanych jakoby prywat-
nie. Były one mocno nacechowane erotycznie i adresowane imiennie – do osoby, która ponad 10 lat wcześniej 
była abonentem tego numeru (numer „dziedziczony” w rodzinie). Po zbadaniu sprawy przez pracownika mojego 
biura, czyli odnalezieniu tematycznych artykułów w archiwach prasy oraz konsultacjach z firmą z branży, 
wydaje się jasne, że mamy ostatnio do czynienia z plagą tego typu działań zmierzających do wyłudzeń kwot 
za pośrednictwem SMS Premium czy SMS MT (subskrybowane SMS, za których odbieranie się płaci).

Problemem jest fakt, iż ofiarami tego typu praktyk padają osoby, które nie są świadome zawierania umowy 
i nie miały zamiaru jej zawierać. Nawet wypisanie się z takiej usługi wymaga wysłania płatnych SMS-ów – 
wiąże się z to kosztem od kilku do kilkudziesięciu złotych. Do tego dochodzi problem ze ściganiem tego typu 
działań. Z lektury forów internetowych wynika, że Policja nie jest skłonna ścigać tego typu działań, jeśli nie 
wyłudzono kwoty ponad 200 zł od jednej osoby.

Szanowna Pani Minister, czy rozważa Pani wprowadzenie obostrzeń mających uchronić abonentów – zwłasz-
cza tych mniej świadomych, np. starszych – przed tego typu praktykami, np. obowiązek odblokowania tego typu 
usług raz w roku? Czy pośrednictwo w takim procederze dużych firm telekomunikacyjnych (przekazywanie 
płatności) nie daje jakichś innych możliwości ukrócenia tych praktyk?

Z wyrazami szacunku 
Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Obremskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Mimo poprawiającego się stanu dróg ciągle daleko nam do zadowalającego poziomu infrastruktury, zbli-

żonego do naszych zachodnich sąsiadów. Kłopotliwym przypadkiem z pewnością jest droga nr 18, długo już 
czekająca na stan odpowiadający mianu autostrady.

Droga ta pełni istotną funkcję z uwagi na swoje położenie strategiczne: stanowi część III korytarza trans-
portowego T-ENT biegnącego od Drezna poprzez Olszynę, Wrocław, Katowice i Lwów do Kijowa, a ponadto 
jest najszybszym połączeniem między Berlinem a Wrocławiem. Jej stan, zwłaszcza na odcinku od granicy do 
autostrady A4, pozostawia wiele do życzenia, o czym może świadczyć popularne wśród kierowców określenie 
„betonowe schody Europy”. Jej jezdnia jest spękana, wykruszona, miejscami połatana. Fatalny stan nawierzchni 
sprawia, że na 70-kilometrowym odcinku wprowadzono ograniczenie prędkości do 70 km/h.

Poprawa stanu technicznego tej drogi jest niezbędna z kilku względów. Jej strategiczne umiejscowienie zaraz 
za granicą, częste użytkowanie, szczególnie przez osoby z zagranicy – to wszystko przyczynia się do spadku 
reputacji Polski i wytworzenia stereotypowego spojrzenia na całość dróg w Polsce. Zły stan techniczny drogi 
zwiększa występujące na niej zagrożenia, co jest potęgowane przez jej usytuowanie. Prowadzi to do wysokiego 
niezadowolenia kierowców i ogranicza możliwości rozwoju gospodarczego przygranicznych powiatów i gmin.

Mimo licznych deklaracji i programów inwestycyjnych zakładających remont drogi jej stan niestety nie 
ulega poprawie. Z tych powodów uprzejmie Pana proszę o bezpośrednią interwencję i podjęcie działań, które 
pozwolą zmienić sytuację na autostradzie A18. Kiedy można się spodziewać realnej poprawy warunków jazdy 
na autostradzie A18?

Z wyrazami szacunku 
Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Obremskiego

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Zgłosił się do mnie w ostatnim czasie znany mi ksiądz, chcąc opisać mi pewną sytuację. Otóż postanowił 

on odwiedzić swojego parafianina, który, mówiąc kolokwialnie, trafił do więzienia.
Informacje o trybie organizacji widzeń w więzieniu, które mi przekazał, wprawiły mnie w zdumienie, 

dlatego też pragnę poruszyć ten temat. Według relacji, aby w ogóle móc umawiać się na widzenia, należy na-
wiązać kontakt korespondencyjny z więźniem, tak by ten wyraził wolę widzenia. Sama procedura wydaje się 
być oczywista, ale czas jej realizacji to było około miesiąca.

Aby doprowadzić do skutku odwiedziny, należało w odpowiednim dniu zarejestrować się w więzieniu. Aby 
mieć szanse na obsłużenie, do kolejki należało się zgłosić już o godzinie 5.00 rano. Dla osób, które przychodzą 
później, nie wystarcza miejsc w rejestracji. Procedura zapisów zaczyna się o godzinie 7.00, a kończy około 9.00, 
jednak zapisani odwiedzający nie znają godziny widzenia, nie wiedzą, kiedy przyjdzie ich kolej, więc muszą 
cierpliwie czekać, będąc non stop do dyspozycji, nawet cały dzień.

Oczywiście zdaję sobie sprawę, że charakter ośrodka, jakim jest więzienie, wymaga określonych procedur. 
Czy jednak jest to jednostkowy przypadek, czy sytuacja powszechna? Czy w dobie cyfryzacji i szerokiego 
postępu nie ma możliwości, aby z myślą przede wszystkim o odwiedzających usprawnić cały proces?

Z wyrazami szacunku 
Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Obremskiego

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Obywatele odwiedzający moje biuro senatorskie zwrócili ostatnio moją uwagę na proceder być może wy-

magający zmiany w prawie. Sprawa dotyczy profesjonalnego handlu używanymi samochodami.
Handlem tym zajmuje się wiele podmiotów, w tym również te, które powinny być poza wszelkim podej-

rzeniem o nieuczciwość, czyli komisy przy autoryzowanych stacjach obsługi czy salonach samochodowych. 
Wartość używanego samochodu w dużej mierze zależy od jego historii wypadków, często nieznanej obecne-
mu właścicielowi, bo wynikającej z całej historii użytkowania tego pojazdu. Komisy często zlecają (lub same 
wykonują w ramach większych podmiotów) kompleksowe badania samochodów, które zamierzają odkupić, 
w związku z czym dysponują dość profesjonalną wiedzą o stanie auta, którą niekoniecznie chcą się dzielić 
z potencjalnymi nabywcami. W efekcie auto, które komis kupił po niskiej cenie, uwzględniając, często pisemną, 
historię jego wypadków, jest następnie sprzedawane jako auto „po drobnych kolizjach lakierniczych”. Według 
mych rozmówców w prawie niemieckim takie postępowanie automatycznie podlega pod specjalny paragraf, 
a w prawie polskim ewentualnie może skutkować procesem w sprawie oszustwa, przy czym wymagałoby to 
skomplikowanego postępowania wszczętego z powództwa osoby poszkodowanej.

Szanowny Panie Ministrze, czy taki proceder jest Panu znany i czy rozważa się wprowadzenie sankcji za 
niedotrzymanie standardów uczciwości?

Z wyrazami szacunku 
Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Obremskiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
„Gazeta Wrocławska” z dnia 19 października 2016 r. donosi o bardzo złej sytuacji dolnośląskich pacjentów 

cierpiących na WZW typu C wywołane przez wirusa HCV nazywanego cichym zabójcą. W przypadku tej 
choroby ważna jest szybkość leczenia – nieleczona prowadzi do marskości wątroby lub raka wątroby. Obecnie 
ponad 400 Dolnoślązaków czeka na leczenie, ale pieniędzy w tym roku wystarczy na leczenie jedynie 109 z nich. 
Wynika to z dużych dysproporcji w podziale środków na leczenie. I tak np. na terenie województwa mazowiec-
kiego przeznaczono na ten cel 66 milionów zł w tym roku, a w województwie dolnośląskim jedynie 17 milionów.

Panie Ministrze, terapia jest bardzo droga (około 100 tysięcy zł za lek). Pacjenci do niedawna praktykowali 
kupowanie na własną rękę leków generycznych w Pakistanie i Indiach oraz ściąganie ich do Polski. Koszt takiego 
leku wynosił tylko około 3 tysięcy zł, zaś pacjent nie obciążał budżetu kwotą leku podawanego w Polsce. Jeśli 
wierzyć doniesieniom medialnym, ostatnio znacznie utrudniono dostęp do leków z Indii i Pakistanu. Narzucono 
dodatkowe wymogi certyfikowania sprowadzanych leków, co czyni import na własne potrzeby (w ramach jednej 
kuracji) praktycznie niemożliwym.

Szanowny Panie Ministrze, w jaki sposób i kiedy planuje Pan rozwiązać problem z dostępem do leku na 
WZW typu C dla chorujących obywateli RP?

Pozostaję z szacunkiem 
Jarosław Obremski



197
29. posiedzenie Senatu w dniach 3 i 4 listopada 2016 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 29. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Krystiana Probierza

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań mających na celu uściślenie przepisów dotyczących fi-
nansowania ze środków publicznych szkół niepublicznych, nierealizujących obowiązku szkolnego.

Problem dotowania szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, które nie realizują obowiązku 
szkolnego (a zatem głównie szkół dla dorosłych), był już wielokrotnie poruszany, były również podejmowane 
kroki mające na celu uściślenie przepisów oraz wykluczenie przypadków wyłudzeń środków publicznych. 
W moim odczuciu problem ten nadal nie jest jednak do końca rozwiązany.

Obecne rozwiązania prawne warunkują otrzymanie dotacji przez szkoły dla dorosłych uczestnictwem ucznia 
w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, potwierdzonym podpisem na liście obecności. Organy 
dotujące (jednostki samorządu terytorialnego) uzyskały prawo do kontroli obecności poprzez analizę i weryfi-
kację tych list. Zdaniem samorządowców obecne przepisy nadal pozostawiają pole do nadużyć ze strony szkół 
niepublicznych, bowiem uprawnienia samorządów w zakresie kontroli są niewystarczające, a przyjmowane 
metody kontroli są często zaskarżane przez szkoły niepubliczne.

Uważam, że sama lista obecności uczniów na zajęciach nie jest w pełni wiarygodnym dowodem ich uczest-
nictwa, gdyż ujawniane były już przypadki fałszowania takich list. W efekcie problem tzw. „martwych dusz” 
nie jest rozwiązany, a „nauka” wielu uczniów w szkole niepublicznej sprowadza się tylko do podpisania listy 
obecności, nie zaś do faktycznego pozyskiwania wiedzy na zajęciach. Ten stan rzeczy stwarza możliwość 
otrzymywania przez szkoły nienależnych środków z budżetów jst.

Jednym z rozwiązań tej sytuacji mogłoby być rozliczanie zasadności otrzymania dotacji przez szkołę nie-
publiczną poprzez zbadanie efektywności nauczania w szkole (mierzonej np. poziomem zdanych egzaminów). 
Ważne jest również zbadanie, czy środki z dotacji są wykorzystywane prawidłowo. Dane uczniów powinny 
być gromadzone na bieżąco, a nie tylko w czasie kontroli, i powinny umożliwiać efektywną ich weryfikację. 
Uniemożliwiłoby to m.in. wykazywanie tych samych uczniów jako przebywających równocześnie w szkołach 
w różnych gminach w Polsce (takie działanie często wykorzystują szkoły posiadające sieć placówek w całym 
kraju). Niezbędne do tego byłoby użycie narzędzi informatycznych.

Proszę o informację, czy toczą się prace nad przepisami regulującymi finansowanie ze środków publicznych 
szkół niepublicznych, nierealizujących obowiązku szkolnego, a także o informację o planowanych rozwiązaniach 
w tym zakresie. Uważam, że konieczne jest uszczelnienie prawa w tej kwestii tak, aby zapobiegać dalszym 
nadużyciom.

Z poważaniem 
Krystian Probierz
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Jadwigę Rotnicką i Piotra Florka

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
W związku z trwającymi pracami nad konstruowaniem budżetu państwa na rok 2017 dotarły do nas niepo-

kojące informacje o braku należytego zabezpieczenia poziomu dotacji celowych umożliwiających samorządowi 
województwa wielkopolskiego realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze pomocy 
społecznej. 

Dlatego zwracamy się do Pani Minister z prośbą o wyjaśnienie powodów drastycznego ograniczenia w 2017 r. 
wysokości środków przeznaczonych na finansowanie działalności ośrodków adopcyjnych oraz koordynowanie 
systemów zabezpieczenia społecznego.

Uzasadniony niepokój budzi wskazany przez wojewodę wielkopolskiego poziom środków dotacyjnych dla 
samorządu województwa wielkopolskiego wynikający z projektu ustawy budżetowej na rok 2017 w rozdziale 
85226 „Ośrodki adopcyjne”, który to poziom wynosi 861 tysięcy zł, co stanowi zaledwie 50% kwoty zaplano-
wanej na to zadanie w ustawie budżetowej na rok 2016 oraz niespełna 32% planu po zmianach na rok bieżący. 
Tak niski poziom dotacji stanowi poważne zagrożenie dla realizacji procedur adopcyjnych oraz stabilności 
i dalszego rozwoju prężnie działającego systemu adopcyjnego w Wielkopolsce.

Drastyczne ograniczenie wysokości dotacji celowej na rok 2017 przez wojewodę wielkopolskiego jest nie-
zrozumiałe tym bardziej, że wyniki kontroli przeprowadzonej w pierwszym półroczu bieżącego roku przez 
służby kontrolne wojewody w przedmiocie oceny wysokości środków przekazywanych na realizację zadania 
zleconego poszczególnym ośrodkom adopcyjnym na terenie województwa wielkopolskiego wskazały między 
innymi na zagrożenia polegające na braku zabezpieczenia określonych funkcji ośrodków adopcyjnych, a wy-
nikające z bardzo niskiego poziomu dotacji celowej.

Obawy o terminowe koordynowanie systemów zabezpieczenia społecznego w ramach świadczeń rodzinnych 
i świadczenia wychowawczego wywołał również niski poziom zabezpieczenia środków na rok 2017 w rozdzia-
le 85211 „Świadczenia wychowawcze” oraz w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”. Na poczet realizacji 
zadań związanych z koordynacją świadczenia wychowawczego samorząd województwa wielkopolskiego ma 
otrzymać w 2017 roku 284 tysiące zł, co stanowi 59% kwoty zaplanowanej na rok 2016. 

Skrajnym przejawem nieodpowiedzialności w planowaniu budżetu państwa na rok 2017 jest z kolei ujęcie 
w projekcie ustawy budżetowej kwoty 347 tysięcy zł przeznaczonej na koordynację świadczeń rodzinnych, 
stanowiącej zaledwie 12% planu ujętego w ustawie budżetowej na rok 2016. Efektem tak niskiego poziomu 
zaangażowania środków w budżecie państwa na rok 2017 przeznaczonych dla samorządu województwa wielko-
polskiego będzie ograniczenie pełnej i skutecznej ochrony praw gwarantowanych przez systemy zabezpieczenia 
społecznego.

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego samorząd województwa wielkopolskiego, wykonując zadania z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone ustawami, powinien mieć zabezpieczone w budżecie państwa dotacje celowe w wy-
sokości zapewniającej realizację tych zadań. Ponadto dotacje powinny być przekazywane z budżetu państwa 
w sposób umożliwiający pełne i terminowe wykonanie zlecanych zadań.

Mając na uwadze przedstawione kwestie, prosimy Panią Minister o udzielenie informacji o dokonanych 
zmianach w projekcie budżetu państwa na rok 2017, w poziomach dotacji celowych zaplanowanych dla samo-
rządu województwa wielkopolskiego na finansowanie działalności ośrodków adopcyjnych oraz koordynowanie 
systemów zabezpieczenia społecznego. Prosimy też o spowodowanie podjęcia niezbędnych działań zapewniają-
cych samorządowi województwa wielkopolskiego w roku 2017 środki na realizację zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej w obszarze pomocy społecznej i zagwarantowanie pełnego zaangażowania tych środków 
przez budżet państwa w projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok.

Jadwiga Rotnicka 
Piotr Florek
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

Oświadczenie dotyczy wydawania środków publicznych na Muzeum II Wojny Światowej. Działania wice-
premiera i ministra kultury i dziedzictwa narodowego budzą w tej materii moje wątpliwości.

Budżet muzeum na 2017 r. pozostał na poziomie z 2016 r. Przypomnę, że w lutym przyszłego roku ma na-
stąpić otwarcie placówki, co generować będzie kolejne koszty związane z zapewnieniem obiektowi ochrony, 
obsługi, ogrzewania itd. Pozostawienie finansowania na takim samym poziomie skutkować może paraliżem 
instytucji, co ograniczy lub uniemożliwi m.in. przynoszenie zysków w postaci sprzedanych biletów czy dzier-
żawy części przestrzeni.

Operacja połączenia Muzeum II Wojny Światowej w Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 przeprowadzana 
w sposób generujący m.in. społeczne protesty ‒ której wynikiem jest zaskarżenie przez rzecznika praw obywa-
telskich do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarządzenia ministra kultury o połączeniu 
placówek ‒ rodzi mój niepokój o to, iż podyktowana jest przede wszystkim chęcią wymiany kierownictwa. 
Przypomnę, że powołanie pełnomocnika ministra oraz jego zespołu i działania tych osób generują koszty, 
które w takim ujęciu są marnowaniem publicznych pieniędzy, są kosztami służącymi przejęciu kontroli nad 
instytucją kultury. 

Uprzejmie proszę Panią Premier o wyjaśnienie, czy działania te uważa Pani za gospodarne i słuszne?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Trasa ekspresowa S6, mająca połączyć Trójmiasto ze Szczecinem, to ważna inwestycja z punktu widze-
nia regionu i kraju. Przyczyni się do skrócenia czasu przejazdu, silniejszej integracji Pomorza Środkowego 
z Trójmiastem oraz poprawi bezpieczeństwo podróży.

Proszę o udzielenie informacji, czy środki na wszystkie etapy tej ważnej dla Pomorza i kraju inwestycji są 
zapewnione w budżecie państwa. Jaka kwota zostanie przeznaczona na tę inwestycję? Na co zostaną wydane 
te środki? Proszę również o przedstawienie harmonogramu realizacji tej inwestycji.

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego

Szanowny Panie Przewodniczący!
Korzystając z uprawnienia wynikającego z przepisu art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu 

mandatu posła i senatora, zwracam się niniejszym do Komisji Nadzoru Finansowego z interwencją w związku z po-
stępowaniem administracyjnym prowadzonym przez ten organ pod sygn. akt DBS/DBS-W6/712/35/51/2013/2016 
w przedmiocie ustanowienia zarządcy komisarycznego w SKOK Centrum i wnoszę o wstrzymanie się przez 
Komisję Nadzoru Finansowego z wydaniem rozstrzygnięcia w tym postępowaniu administracyjnym do czasu 
zbadania okoliczności wpływu takiej ewentualnej decyzji na sytuację ekonomiczno-finansową SKOK Centrum 
w Bytomiu (w szczególności w aspekcie płynności finansowej SKOK i przewidywanego odpływu depozytów 
z kasy, a także w aspekcie zdolności SKOK do generowania przychodów z działalności operacyjnej na skutek 
zmniejszenia skłonności członków do korzystania z pożyczek i kredytów udzielanych przez kasę oraz zmniejszenia 
skłonności członków do terminowego regulowania rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w kasie) i jej zdolność 
do osiągnięcia celów programu postępowania naprawczego realizowanego przez kasę. 

Wnoszę również o poinformowanie wnoszącego interwencję o wynikach tychże analiz oraz o poinformo-
wanie wnoszącego interwencję o tym, jakie zadania Komisja Nadzoru Finansowego zamierza postawić przed 
zarządcą komisarycznym – w razie jego ustanowienia – w zakresie sanacji SKOK Centrum.

Z racji wykonywania mandatu senatorskiego otrzymywałem wiele sygnałów świadczących o tym, że w związku 
z wygaśnięciem kadencji przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego następowała nieuzasadniona intensyfika-
cja działań Komisji Nadzoru Finansowego w odniesieniu do wielu ogniw sektora SKOK, m.in. wobec Kasy Krajowej. 
Jednym z adresatów takich działań jest SKOK Centrum, w stosunku do którego Komisja Nadzoru Finansowego 
wszczęła w czasie trwających wakacji 2 postępowania o ustanowienie zarządcy komisarycznego, a w jednym z tych 
postępowań wezwała już kasę do zajęcia ostatecznego stanowiska w związku z zamknięciem postępowania dowo-
dowego. SKOK Centrum posiada niemal 134 miliony aktywów. Jak się wydaje, decyzja o zastąpieniu statutowych 
organów kasy przez zarządcę komisarycznego powinna być poprzedzona wnikliwym rozpoznaniem ryzyk i zagrożeń 
wiążących się z wydaniem takiej decyzji. Jak wynika z obserwacji dotychczasowych skutków ustanowienia zarządcy 
komisarycznego w poszczególnych kasach, w żadnym przypadku ustanowiony zarządca nie zrealizował programu 
postępowania naprawczego, przeciwnie – obserwowano za każdym razem rażące pogorszenie się kondycji ekono-
miczno-finansowej SKOK, skutkujące w krótszym lub dłuższym czasie przejęciem kasy przez bank lub ogłoszeniem 
jej upadłości. W związku z ustanowieniem zarządcy komisarycznego w ostatnich przypadkach zaobserwowano 
gwałtowne załamanie się poziomu rezerwy płynnej na skutek odpływu depozytów z kasy. Należy podkreślić, że 
organ nadzoru nie wyjaśnił, czym się kieruje, prowadząc postępowanie wobec SKOK Centrum.

Jako podstawę wszczęcia tego postępowania Komisja Nadzoru Finansowego wskazała przepis art. 73 ust. 1 
ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, a jako przedmiot – 
ustalenie, czy w kasie nie zachodzi groźba zaprzestania spłacania zobowiązań. Komisja Nadzoru Finansowego 
nie wskazała jednak, w czym upatruje źródeł takiego zagrożenia, a jest wysoce prawdopodobne, że właśnie 
ustanowienie zarządcy komisarycznego będzie zdarzeniem, które takie zagrożenie sprowadzi. Postępowanie 
administracyjne prowadzone jest z wielkim pośpiechem, bez należytego ustalenia stanu faktycznego rozpozna-
wanej sprawy, przesłanek wydania decyzji, a przede wszystkim bez rozpatrzenia ewentualnych konsekwencji 
związanych z wydaniem decyzji o ustanowieniu zarządcy komisarycznego, bez rozpatrzenia ryzyk związanych 
z wydaniem takiej decyzji i ustalenia, jaki wpływ miałaby taka decyzja na realizację celów nadzoru nad kasami 
określonych w przepisach o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Moja interwencja wydaje się zatem konieczna i uzasadniona, zmierza bowiem do zabezpieczenia interesów 
kilkudziesięciu tysięcy członków SKOK Centrum oraz ich rodzin. Warto podkreślić, że z chwilą ustanowienia 
zarządcy komisarycznego, na którego przechodzi prawo podejmowania decyzji we wszystkich sprawach z wy-
jątkiem zmiany statutu kasy, jej członkowie tracą prawo sprawowania demokratycznej kontroli i kierownictwa 
nad działalnością założonej przez siebie kasy, a w razie niepowodzenia misji zarządcy komisarycznego utracą 
oni także członkostwo w założonej przez siebie spółdzielni.

Z poważaniem 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego kolejny raz zwraca uwagę na problem przeprowadzanej obecnie 
reformy oświaty, jak również na konkretne przesłanki wynikające z ustawy – Prawo oświatowe, świadczące 
o niekorzystnych zmianach, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie oddziałów szkolnych i kondycję finansową 
gmin.

W przypadku przekształcenia samodzielnych gimnazjów oraz innych placówek oświatowych dla małych gmin 
problem stanowi wykorzystanie wcześniej powstałych budynków. Jak podkreślają samorządowcy, ważne jest, aby 
należycie zagospodarować pomieszczenia przyszkolne, gdyż nieużywane w szybkim tempie ulegną zniszczeniu. 
Co więcej, regularne zwiększanie liczby oddziałów doprowadzi do redukcji średniej liczby uczniów w klasie, 
a to w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia kosztów utrzymania szkół przez gminy. W związku z tym 
decyzja o przekształceniu gimnazjów w następne obwody szkolne powinna należeć do samorządu lokalnego.

Ponadto, zdaniem ZWGL, nie uregulowano sprawy tzw. godzin karcianych oraz minimalnej liczebności 
oddziału, od której jednostka samorządu terytorialnego otrzyma daną subwencję. Zrzeszenie wyraża także 
obawy odnoszące się do wzrastających kompetencji kuratorów oświaty względem odwołania dyrektorów danej 
jednostki. Dotyczy to przede wszystkim art. 66 projektowanej ustawy, gdyż ust. 2 otrzymuje brzmienie: „W przy-
padkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty (…), może odwołać nauczyciela 
ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia”. Zastrzeżenia budzą również prawo 
organu nadzorującego do wydawania poleceń organowi wykonującemu bez wskazania źródeł finansowania, 
a także nałożenie na JST obowiązku dowozu połączonego z opieką nad dziećmi pięcioletnimi, co po zwiększe-
niu wieku obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do 6 lat wiąże się z większymi kosztami.

Szanowna Pani Minister, wnioskujący są zdania, iż projekt prawa oświatowego w obecnym kształcie nie 
wprowadza do ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego żadnych zmian, które uwzględniałyby 
w subwencji oświatowej np. kwestię sześciolatków. 

W związku z przedstawionymi kontrowersjami uprzejmie proszę Panią Minister o zajęcie stanowiska w spra-
wie przedstawionych w tym oświadczeniu postulatów Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

W tym oświadczeniu pragnę po raz kolejny zwrócić uwagę na negatywne konsekwencje planowanej przez 
rząd reformy edukacji, która bardzo głęboko dotknie przede wszystkim uczniów, ale także w bardzo dużym 
stopniu wpłynie na kondycję polskich szkół i zatrudnionych nauczycieli.

Zaplanowana likwidacja gimnazjów powoduje wielkie zamieszanie i chaos organizacyjny. Nauczyciele oba-
wiają się, że wielu z nich straci pracę, ponieważ likwidacja gimnazjów oznacza, że tylko część z nich znajdzie 
zatrudnienie w szkołach podstawowych. W województwie lubuskim zatrudnionych w gimnazjach jest obecnie 
1870 nauczycieli. Większość z nich będzie musiała otrzymać zawiadomienie o rozwiązaniu stosunku pracy 
w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, ponieważ inaczej doszłoby do dublowania etatów. Będzie to miało również 
duży wpływ na samorządy jako jednostki odpowiedzialne za szkolnictwo. Likwidacja gimnazjów i zwolnienia 
kadry pedagogicznej będą oznaczać konieczność wypłacenia przez samorządy odpraw dla nauczycieli, którzy 
nie znajdą zatrudnienia w nowych placówkach, a samorządy wyraźnie podkreślają, że nie mają na to środków.

Kolejnym problemem dla jednostek samorządu terytorialnego będzie kwestia zagospodarowania budynków, 
w których obecnie mieszczą się gimnazja. Część z nich może zostać przekształcona w szkoły podstawowe, ale 
niektóre z nich zostaną niezagospodarowane. Duże koszty pochłonie również przystosowanie budynków do 
potrzeb większej ilości uczniów.

Zagrożone jest również utrzymanie przyznanych już środków z funduszy Unii Europejskiej na modernizację 
istniejących placówek. Projekty te, warte wiele milionów euro, z powodzeniem modernizowały polskie szkoły 
tam, gdzie jednostek samorządu terytorialnego nie było stać na takie finansowanie. Już obecnie wiele gmin 
i powiatów województwa lubuskiego dokłada do subwencji oświatowej setki tysięcy złotych rocznie.

Szanowna Pani Minister, poruszona w tym oświadczeniu kwestia reformy edukacji jest sprawą bardzo istot-
ną nie tylko dla województwa lubuskiego, ale i dla całego kraju. Chodzi o przyszłość naszych najmłodszych 
obywateli, kolejnych pokoleń Polaków. 

W związku z tym uprzejmie proszę Panią Minister o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.
1. Jak duża redukcja etatów czeka nauczycieli gimnazjów w województwie lubuskim?
2. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej ma plan pomocy dla samorządów, których nie stać na wypłacenie 

należnych zwalnianym nauczycielom odpraw?
3. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej samodzielnie lub w porozumieniu z innym resortem ma plan 

zagospodarowania budynków, które będą nieużyteczne po likwidacji gimnazjów. Czy macie Państwo pomysł, 
jak pomóc samorządom w tej kwestii?

4. Jaki jest plan utrzymania finansowania z funduszy Unii Europejskiej na już rozpoczęte działania moder-
nizacyjne, które mogą zostać cofnięte w przypadku likwidacji danej placówki?

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 14 października 2016 r. 

budzi w środowisku medycznym wiele kontrowersji. Przedmiotowa ustawa z dnia 8 września 2016 r. regulująca 
działanie Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) w opinii zainteresowanych podmiotów „pozwala 
z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że poziom zdrowotnego bezpieczeństwa obywateli naszego kraju jest 
dostatecznie wysoki”.

Zapisy projektowanej nowej ustawy budzą sprzeciw osób wykonujących zawody medyczne. W art. 3 nowe 
brzmienie otrzymuje definicja „lekarza systemu”, która, gdy zestawimy ją z pktem 46, przestaje mieć znacze-
nie pozytywne. Jak podkreślają pracownicy ochrony zdrowia, zapis ten spowoduje, iż lekarze po drugim roku 
takich specjalizacji jak medycyna rodzinna czy pediatria staną się w swych obowiązkach równi doświadczo-
nym specjalistom medycyny ratunkowej. Efekt tego zapisu może doprowadzić do przyjmowania na szpitalne 
oddziały ratunkowe nieprzygotowanych i niedoświadczonych lekarzy, bowiem na wspomnianych powyżej 
specjalnościach specjalizacja z medycyny ratunkowej obejmuje jedynie kilkutygodniowy staż. Przyjęcie tego 
zapisu może być jedną z przyczyn zanikania na rynku medycznym tak ważnej specjalności – alarmują lekarze.

Ponadto kontrowersje budzi nowy termin „e-konsultacja”, który nie występował dotąd w polskim systemie 
zdrowia. Zdaniem środowisk medycznych nie ma gwarancji, iż w danym momencie lekarz dyżurny będzie 
w stanie pomóc pacjentowi, a także bez odpowiedniego zbadania potrzeb pacjenta udzieli mu telefonicznie 
odpowiedniej pomocy. Taki system ma szansę na sprawne działanie w perspektywie 5–10 lat.

Szanowny Panie Ministrze, zespoły ratownictwa medycznego (ZRM) stanowią dziś, w kontekście zagroże-
nia życia pacjenta, jedyną w warunkach pozaszpitalnych realną pomoc w stanie nagłego zagrożenia zdrowia. 
Likwidacja takich zespołów bez wcześniejszego przygotowania szpitali i samych pacjentów może skutkować 
wieloma konsekwencjami dla zdrowia i życia naszych obywateli.

Dlatego uprzejmie proszę Pana Ministra o zajęcie stanowiska w przedstawionym w tym oświadczeniu pro-
blemie oraz o odpowiedzi na następujące pytania.

1. Czy proponowana zmiana brzmienia art. 3 i wprowadzenie zapisu w pkcie 46 były konsultowane ze śro-
dowiskiem pracowników ochrony zdrowia? Jeśli tak, to proszę o przedstawienie zebranych opinii w tej sprawie.

2. Jakie przesłanki metodologiczne stoją za wprowadzeniem zmiany ustawy o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym?

3. Czy kierowany przez Pana resort planuje konsultacje ze środowiskiem medycznym w całym kraju, by 
usprawnić proponowane i postulowane rozwiązania? Jeśli tak, proszę o wykaz takich konsultacji w poszcze-
gólnych województwach.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Antoniego Szymańskiego, Waldemara Kraskę,  
Bogusławę Orzechowską, Grzegorza Peczkisa,  

Margaretę Budner, Dorotę Czudowską,  
Artura Warzochę i Aleksandra Szweda

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Z raportu Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że etanol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników 

ryzyka dla zdrowia populacji. Ponad 60 chorób i urazów ma bezpośredni związek ze spożywaniem alkoholu 
etylowego. Dodatkowo członkowie rodzin osób z problemem alkoholowym są narażeni na przewlekły stres, 
którego skutkiem są często zaburzenia lękowe, depresyjne oraz choroby psychosomatyczne.

W ostatnich latach obserwuje się wzrost spożycia alkoholu w Polsce. W 2002 r. średnia ilość spożytego 
100% alkoholu przez jednego mieszkańca wynosiła 6,93 l, a w 2015 r. – 9,41 l, jest to wzrost o ponad 1/3 (dane 
z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Biorąc pod uwagę te fakty epidemiologiczne, a także niewielką znajomość tej tematyki przez lekarzy i stu-
dentów medycyny, zwracamy się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o podjęcie działań zmierzających do 
rozszerzenia tematyki dotyczącej problemów alkoholowych i szeroko rozumianych uzależnień w programach 
specjalizacji lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia, a także w programach studiów medycznych.

Ważne jest, aby pracownicy ochrony zdrowia, a zwłaszcza lekarze, potrafili diagnozować problemy alkoho-
lowe, znali i przeprowadzali testy przesiewowe, a w razie stwierdzenia wskazanych problemów przeprowadzali 
krótką interwencję. Ważne jest również to, aby mieli wiedzę na temat współuzależnienia i problemów osób do-
tkniętych tym zaburzeniem oraz kierowali te osoby do ośrodków, w których otrzymają one kompleksową pomoc.

Niestety, doświadczenie osób pracujących w lecznictwie odwykowym wskazuje na to, że pracownicy ochro-
ny zdrowia bardzo rzadko diagnozują problemy spowodowane współuzależnieniem oraz problemy alkoholowe 
u swoich pacjentów. Chorzy ci są przez wiele lat leczeni objawowo, w tym często uzależniającymi lekami 
uspakajającymi, a ich problemy zdrowotne pogłębiają się.

Obserwacje te potwierdziły wyniki badań przeprowadzonych w 2004 r. przez II Klinikę Chorób Wewnętrznych 
i Ostrych Zatruć Akademii Medycznej w Gdańsku. Badaniami objęto lekarzy rodzinnych z Gdańska. Okazało 
się, że większość z nich nie znała definicji picia ryzykownego ani picia szkodliwego. Nie potrafiła także wy-
mienić objawów uzależnienia od alkoholu. Żaden z badanych lekarzy nie wykonywał też testów przesiewowych 
i nie potrafił przeprowadzić tzw. krótkiej interwencji.

Liczba godzin poświęconych problematyce alkoholowej i uzależnieniom w programie studiów medycznych 
w Polsce jest niższa w porównaniu z liczbą godzin przeznaczonych na te zagadnienia w pozostałych państwach 
europejskich i USA.

Mamy nadzieję, że rozszerzenie w programach specjalizacji oraz w programach studiów medycznych tema-
tyki związanej z problemami alkoholowymi i uzależnieniami zwiększy poziom wiedzy pracowników ochrony 
zdrowia i przyczyni się do szybszego i prawidłowego diagnozowania tych problemów u pacjentów.

Antoni Szymański 
Waldemar Kraska 
Bogusława Orzechowska 
Grzegorz Peczkis 
Margareta Budner 
Dorota Czudowska 
Artur Warzocha 
Aleksander Szwed
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 29. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Józefa Zająca

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

Szanowna Pani Premier!
W związku z uwagami zgłaszanymi do mojego biura senatorskiego odnośnie do wysokości zasiłku i dodatku 

pielęgnacyjnego zwracam się z propozycją rozważenia zrównania wysokości kwot zasiłku pielęgnacyjnego 
przysługującego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU 
228, poz. 2255 z późn. zm.) do wysokości dodatku pielęgnacyjnego przyznawanego na podstawie ustawy z 17 
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2015 r., poz. 748).

Pragnę zwrócić uwagę na dwie kwestie.
1. Zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł miesięcznie wypłacany jest przez właściwy organ samorządu 

terytorialnego lub wyznaczoną instytucję osobom legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności, wydanym przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności w oparciu o przepisy 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnospraw-
nych (DzU 123 poz. 773 z późn. zm.), które ukończyły 75 lat.

2. Dodatek pielęgnacyjny w wysokości 208,17 zł miesięcznie do świadczeń emerytalno-rentowych jest 
wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom legitymującym się orzeczeniem lekarza orzeczni-
ka ZUS o całkowitej niezdolności do pracy zarobkowej w oparciu o przepisy ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które ukończyły 75 lat.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nieniu osób niepełnosprawnych: „Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną 
sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wy-
magającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku 
z niezdolnością do samodzielnej egzystencji”.

Również w art. 12 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych mamy zapis: „Niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo 
utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania 
zdolności do pracy po przekwalifikowaniu”. Przy czym „zachowanie zdolności do pracy w warunkach okre-
ślonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie 
stanowi przeszkody do orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy” (art. 13 ust. 4).

Jak wynika z cytowanych powyżej przepisów, definicje osoby niepełnosprawnej zawierają te same elementy, 
co powinno determinować jednakową wysokość świadczeń. W przypadku osób, które ukończyły 75 lat, tym 
bardziej wydaje się zasadne, by bez względu na rodzaj instytucji wypłacającej świadczenie jego wysokość była 
taka sama.

Z uwagi na powyższe należałoby rozważyć zmianę zapisów §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 
sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się, stanowiących podstawę 
ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz zasiłku 
dla opiekuna (DzU z 2015, poz. 1238).

§3 pkt 6 powinien otrzymać następujące brzmienie:
„6) wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

wynosi miesięcznie:
a) dla osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – 208,17 zł,
b) osób, które ukończyły 75 lat – 208,17 zł,
c) pozostałe osoby – 153,00 zł”.

Józef Zając
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Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . . . . . 73

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytal-
nych

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senio-
ralnej i Społecznej

senator sprawozdawca 
Andrzej Kamiński . . . . . . . . . . . . . . . 74

Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed . . . . . . . . . . . . . . . . 75
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Otwarcie dyskusji
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
senator Antoni Szymański . . . . . . . . . . . 77

Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela rządu
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sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed . . . . . . . . . . . . . . . . 78
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78

sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Komunikaty

Wznowienie posiedzenia
Punkt 7. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umo-
wy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy mię-
dzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, 
z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej 
strony, sporządzonej w Astanie dnia 21 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej

senator sprawozdawca  
Grzegorz Napieralski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Renata Szczęch .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Głosowanie nr 2 81
Podjęcie uchwały

Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem 
Władysława Biegańskiego

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca  
Waldemar Kraska.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82

Otwarcie dyskusji
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . 84
senator Jan Maria Jackowski84
senator Ryszard Majer . . . . . . . . . . . . . 85
senator Jan Żaryn.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85
senator Zbigniew Cichoń.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86

Zamknięcie dyskusji
Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem 
Tadeusza Kościuszki

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca  
Marek Pęk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Otwarcie dyskusji
senator Grzegorz Napieralski  . . . . . . . . . 89
senator Janina Sagatowska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . . 90
senator Marek Pęk . . . . . . . . . . . . . . . 90
senator Robert Dowhan  . . . . . . . . . . . . 91

Zamknięcie dyskusji
Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem 
Generała Józefa Hallera

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

senator sprawozdawca  
Leszek Piechota  . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Otwarcie dyskusji
senator Jan Żaryn.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92
senator Janina Sagatowska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93
senator Jan Hamerski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94

Zamknięcie dyskusji
Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały o ustanowieniu roku 2017 Rokiem Koronacji 
Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Pol-
skiej w 300. rocznicę tego wydarzenia

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca  
Czesław Ryszka  . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Otwarcie dyskusji
senator Czesław Ryszka . . . . . . . . . . . . 98
senator Ryszard Majer . . . . . . . . . . . . . 99
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  100
senator Artur Warzocha  . . . . . . . . . . . 101
senator Jan Żaryn.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  101
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . 103

Zamknięcie dyskusji
Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2017 Rokiem Bo-
lesława Leśmiana

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca  
Jerzy Fedorowicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  103

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem 
Władysława Raczkiewicza

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca  
Jan Żaryn .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  105

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Wznowienie obrad
Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem 
Władysława Biegańskiego (cd.)

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Głosowanie nr 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Podjęcie uchwały

prezes Towarzystwa  
Lekarskiego Częstochowskiego  
Beata Zawadowicz . . . . . . . . . . . . . . 107

(Obrady w dniu 4 listopada)
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Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem 
Tadeusza Kościuszki (cd.)

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Głosowanie nr 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Podjęcie uchwały

Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem 
Generała Józefa Hallera (cd.)

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Głosowanie nr 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Podjęcie uchwały

Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały o ustanowieniu roku 2017 Rokiem Koronacji 
Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Pol-
skiej w 300. rocznicę tego wydarzenia (cd.)

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Głosowanie nr 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Podjęcie uchwały

Przeor Klasztoru  
Ojców Paulinów na Jasnej Górze  
o. Marian Waligóra .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  108

Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2017 Rokiem Bo-
lesława Leśmiana (cd.)

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Głosowanie nr 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Odrzucenie projektu

Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem 
Władysława Raczkiewicza (cd.)

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Głosowanie nr 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Podjęcie uchwały

Komunikaty
Wznowienie obrad
Wznowienie obrad

senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  109
senator Stanisław Kogut . . . . . . . . . . . 109

Głosowanie nr 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Uzupełnienie porządku obrad
Punkt 14. porządku obrad: ustawa o wsparciu ko-
biet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny, Poli-
tyki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Zdrowia

senator sprawozdawca  
Ryszard Majer . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Zapytania i odpowiedzi
senator Jadwiga Rotnicka  . . . . . . . . . . .110
senator Ryszard Majer . . . . . . . . . . . . .110
senator Antoni Szymański . . . . . . . . . . .110
senator Ryszard Majer . . . . . . . . . . . . .110
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .111
senator Ryszard Majer . . . . . . . . . . . . .111
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . .111
senator Ryszard Majer . . . . . . . . . . . . .111
senator Jadwiga Rotnicka  . . . . . . . . . . .111
senator Ryszard Majer . . . . . . . . . . . . .111
senator Jadwiga Rotnicka  . . . . . . . . . . .111
senator Ryszard Majer . . . . . . . . . . . . .112

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .112

Zapytania i odpowiedzi
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . .113
sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .114
senator Antoni Szymański . . . . . . . . . . .115
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . .115
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .115
sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .116
senator Piotr Wach . . . . . . . . . . . . . . .116
senator Alicja Zając  . . . . . . . . . . . . . .116
sekretarz stanu w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .117
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Jarosław Pinkas.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .118

Otwarcie dyskusji
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .118
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . 120
senator Jadwiga Rotnicka  . . . . . . . . . . 121
senator Antoni Szymański . . . . . . . . . . 122
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 123
senator Dorota Czudowska.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  124
senator Konstanty Radziwiłł . . . . . . . . . 126
senator Bogusława Orzechowska  . . . . . . 128
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  128
senator Stanisław Kogut . . . . . . . . . . . 129
senator Andrzej Stanisławek . . . . . . . . . 131
senator Krzysztof Słoń . . . . . . . . . . . . 131
senator Zbigniew Cichoń.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  132
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  133

Zamknięcie dyskusji
Komunikaty
Wznowienie obrad
Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Pu-
blicznych

senator sprawozdawca  
Krzysztof Mróz.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  134

Głosowanie nr 10  . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Głosowanie nr 11.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  135
Głosowanie nr 12  . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Głosowanie nr 13  . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Głosowanie nr 14  . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Głosowanie nr 15  . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Głosowanie nr 16  . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Głosowanie nr 17  . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Głosowanie nr 18  . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Głosowanie nr 19  . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Podjęcie uchwały

Punkt 2. porządku obrad: ustawa o Krajowej Admi-
nistracji Skarbowej (cd.)
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Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Pu-
blicznych

senator sprawozdawca  
Krzysztof Mróz.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  136

Głosowanie nr 20  . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Głosowanie nr 21  . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Głosowanie nr 22  . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Głosowanie nr 23  . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Głosowanie nr 24  . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Głosowanie nr 25  . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Głosowanie nr 26  . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Głosowanie nr 27  . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Głosowanie nr 28  . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Głosowanie nr 29  . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Głosowanie nr 30  . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Głosowanie nr 31  . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Głosowanie nr 32  . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Podjęcie uchwały

Punkt 3. porządku obrad: ustawa – Przepisy wprowa-
dzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (cd.)

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Pu-
blicznych

senator sprawozdawca  
Krzysztof Mróz.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  138
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 138
Głosowanie nr 33.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  138
Głosowanie nr 34.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  138
Głosowanie nr 35.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  139
Głosowanie nr 36.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  139
Głosowanie nr 37.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  139
Głosowanie nr 38.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  139
Głosowanie nr 39.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  139
Głosowanie nr 40.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  139
Głosowanie nr 41.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  139
Głosowanie nr 42.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  139
Głosowanie nr 43.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  139
Głosowanie nr 44.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  139
Głosowanie nr 45.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  140
Głosowanie nr 46.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  140
Głosowanie nr 47.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  140
Głosowanie nr 48.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  140
Głosowanie nr 49.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  140
Głosowanie nr 50.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  140
Głosowanie nr 51.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  140
Głosowanie nr 52.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  140
Głosowanie nr 53.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  140
Głosowanie nr 54.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  141

Podjęcie uchwały
Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o działach administracji rządowej oraz niektórych in-
nych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktu-
ry oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Ad-
ministracji Państwowej

senator sprawozdawca  
Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . . . . 141
Głosowanie nr 55.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  141
Głosowanie nr 56.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  141
Głosowanie nr 57.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  141
Głosowanie nr 58.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  141

Podjęcie uchwały
Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych (cd.)

Głosowanie nr 59 142
Podjęcie uchwały

Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (cd.)

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senio-
ralnej i Społecznej

senator sprawozdawca  
Andrzej Kamiński . . . . . . . . . . . . . . 142

Sprawozdanie mniejszości Komisji Rodziny, Po-
lityki Senioralnej i Społecznej

senator sprawozdawca  
Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . . . . 142
Głosowanie nr 60.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  142

Podjęcie uchwały
Punkt 14. porządku obrad: ustawa o wsparciu ko-
biet w ciąży i rodzin „Za życiem” (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Zdrowia oraz 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

senator sprawozdawca  
Ryszard Majer . . . . . . . . . . . . . . . . 143
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  143

Głosowanie nr 61 143
Podjęcie uchwały

Oświadczenia
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . 144
senator Rafał Ambrozik  . . . . . . . . . . . 144
senator Antoni Szymański . . . . . . . . . . 145
senator Artur Warzocha  . . . . . . . . . . . 146
senator Stanisław Gogacz  . . . . . . . . . . 146
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  147

Zamknięcie posiedzenia
Wyniki głosowań
Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane 
do protokołu, niewygłoszone podczas 29. posiedzenia 
Senatu
Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  

w dyskusji nad punktem 5.  
porządku obrad .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  159

Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 6.  
porządku obrad .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  160

Przemówienie senatora Łukasza Mikołajczyka  
w dyskusji nad punktem 6.  
porządku obrad .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  161

Przemówienie senatora Antoniego Szymańskiego  
w dyskusji nad punktem 9.  
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