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Porządek obrad

31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 28, 29 i 30 listopada oraz 1, 2 i 7 grudnia 2016 r.

1. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku do-
chodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz 
niektórych innych ustaw.

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

3. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017.

4. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

5. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych oraz niektórych innych ustaw.

6. Ustawa o ustanowieniu Krzyża Wschodniego.

7. Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz 
niektórych innych ustaw.

8. Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
niektórych innych ustaw.

9. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników.

10. Ustawa o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

11. Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

12. *

13. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

14. Drugie czytanie projektu uchwały w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

15. Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach.

16. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji.

17. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt.

18. Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw.

19. Ustawa o wypowiedzeniu Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Bio-
technologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r.

20. Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych 
innych ustaw.

* Punkt skreślony z porządku obrad Senatu.



21. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

22. Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw.

23. Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

24. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby.

25. Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych 
innych ustaw.

26. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie 
produktami rolnymi i spożywczymi.

27. Zmiany w składzie komisji senackich.

28. Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

29. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach.

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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:

Kancelaria Prezydenta RP  ‒ podsekretarz stanu Anna Surówka-Pasek

Komenda Główna Policji  ‒ zastępca komendanta głównego Helena Michalak

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej  ‒ zastępca prezesa Janusz Niedziela

Rzecznik Praw Obywatelskich  ‒ Adam Bodnar

Ministerstwo Cyfryzacji  ‒ podsekretarz stanu Piotr Woźny

Ministerstwo Energii  ‒ sekretarz stanu Grzegorz Tobiszowski 
  ‒ podsekretarz stanu Andrzej Piotrowski

Ministerstwo Finansów  ‒ sekretarz stanu Wiesław Janczyk 
  ‒ podsekretarz stanu Paweł Gruza 
  ‒ podsekretarz stanu Hanna Majszczyk 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  ‒ podsekretarz stanu Jerzy Szmit

Ministerstwo Obrony Narodowej  ‒ podsekretarz stanu Bartłomiej Grabski

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

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  ‒ sekretarz stanu Jacek Bogucki 
  ‒ podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki

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

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  ‒ podsekretarz stanu Marek Ziółkowski

Ministerstwo Środowiska  ‒ sekretarz stanu, główny geolog kraju,  
    pełnomocnik rządu do spraw polityki  
    surowcowej państwa ‒ Mariusz Orion Jędrysek.

Ministerstwo Zdrowia  ‒ podsekretarz stanu Katarzyna Głowala



Andrzej Pozorski  ‒ dyrektor Głównej Komisji Ścigania  
      Zbrodni  
      przeciwko Narodowi Polskiemu

Bogusław Gołąb  ‒ prezes Związku Stowarzyszeń Osób 
     Represjonowanych w latach  
     1980–1990 im. Ks. Jerzego Popiełuszki

Janusz Olewiński  ‒ przewodniczący Ogólnopolskiego 
     Stowarzyszenia Internowanych  
     i Represjonowanych

Alina Cybula-Borowińska  ‒ prezes Stowarzyszenia Kobiet  
     Internowanych, Więzionych,  
     Represjonowanych w Stanie  
     Wojennym Regionu Mazowsze

Daniel Alain Korona  ‒ prezes Zarządu Stowarzyszenia 
     Walczących o Niepodległość  
     1956–1989

Jacek Polańczyk  ‒ dyrektor Gabinetu Szefa Urzędu do 
     Spraw Kombatantów  
     i Osób Represjonowanych



(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław Kar-
czewski oraz wicemarszałkowie Adam Bielan i Grze-
gorz Czelej)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Otwieram trzydzieste pierwsze posiedzenie Senatu 

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

ską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam senatora 

Marka Pęka, pana senatora Waldemara Sługockiego 
oraz senatora Rafała Ambrozika. Listę mówców 
prowadzić będzie pan senator Waldemar Sługocki, 
którego w pierwszym dniu obrad zastępować będzie 
pan senator Rafał Ambrozik.

Informuję, że Sejm na trzydziestym posiedzeniu 
w dniu 16 listopada 2016 r. przyjął wszystkie po-
prawki Senatu do ustawy o Krajowej Administracji 
Skarbowej, do ustawy – Przepisy wprowadzające 
ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, do 
ustawy o zmianie ustawy o działach administracji 
rządowej oraz niektórych innych ustaw, do ustawy 
o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz nie-
których innych ustawy.

W dniu 12 października 2016 r. prezes Rady 
Ministrów przekazała do Senatu „Sprawozdanie 
z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 za okres od 
1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.”. Skierowałem ten 
dokument do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej oraz do Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji. Komisje zapoznały się 
z dokumentem i poinformowały mnie o tym.

Informuję, że protokoły dwudziestego siódmego 
i dwudziestego ósmego posiedzenia Senatu, zgod-
nie z Regulaminem Senatu, są przygotowane do 
udostępnienia senatorom. Jeżeli nikt z państwa se- Jeżeli nikt z państwa se-
natorów nie zgłosi do nich zastrzeżeń, to zostaną one 
przyjęte na kolejnym posiedzeniu.

Państwo Senatorowie! 

Projekt porządku obrad został wyłożony na ławach 
senatorskich.

Proponuję rozpatrzenie punktu drugiego oraz 
punktu ósmego projektu porządku obrad, pomimo 
że sprawozdania komisji w tych sprawach zostały 
dostarczone 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 głosów sprzeciwu stwierdzam, że 
Senat przedstawioną propozycję przyjął.

Państwo Senatorowie, proponuję uzupełnienie 
porządku obrad o punkty: ustawa o zmianie usta-
wy o podatku od towarów i usług oraz niektórych 
innych ustaw – i rozpatrzenie go jako punktu dru-
giego porządku obrad; ustawa o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz niektórych innych ustaw – i roz-
patrzenie go jako punktu siódmego porządku obrad; 
ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych 
innych ustaw – i rozpatrzenie go jako punktu ósmego 
porządku obrad; ustawa o zmianie niektórych ustaw 
w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników 
– i rozpatrzenie go jako punktu dziewiątego porządku 
obrad; ustawa o zmianie ustawy o funduszach pro-
mocji produktów rolno-spożywczych – i rozpatrzenie 
go jako punktu dziesiątego porządku obrad; ustawa 
o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich – i rozpatrzenie go jako 
punktu jedenastego porządku obrad.

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

Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Zgłaszam sprzeciw co do wprowadzenia do porząd-

ku obrad punktu ósmego: ustawa o zmianie ustawy 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 17 minut 01)
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31. posiedzenie Senatu w dniu 28 listopada 2016 r.

Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

Augustyn prosi, aby był on rozpatrywany na następ-
nym posiedzeniu.

Kto jest za moją propozycją włączenia tego punktu 
do porządku obrad? Bardzo proszę, przycisk „za”.

Kto przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto się wstrzymał? Przycisk „wstrzymuję się”.
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 68 senatorów, 46 – za, 21 – przeciw, 1 

się wstrzymał. (Głosowanie nr 2)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Wysoka Izba moją propozycję przyjęła.
Czy są jeszcze jakieś głosy w tej sprawie?
(Głos z sali: Nie.)
Nie ma, dobrze.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać… 

Rozumiem, że już nie głosujemy nad całością?
(Głos z sali: Nie.)
Nie, no bo…
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie jeszcze 

zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku 
obrad?

(Senator Kazimierz Kleina: To ile punktów 
mamy?)

No, wie pan, Panie Senatorze, nie liczę, chyba 
czternaście, ale to jeszcze nie wszystko. Ja będę dalej 
czytał, będą jeszcze dalszy punkty, które…

(Senator Piotr Zientarski: Tak że proszę się nie 
cieszyć.)

Na razie to ustaliliśmy i to już mamy ustalone...
(Senator Kazimierz Kleina: Ale w tym momencie.)
Tak, w tym momencie.
Jeszcze raz powtórzę pytanie: czy ktoś z państwa 

senatorów pragnie zabrać głos w sprawie przedsta-
wionego porządku obrad?

Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek 
trzydziestego pierwszego posiedzenia Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

Panie i Panowie Senatorowie! Informuję, że dziś 
Senat rozpatrzy punkty pierwszy i drugi, a następnie 
– dziś – zostaną przeprowadzone głosowania w spra-
wie tych ustaw. Jeśli nie zdążymy dziś, to w nocy, 
już jutro, ale po rozpatrzeniu tych punktów i po ob-
radach komisji będziemy głosowali nad tymi dwiema 
ustawami.

(Senator Jerzy Fedorowicz: O której mniej wię-
cej?)

Jutrzejsze obrady rozpoczniemy o godzinie 9.00 
od rozpatrzenia punktu: drugie czytanie projektu 
uchwały w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojen-
nego w Polsce. Jeśli nie zostaną zgłoszone popraw-
ki do projektu uchwały, głosowanie w tej sprawie 
przeprowadzimy bezpośrednio po rozpatrzeniu tego 
punktu. Jutro obrady zakończymy o godzinie 15.00.

(Senator Kazimierz Kleina: O, to dobrze.)
Punkt dotyczący ustawy o zmianie ustawy o po-

wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Marszałek Stanisław Karczewski:

Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obo-
wiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie-
których innych ustaw, tak?

(Senator Bogdan Borusewicz: Tak.)
Dobrze.
Pan senator Augustyn. Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wydaje mi się, że w związku z tym, że porządek 

obrad jest bardzo przeładowany, a ma być jeszcze 
uzupełniony, moglibyśmy – z całą pewnością z korzy-
ścią dla jakości naszej pracy – przesunąć na następne 
posiedzenie punkt siódmy: ustawa o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Przepisy 
akurat tej ustawy mają wejść w życie dopiero w paź-
dzierniku przyszłego roku. Mamy wystarczająco 
dużo czasu, żeby spokojnie nad nią się zastanowić 
i obradować na następnym posiedzeniu, o co wnoszę.

(Senator Kazimierz Kleina: Dobra podpowiedź.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś głosy w sprawie przedsta-

wionej przeze mnie propozycji? Nie ma.
To przystępujemy do głosowania nad przedsta-

wioną przeze mnie propozycją…
(Głos z sali: Głosujemy nad każdą ustawą osobno.)
Osobno? Dobra. W takim razie jak osobno, to 

osobno.
Pierwszy zgłosił sprzeciw pan marszałek 

Borusewicz, czyli pan marszałek pragnie, aby na 
tym posiedzeniu nie była rozpatrywana ustawa 
o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obro-
ny Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych 
ustaw, która miałaby być rozpatrywana jako punkt 
ósmy.

Kto jest za moją propozycją wprowadzenia tego 
punktu do porządku obrad? Proszę o naciśniecie przy-
cisku „za”.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 69 senatorów, 46 – za, 23 – przeciw. 

(Głosowanie nr 1)
Ta moja propozycja została uwzględniona.
Następny sprzeciw dotyczy propozycji wprowa-

dzenia punktu: ustawa o zmianie ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
oraz niektórych innych ustaw – i rozpatrzenia go 
jako punktu siódmego porządku obrad. Pan senator 
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31. posiedzenie Senatu w dniu 28 listopada 2016 r.
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

(marszałek S. Karczewski) Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 

15 listopada. W tym również dniu została przekaza-
na do nas, do Senatu. Obejmuje ona 3 podstawowe 
zmiany.

Pierwsza zmiana dotyczy podatku dochodowego 
od osób fizycznych i zakłada, że w latach 2016 i 2017 
obowiązywać będzie skala podatkowa, która obowią-
zywała w roku 2015.

Druga zmiana, którą wprowadza omawiana tu 
ustawa, to nowelizacja ustawy o podatku docho-
dowym od osób prawnych. Zmienia się tu zasady 
opodatkowania funduszy inwestycyjnych oraz in-
stytucji wspólnego inwestowania posiadających sie-
dzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie 
członkowskim Unii Europejskiej. Ustawa zakłada, że 
zwolnieniem podmiotowym w dalszym ciągu objęte 
będą fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjali-
styczne fundusze inwestycyjne otwarte. Fundusze 
inwestycyjne zamknięte, co do zasady, mają zostać 
objęte zwolnieniem przedmiotowym. Zmiana zasad 
opodatkowania funduszy inwestycyjnych i instytu-
cji wspólnego inwestowania ma, zgodnie z uzasad-
nieniem projektu ustawy, zapobiec niepożądanym 
praktykom optymalizacji podatkowej, co, jak państwo 
wiecie, jest obecnie powszechne nie tylko w naszym 
kraju, lecz także w różnych innych krajach Unii 
Europejskiej.

Trzecia wprowadzana zmiana dotyczy przepisów 
przejściowych ustawy nowelizującej ordynację po-
datkową. Zmiana ta polega na tym, że do polskiego 
prawodawstwa podatkowego wprowadzana jest klau-
zula przeciwko unikaniu opodatkowania.

Zmiany druga i trzecia, czyli w ustawie o podat-
ku dochodowym od osób prawnych i w ordynacji 
podatkowej, mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 
przyszłego roku, a zmiana w ustawie o podatku PIT 
– z dniem 30 listopada bieżącego roku.

Uprzedzając ewentualne pytania pań i panów 
senatorów, chciałbym powiedzieć, że po ostatnim 
posiedzeniu komisji budżetowej były zapytania i wąt-
pliwości co do takiego kształtu rozwiązań przyjętych 
w odniesieniu do podatku od osób fizycznych. W mię-
dzyczasie powstało nowe podejście, nowy projekt, 
który – jestem o tym przekonany – zostanie dzisiaj 
przez senatora czy przez senatorów złożony. Ten pro-
jekt diametralnie zmieni kształt legislacji dotyczącej 
podatku dochodowego od osób fizycznych, a mówię 
o tym po to, żeby uprzedzić pytania o… Ja oczywiście 
wywiążę się z obowiązku, który na siebie wziąłem, 
i jeżeli państwo postawicie takie pytania, to będę na 
nie odpowiadał, ale za kilka minut może się okazać, że 
moje odpowiedzi będą już nieaktualne, bo nowa pro-
pozycja odpowiadająca bardziej szczegółowo i kon-
kretnie na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego 
na pewno zostanie dzisiaj przedstawiona. Dziękuję.

Polskiej oraz niektórych innych ustaw rozpatrzymy 
w trzecim dniu obrad, w środę. Pozostałe głosowa-
nia zostaną przeprowadzone pod koniec posiedzenia 
Senatu.

Wysoka Izbo, w przypadku przygotowania spra-
wozdania przez komisje senackie porządek obrad 
trzydziestego pierwszego posiedzenia może zostać 
uzupełniony o punkt: ustawa o zmianie ustawy 
o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach.

Ponadto w przypadku uchwalenia przez Sejm na 
rozpoczynającym się jutro trzydziestym pierwszym 
posiedzeniu oraz po przygotowaniu sprawozdań przez 
komisje senackie porządek obrad bieżącego posiedze-
nia Senatu może zostać uzupełniony o następujące 
punkty: ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu 
wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie 
produktami rolnymi i spożywczymi; ustawa o zmia-
nie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020 oraz niektórych innych ustaw; ustawa o zmianie 
ustawy – Prawo o zgromadzeniach; ustawa o zmianie 
ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych 
ustaw; ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu 
górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych 
ustaw; ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji 
Żeglugi Powietrznej; ustawa o zmianie ustawy o kie-
rujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw; 
ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego oraz niektórych innych 
ustaw; ustawa o organizacji i trybie postępowania 
przed Trybunałem Konstytucyjnym; ustawa o zmia-
nie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i hi-
gieny służby.

Panie i Panowie Senatorowie, obrady obecnego 
posiedzenia zostały wydłużone o dodatkowy dzień, 
tj. 2 grudnia bieżącego roku. Będą trwały 5 dni.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-
szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz usta-
wy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz 
niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 327, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 327 A.

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

Senator Sprawozdawca 
Jacek Włosowicz:
Dziękuję.
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31. posiedzenie Senatu w dniu 28 listopada 2016 r.
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Czy kwota 8 tysięcy zł… Z informacji prasowych 
wynika, że… Mówi się o kwocie 550 zł razy 12, czyli 
o 6 tysiącach 600 zł i tu też pojawia się pytanie – jeśli 
nie uzyskam teraz na nie odpowiedzi, to za chwilę 
będę zadawał je panu ministrowi – jakie będą skutki 
finansowe w przypadku kwoty 6 tysięcy 600 zł, ale 
w tym wydaniu, gdzie była mowa o podwyższeniu 
kwoty wolnej, ale progi i procenty pozostałyby takie, 
jakie są obecnie w ustawie, bo z tego, co słyszymy…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, minuta minęła, przepraszam bardzo.)

Dobrze, już kończę. W związku z tym, że przy 
6 tysiącach 600 zł ma być zmiana…

Marszałek Stanisław Karczewski: 
Panie Senatorze, minuta minęła. Kiedy zadajemy 

pytanie, to trzeba się zmieścić w minucie.
(Senator Piotr Florek: Proszę o…)
I nie pytać o kampanię wyborczą, bo kampania 

wyborcza skończyła się rok temu, Panie Senatorze. 
Rok temu skończyła się kampania wyborcza, o to 
pytać nie trzeba.

Pan senator Czarnobaj, bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, mam pytanie…
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: No co? 

Kampania wyborcza już…)
…do pana senatora sprawozdawcy, zanim przejdę 

do kampanii wyborczej.
Panie Senatorze, ja bym chciał, żeby poinformo-

wał pan Wysoką Izbę… Byłem na posiedzeniu ko-
misji, ale pan to pominął w swoim wystąpieniu, jak 
rozumiem, ze względu na czas. Proszę powiedzieć 
o 2 elementach. 

Po pierwsze, jaka była argumentacja za tym, żeby 
nie było kwoty wolnej od podatku? Taka interpretacja 
była przedstawiana na posiedzeniu komisji. 

Po drugie, jaka była opinia pana legislatora na 
temat zgodności z prawem regulacji w kwestii kwoty 
wolnej od podatku? Chodzi mi o relację: orzeczenie 
Trybunału Konstytucyjnego a projekt tej ustawy. Jaka 
była opinia pana legislatora w tym zakresie?

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

Senator Jacek Włosowicz:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Odpowiadając na pytanie pierwsze, przypomnę to, 

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?

(Senator Krzysztof Słoń: Las rąk.)
Nie wiem, kto był pierwszy.
(Senator Waldemar Sługocki: Marszałek 

Borusewicz.)
(Senator Marek Pęk: Senator Florek.)
Marszałek Borusewicz. Są różnice zdań, ale mar-

szałek ma pierwszeństwo.
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, składając sprawozdanie, mówi 

pan o jakichś przyszłych, niepewnych zdarzeniach; 
mówi pan, że coś będzie zmieniane. Co będzie zmie-
nione i w jaki sposób?

(Senator Jacek Włosowicz: Będzie…)
Skoro to jeszcze nie zostało zmienione, to dlaczego 

pan o tym mówi w sprawozdaniu? Jeżeli zaś zmie-
nione ma być coś, o czym pan wie, to ja chciałbym 
o to zapytać.

(Senator Jacek Włosowicz: Już odpowiadam…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Senatorze, momencik. Na razie nie… Trzy 

pytania, trzy odpowiedzi.
Proszę bardzo, pan senator Florek.
(Senator Mieczysław Golba: Trzy pytania, jedna 

odpowiedź.)

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, obiecaliście 

w kampanii kwotę wolną od podatku w wysokości 
8 tysięcy zł. Teraz pan zapowiada, że jakaś nagła… 
Mimo że odbyło się posiedzenie komisji, nagle ma zo-
stać wprowadzona jakaś zmiana. Chciałbym w takim 
razie spytać: czy na posiedzeniu komisji dyskutowa-
liście państwo o tym, jakie będą skutki finansowe 
ewentualnego przyjęcia tego, co państwo obiecaliście 
w kampanii wyborczej? Gdyby kwota wolna była 
na poziomie 8 tysięcy zł, to jakie byłyby skutki fi-
nansowe dla budżetu, oczywiście z uwzględnieniem 
tego, że udziały w PIT mają gminy, mają powiaty? 
Pamiętajmy też o tym, że mniejsze wpływy z PIT 
trzeba w jakiś sposób zrekompensować w powiatach 
i gminach.
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31. posiedzenie Senatu w dniu 28 listopada 2016 r.
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

(senator J. Włosowicz) Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Kilian.

Senator Wiesław Kilian:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, jest to projekt poselski, więc kie-

ruję pytanie do pana senatora: czy pan senator nie 
uważa, że takie procedowanie, jakie dziś ma miejsce, 
to jest traktowanie pana prezydenta jak chłopca na 
posyłki? Otóż, żeby ta ustawa mogła wejść w życie, 
musi zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw do 
30 września…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie, do listo-
pada.)

Tak, do 30 listopada, żeby mogła obowiązywać 
od 1 stycznia.

Dzisiaj nad nią procedujemy, a dzisiaj jest 28 listo-
pada. Ażeby ją uchwalić, a chcemy jeszcze wnieść po-
prawki, bo pan senator zapowiadał, że będą poprawki 
do tej ustawy, ona musi jeszcze trafić do Sejmu, żeby 
Sejm mógł nasze poprawki przyjąć. To będzie 29 li-
stopada. Zostaje jeden dzień, czyli 30 listopada, więc 
będziecie musieli przygonić tu pana prezydenta, żeby 
na kolanie mógł podpisać tę ustawę. Czy pan uważa, 
że takie procedowanie, jakie dzisiaj ma miejsce, to, 
żeby prezydent musiał na kolanie podpisywać usta-
wę, to jest przejaw szacunku wobec pierwszej osoby 
w kraju? Dziękuję.

(Senator Piotr Zientarski: Gdzie tam, jeszcze cały 
dzień, cała noc…)

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

Senator Jacek Włosowicz:
Dziękuję.
Pierwsze pytanie, pana senatora Kleiny, prawdę 

mówiąc, nie jest skierowane do mnie, tak że…
(Senator Kazimierz Kleina: Do pana marszałka.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie odpowia-

dam na pytania teraz.)
(Senator Kazimierz Kleina: Wszystkie pytania, 

w tym do senatora sprawozdawcy, zawsze kieruję 
poprzez osobę marszałka.)

Ono nie było do mnie skierowane.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Na posiedzeniu 

komisji, Panie Senatorze, będzie można przeprowa-
dzić pogłębioną dyskusję i debatę.)

A drugie pytanie wykracza całkowicie poza temat, 
którym zajmowaliśmy się na posiedzeniu komisji, bo 

co powiedziałem w pierwszych słowach mojego spra-
wozdania. 

Otóż ta propozycja, która była omawiana 2 tygo-
dnie temu na posiedzeniu komisji, przewidywała, że 
w roku 2016 i w roku 2017 będzie obowiązywała taka 
sama skala podatkowa jak w roku 2015. Oczywiście 
żadne rozwiązanie po posiedzeniu komisji nie jest 
rozwiązaniem stuprocentowo pewnym czy ideal-
nym. Pojawiły się również opinie, że to rozwiąza-
nie nie wypełniałoby do końca wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego. W związku z tym przedstawiane 
były kolejne propozycje. Sądzę, że na ich podsta-
wie przygotowano propozycje, konkretne propozy-
cje zmian, o których właśnie dzisiaj usłyszymy. Nie 
wiem, czy pana marszałka satysfakcjonuje ta odpo-
wiedź.

Jeżeli chodzi o drugie pytanie, dotyczące analizy 
tego, jakie zmiany wprowadzałoby to do budżetu, to 
muszę powiedzieć, że konkretnych analiz nie było. 
Był to projekt sejmowy i pan minister nie dysponował 
takimi analizami. Ale umówiliśmy się, że w czasie 
obrad i dyskusji w Senacie pan minister będzie mógł 
odpowiedzieć szerzej. Oczywiście jest to o tyle utrud-
nione, że gdyby była podana konkretna propozycja 
kwoty wolnej, to można by robić wyliczenia czy sy-
mulacje co do tego, jaki by to miało wpływ na budżet, 
ale takiej konkretnej kwoty nie było.

Odpowiadając na pytanie trzecie, pytanie pana se-
natora Czarnobaja, jaka była argumentacja, powiem, 
że argumentacja była taka, iż w 2018 r. wejdzie w ży-
cie całkowicie inny system podatkowy, polegający na 
płaceniu jednolitej daniny, dlatego w tym czasie nie 
będą wprowadzane takie zmiany.

Jeśli chodzi o drugie pytanie pana senatora, od-
powiadam, że opinia była negatywna.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Już wszystkie odpowiedzi, tak? Dziękuję bardzo.
Pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku, pan senator Włosowicz, spra-

wozdawca komisji, bardzo rzetelnie przedstawiał 
prace naszej komisji, ale w związku z tym, że za-
powiedział, że zostanie zgłoszona poprawka, która 
diametralnie zmieni, przewróci to, co uzgodniliśmy 
na posiedzeniu komisji, chciałbym się dowiedzieć, 
czy będziemy mieli prawo zadawania pytań senato-
rowi wnioskodawcy, który przedstawi tę poprawkę 
jako istotną? Chodzi o to, żebyśmy się mogli niejako 
z nią zapoznać, bo ona ma całkowicie zmienić ustawę, 
którą komisja już zaakceptowała. Dziękuję bardzo.
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31. posiedzenie Senatu w dniu 28 listopada 2016 r.
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

(senator J. Włosowicz) Senator Bogdan Klich:

Panie Senatorze, trochę w duchu wcześniejszych 
pytań kolegów… Mniej chodzi mi o to, w jakiej sy-
tuacji będzie postawiony pan prezydent, a bardziej 
o jakość stanowionego przez nas prawa, przez Sejm 
i przez Senat, podpisywanego potem przez pana pre-
zydenta. 

Czy pan naprawdę uważa, że w sprawach tak klu-
czowych jak kwestie podatku PIT czy kwestie podat-
ku CIT, decydujących o zasobności portfeli Polaków, 
należy z dnia na dzień przeprowadzić debatę, która 
musi się zresztą szybko zakończyć, no bo musi to 
przejść przez kolejne etapy procesu legislacyjnego, 
czyli krótko mówiąc, w trybie przyspieszonym pra-
cować nad tym, nad czym można pracować w trybie 
zwykłym?

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

Senator Jacek Włosowicz:
Odpowiem na pytania w kolejności. Ten wyrok 

Trybunału Konstytucyjnego pochodzi z dnia 28 paź-
dziernika zeszłego roku.

(Senator Grzegorz Bierecki: Listopada.)
Jeżeli chodzi o wspólne opodatkowanie, to tak, 

zostanie…
(Senator Mieczysław Augustyn: Ale od kiedy try-

bunał nakazał wprowadzić zwiększenie?)
Do 30 listopada bieżącego roku…
Wspólne opodatkowanie, jak mówiłem, zostanie.
Było jeszcze pytanie odnośnie do trybu pracy, czy 

powinniśmy tak szybko procedować.
(Senator Wiesław Dobkowski: A dlaczego nie?)
Panie Senatorze, tu znowu odnosimy się… O tym 

traktowała wcześniejsza moja odpowiedź. To wszyst-
ko jest zgodne z prawem. Ważne, żeby w przypadku 
podatku dochodowego podatnicy do 30 listopada po-
przedniego roku wiedzieli, jakie będzie rozstrzygnię-
cie. A o tym, czy będzie ono znane w ostatnim dniu, 
czy też kilka dni, tygodni lub miesięcy wcześniej, 
nasze prawo nie mówi. Mówi tylko, żeby przed ko-
lejnym rokiem, do 30 listopada podjąć taką decyzję.

(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Marszałku, 
nie otrzymałem odpowiedzi na pytanie.)

No właśnie. Było chyba jeszcze jedno.
(Senator Mieczysław Augustyn: Zgodnie z tym 

projektem… Kwota wolna od podatku nie ma być 
wprowadzona… Ilu podatników straci na tym w jed-
nym roku podatkowym i jaką kwotę?)

Panie Senatorze, nie mogę odpowiedzieć na to 
pytanie, bo nie znam jeszcze szczegółowo propozycji, 

dotyczy szeroko rozumianego procesu legislacyjnego 
w Polsce. Z jednej strony czasem narzekamy – tu 
mówię swoje prywatne zdanie; to nie jest związane 
z przebiegiem prac komisji – że pewne procedury za-
bierają nam bardzo dużo czasu, a z drugiej strony, gdy 
robimy coś szybko i sprawnie, to nie uznajemy tego 
za sprawne procedowanie, tylko widzimy same ne-
gatywne strony takiego procedowania. Pamiętam, że 
gdy byłem całkiem młodym człowiekiem i była duża 
zmiana w Polsce, wszyscy, cały parlament pracował 
pilnie do 31 grudnia i zmieniał ustawy tak, byśmy 
mogli w nowy rok wejść z całkowicie innym syste-
mem prawnym w kraju. Sądzę, że tym się szczycimy. 
Prawda? Mam nadzieję, że… Bardziej pozytywnie 
powinniśmy oceniać naszą pracę, skoro coś robimy 
szybko, sprawnie i sensownie, wówczas sami sobie 
możemy przyklasnąć. Dziękuję bardzo.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Wszystkie od-
powiedzi?)

Tak, na postawione pytania.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, wspomniał pan o wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego, o którym rozmawiali-
ście w trakcie posiedzenia komisji. Od kiedy trybunał 
nakazał wprowadzić zwiększenie kwoty wolnej? To 
jest pierwsze pytanie.

I drugie. Jeśli to nie będzie zrobione tak, jak pań-
stwo proponujecie w tym projekcie – mówię tylko 
o tym przedłożeniu, nie odnoszę się do tego, czego 
jeszcze nie ma – to ilu podatników na tym straci i jaką 
kwotę?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Grubski.

Senator Maciej Grubski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, czy bez zmian pozostała kwestia 

wspólnego rozliczania się podatkowego współmał-
żonków?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Klich.
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31. posiedzenie Senatu w dniu 28 listopada 2016 r.
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

(senator J. Włosowicz) Marszałek Stanisław Karczewski:

Panie Senatorze, nie prowadzimy konwersacji, tyl-
ko zadajemy pytania. Jak pan się zgłosi, to udzielę 
panu głosu.

Pan senator Mieczysław Golba, proszę bardzo.

Senator Mieczysław Golba:
Panie Senatorze, ja chciałbym zapytać, czy jest 

pan zorientowany, czy w Ministerstwie Finansów 
trwają prace nad tym, aby ta kwota była w przypad-
ku Polaków podobna do kwot, jakie dotyczą innych 
mieszkańców Unii Europejskiej. W Danii jest to 
np. 26 tysięcy zł. A może, tak jak w Hiszpanii, doj-
dziemy do ponad 70 tysięcy zł. Jeśli się nie mylę, to 
w Hiszpanii kwota wolna od podatku jest w wyso-
kości 74 tysięcy zł.

Moje pytanie jest takie: czy uważa pan, że powin-
niśmy w Polsce podnieść tę kwotę przynajmniej do 
poziomu powyżej 10 tysięcy zł, a nawet do 20, może 
25 tysięcy zł? Czy to się Polakom należy? Dziękuję 
bardzo.

(Senator Kazimierz Kleina: Należy.)

Senator Jacek Włosowicz:
Dziękuję, Panie Senatorze. W pańskim pytaniu są 

jakby dwa elementy.
Pierwszy dotyczy tego, czy w ministerstwie trwają 

takie prace. No, nie chciałbym wchodzić w kompe-
tencje pana ministra. Mam nadzieję, że będzie pan 
mógł zapytać o to pana ministra.

Druga kwestia jest jakby typowo… Jest to pytanie 
skierowane do mnie, o to, jaki jest mój pogląd, jeżeli 
chodzi o finanse czy, szerzej, ekonomię. Uważam, że 
kwota wolna jest dobrym rozwiązaniem. W każdym 
społeczeństwie, które ma poukładane finanse, powin-
na ona przysługiwać osobom najmniej zarabiającym. 
Oczywiście w każdym kraju jest to różny poziom.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Adam 
Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, Panie Senatorze, jeszcze raz 

nawiążę do pytania pana senatora Komarnickiego. 
Rozmawialiśmy i ja to wiem, ale prosiłbym, żeby pan 
odpowiedział jako sprawozdawca. Panu senatorowi 
chodziło o indywidualne interpretacje zamkniętych 
funduszy inwestycyjnych.

która zostanie przedstawiona. Będzie to szło w takim 
kierunku, że kwota wolna będzie zwiększona, ale ja 
jeszcze nie znam szczegółów, więc nie umiem panu 
odpowiedzieć.

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

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, taka świeża spra-

wa. Pan premier Morawiecki mówił ostatnio, że fun-
damentem, mocną podstawą konstytucji dla przedsię-
biorców jest klauzula pewności prawa. Jak ten projekt 
ma się do pewności prawa dla przedsiębiorców, dla 
polskich inwestorów, którzy zainwestowali swoje 
własne środki? Zamknięte fundusze inwestycyjne… 
Wy to dzisiaj próbujecie – muszę to z przykrością 
powiedzieć – podwójnie opodatkować. Uważam, 
Panie Senatorze, że to jest zła droga, zły kierunek. 
Przypominam o tzw. funduszach polskich, o FIZ-ach 
– jest ich powyżej 600 – w których zgromadzone są 
niemałe środki. To jest aż 149 miliardów kapitału, 
który jest reinwestowany w Polsce. Jak to wszystko 
ma się do planu pana premiera Morawieckiego? I jak 
to się ma do planu odpowiedzialnego rozwoju, w któ-
rym główną osią jest inwestowanie w Polsce m.in. 
prywatnego kapitału, któremu zarzucaliście, że nie 
jest, powiedziałbym, z waszej opcji?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Czy są jeszcze pytania? Nie ma.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jacek Włosowicz:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Sądzę, że jest to pytanie wykraczające poza tematykę 
podejmowaną przez komisję. Na posiedzeniu komisji 
dyskutowaliśmy o takich, a nie innych rozwiązaniach, 
a pan senator zadał tu jakby szersze pytanie, o to, na 
co się w naszym kraju decydujemy i czy to będzie 
takie, czy inne rozwiązanie. Sądzę, że pan senator 
mógłby przekierować to pytanie do pana ministra. 
Pan minister w szczegółach o tym opowie. Jest to 
kwestia wyboru drogi. Mam nadzieję, że rzeczywiście 
będzie ona odpowiednia i, powiedziałbym, skuteczna 
i że nikt nie będzie pokrzywdzony.

(Senator Władysław Komarnicki: Ale zgodzi się 
pan, Panie Senatorze, że to jest bardzo ważne pyta-
nie.)
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(senator L. Czarnobaj) w jakiś sposób zwiększyć kwotę wolną od podat-
ku, czy to była tylko inicjatywa – o której jeszcze 
nie wiemy, ale się dowiemy – jakiejś grupy, jednego 
czy dwóch posłów, którzy wniosą dzisiaj tę popraw-
kę? Czy nastąpiło takie oświecenie ze strony tych 
posłów, czy była jakaś sugestia, żeby taką zmianę 
przeprowadzić?

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:

Są grupy podatników – myślę tu o tych najbied-
niejszych, na granicy minimum egzystencjalnego – 
którzy jednak płacą podatki. To są bezrobotni, to 
są odbiorcy renty socjalnej. W wyniku zmiany tego 
progu 6 tysięcy 600 zł w gruncie rzeczy to się wy-
równa lub będą płacić podatki rzędu 2,50 zł, 4,80 zł. 

Pytanie moje jest takie: czy analizowano ten pro-
blem i czy jest sens, żeby ci ludzie obliczali podatki, 
względnie żeby robili to za nich urzędnicy w urzędzie 
pracy? Tak tu dołączam i adaptuję wypowiedź pan 
senatora, że obsługa będzie droższa niż ten problem. 
Czy to było jeszcze raz rozważane? I czy jest to ujęte 
w ustawie?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy jest jeszcze jakieś pytanie?
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, zapowiada pan złożenie popraw-

ki i mówi, że była o tym mowa na posiedzeniu komi-
sji. Dla nas jest…

(Senator Kazimierz Kleina: Nie było mowy. Nie 
było mowy o żadnej poprawce.)

Nie było o tym mowy na posiedzeniu komisji. To 
rozumiem, że pan prywatnie o tym wie. Jak rozu-
miem, pytanie o to, jaki jest stosunek ministerstwa 
do czegoś, czego nie ma, a co może być, jest bezsen-
sowne.

W związku z tym ponawiam pytanie. Proszę po-
wiedzieć, według tego projektu, o którym w tej chwili 
rozmawiamy, ilu podatników ile straci w ciągu roku 
podatkowego – nie biorąc pod uwagę tego, czego nie 
ma, o czym nie wiemy nic i do czego nie wiemy, 
jaki jest stosunek ministerstwa. A więc rozmawiajmy 
o tym, co państwo przyjęliście na posiedzeniu komi-
sji. Ilu podatników ile straci na niewdrożeniu wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego?

(Senator Władysław Komarnicki: Dokładnie.)
To nie są fundusze bogaczy. W dużej mierze są 

to fundusze drobnych ciułaczy – tak, przepraszam, 
powiem. To po pierwsze.

Po drugie, są to polscy obywatele…
(Senator Władysław Komarnicki: …Polaków.)
…którzy otrzymali od 2004 r. 200 tysięcy indy-

widualnych interpretacji. Państwo to przekreślacie. 
Chodzi o to, żeby pan zdał relację z posiedzenia 
komisji i odpowiedział, dlaczego idziecie państwo 
w tym kierunku. Takie było pytanie pana senatora 
Komarnickiego.

Senator Jacek Włosowicz:
Panowie Senatorowie, jak pamiętamy z posiedze-

nia komisji, pan minister zobowiązał się do wydania 
takiej ogólnej interpretacji, która, że tak powiem, 
przetnie ewentualne zapytania i niepewności w tej 
kwestii.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, 
chciałbym sprostować.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Sprostowanie czyich słów?
(Senator Leszek Czarnobaj: Pana senatora.)
Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Senatorze, tak jak powiedział pan senator 

Kleina, pan bardzo szczegółowo relacjonuje posiedze-
nie… Chcę tylko powiedzieć, dla uszczegółowienia 
pana wystąpienia, że pan minister zobowiązał się 
do wydania tej interpretacji w czasie innej dyskusji, 
którą toczyliśmy, nie tej. Ale była taka deklaracja. 
Wprawdzie w innej sprawie, ale była.

Wicemarszałek Adam Bielan:
To nie było sprostowanie, ale polemika.
Pan senator Florek… Dowiedziałem się, że pan 

marszałek Karczewski grupował pytania, więc ja też 
będę dopuszczał 3 pytania.

Pan senator Florek, później pan senator Rulewski.
Czy ktoś jeszcze chce zadać pytanie?
Dobrze, to te 2  pytania.
Proszę bardzo.

Senator Piotr Florek:
Panie Senatorze, czy na posiedzeniu komisji 

przedstawiciele rządu sugerowali, że należałoby 
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Senator Barbara Zdrojewska:

Szanowny Panie Senatorze Sprawozdawco, sam 
pan udowadnia, odpowiadając na te pytania, że słusz-
ne były pytania kolegów dotyczące tego, skąd ten tryb. 
Pan nie potrafi odpowiedzieć na żadne ważne pytanie 
dotyczące tego, ilu osób będzie to dotyczyło… jakiej 
grupy osób to dotyczy, w jakiej wysokości… ile te 
osoby stracą, ile zyskają. Nie jest pan w stanie na te 
pytania odpowiedzieć, a mówi pan, że taki tryb pro-
cedowania ustawy jest świetny i takie procedowanie 
jest dobre. A pan senator Bierecki tutaj z ław krzyczał: 
a dlaczego tak nie procedować? Chciałabym, żeby 
pan jednak odniósł się do tego, bo nie odpowiada 
pan na pytania, na większość pytań odpowiada pan, 
że pan nie wie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia do zadania pytań?
Proszę bardzo. Pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję.
Ostatnio pan premier Morawiecki zachęcał in-

westorów w Londynie do inwestowania… Dzisiaj 
na posiedzeniu naszej komisji mieliśmy przyjem-
ność rozmawiać z ambasadorem ze Szwajcarii, któ-
ry powiedział, że pan prezydent, jak ostatnio u nich 
był, namawiał Szwajcarów do tego, aby inwestowali 
w Polsce. Jak pan uważa, jak chcecie, tak radykalnie 
zmieniając w tej chwili prawo, zachęcać inwesto-
rów do tego, aby inwestowali w Polsce? Czy to nie 
jest zaprzeczenie tego, co z jednej strony mówicie, 
a z drugiej strony czynicie?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę.
Panie Senatorze, proszę o odpowiedź.

Senator Jacek Włosowicz:
Odpowiadam na pytanie pani senator Zdrojewskiej. 

Pani Senator, ja nie mogę podać takich danych, po-
nieważ one na posiedzeniu komisji nie padły, więc 
trudno, żebym ja mówił coś, o czym na posiedze-
niu komisji nie było mowy. Jeżeli posiadam takie 
dane, to na takiej zasadzie, że śledzę bieżące kwestie 
związane z realizacją budżetu, ze stanem polskiej 
gospodarki, ale nie było to przedmiotem posiedzenia 
czy takie dane nie były pokazywane. Sama komisja 
budżetowa, jak pani wie, nie ma takich instrumentów 
analitycznych, że na bieżąco może sobie robić kalku-

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Jeszcze pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, jak sobie przy-

pominam – być może coś uszło mojej uwadze – nie 
wprowadziliście państwo żadnych przepisów przej-
ściowych i właściwie tak naprawdę nie wiadomo, 
jak kwalifikować składniki przychodów nabyte czy 
wniesione przed wejściem w życie proponowanych 
przepisów. Uderzacie państwo nie tylko w inwesto-
rów, ale uderzacie państwo także w drobnych ciuła-
czy. I chciałbym pana prosić, Panie Senatorze, o od-
powiedź.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jacek Włosowicz:
Zacznę od pytania, które postawił pan senator 

Florek, czy rząd sugerował jakieś rozwiązanie. Nie. 
Ponieważ była to propozycja sejmowa, rząd nie zaj-
mował jako takiego stanowiska i nie sugerował ja-
kichkolwiek rozwiązań.

Kolejne pytanie. Czy jeżeli będą jakieś przypadki, 
że po zwolnieniu tej kwoty… w przypadku kwoty 
wolnej później okaże się, że ktoś będzie płacił jakieś 
drobne pieniądze, to czy nie będzie to kosztowało 
więcej? Proponowałbym poprosić pana ministra o od-
powiedź na to pytanie. Są generalne zasady, gdzie 
przy małych kwotach nie pobiera się tego podatku. 
Ale ponieważ nie było to poddane pod obrady komisji, 
sądzę, że na pytania o szczegóły – szczegóły tech-
niczne, techniczno-finansowe – pan minister mógłby 
odpowiedzieć.

Pytanie pana Augustyna: ilu obywateli na tym 
zyska lub straci? Ponieważ wtedy nie mieliśmy takich 
szacunków… Jak mówiłem, to jest projekt poselski, 
w związku z tym pan minister nie uczestniczył jakby 
tak czynnie w omawianiu tej ustawy. Ale cały aparat 
analityczny jest po stronie ministerstwa, więc sądzę, 
że na pewno do tych szczegółów pan minister będzie 
mógł się odnieść. No i tutaj mam taką samą prośbę 
czy sugestię – gdyby pan senator Komarnicki się nie 
pogniewał – żeby to pytanie o szczegóły zadać panu 
ministrowi, ponieważ to też nie było aż tak szczegóło-
wo omawiane na poziomie komisji. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pani senator Zdrojewska.
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(senator J. Włosowicz) Wicemarszałek Adam Bielan:

Panie senator Borys-Damięcka.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Ja nie będę już zadawała pytań panu sprawoz-

dawcy, ponieważ z tego wszystkiego wynika, że 
rzeczywiście na żadne pytanie nie jest pan w stanie 
odpowiedzieć. I wynika, że nikt z państwa opcji na 
posiedzeniu komisji nie zadawał przedstawicielom 
rządu żadnych pytań dotyczących kwestii, które 
panie i panów powinny nurtować, po to, żebyście 
państwo mogli jednoznacznie wyjaśnić wyborcom, 
na czym ten wspaniały pomysł polega. W związku 
z tym mam taką propozycję, Panie Marszałku, i pro-
siłabym o uwzględnienie tego jako wniosku meryto-
rycznego… Szkoda czasu na zadawanie pytań panu 
senatorowi. Poprośmy przedstawiciela rządu, pana 
ministra czy kogoś, kogo wydeleguje, żeby stanął na 
tej mównicy i po prostu zaczął odpowiadać na pyta-
nia, na które do tej pory nikt z zadających pytania nie 
uzyskał żadnej odpowiedzi. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pani Senator, pan minister siedzi dokładnie za pani 

plecami i pewnie jest gotowy do udzielenia odpowie-
dzi na wszystkie pytania. To pani koleżanki i koledzy 
zadają pytania panu senatorowi Włosowiczowi, więc 
proszę apelować do swoich koleżanek i kolegów.

Pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Mam pytanie, czy w związku z tą ustawą – mimo 

że jest to projekt poselski – były przeprowadzone 
jakiekolwiek konsultacje, czy ktoś zasięgał jakichś 
opinii, takich merytorycznych? Chodzi o to, żebyśmy 
nie bawili się w kotka i myszkę, tak jak państwo zaba-
wiliście się z wyborcami. Bo niektórzy już wyliczyli 
tę kwotę wolną od podatku od roku 2017 i pewnie tych 
pieniędzy, których nie odliczyli… Może już to wydali.

Mam jeszcze inne pytanie. Jeżeli nie jest pan w sta-
nie odpowiedzieć np. na pytanie senatora Augustyna 
odnośnie do tego, ilu osób to dotyczy i jakie to są 
kwoty, to być może lepiej byłoby zrobić przerwę tech-
niczną i odpowiedzieć nam potem szczegółowo na 
to pytanie? Jednak pracujemy nad materią związaną 
z ludźmi i ich pieniędzmi, które oni skrupulatnie li-
czą, w przeciwieństwie do niektórych.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Klich.

lacje, symulacje, jakie zmiany przyniesie dany ruch, 
propozycja podatkowa. Tak więc proponuję – i proszę 
o to panią – żeby skierować to pytanie do pana mini-
stra, bo ministerstwo to jest odpowiednia instytucja 
z szeregiem działów, departamentów, w tym anali-
tycznych, która na pewno te dane posiada. To tyle 
ode mnie, jeśli chodzi o to pytanie.

Jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie pana se-
natora Dowhana, to też wykracza ono jakby poza, 
Panie Senatorze, zakres obrad komisji. Wchodzimy 
tutaj w kwestie jakiegoś marketingu gospodarczego, 
krajowego, ale to jest inna dyskusja, nie taka…No, 
może nie jest tak, że to nie ta komisja, ale ta ustawa 
tego nie obejmowała.

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Panie Senatorze, ja pytałem o to, czy ktoś jeszcze 

się zgłaszał do zadania pytania… Dobrze, to robimy 
ostatnią rundę.

Pan senator Augustyn, później pani senator 
Zdrojewska.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku, nic mi nie wiadomo o rundach 

pytań.
W każdym razie chciałbym zapytać, czy… 

Ponieważ jest to ustawa przyjęta przez Sejm, to pań-
stwo dysponowaliście stanowiskiem rządu. Jakie ono 
było? Bo rozumiem, że Sejm przyjął ustawę o nie-
podwyższaniu kwoty wolnej od podatku głosami 
posłów koalicji, rozumiem, że przy aprobacie rządu 
albo przynajmniej ministerstwa. Czy ta opinia była 
przedstawiana?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Panie senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Dziękuję.
Ja jednak będę to drążyła, Szanowny Panie 

Senatorze Sprawozdawco. Odpowiada pan, że pan nie 
wiedział, że rząd nie był w stanie powiedzieć, że jesz-
cze nie wiedział, a pan się nie dopytywał. Ale można 
było zrobić przerwę, poprosić rząd o zbudowanie in-
formacji na temat tego, jakie będą skutki finansowe 
ustawy, nad którą procedujemy. Chciałabym zapytać, 
dlaczego pan jako sprawozdawca czy przewodniczą-
cy komisji nie wystąpił do rządu o policzenie tego 
i o dokładne informacje, żebyśmy mogli wiedzieć, 
jaką decyzję podejmujemy. Dziękuję.
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Pan skończył omawianie i przystąpił do odpowia-
dania na pytania. A więc ja pytam, jaka była konklu-
zja pańskiego sprawozdania.

(Senator Jacek Włosowicz: Tak…)
Żeby przyjąć ten projekt?
(Senator Jacek Włosowicz: Już…)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Spokojnie, Panie 

Senatorze, proszę dać się wypowiedzieć panu mar-
szałkowi.)

Czyli żeby przyjąć ten projekt. Otóż ten projekt 
jest dwuczęściowy – drugą część pomijam, bo to 
sprawa funduszy inwestycyjnych, interpretacji itd. 
A w pierwszej części jest przedłużenie obowiązy-
wania kwoty wolnej od podatku na następny okres. 
Cała sztuczka polega tu na tym, że w tym projekcie 
ten przepis dostaje inny numer artykułu. I to, zda-
niem autorów, wystarczy, żeby zadowolić Trybunał 
Konstytucyjny. Otóż nie. Jest zresztą opinia w tej 
sprawie, jest opinia Sądu Najwyższego mówiąca, że 
nie wystarczy zmienić numery… Jeśli można by było 
tak zmieniać numery, to każde orzeczenie trybunału 
można byłoby w ten sposób załatwiać. A więc krót-
ko: powtarzacie przepis niekonstytucyjny. I dlatego 
pytam: dlaczego pan rekomenduje przyjęcie tego 
rozwiązania?

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Bardzo proszę, Panie Senatorze, o odpowiedzi.

Senator Jacek Włosowicz:

Odpowiadam na pytania. Pierwsze, postawione 
przez pana senatora Augustyna: dlaczego jako Senat 
zmieniamy coś – tak odebrałem to pytanie – co zo-
stało uchwalone w Sejmie i nam przedstawione. No, 
takie jest nasze prawo, prawo Senatu. Nie wiem, czy 
o to panu chodziło.

(Senator Mieczysław Augustyn: Nie, Panie 
Senatorze. Chodziło mi… Skoro rekomendujecie 
przyjęcie tej ustawy o niewprowadzaniu kwoty… 
o niezmienianiu kwoty wolnej od podatku, to ile w sto-
sunku do tego, co nakazał Trybunał Konstytucyjny, 
stracą Polacy i ilu ich straci? Zadaję trzeci raz to samo 
pytanie, pytanie podstawowe, i nie mogę uzyskać 
odpowiedzi.)

Ponieważ nie było przedstawiania wyliczeń na 
posiedzeniu komisji, to sądzę, że – i po raz kolejny 
to powtórzę – powinien pan skierować to pytanie do 
pana ministra, który ma odpowiedni aparat analitycz-
no-finansowy i na pewno udzieli panu odpowiedzi. 
Niemniej jednak według mnie jest to liczenie kwot 
takich trochę wirtualnych, które nie mają odniesienia 
w rzeczywistości.

Senator Bogdan Klich:

Panie Marszałku, to jest naprawdę żenujący spek-
takl, że sprawozdawca, przedstawiciel komisji se-
nackiej, która decyduje w tak kluczowych sprawach, 
jak sprawa tego, ile środków obywatele będą mogli 
wydać, ile przekażą państwu itd., nie jest w stanie 
odpowiedzieć na nasze pytania, na większość na-
szych pytań. 

Zadam panu sprawozdawcy następujące pytanie: 
czy są jakieś pytania, na które pan byłby w stanie 
odpowiedzieć? Niech pan je sobie wybierze. (Oklaski)

(Senator Leszek Czarnobaj: Może „jak pan się 
nazywa?”.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Dobrzyński. Proszę bardzo.

Senator Jan Dobrzyński:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Żenujące to są pytania członków Platformy, sena-

torów czy też pań senator Platformy Obywatelskiej. 
Szanowni Państwo, przypomnę, że to jest sprawoz-
dawca komisji.

A ja mam do pana, Panie Senatorze Sprawozdawco, 
takie pytanie: czy na posiedzeniu komisji, którą pan 
teraz reprezentuje, byli członkowie klubu senackiego 
Platformy Obywatelskiej? I czy była strona rządo-
wa? I czy te pytania czy też zagadnienia, które tutaj 
słyszeliśmy, były poruszane na posiedzeniu komisji, 
której pan jest sprawozdawcą?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę…
A, pan marszałek Borowski. Proszę bardzo.

Senator Marek Borowski:
Panie Senatorze, pan jest sprawozdawcą tego, a nie 

innego projektu. My tutaj nawiązujemy do potencjal-
nej poprawki, która oczywiście kompletnie zmieni 
charakter tego rozwiązania, ale ja mówię o tym przed-
łożonym projekcie. A więc pan jest sprawozdawcą 
tego projektu i, jak rozumiem, pan rekomenduje jego 
przyjęcie. Prawda? Tak zrozumiałem pańską wypo-
wiedź.

(Senator Jacek Włosowicz: Na razie go omawia-
my…)

(Senator Jan Dobrzyński: Komisja…)
(Senator Grzegorz Bierecki: To komisja…)
Nie, nie. Pan skończył już omawianie…
(Wesołość na sali)
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31. posiedzenie Senatu w dniu 28 listopada 2016 r.
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

(senator J. Włosowicz) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Panie Senatorze, czy zdaje sobie pan sprawę – być 

może nie, dlatego chciałbym to właśnie od pana usły-
szeć – że ten projekt, który zawiera te trzy artykuły 
zmieniające ustawy, jest szkodliwy, wręcz bardzo 
szkodliwy dla rynku kapitałowego w Polsce, który 
już i tak jest, jaki jest?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Senatorze, pan nawiązał do pytania pana 

senatora Augustyna, a ja chciałbym panu troszecz-
kę, że tak powiem, pomóc w odpowiedzi. Czy pan 
się ze mną zgodzi, że zachowanie tej kwoty wolnej, 
jaka była do tej pory – a państwo przegłosowaliście 
w komisji, że nic się nie zmieni – spowodowałoby, 
że wszyscy podatnicy, o czym była mowa w wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego, ponieśliby tego koszty, 
bo nie mieliby większej kwoty wolnej od podatku? 
W państwa zapowiedziach jest mowa o tym, że część 
podatników, do 3 milionów prawdopodobnie, nie stra-
ci, a my, wszyscy pozostali, stracimy. Czy prawidło-
wa jest odpowiedź, że nie zmieniając tego przepisu 
prawa, wszyscy byśmy na tym stracili?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan marszałek Borowski.

Senator Marek Borowski:
Być może nie do końca jasno się wyraziłem, a być 

może pan senator – jak by to powiedzieć – unika 
odpowiedzi na moje pytanie, więc zadam je trochę ja-
śniej. Powiedzmy, że Sejm i Senat przyjmują ustawę, 
w której w art. 2 jest powiedziane, że wprowadza się 
cenzurę prewencyjną. Jest to wprost niezgodne z kon-
stytucją, więc sprawa idzie do trybunału. Trybunał 
stwierdza, że jest to niezgodne z konstytucją i naka-
zuje wykreślenie tego przepisu z dniem 30 listopada. 
Wobec tego 28 listopada pojawia się projekt, w któ-
rym też jest powiedziane, że wprowadza się cenzurę 
prewencyjną, ale nie w art. 2, tylko w art. 5. No, po-
nieważ trybunał usunął art. 2, to nie ma przeszkód, 
żeby wprowadzić to w art. 5. Chyba pan rozumie, że 

(Senator Mieczysław Augustyn: Wirtualnych? 
Wirtualne to jest…)

To samo dotyczy pytań, które zadała pani se-
nator – jedna z pań – która uprzejmie zauważyła, 
że nie podaję żadnych kwot. Takie kwoty nie pa-
dły, Pani Senator, na posiedzeniu komisji. Skoro 
ustaliliśmy, że będzie status quo, czyli przyjęliśmy 
rozwiązanie z poprzedniego roku, to trudno mówić, 
że coś w przyszłym roku stracę, skoro będę mieć 
rozwiązanie takie, jakie było w przeszłym roku. 
No, to jest troszeczkę takie bajanie, jakie czasami 
jest w bajkach: o, jakby to było dobrze, gdybyśmy 
tak popracowali i zasiali całe pole zboża, no i ile 
później byśmy z tego mieli… No ale myśmy tego… 
Skoro tego pola nie obsialiśmy zbożem, nie zbie-
ramy, nie młócimy, to i później żadnego kilogra-
ma z tego nie mamy. A państwo pytacie mnie, co 
by było, gdyby było. Jak mówię, jak powtarzam, 
w projekcie, który, mam nadzieję, leży przed pań-
stwem, jest zapisana na razie propozycja, która 
została przegłosowana i – tu odpowiadam panu 
marszałkowi – zaaprobowana przez komisję, żeby 
nie było zmian w podatku dochodowym zarówno 
na ten rok, na ten jeden miesiąc, jak i na przyszły 
rok, czyli 2017. Jeszcze raz podkreślę, że uzasad-
nienie tego projektu było takie, że w 2018 r. wejdzie 
w życie całkowicie nowe rozwiązanie podatkowe 
polegające na wprowadzeniu jednolitej daniny. 
Dlatego też na te 13 miesięcy…

(Senator Kazimierz Kleina: Ma jej nie być.)
(Senator Bogdan Klich: Ma jej nie być.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie jest pan na 

bieżąco.)
…nie wprowadzamy żadnego innego rozwiązania.
Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora Roberta 

Dowhana, to był to projekt poselski, a prośba o to, 
żeby szczegółowo podać, ile kto otrzyma pieniędzy, 
jest powieleniem w inny sposób zadanego pytania, 
które padło przed chwilą. Może pan minister ma wy-
liczenia pokazujące, co się stanie, jeżeli założymy 
taką, a nie inną kwotę, tylko że to jest takie… Ktoś 
zapyta, ile będzie od 6 tysięcy 600 zł, ktoś inny powie 
o 8 tysiącach, a ja powiem o 12 tysiącach. Nie wiem, 
czy jakikolwiek sens ma analiza prowadzona w ten 
sposób. Jak będzie konkretna propozycja, to wtedy 
będzie można do niej się odnieść od strony finanso-
wej. Na razie została przedstawiona kwota – jeszcze 
raz to powtórzę – taka sama jak w poprzednich la-
tach. Nie jest ona indeksowana, jest na tym samym 
poziomie.

Odpowiem jeszcze panu senatorowi. Czy byli 
przedstawiciele drugiego klubu? Tak, oczywiście 
byli. Był też przedstawiciel Ministerstwa Finansów 
w osobie pana ministra.
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31. posiedzenie Senatu w dniu 28 listopada 2016 r.
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

(senator M. Borowski) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia?
Skoro nie, to dziękuję bardzo, Panie Senatorze, 

za odpowiedzi.
(Senator Jacek Włosowicz: Dziękuję, Panie 

Marszałku. Dziękuję państwu.)
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Paweł Gruza: Nie, na tym etapie nie mam nic do 
powiedzenia.)

Nie? Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku, jak się pan domyśla, tych pytań 

będzie ze strony naszego klubu chyba parę.
W szczególności chodzi o to pytanie, na które do 

tej pory nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Jeżeli jest tak, 
że komisja zarekomendowała rozwiązanie, w którym 
jest mowa o tym, że nie będzie zmian kwoty wolnej 
od podatku, a spodziewamy się tego, że zostanie przez 
rząd zaproponowana zmiana tej kwoty, bo chociażby 
w dzisiejszej „Gazecie Prawnej” jest obszerny mate-
riał na ten temat, w którym pan premier Morawiecki 
mówi bardzo wyraźnie o progresywności kwoty wol-
nej od opodatkowania, to to w sposób radykalny wy-
wraca do góry nogami tę rekomendację, którą przed 
chwilą usłyszeliśmy. Ja chciałbym usłyszeć od pana… 
Chciałbym prosić przedstawiciela rządu o odpowiedź 
na pytanie, czy rzeczywiście rząd zamierza wpro-
wadzić do ustawy przez nas dzisiaj rozpatrywanej, 
która prawdopodobnie dzisiaj będzie przegłosowana, 
poprawkę, w myśl której zostanie zmieniony zapis 
o kwocie wolnej od podatku.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Kleina.
(Senator Kazimierz Kleina: Pan minister będzie 

odpowiadał z miejsca czy… Może byśmy…)
Zaraz to uzgodnimy.
(Senator Kazimierz Kleina: No bo zawsze lepiej 

się rozmawia, jak się widzi osobę, prawda? Bo będzie 
pewnie…)

to jest absurd. Prawda? A ten projekt, którego przyję-
cie pan rekomenduje, właśnie coś takiego proponuje. 
Przepis, który trybunał usunął – orzeczono, że on 
30 listopada znika – wprowadzacie z powrotem, tylko 
że z innym numerem. Tak więc pytam: dlaczego pan 
rekomenduje przyjęcie tego projektu? Przecież ko-
misja powinna zarekomendować odrzucenie takiego 
projektu, a to, czy się pojawią jakieś nowe popraw-
ki, które ewentualnie zmienią nastawienie Wysokiej 
Izby, to już zupełnie inny temat. Uważam, że ten 
projekt powinien zostać wyrzucony. Co pan na to?

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Czy ktoś jeszcze zgłasza się do zadania pytania? 

Nie widzę chętnych.
Bardzo proszę o odpowiedź.

Senator Jacek Włosowicz:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 
Odpowiadając na pytanie pana senatora Roberta 
Dowhana dotyczące tego, że projekt ten ma mieć czy 
już teraz ma negatywny wpływ na rynek kapitałowy, 
powiem, że nie było to przedmiotem obrad komisji. 
Ale jest to temat mocno dyskusyjny, sądzę, że na 
inne spotkanie. Bo żeby tak arbitralnie stwierdzić, że 
projekt, który nie wszedł w życie, już ma negatywny 
wpływ na polski rynek kapitałowy, trzeba według 
mnie mieć jakąś pozazmysłową wizję przyszłości, 
a przynajmniej ja jej nie mam.

Jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie pana mar-
szałka Borowskiego, to powiem, że jeżeli nawet się 
zgadzamy z takim rozwiązaniem, tak jak pan to 
mówi, zamieniamy pkt 2 na pkt 5… Dopóki nie zo-
stanie to zgłoszone do trybunału i on nie stwierdzi…

(Wesołość na sali)
No, nie ma takiego…
(Rozmowy na sali)
Natomiast…
(Rozmowy na sali)
Natomiast…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
Próbuję państwu już kilkukrotnie dzisiejszego po-

południa czy wieczoru powiedzieć, że według mnie 
ta pierwsza część, dotycząca podatku od osób fizycz-
nych, pewnie będzie miała inny kształt i te wszystkie 
dywagacje na temat tego, czy jest to zgodne z wy-
rokiem Trybunału Konstytucyjnego, co trybunał na 
to powie, jaka to jest kwota, kto na tym straci, ile 
miliardów, po dzisiejszym wieczorze nie będą miały 
w ogóle jakiejkolwiek racji bytu.
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31. posiedzenie Senatu w dniu 28 listopada 2016 r.
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

(wicemarszałek A. Bielan) nych przepisów. Tym samym uderzacie państwo w in-
westorów, nie tylko w dużych inwestorów, lecz także 
w drobnych ciułaczy. To było moje pierwsze pytanie.

A drugie, Panie Ministrze, moje pytanie dotyczyło 
tego, że jesteśmy pod wrażeniem wystąpienia pana 
premiera Morawieckiego, który mówił, że fundamen-
tem konstytucji dla przedsiębiorców jest klauzula 
pewności prawa. Jak wobec tego ma się omawiana 
tu ustawa do pewności prawa dla przedsiębiorców, 
dla polskich inwestorów, którzy zainwestowali swoje 
własne środki w fundusze inwestycyjne zamknię-
te, które dzisiaj próbujecie państwo jakby podwój-
nie opodatkować? Myślę, że to jest zła droga, zły 
kierunek. A przypominam, Panie Ministrze, że jest 
ponad 600 FIZ, w których zgromadzonych jest oko-
ło 149 miliardów kapitału. Przyzna pan, że to jest 
ogromny kapitał, który jest reinwestowany w Polsce. 
Bardzo ważna kwestia. Jak to się w takim razie ma do 
planu pana premiera Morawieckiego i jak to się ma do 
planu odpowiedzialnego rozwoju, w którym główną 
osią – przecież starannie wysłuchałem wystąpienia 
pana premiera – jest inwestowanie w Polsce właśnie 
między innymi prywatnego kapitału? Oczywiście 
odrzucamy hipotezę, że to jest kapitał Platformy.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja bym chciał, żeby pan minister 

potwierdził bądź zaprzeczył – ponieważ dostaję takie 
pytania od swoich wyborców – czy… Ja już odnoszę 
to do poprawki, którą…

(Głos z sali: Nie ma.)
No, nie ma, ale nie będę już miał okazji zadać panu 

ministrowi pytania na forum Senatu, bo później tylko 
sprawozdawca będzie…

(Senator Kazimierz Kleina: Jeszcze nie ma.)
(Senator Mieczysław Augustyn: No, właśnie.)
Zakładam, że pan minister chociażby z mediów 

zna treść tej poprawki – o, taki wariant przyjmijmy. 
I moje pytanie jest następujące: czy zmieni się coś 
w zasadach wspólnego opodatkowania małżonków 
i czy jeżeli oboje małżonkowie osiągają do 170 ty-
sięcy zł i wspólnie się opodatkowują, wspomniana 
kwota pozostanie na tym samym poziomie, który jest 
obecnie, czyli 3 tysiecy zł 91 gr? Czy z ustawy, którą 
obecnie procedujemy, wynikają jakieś zmiany w tym 
zakresie? Tak że pierwsze pytanie dotyczy tego, czy 
zmieni się zasada wspólnego opodatkowania. Bo o to 
pytają mnie zaniepokojeni wyborcy.

Czy pan minister chce odpowiadać z miejsca, czy 
z mównicy?

(Senator Władysław Komarnicki: Z mównicy, je-
żeli można.)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Paweł Gruza: Z mównicy.)

Z mównicy? Proszę bardzo.
Na sali jest podsekretarz stanu w Ministerstwie 

Finansów, pan Paweł Gruza.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Ministrze, na posiedzeniu komisji, gdy jako 

komisja rekomendowaliśmy przyjęcie tej ustawy za-
kładającej taką kwotę wolną od podatku, jak była 
w poprzednich latach, rząd mocno popierał to roz-
wiązanie i wszelkie nasze głosy, że trzeba jednak 
zbliżyć się do rozwiązania zaproponowanego przez 
Trybunał Konstytucyjny, były przez przedstawiciela 
rządu, przez ministra odrzucane. Co się wydarzy-
ło w ciągu tych kilku tygodni… dwóch tygodni, że 
zmieniliście państwo całkowicie opcję w tej materii 
i dzisiaj przygotowujecie poprawkę, która zostanie 
zgłoszona przez senatorów, że ma być inaczej liczona 
kwota wolna od podatku?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, w związku z tym, że pan senator 

sprawozdawca, można powiedzieć, scedował na pana 
moje 2 pytania, czy mógłby mi pan odpowiedzieć?

(Wicemarszałek Adam Bielan: Ale czy mógłby pan 
powtórzyć? Bo nie wiem, czy pan minister…)

Ja myślałem, że pan minister notował.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Czy pan minister 

notował?)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Paweł Gruza: No, jeśli można powtórzyć…)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Gdyby pan mógł 

powtórzyć…)
Bardzo proszę.
Moje pierwsze pytanie dotyczyło tego, że nie 

wprowadziliście państwo, Panie Ministrze, żadnych 
przepisów przejściowych i tak naprawdę nie wiado-
mo, jak kwalifikować składniki przychodów nabyte 
czy wniesione przed wejściem w życie proponowa-
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31. posiedzenie Senatu w dniu 28 listopada 2016 r.
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

(senator J. M. Jackowski) celu de facto odroczenie podatku, a nie jego elimi-
nację, do czego z jednej strony doprowadziły pewne 
nadużycia, a z drugiej – pewien liberalizm w podej-
ściu do przepisów. Jeżeli opłaca się prowadzić biz-
nes bez podatku, to prowadzenie go z jednokrotnym 
opodatkowaniem na poziomie zysku operacyjnego 
także się opłaca. A że w przypadku wyjęcia zysku 
z FIZ także jest podatek, to jest już konsekwencja pol-
skiego systemu opodatkowania. Przypominam, że za 
granicą… Jak zysk jest dystrybuowany za granicę, to 
takiego opodatkowania nie ma. To tak na marginesie.

Jeżeli chodzi o zmiany dotyczące wspólnego rozli-
czania, to – tak rozumiem aktualną propozycję, która 
za chwilę zostanie formalnie złożona – nie ma tu 
żadnej różnicy.

Jeżeli chodzi o próg do 85 tysięcy zł, to jest oczy-
wista korzyść w tym najniższym przedziale zarob-
ków. Do 85 tysięcy… a potem już nie ma negatyw-
nego skutku dla… Tak kształtuje się charakterystyka 
korzyści czy niekorzyści. Panie Marszałku, dziękuję.

(Senator Władysław Komarnicki: Przepraszam 
bardzo, ale nie otrzymałem odpowiedzi na moje pyta-
nie dotyczące przepisów przejściowych. Ja wyraźnie 
uzasadniałem…)

Jak rozumiem, projekt nie zakładał przepisów przej-
ściowych. Zmiana idzie w kierunku opodatkowania zy-
sku operacyjnego spółek transparentnych podatkowo. 
Wydaje mi się, że jednokrotne opodatkowanie tego typu 
zysku nie wymaga przepisów przejściowych, a wręcz 
uważam, że jest… powinno zdarzyć się wcześniej.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borusewicz.
(Senator Władysław Komarnicki: Nie zgadzam 

się, przepraszam, Panie Ministrze, z tą interpretacją. 
Cieszę się, że te odpowiedzi są nagrywane.)

Dziękuję bardzo.
Pan marszałek, bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Chciałbym zapytać o to, czego nie ma, o to, co jest 

organizowane, ale… Panie Ministrze, proszę powie-
dzieć, jakie dochody uzyska budżet państwa w przy-
padku utrzymania tych stawek, które zakłada ustawa.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Nie wiem, czy pan minister przysłuchiwał się temu 

trudnemu pytaniu, które zadałem panu senatorowi 

I drugie pytanie: jak ta nowa zasada rozlicza-
nia kwoty wolnej od podatku będzie się kształto-
wała w poszczególnych grupach? To znaczy mówię 
o pierwszej grupie podatkowej, czyli do 85 tysięcy zł. 
Czy coś tutaj ulegnie zmianie? Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Proszę pana ministra o odpowiedź.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Paweł Gruza:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Jeżeli chodzi o to, czy rząd zgłasza poprawkę w za-
kresie zmiany kwoty wolnej, to nie, jest to poprawka 
zgłaszana przez senatora.

Jeżeli chodzi o to, czy coś się zmieniło…
(Senator Mieczysław Augustyn: Jeszcze nie…)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
…od czasu…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój. 

Proszę pozwolić panu ministrowi odpowiadać na 
pytania.)

…oceny poprzedniej wersji projektu ustawy, my 
analizujemy każdą propozycję, każdą propozycję sza-
nujemy i wyliczamy jej skutki budżetowe. Oceniliśmy 
skutki budżetowe aktualnej propozycji, która była 
notabene przedstawiona publicznie kilkadziesiąt mi-
nut temu przed salą Senatu. Oceniamy jej negatywne 
skutki dla budżetu na wartość do 1 miliarda zł, co, 
mimo wszystko, uznajemy za akceptowalną zmia-
nę. Dlatego nie wyrażamy stanowiska negatywnego. 
Jesteśmy w stanie ten koszt ponieść, mając oczywi-
ście na względzie fakt, że realizujemy orzeczenie 
Trybunału Konstytucyjnego. Swój wymiar w tej dys-
kusji ma także to, czy propozycja zmiany legislacyjnej 
będzie przez trybunał oceniana pozytywnie, czy nie. 
Uważamy, że to, iż realizujemy orzeczenie, jego meri-
tum, sprawi, że tryb czy sposób przeprowadzenia tej 
zmiany także zostanie oceniony pozytywnie.

Jeżeli mogę odnieść się do tematu FIZ i tzw. po-
dwójnego opodatkowania czy próby podwójnego opo-
datkowania, to muszę wyrazić stanowczy protest. Nie 
mówimy tutaj o podwójnym opodatkowaniu, tylko 
mówimy o pewnym poziomie przyzwoitości, czyli 
o pojedynczym opodatkowaniu dochodu operacyj-
nego realizowanego przez aktywa w zarządzie FIZ. 
Uważamy, że tego typu uszczelnienie ma uzasadnie-
nie merytoryczne, a wynika ono z tego, że FIZ jako 
taki… Instrumenty wspólnego inwestowania mają na 
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(senator J. Rulewski) re dotyczą ważnych spraw, spraw, które nie zostały 
zgłoszone…

(Senator Bogdan Borusewicz: …Których nie ma.)
…których nie ma, więc nie mogę o nie pytać. 

Chciałbym zapytać o skutki finansowe wprowadzenia 
tych kwot 6 tysięcy 600 zł, 8 tysięcy itd. W tej chwili 
nie mogę pana ministra o to pytać, a gdy pan minister 
skończy odpowiadać, to rozpocznie się debata.

W związku z tym moje pytanie, Panie Marszałku: 
czy w takim razie ze względu na taki sposób proce-
dowania, trochę ośmieszający, pan minister będzie do 
naszej dyspozycji po debacie? Chodzi o to, żebyśmy 
po debacie mogli zadać te pytania, które chcemy za-
dać teraz.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Postępujemy zgodnie z regulaminem. Teraz jest 

seria pytań do pana ministra.
Pani senator Zdrojewska. Bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Niestety też w takim tonie, niejako w ślad za panem 

senatorem Florkiem, bo uczestniczyliśmy moim zda-
niem w czymś ośmieszającym Senat, naruszającym 
jego powagę. Rozmawiamy, pan senator Borowski 
mówi o ustawie, którą w tej chwili przed sobą mamy, 
dostaliśmy materiały, wypowiada się na ten temat. 
Tymczasem pan minister przed chwilą powiedział, że 
przed 2 godzinami była jakaś konferencja, na której 
coś zostało przedstawione. Panie Ministrze, my nie 
pracujemy na konferencjach prasowych, my powin-
niśmy dostać materiały i poprawki.

A ponieważ Regulamin Senatu jest taki, jaki jest, 
i prawdopodobnie nie pozwoli nam później na zada-
wanie pytań, to ja teraz apeluję albo do pana ministra, 
żeby pan minister wytłumaczył, o co chodzi w tej 
poprawce, która niby jest, a jej nie ma…

(Senator Piotr Florek: Nie ma i nie ma prawa…)
…proszę to powiedzieć, albo apeluję do…
(Rozmowy na sali)
Dajcie mi dokończyć.
…Albo apeluję do senatora Prawa 

i Sprawiedliwości, który ma zamiar zgłosić tę po-
prawkę, żeby miał odwagę, wyszedł i ja przedstawił.

(Senator Grzegorz Bierecki: Zwłaszcza w minutę.)
Bardzo o to proszę. Wtedy będziemy mogli nor-

malnie obradować.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Pani Senator, ale pani doskonale 

zna regulamin i pani wie, że taką poprawkę można 
zgłosić dopiero w debacie, a teraz jesteśmy w kolejnej 
rundzie pytań do pana ministra.

sprawozdawcy. Otóż są grupy podatników o bardzo 
niskich dochodach. I może się okazać, że w wyniku 
zapowiedzianej podwyżki kwoty wolnej będą jednak 
zmuszeni płacić podatek w wysokości 2,50, 12 czy 
17 zł.

Po pierwsze, jest pytanie, czy oni w ogóle powin-
ni płacić podatki, z tej racji, że nie mają żadnego 
dochodu, ponieważ wszystko wydają na utrzyma-
nie. Po drugie, czy koszty tej operacji nie przera-
stają jakichkolwiek zysków, czy to moralnych, czy 
to kontrolnych, biurokracji? Dlaczego państwo tego 
nie uwzględnili?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze! Trybunał Konstytucyjny orzekł, 

że w zakresie, w jakim przepisy ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych nie przewidują 
mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej ten 
podatek gwarantującego co najmniej minimum eg-
zystencji, są one niezgodne z konstytucją. Dzisiaj ta 
kwota to jest około 6 tysięcy 600 zł. Państwo jako 
rząd, rekomendując przyjęcie tej ustawy w takim 
kształcie, w jakim ona jest teraz nam przedkładana, 
jak rozumiem, zakładacie, że ta kwota pozostanie na 
poziomie 3 tysięcy zł.

Proszę powiedzieć, ile państwo chcecie zaosz-
czędzić w stosunku do kwoty nakazanej wyrokiem 
Trybunału Konstytucyjnego, ile państwo chcecie za-
oszczędzić, pozostawiając kwotę na dotychczasowym 
poziomie.

Nie chcę już słuchać o czymś, co nie istnieje nawet 
jako poprawka, do tego się w ogóle nie odnoszę, bo 
tego nie ma w sensie legislacyjnym. Rozmawiajmy 
o tym, co poparł rząd w Sejmie i ile to miało koszto-
wać nas, Polaków.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku, Panie Ministrze, wydaje mi się, 

że w tej chwili dochodzi do pewnego ośmieszenia 
Senatu i sposobu tworzenia prawa, chodzi o to, jak 
to będzie procedowane. Ja też chciałbym zadać panu 
ministrowi pytania, ale chciałbym zadać pytania, któ-
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(wicemarszałek A. Bielan) Platformę Obywatelską i PSL. Gdyby pan minister 
zechciał nam powiedzieć, ile to Polacy stracili na 
rządach PO-PSL przez czas zamrożenia kwoty wolnej 
od podatku…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Padły bardzo ważne pytania ze strony pana prze-

wodniczącego Biereckiego, więc być może to jest 
dobry moment, żeby zrobić przerwę na odpowiedzi 
ze strony pana ministra.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.
(Senator Kazimierz Kleina: Ja mam formalny 

wniosek.)
Dobrze, ale najpierw pozwólmy panu ministrowi 

odpowiedzieć.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Paweł Gruza:
Może zacznę od pytania, ile rząd chce zaosz-

czędzić, popierając czy wyrażając wolę polityczną, 
tak jak pan senator ładnie to określił… Myślę, że to 
jest źle zadane pytanie. Tu nie chodzi o to, czy my 
oszczędzamy, czy my nie oszczędzamy. Ministerstwo 
Finansów pracuje nad uszczelnieniem i racjonalizacją 
systemu podatkowego. Prowadzone są prace i dysku-
sje na najwyższym szczeblu politycznym dotyczące 
daniny jednolitej. Mam nadzieję, że system zmian 
podatkowych, który proponujemy, doprowadzi do 
tego, że będziemy w stanie ulżyć czy to podatnikom 
podatku dochodowego od osób fizycznych, czy to 
przedsiębiorcom w VAT. Chodzi o to, żebyśmy scho-
dzili z efektywnych stóp opodatkowania, gwarantując 
dochody budżetowe czy nawet je, powiedziałbym, 
podwyższając.

Jeżeli chodzi o moje uczestnictwo w dalszych pra-
cach na tym posiedzeniu Senatu, no to oczywiście do-
stosujemy się do każdego państwa życzenia zgodnego 
z regulaminem. Oczywiście nie będę apelował jako 
reprezentant resortu do senatorów o podejmowanie 
czy niepodejmowanie działań formalnych zmierza-
jących do zgłaszania poprawek czy ich wycofywania.

Pan senator Klich, jeśli dobrze pamiętam, dosko-
nale podsumował wolę polityczną rządu. I tu pozwolę 
sobie zakończyć… Tak, osoby wykazujące się pod-
stawą opodatkowania poniżej 11 tysięcy zł rocznie 
będą miały dodatkowy przywilej czy korzyść po-
datkową wynikającą z tego kształtu poprawki, która 
była prezentowana. Tak, osoby zarabiające powyżej 
85 tysięcy rocznie czy wykazujące podstawę opo-
datkowania powyżej 85 tysięcy zł rocznie niestety 
mogą spodziewać się pewnego osłabienia korzyści 
podatkowej związanej z – nazwijmy to roboczo – 
kwotą wolną. Tak naprawdę to nie jest kwota wolna, 
ale takie określenie występuje w obiegu publicznym.

Pan przewodniczący Klich. Bardzo proszę.
(Senator Barbara Zdrojewska: Ale ja apeluję o od-

wagę, żeby np. spróbował zadać pytanie, jednocześnie 
wyjaśniając…)

(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Senator Barbara Zdrojewska: To się da, ja bym 

to potrafiła. Apeluję o odwagę.)
To byłoby niezgodne z regulaminem.
Bardzo proszę, Panie Przewodniczący.

Senator Bogdan Klich:
Panie Ministrze, proszę potraktować moje pyta-

nie naprawdę poważnie. Otóż 20 minut temu rozma-
wialiśmy o tej rekomendacji, która wyszła z komisji, 
przewidującej utrzymanie kwoty wolnej od podatku 
na obecnym poziomie. W tej chwili mówimy o czymś, 
co się może wydarzyć, ale wcale nie musi, ponieważ 
nic nie jest przesądzone. W związku z tym ja zapytam 
o wolę polityczną rządu, nie o żadną poprawkę, tylko 
o to, jaka jest wola polityczna rządu. 

Czy prawdą jest to, co czytam w dzisiejszej prasie, 
że jedynie w przypadku dochodu rocznego na pozio-
mie pomiędzy 11 tysięcy a 85,5 tysiąca zł zostanie 
utrzymane obecne odliczenie od podatku, w przy-
padku dochodu poniżej 11 tysięcy zł kwota wolna 
od podatku zostanie istotnie podwyższona, a z ko-
lei jeśli dochód wyniesie powyżej 85,5 tysiąca zł, to 
kwota będzie się zmniejszać aż do zera? Czy taka 
jest wola polityczna rządu? Jeżeli to usłyszymy, to 
przynajmniej, na miłość boską, będziemy wiedzieć 
– o godzinie 18.21, a zatem kilka godzin przed gło-
sowaniem – o czym być może będziemy rozmawiać.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Bierecki, bardzo proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:
Panie Ministrze, powstrzymywałem się od za-

dawania pytań, bo wydaje mi się, że ta dyskusja 
troszeczkę nadmiernie zabiera nam czas, ale… 
Chciałbym zadać pytanie następujące. 

Panie Ministrze, przez jaki czas kwota wolna od 
podatku była zamrożona i w jakich latach była za-
mrożona?

I drugie pytanie, jakie chciałbym zadać: ile obywa-
tele Rzeczypospolitej stracili w wyniku zamrożenia 
przez ten długi okres kwoty wolnej od podatku? Ten 
wyrok Trybunału Konstytucyjnego, o którym mó-
wimy, dotyczy przecież działań sprzed roku 2015, 
odnosi się do działań rządu reprezentowanego przez 
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(podsekretarz stanu P. Gruza) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Kleina ma wniosek formalny, tak?

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku, na podstawie art. 44 naszego 

regulaminu chciałbym zgłosić wniosek. W tej chwili 
sytuacja jest kompletnie absurdalna, bo dochodzi do 
tego, że zadajemy pytania do projektu ustawy, któ-
rej nie ma, ale wszyscy wiedzą, a szczególnie część 
koalicji rządowej, że taka ustawa będzie i że będzie 
poprawka. W związku z tym zgłaszam wniosek, żeby 
pan marszałek zobowiązał do zgłoszenia poprawki 
senatora, który przez wasz klub został wyznaczony 
do tego, aby w odpowiednim momencie tę poprawkę 
zgłosić, albo żeby sam osobiście zgłosił poprawkę 
przygotowaną przez ministra finansów, a następnie 
złożył ją do Prezydium Senatu, czyli do pana mar-
szałka, zanim rozpocznie się debata. Zgodnie z tym 
artykułem, z praktyką stosowaną… Chodzi o to, żeby 
tę poprawkę powielić i udostępnić wszystkim sena-
torom, tak abyśmy mogli zadawać pytania i przygo-
tować się do dyskusji, wiedząc, o czym mamy roz-
mawiać i dyskutować.

(Senator Jan Maria Jackowski: Nie może być ta-
kiego wniosku formalnego.)

Jest to wniosek formalny na podstawie art. 44 i nie 
jest rolą senatora Jana Marii Jackowskiego rozstrzy-
ganie, co można, a czego nie można.

(Senator Jan Maria Jackowski: Który punkt?)
Kolejny… To jest w art. 44.
(Senator Jan Maria Jackowski: Można co najwy-

żej wnosić o zmianę sposobu prowadzenia…)
(Głosy z sali: Nie.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Panie Senatorze, w art. 48 jest…
(Senator Kazimierz Kleina: W art. 44.)
W art. 48 jest katalog wniosków formalnych. Pana 

wniosek się, niestety, w tym katalogu nie mieści.
(Senator Kazimierz Kleina: Czyli co? Będziemy 

tkwili w tym absurdzie? Tak że wszyscy wiedzą, że 
państwo przygotowaliście… minister przygotował 
ustawę…)

Panie Senatorze, z całym szacunkiem, to nie jest 
wniosek formalny.

(Senator Kazimierz Kleina: No ale jak mamy pro-
cedować? Jesteśmy w Senacie.)

Procedujemy zgodnie z regulaminem.
(Senator Kazimierz Kleina: Nie, kpimy sobie z pra-

cy parlamentarnej.)
Uważam, że powinniśmy procedować zgodnie 

z regulaminem.

Nie do końca zrozumiałem pytanie pana marszał-
ka Borusewicza. Przykro mi. Jeżeli mogę, odpowiem 
po konsultacji.

(Senator Bogdan Borusewicz: Ja powtórzę…)
Niestety, nie mam w głowie tej liczby. Jeżeli pan 

marszałek byłby łaskawy powtórzyć… Może współ-
pracujące ze mną osoby mi to przekażą łącznie z od-
powiedzią.

Padło jeszcze pytanie dotyczące tego, czy na-
leży płacić drobne kwoty podatku. Jest to problem 
powszechny, związany nie tylko z PIT, ale z każdą 
daniną publiczną. Musi być taki moment w czasie 
lub, można powiedzieć, na skali zarobków, w którym 
zaczyna się płacić podatek. Oczywiście można spro-
wadzać sprawę do absurdu, bo płacenie złotówki czy 
50 gr podatku jest absurdem. Ja się z tym zgadzam, 
to jest absurdalne. Ale zastanawiam się, czy z tego 
absurdu jest, że tak powiem, jakiekolwiek wyjście.

W pewnym momencie każdy musi zacząć płacić 
podatek i nie może być to od razu kwota bardzo wy-
soka, ponieważ prowadziłoby to do efektu bardzo 
wysokiej krańcowej stawki opodatkowania. Osoba 
zarabiająca, powiedzmy, 6 tysięcy 600 zł nie płaci 
nic. Potem dalej długo, długo nic, bo nie godzi się 
pobierać od niej 100 zł, 10 zł czy złotówki podatku. 
Potem osoba ta niejako wpada w zarobek na poziomie 
10 tysięcy i nagle płaci 500 zł czy 1 tysiąc zł podatku. 
Chodzi o to, żeby uniknąć takiej jakby niezręczności, 
że płaci niewielki podatek.

W tym momencie mówimy o bardzo wysokiej 
krańcowej stawce opodatkowania, która powoduje 
wzmożoną niechęć do zarobienia kolejnej złotów-
ki, ponieważ podatnik niejako wpada w absurdalnie 
wysoki podatek mimo niewielkiej zmiany po stronie 
dochodów. Jeżeli jest jakieś logiczno-matematyczne 
rozwiązanie tego paradoksu, to chętnie go wysłu-
cham. Obecnie jest tak, że jest pewien moment, w któ-
rym dochód zaczyna generować podatek. Niestety nie 
unikniemy tu małych kwot. Ordynacja przewiduje 
pewne zasady zaokrąglania i być może trzeba byłoby 
zastanowić się nad tym, czy właśnie tam nie należa-
łoby alokować pewnych racjonalizujących… Ja pry-
watnie dostałem kiedyś pismo z urzędu o zaległości 
podatkowej wynoszącej 0,00 zł. To były trzy strony 
uzasadnienia. Doskonale rozumiem ten problem.

Dziękuję za pytanie dotyczące liczby lat. O ile 
pamiętam, kwota wolna była zamrożona przez 7 lat. 
Ile obywatele na tym stracili? Panie Senatorze, nieste-
ty… Będę musiał to policzyć, ale myślę, że dojdziemy 
do tego, ile obywatele stracili na zamrożeniu kwoty 
wolnej.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale zyskało państwo. 
O tym, dlaczego została zamrożona, też warto po-
wiedzieć.)
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(wicemarszałek A. Bielan) Pan senator Komarnicki.
(Senator Marek Borowski: Ja się pierwszy zgło-

siłem.)
(Senator Władysław Komarnicki: Nie, nie, ja się 

wcześniej zgłosiłem. Przepraszam. Mogę mówić?)
Tak, bardzo proszę.

Senator Władysław Komarnicki:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, przed przyjazdem tutaj spotka-

łem się z przedsiębiorcami – w ogóle jestem przedsię-
biorcą – i z radcami prawnymi. Chciałbym, żeby pan 
mnie uspokoił. Wprowadzacie zmianę w ordynacji 
podatkowej. Projektujecie przepis, który dotyczy in-
terpretacji indywidualnej, i automatycznie uchylacie 
tę moc ochronną wszystkich interpretacji, jakie zo-
stały wydane od 2004 r. Gdy minister finansów uzna 
arbitralnie, że w danej sprawie doszło do unikania 
opodatkowania, to, mimo że podatnik miał na piśmie 
interpretacje indywidualne w tej sprawie, nie będzie 
miał żadnej, Panie Ministrze, ochrony. To jest oczy-
wiście przepis, jak zapewne pan wie, niezgodny z za-
sadami państwa prawa i jest to też przepis niezgodny 
z art. 2 konstytucji. Taka jest obawa przedsiębiorców, 
Panie Ministrze. Chciałbym, żeby pan mi ją dzisiaj 
rozwiał. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:

Panie Ministrze, czy znane są panu przypadki 
z poprzednich rządów, że rząd nie wykonywał wy-
roków Trybunału Konstytucyjnego w sprawach do-
tyczących finansów?

I drugie pytanie. Czy w związku z tym, że – tu 
nawiązuję do wypowiedzi jednego z senatorów – kry-
zys gospodarczy 2009–2013 się skończył, w związku 
z tym, że, jak państwo sugerujecie, wpływy z VAT 
są znacznie wyższe w budżecie… Czy… Dlaczego 
w takim razie rząd nie wyszedł z inicjatywą podnie-
sienia kwoty wolnej w odpowiednim czasie, żebyśmy 
mogli procedować nad tą ustawą spokojnie? Dlaczego 
państwo czekaliście na to, że to będzie inicjatywa 
poselska, i nic państwo nie zrobiliście sami? Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pan marszałek Borowski.

(Senator Kazimierz Kleina: Kpimy z pracy par-
lamentarnej. Jak pan wie, nigdy w ten sposób nie 
mówię, ale w tej chwili kpimy po prostu z tego, co 
robimy.)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Bardzo ciekawa de-
bata. Bardzo.)

Rozumiem, ale, Panie Senatorze, to nie jest wnio-
sek formalny.

(Senator Kazimierz Kleina: No, ale może pan to 
zrobić…)

Nie mogę.
(Senator Kazimierz Kleina: …dla dobra procesu 

legislacyjnego.)
Tylko że nie mogę tego zrobić, bo to nie jest wnio-

sek formalny.
Jako kolejny do zadania pytania zapisał się pan 

senator Mróz.
Bardzo proszę.

Senator Krzysztof Mróz:
Tutaj troszeczkę ubiegł mnie pan senator Grzegorz 

Bierecki. Ale, Szanowni Państwo, ja się tak przysłu-
chuję kolegom z Platformy Obywatelskiej. Jak chcą 
państwo dyskutować nad poprawką, to najlepszym 
rozwiązaniem… Przecież znacie państwo regulamin 
pewnie jeszcze lepiej niż ja. Najlepiej zamknąć ten 
punkt. Ja mogę się zobowiązać…

(Senator Kazimierz Kleina: To nie do was jest py-
tanie, tylko do marszałka.)

(Głos z sali: I przegłosować.)
Ale chwileczkę, nie przegłosować, tylko…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Głos z sali: Ciii!)
Ale, Panie Senatorze, czy ja mogę tylko dokoń-

czyć?
Ja mogę zadeklarować, że… Przecież można zgło-

sić poprawkę do ustawy w momencie debaty. Tak?
(Senator Kazimierz Kleina: Można ją już teraz 

zgłosić do protokołu…)
Nie, zgodnie z regulaminem można ją zgłosić 

w debacie…
(Senator Kazimierz Kleina: Błąd podstawowy…)
Na pewno senator Prawa i Sprawiedliwości jako 

pierwszy zabierze głos i zgłosi tę poprawkę, abyście 
się państwo w debacie mogli do niej odnieść. Nie 
chciałbym wyręczać pana marszałka…

(Poruszenie na sali)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Przepraszam, proszę o spokój.
Jesteśmy w punkcie: pytania do pana ministra. Nie 

zapominajmy o tym.
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(Senator Kazimierz Kleina: Mówi pan o tej nowej 
ustawie, o tym nowym projekcie?)

Proszę mi pozwolić dokończyć. To są szacunki 
wstępne, tak, jak jesteśmy w stanie możliwie szybko 
przeanalizować te dane.

Jeżeli chodzi o przeliczenie kwoty, nazwijmy to, 
wolnej na wartość wynagrodzenia brutto, to rocznie 
jest to 9 tysięcy 195 zł pensji brutto; po podzieleniu 
przez 12 jest to chyba 766 zł miesięcznie. To jest od-
powiedź na pytanie pana senatora Klicha.

Wrócę do pozostałych pytań. Czy znane mi są 
wyroki trybunału w zakresie finansów publicznych 
niewykonywane czy wykonywane… Ja tylko po-
wiem, że z naszej analizy wynika, że ta propozycja 
wyczerpuje ramy czy wymogi trybunału stawiane 
w wyroku zeszłorocznym, w rzeczonym wyroku. 
Dlaczego tak późno? To jest pytanie, moim zdaniem, 
zupełnie proceduralne. Mamy jeszcze 2 dni na wy-
konanie wyroku trybunału i z tego czasu będziemy 
korzystać.

Pytanie jednego z senatorów było takie: czy ta 
propozycja stanowi o podwyższeniu podatku dla pew-
nej kategorii przedziałów dochodów? Jeżeli termin 
„podwyższenie podatku” rozumiemy jako stawkę, 
to nie, a jeżeli rozumiemy go jako klin podatkowy, 
to tak. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Ministrze, mówi pan o skutkach finanso-

wych dla budżetu państwa wprowadzenia tej nowej 
propozycji kwot wolnych od podatku, że będzie to 
ok. 1 miliarda zł, prawda? Jaki… Że skutek finan-
sowy dla budżetu państwa wprowadzenia tej nowej 
propozycji to będzie ok. 1 miliarda zł. 

Jaki był skutek finansowy dla budżetu państwa 
w przypadku kwoty wolnej podatku na dotychczaso-
wym poziomie? Bo państwo, planując budżet, pew-
nie braliście to pod uwagę. Zresztą skutki tego były 
w ubiegłym roku… I to jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Mówimy, że największymi bene-
ficjentami tej nowej propozycji, która tutaj zostanie 
zgłoszona, będą osoby, których roczny dochód bę-
dzie wynosić, jak słyszymy, ok. 6 tysięcy zł rocznie. 
Prawda? Jakie to będą grupy społeczne? Gdzie są, że 
tak powiem, umiejscowieni ci ludzie, których łączne 
dochody w skali roku wynoszą 6 tysięcy zł? Jaka gru-
pa społeczna będzie tymi beneficjentami, jakie osoby?

(Senator Piotr Zientarski: Chodzi o najniższą pen-
sję wynoszącą 2 tysiące zł…)

Dziękuję bardzo.

Senator Marek Borowski:

Pan minister, ustosunkowując się do pytania pana 
senatora Klicha w sprawie tego, jak to ma podobno 
wyglądać ten przyszły kształt ustawy, powiedział, że 
rzeczywiście ta kwota wolna od podatku będzie, że 
tak powiem, falować i w tej górnej części, to znaczy 
powyżej 85 tysięcy zł, nastąpi pewne osłabienie ko-
rzyści podatkowej. Czy ten zwrot oznacza po prostu 
podwyższenie podatków?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan przewodniczący Klich.

Senator Bogdan Klich:
Ja znowu odwołam się do woli politycznej rządu, 

skoro nie mamy przed sobą nic… Chciałbym zapytać 
pana ministra o dwie rzeczy. 

Jaka będzie liczba tych podatników, którzy – jeżeli 
zostanie zgłoszona i przejdzie poprawka zapropono-
wana z rekomendacji rządu – mają znaleźć się w tej 
pierwszej grupie zarabiających do 11 tysięcy zł? 

Po drugie, czy prawdą jest, że to są zarobki do 
poziomu ok. 850 zł miesięcznie…

(Senator Kazimierz Kleina: Brutto.)
(Senator Piotr Zientarski: Brutto.)
…brutto? Bo te 11 tysięcy zł, ten pierwszy próg, 

roczny, przełóżmy sobie na miesięczne zarobki. To jest 
do ok. 850 zł brutto. Czy mam rację, czy jestem w błę-
dzie, jeśli chodzi o moje drugie pytanie? A pierwsze 
pytanie: ilu jest takich podatników? Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Proszę o odpowiedź pana ministra.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Paweł Gruza:
Dziękuję bardzo. Może zacznę od ostatniego py-

tania. Wbrew pozorom takich osób jest bardzo wiele. 
I to z jednej strony jest przykre, z drugiej strony jest 
prawdziwe. Tak, w Polsce… Szacujemy, że korzyści 
osiągnie 3,5 miliona osób, 19 milionów osób jakby 
pozostanie na tym samym poziomie, jeśli chodzi 
o rozliczenie. Minimalny, nazwijmy to, ujemny sku-
tek tych reform poniesie pół miliona osób i, można 
powiedzieć, że likwidacja przywileju kwoty wolnej 
dotknie ćwierć miliona osób. Więc tak się rozkła-
da osobowo… Muszę powiedzieć, że to są szacunki 
wstępne…
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(senator K. Kleina) Wicemarszałek Adam Bielan:

Na wszystkie te pytania pan minister już odpo-
wiedział, naprawdę.

(Senator Barbara Zdrojewska: Nie, na wszystkie 
nie…)

Na wszystkie. I wszystkie te pytania już padły.
(Senator Jacek Włosowicz: Co zrobią posłowie, 

to my nie wiemy.)
(Senator Grzegorz Bierecki: Wszystko wiedzą.)
Dobrze. Pan senator…
(Senator Barbara Zdrojewska: Nie, na pewno nie 

na wszystkie…)
Na wszystkie, wszystkie. Pan przewodniczący 

Klich…
(Senator Barbara Zdrojewska: Ja bym chciała, 

żeby pan minister odniósł się do tego przytoczonego 
tekstu i to wszystko nam wyjaśnił.)

Ja słyszałem wszystkie te pytania, padły już z ust 
pani koleżanek i kolegów, ale dobrze…

Pan marszałek Borowski.

Senator Marek Borowski:
Panie Ministrze, przepraszam za mój upór, ale 

dlaczego pan po prostu unika stwierdzenia, że… Żeby 
sprawa była jasna: ja nie mam nic przeciwko temu, 
żeby osoby o dochodach powyżej 85 tysięcy zł płaciły 
wyższy podatek, jeżeli to się da uzasadnić, tylko pro-
szę to powiedzieć. Bo pan mówi tak: procent się nie 
zmienia. Ale jeśli się likwiduje kwotę wolną od podat-
ku, to podatek jest wyższy. Poza tym sam pan słusznie 
stwierdził, że to tak naprawdę nie jest kwota wolna 
od podatku, to jest kwota odejmowana od podatku. 
I tej kwoty już nie będzie się odejmować od podatku, 
czyli podatek będzie wyższy. To po pierwsze.

Po drugie, stosuje pan mowę ezopową i mówi, że 
klin podatkowy tam się zmienia… Jaki klin? Proszę 
po prostu powiedzieć jasno, że ta grupa będzie płaciła 
wyższy podatek, niech tu wszyscy usłyszą. I tego 
trzeba bronić, jeżeli to jest słuszne.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Panie Marszałku, czy to pytanie polega na tym, że 

pan sugeruje, co pan minister ma powiedzieć?
(Senator Marek Borowski: Nie, pytam, czy pan 

się z tym zgadza.)
Dobrze.
Pan senator Dobkowski, bardzo proszę.

Senator Wiesław Dobkowski:
Dziękuję bardzo.
Chciałbym jeszcze, żeby pan minister doprecyzo-

wał, czy osoba fizyczna… Mówię już o tym projekcie, 

Najniższa pensja miesięczna od przyszłego roku 
to 2 tysiące zł brutto. Wiadomo, że zawsze są ludzie, 
którzy mają mniejsze dochody, to jest oczywista 
sprawa. Ale kto to jest? Co to za grupy społeczne 
będą beneficjentami tego, no, dużego rzeczywiście, 
przywileju?

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:

Bardzo dziękuję.
Chciałabym poprosić pana ministra, żeby w ta-

kim razie pan się odniósł do następującego tekstu, 
który ukazał się 16 minut temu na stronie Business 
Insider. Posługuje się on depeszą PAP. Zgodnie 
z tym tekstem posłowie Prawa i Sprawiedliwości 
złożą poprawkę zakładającą, że kwota wolna od 
podatku zostanie podniesiona do 6,6 tysiąca zł 
dla najmniej zarabiających i że to będzie złożo-
ne w trakcie posiedzenia. Poza tym pan Bierecki 
na briefingu przed posiedzeniem Senatu miał 
przyznać, że kwota odpowiada dwunastokrotno-
ści wartości określonej jako minimum egzysten-
cjalne. I że to doprowadzi do tego, że faktycznie 
podatnicy zastosują kwotę zmniejszającą podatek 
w wysokości 1 tysiąca 188 zł. Podatnicy uzysku-
jący dochody roczne dające podstawę odliczenia 
podatku od 6,6 tysiąca zł do 11 tysięcy zł będą 
mogli odliczyć degresywnie zmniejszający się 
podatek mieszczący się między kwotą 1 tysiąca 
180 zł a kwotą 566 zł. Tak powiedział pan senator 
Bierecki. Poinformował, że w przypadku zakresu 
pomiędzy kwotą 11 tysięcy a 85 tysięcy zł podat-
nicy będą mogli korzystać z dotychczasowej kwoty 
zmniejszającej podatek…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Pani Senator, prze-
praszam…)

Już kończę…
(Wicemarszałek Adam Bielan: …ale takie samo 

pytanie zadał pan senator Klich. I pan minister już 
udzielił odpowiedzi.)

Tak, już kończę…
Jak powiedział też pan Bierecki, poprawka PiS 

zakłada, że zarabiający powyżej 12 tysięcy zł mie-
sięcznie nie będą korzystać z kwoty wolnej od po-
datku. Pytany o koszty senator PiS odpowiedział, że 
zmiana ma kosztować budżet państwa około 1 mi-
liarda zł. Chciałabym, żeby pan się odniósł do tych 
wszystkich…
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(senator W. Dobkowski) (Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Już maksymal-
nie podniesiona.)

Wysoki minister – wysokie podatki.
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Musi pan mini-

ster pochylić się na mównicy, niestety.)
Jestem gotowy przed Senatem się pochylić.
Wracam do rozpoczętej myśli. Wartość dochodu 

czy podstawy opodatkowania, która jako pierwsza 
powoduje jakby obniżenie dotychczasowych przy-
wilejów podatkowych, to jest 85,5 tysiąca zł – co 
przekłada się na 100 tysięcy 663 zł brutto dochodu, po 
podzieleniu przez 12 daje to pensję brutto wynoszącą 
8 tysięcy 388 zł. Ale chciałbym zauważyć, że w prze-
dziale od 85 tysięcy zł do 127 tysięcy zł podstawy 
opodatkowania – co przekłada się na bodajże 146 ty-
sięcy zł brutto – jakby degresja korzyści podatkowych 
czy ich ubytek jest dosyć łagodny. W związku z tym 
w przypadku osoby, która zarabia 150 tysięcy brutto, 
uszczerbek w rozliczeniu podatkowym będzie wyno-
sił około 500 zł rocznie, co uważam za niewygórowa-
ny koszt tej reformy. I myślę, że to wyczerpuje także 
odpowiedź na pytanie pana senatora o ten przedział 
85 tysięcy – 127 tysięcy.

Jakie są skutki dotychczasowej propozycji, czyli, 
że tak powiem, tego, co jest na stole, czyli tej do-
tychczasowej wersji zmian? Przykro mi, nie jestem 
w stanie udzielić na to odpowiedzi. One nie są liczone, 
ponieważ one są jakby zasetupowane w systemie i… 
No, tego nie wiem.

Jakie grupy społeczne były…
(Senator Stanisław Kogut: To na piśmie…)
(Senator Kazimierz Kleina: Nie jest pan w stanie 

powiedzieć o skutkach finansowych.)
Ja może… Jak dokładnie zapiszę to pytanie, to być 

może przeliczymy to szybko i będę w stanie udzie-
lić odpowiedzi… Ale w tym momencie nie jestem 
w stanie jej udzielić.

Całość tej reformy ma, że tak powiem, spowodo-
wać uszczerbek do 1 miliarda zł – z różnymi behawio-
ralnymi skutkami, które może nieść ze sobą percepcja 
dotycząca podwyższenia podatków dla osób zarabia-
jących, tak jak mówiłem, powyżej pewnych progów.

Jeżeli pan senator zadaje pytanie, jakie grupy 
społeczne miały być objęte kwotą wolną wynoszącą 
6 tysięcy 600 zł, to ja powiem, że to jest źle zadane 
pytanie. My, oceniając tę propozycję… A raczej oso-
by przygotowujące tę poprawkę nie wychodziły od 
grup społecznych, bo na tym etapie była to realizacja 
postulatów Trybunału Konstytucyjnego, a Trybunał 
Konstytucyjny nie odnosi się do grup społecznych 
czy klas, tylko dosyć twardo, technicznie, wymusza 
na ustawodawcy taką, a nie inną kwotę wolną. Ja 
tu już abstrahuję od tego, że system ekonomiczno-
-społeczny w trakcie roku tak się zmienił, że można 
się zastanawiać, czy wyrok trybunału jest, że tak po-
wiem, aktualny w zakresie co najmniej dużych grup 

który będzie po poprawce, bo prawdopodobnie nie ma 
co oczekiwać, że ta ustawa przejdzie… A więc czy 
osoby fizyczne, których podstawa opodatkowania jest 
wyższa od 85 tysięcy zł, nie będą miały żadnej kwoty 
wolnej od podatku, czy też będą miały ją zmniejszo-
ną, będą miały mniej niż 6 tysięcy 600 zł czy mniej, 
niż mają obecnie?

I drugie pytanie. Od jakich zarobków rocznych 
podatnicy nie będą sobie mogli w ogóle wyliczać 
kwoty wolnej od podatku? Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia?
Bardzo proszę, pan przewodniczący Klich.

Senator Bogdan Klich:
Muszę zapytać o sytuację z drugiej strony, tzn. 

od jakiej kwoty miesięcznie… Bo wiemy o kwocie 
85,5 tysiąca zł, o tym, że macie taką wolę polityczną. 
W takim razie ile to jest brutto miesięcznie i od jakiej 
kwoty miesięcznie jest ten drugi próg? Czyli, krótko 
mówiąc, chodzi o podatników zarabiających więcej 
i o to, od jakiej kwoty będą oni tracili w porówna-
niu z obecnym rozwiązaniem. Bo dowiedzieliśmy 
się przed chwilą od pana ministra, że ci, którzy za-
rabiają mniej niż 766 zł – dobrze pamiętam? – będą 
zyskiwali. Chciałbym więc wiedzieć, jacy podatnicy 
będą tracili i od jakiej kwoty przychodu miesięcznego. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
I proszę pana ministra o odpowiedź.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Grze-
gorz Czelej)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Paweł Gruza:
Znów pozwolę sobie zacząć od końca.
Pierwsze zmniejszenie przywileju podatkowego 

rozpocznie się od podstawy opodatkowania wyno-
szącej 85…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Nie słychać pana, 
Panie Ministrze.)

No, niestety, państwo macie takie niskie mikro-
fony…

(Senator Piotr Zientarski: Można podnieść mów-
nicę.)
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(podsekretarz stanu P. Gruza) przeczytałam, do tych wszystkich zdań. Ponieważ 
musiałam szybko to robić, bo do tego skłaniał mnie 
pan marszałek Bielecki… przepraszam, Bielan, po-
prosiłabym pana ministra jednak o odniesienie się 
do tego, co powiedział na konferencji pan Bierecki 
odnośnie do tych wszystkich kwot, o odpowiedź, czy 
pan z tym się zgadza, czy też by pan pod tym się 
podpisał, czy nie. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Zapewniam panią senator, że to pytanie już padło.
Ale bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Paweł Gruza:
Pani Senator, nikt nie wymaga mojego podpisu na 

tym etapie procesu legislacyjnego, w związku z tym 
ja się odnoszę merytorycznie…

(Senator Barbara Zdrojewska: Ale odpowie-
dzieć…)

W przypadku ostatnich pytań odnoszę się mery-
torycznie…

(Senator Barbara Zdrojewska: No to ja przeczy-
tam jeszcze raz…)

…do tej treści propozycji legislacyjnej, która…

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Panie Ministrze, przepraszam.
Pani Senator, tryb procedowania ustaw jest od 

wielu, wielu lat przyjęty i nie może pani wymagać 
tego, żeby minister ustosunkowywał się do poprawek, 
które jeszcze nie zostały zgłoszone. Nie ma takiego 
trybu, nie było i my w tym zakresie nic nie zmie-
niamy. Państwo zadajecie teraz pytanie ministrowi 
odnośnie do tego stanu wiedzy, jaki jest. Każdy z pań-
stwa może zgłosić poprawki dopiero wtedy, kiedy się 
zacznie dyskusja. W tej chwili możecie nieoficjalnie 
zapytać, jeżeli są informacje na temat tego, kto i ja-
kie poprawki zgłasza, ale każda zgłoszona poprawka 
będzie rozpatrywana na posiedzeniu komisji, gdzie 
możecie państwo do woli pytać i osobę, która zgłasza 
tę poprawkę, i ministra, i tutaj nikt nikomu głosu nie 
odbiera. Takie są procedury i… no, dziwnie się czuję, 
tłumacząc rzecz oczywistą. Więc proszę nie zadawać 
ministrowi pytań dotyczących poprawek, które nie są 
jeszcze zgłoszone. Ja takie pytania uchylam, ponie-
waż… No, nie będę dalej tego komentował.

(Senator Barbara Zdrojewska: To proszę mi po-
zwolić jeszcze raz inaczej zadać…)

Nie, nie, to…
(Senator Barbara Zdrojewska: Nie…)
Pani Senator…

społecznych, które zostały uhonorowane dotychcza-
sowymi reformami. Ale to jest jakby temat poboczny.

Chyba wszystkie pytania zaadresowałem…
(Rozmowy na sali)
(Senator Barbara Zdrojewska: A ja?)
(Senator Jerzy Fedorowicz: A pytanie marszałka 

Borowskiego?)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Pan senator 

Florek. Proszę o pytanie…)
A, już, przepraszam, bo była faktycznie… Pani 

Senator, ja powiem w ten sposób: potwierdzam 
wszystko, co jest w notatce PAP. Sam osobiście stałem 
i słuchałem senatora Biereckiego, który przedstawiał 
propozycję tej zmiany. Potwierdzam w tym zakresie 
tę informację, którą pani przekazała. Chociaż na po-
czątku pani mówiła o posłach i wydawało mi się, że 
to jest raczej kwestia senatorów.

Jeżeli chodzi zaś o zarzut, że moje odpowiedzi na 
proste pytanie, czy podwyższamy podatki, są zbyt 
techniczne, to muszę powiedzieć, że suma zebranego 
dochodu budżetowego spadnie. W związku z tym 
w tym sensie obniżamy podatki. A jeśli chodzi o to, 
że dochodzi do pewnego przesunięcia wewnątrz po-
pulacji podatników co do wartości ich końcowego 
rachunku podatkowego, to ja znów potwierdzam. Tak 
jak w swojej pierwszej wypowiedzi powiedziałem…

(Senator Barbara Zdrojewska: Ad vocem.)
…i myślę, że to nie jest hermetyczny język: tak, 

jest coś takiego jak klin podatkowy i on wzrośnie 
dla pewnej grupy podatników. W tym sensie tak, 
podatek wzrośnie jako suma nakładów na ZUS, PIT 
i inne ubezpieczenia, tak, wzrośnie obciążenie po-
datkowe dla pewnej klasy podatników, i to wyraźnie 
mówię. I myślę, że w tej sali możemy posługiwać się 
też językiem technicznym, szczególnie wobec byłego 
ministra finansów. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pani senator Zdrojewska w jakim trybie?

Senator Barbara Zdrojewska:
Ja w trybie sprostowania. Pan marszałek wcze-

śniej nie prowadził, to pan nie wie, że pan Bielan mi 
przerwał moje pytanie w związku…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Zapewniam, że 
śledziłem obrady od siebie z gabinetu.)

To bardzo mi miło, Panie Marszałku.
Ja tylko chciałabym powiedzieć, że nie prosi-

łam o to, żeby pan minister potwierdził, czy to jest 
prawda, co pisze PAP, czy rzeczywiście pan senator 
Bierecki tak powiedział na konferencji. Nie, ja po-
prosiłam pana ministra, żeby się odniósł do tego, co 
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(wicemarszałek G. Czelej) Wydaje mi się, że pan minister się trochę po-
mylił, mówiąc o tym, że trzeba zarabiać ponad 
8 tysięcy zł, żeby na tym stracić, co oznacza, że 
do kwoty ponad 8 tysięcy zł nie straci się na tych 
zmianach, które będą państwo proponować. Wydaje 
mi się, że tą górną granicą jest 7 tysięcy zł z ka-
wałkiem miesięcznie.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Paweł Gruza: …7 tysięcy 600.)

Bo jeżeli pan minister mówi, że trzeba zarabiać 
ok. 8 tysięcy 300 zł miesięcznie, to odnosi się to do 
zarobków rzędu 100 tysięcy zł rocznie, tymczasem 
górna granica w tej propozycji, o której dowiedzie-
liśmy się z prasy, jest na poziomie 85 tysięcy 500 zł. 
Jeżeli 85 tysięcy 500 zł… 

(Senator Kazimierz Kleina: Brutto.)
(Senator Piotr Zientarski: Brutto.)
…brutto podzielimy na 12, to miesięcznie wyjdzie 

7 tysięcy brutto z niewielkim dodatkiem. Tak, 85 ty-
sięcy 500 zł to 7 tysięcy zł z kawałkiem miesięcznie. 
Cały czas operujemy kwotami brutto. Jak rozumiem, 
kwota wolna zostanie zachowana dla bardzo dużej 
grupy podatników, a mianowicie dla tych, którzy za-
rabiają od 760 zł miesięcznie do niewiele ponad 7 ty-
sięcy zł miesięcznie. No, chyba że źle to policzyłem. 
Jeśli tak, to prosiłbym o korektę. I dlatego pytanie 
pana senatora Kleiny jest bardzo zasadne – pytanie, 
jakie to są grupy społeczne – zwłaszcza w sytuacji, 
w której płaca minimalna w Polsce w roku 2016 wy-
nosiła 2 tysiące zł.

(Senator Kazimierz Kleina: Będzie wynosiła od 
1 stycznia.)

Od 1 stycznia będzie wynosiła 2 tysiące zł mie-
sięcznie.

(Głos z sali: Brutto.)
Brutto.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Wydaje mi się, że pan minister tłumaczył już, że 
podatki nie dotyczą grup społecznych, no ale dobrze.

Pan senator Zientarski, proszę o pytanie.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Ministrze, pan powiedział – mówimy oczy-
wiście o tym przedłożeniu, które zostało zapropono-
wane przez komisję – że analizowaliście to w mini-
sterstwie i uznaliście, że ta propozycja wyczerpuje, 
wypełnia orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. 
No, tak pan stwierdził. Mnie by interesowało, jakie 
argumenty przemawiają czy przemawiały za tym, 
żeby takie stanowisko w rządzie czy w ministerstwie 
przedstawić. Gdyby pan był łaskawy wymienić te 
argumenty…

(Senator Barbara Zdrojewska: Panie Marszałku…)
…ja prowadzę obrady. Są zapisani senatorowie, 

panią zapisuję jako kolejną osobę do zadawania pytań.
(Senator Barbara Zdrojewska: Przepraszam… 

Dobrze.)
Teraz proszę o zadanie pytania pana senatora 

Florka.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku, Panie Ministrze, czy na tych 

zmianach, których jeszcze nie znamy… Pan po-
wiedział, że zyska na nich 3,5 miliona podatników. 
Czytałem w gazecie o 3 milionach, a pan mówił 
przed chwilą, że zyska 3,5 miliona podatników. 
Rozumiem, że to może być kwota 1 zł, 2 zł, 5 zł 
czy 50 zł. To o takich kwotach mówimy, więc moje 
pytanie jest takie. 

Czy w takim razie emeryci o najmniejszej, naj-
niższej emeryturze – przypominam, że ona wynosi 
1 tysiąc zł – też zyskają coś na tych zmianach?

I drugie pytanie. Mówił pan, że koszt dla budże-
tu będzie wynosił mniej więcej 1 miliard zł. Tak? 
Potwierdza pan? To w takim razie moje pytanie do 
pana ministra jest takie: jak te ubytki w budżecie 
zostaną sfinansowane, jeżeli chodzi o samorządy, 
o ich udział w PIT i CIT? No bo 1 miliard zł to dość 
znaczny ubytek. A wiemy, że powiaty mają w tym 
udział na poziomie chyba 10,25%, o ile pamiętam, 
samorządy gminne mają 37,5%, w związku z tym 
chciałbym wiedzieć, jak rząd planuje… Bo rozumiem, 
że to musi iść równolegle. Jeżeli zabieramy 1 miliard 
zł, to automatycznie ten 1 miliard musi być w jakiś 
inny sposób zapewniony, tak żeby dało się zrealizo-
wać budżety gminne czy powiatowe. Dziękuję.

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

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku, trzeba być bardzo konstruktyw-

ną opozycją, żeby rozmawiać na temat tego, co jesz-
cze nie zostało zgłoszone, a o czym tylko czytaliśmy 
w prasie albo słyszeliśmy na konferencji prasowej. 
Tak więc proszę docenić nasze stanowisko w tej spra-
wie. W zasadzie powinniśmy rozmawiać wyłącznie 
o tym projekcie, który przedstawiła komisja, a on 
zakłada, że kwota minimalna nie zostanie ruszona, że 
pozostanie na takim samym poziomie jak w tym roku.

(Senator Piotr Zientarski: Kwota wolna.)
Przepraszam, kwota wolna.



29

31. posiedzenie Senatu w dniu 28 listopada 2016 r.
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

to w zasadzie ten pośpiech w uchwalaniu tej ustawy 
w ogóle nie byłby potrzebny. Bo ta ustawa… Ustawy 
podatkowe muszą być wprowadzone do 31 listopa-
da…

(Głosy z sali: Do 30 listopada.)
…do 30 listopada tylko wówczas, kiedy mogłyby 

mieć znamiona mniej korzystnych rozwiązań…
(Senator Leszek Czarnobaj: Gorszych.)
(Senator Piotr Zientarski: Pogorszyć sytuację.)
…pogorszyć sytuację. A jeżeli ustawy podatko-

we poprawiają sytuację podatników, to mogą zostać 
wprowadzone w dowolnym momencie: w grudniu, 
a nawet w styczniu, w lipcu itd. Nawet, wbrew pozo-
rom, mogą obowiązywać wstecz. Tak więc czy pań-
stwo zakładacie, że omawiana propozycja poprawi 
sytuację podatnika czy pogorszy?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Paweł Gruza:
Może znów zacznę od końca.
Tak jak wyrażałem to bardzo jasno w odpowiedzi 

chociażby na pytania senatora Borowskiego, całość 
omawianej tu propozycji ma elementy, w związku 
z którymi pozycja podatnika się pogarsza. Z tego po-
wodu nie ma tej furtki, o której pan senator mówił, że 
możemy sobie to odłożyć w czasie i przegłosować… 
Jest oczywiście jeszcze drugi argument, to jest sama 
treść orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który 
też określił pewne ramy czasowe, w których musimy 
się poruszać.

I teraz od początku. Czy patrzyliśmy na wpływ 
zmiany na dochody jednostek samorządu terytorial-
nego? Tutaj muszę powiedzieć, że, jak mnie infor-
mowano, dochody z PIT wyglądają troszeczkę lepiej, 
o parę punktów procentowych lepiej, niż zakładali-
śmy. Wydaje mi się, że trzeba się liczyć z pewny-
mi efektami uszczelniającymi także PIT, chociażby 
w zakresie klauzuli obejścia prawa. Niektóre modele 
optymalizacji na PIT jakby tracą na atrakcyjności dla 
niektórych czy to pracowników, czy to pracodawców, 
co może mieć kumulatywny efekt pewnego uszczel-
nienia… chodzi o podzielenie się tym dochodem 
z jednostkami, podczas gdy ta zmiana analizowana 
w oderwaniu ma niejako negatywny efekt jednost-
kowy.

Jeżeli chodzi o pytanie o grupy społeczne itd.… 
Jak mówiłem, to nie było punktem wyjścia. Zgadzam 
się z tym, że być może powinno to być punktem wyj-
ścia, bo jak patrzę na całokształt naszych preferencji 
podatkowych i na to, jak my się plasujemy na tle in-

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan senator Dowhan, proszę o pytanie.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję bardzo.
W jednej ze swoich odpowiedzi pan minister użył 

słowa „reforma” i to mnie zaciekawiło. Czy to jest 
przejęzyczenie, czy faktycznie chcecie państwo zro-
bić coś innego niż to, nad czym procedujemy? Bo 
zresztą, jeśli przyjrzeć się… Mam nadzieję, że dużo 
osób nie śledzi w tej chwili tego, co się dzieje na tej 
sali, bo próbujemy dyskutować nad jednym punk-
tem, a omawiamy poprawki, których nie ma. I tak 
naprawdę ten proces legislacyjny, Panie Ministrze, to 
chyba taka jedna wielka porażka ministerstwa. Raz, 
że czas, dwa, że sposób procedowania, trzy, że tak 
naprawdę chyba nie do końca wszyscy wiedzą, o co 
chodzi. Dziękuję.

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

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku, Panie Ministrze, trochę dziwi 

mnie ta odpowiedź, że nie jest pan w stanie tak od 
ręki powiedzieć, jakie są skutki budżetowe, skutki 
dla budżetu państwa tego starego rozwiązania, czyli 
tych 3 tysięcy zł wolnych od podatku, ponieważ, jak 
się wydaje, była to sprawa zasadnicza. Pan do tej pory 
miał przecież bronić tej ustawy, która wyszła z ko-
misji, tej ustawy, w której była kwota 3 tysiące z nie-
wielkim kawałkiem. Przecież to, o czym tu mowa, 
to jest sprawa zasadnicza, bo budżet jest planowany, 
nad nim się już pracuje itd. I wprowadzenie takiej 
zmiany, no, wywołuje jakąś zmianę w budżecie, że 
w wyniku tego podatku albo będzie więcej pieniędzy, 
albo mniej. I to jest dość istotne.

I teraz pytanie. Bo to był tylko taki krótki komen-
tarz do pana odpowiedzi. A pytanie jest takie: czy nie 
obawiacie się państwo w ministerstwie, przygotowu-
jąc tę nową propozycję kwoty wolnej od podatku, że 
ona jednak spowoduje wzrost szarej strefy, że u części 
podatników będzie jednak taka chęć, żeby znaleźć 
się, że tak powiem, w takim obszarze, żeby nie pła-
cić, czyli żeby być beneficjentem tej kwoty wolnej 
od podatku? A raczej staramy się, żeby wyrzucać 
możliwie wszystkich z szarej strefy, tak żeby wszy-
scy uczciwie płacili podatki. Czy nie występowała 
u państwa taka obawa?

I drugie pytanie. Czy to rozwiązanie, które zo-
stanie zgłoszone, jest korzystniejsze dla podatników, 
czy mniej korzystne? Bo jeżeli byłoby korzystniejsze, 
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(podsekretarz stanu P. Gruza) potencjalnej reformy jednolitego podatku. To fak-
tycznie jest reforma, ale… Myślę, że z perspektywy 
tej propozycji jak najbardziej można to uznać za mi-
nireformę.

Szara strefa. Jest wiele działań w odniesieniu do 
innych podatków, które niejako adresują ten problem, 
pewne… Elektronizacja VAT, pewne działania na 
poziomie fiskalizacji, on line itd. To są nowoczesne 
instrumenty, które mają niejako z troszeczkę innej 
strony tę szarą strefę zaadresować. Chyba wyczer-
pałem w tym momencie państwa pytania.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan senator…
(Senator Piotr Florek: Samorządy 1 miliard i eme-

ryci 1 tysiąc zł…)
Pan minister odpowiadał na temat samorządów.
(Senator Marek Borowski: A 1 tysiąc zł… Chyba 

nie.)
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Paweł Gruza:
Przedstawiłem 2 przykłady: renty socjalnej w wy-

sokości 840 zł i renty z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy w wysokości 750 zł. Niestety nie jestem 
w tym momencie wyposażony w precyzyjne wylicze-
nie emerytury, o której pan senator mówi. Za chwilę 
spróbujemy to ustalić.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
To może w takim razie ustalmy, że pan minister 

odpowie na piśmie w tej konkretnej sprawie. A na 
temat samorządów pan minister odpowiadał, przy-
pomnę tylko panu senatorowi, mówił o kompensacie 
spodziewanych zwiększonych przychodów z tytułu 
podatku.

Pani senator Zdrojewska. Proszę o pytanie.

Senator Barbara Zdrojewska:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Ministrze, może zadam py-

tanie bezpośrednio – i od razu prosiłabym, Panie 
Marszałku, żeby pan mi pozwolił dokończyć, a póź-
niej upomniał mnie, powołując się na odpowiedni 
paragraf Regulaminu Senatu – dlatego że ja uważam, 
że mimo wszystko jesteśmy tutaj po to, żeby zadawać 
pytania. Jeżeli pytania dotyczą sprawy, która jest pod-
dawana procedowaniu w Senacie, to mam prawo takie 
pytania zadać. Przed posiedzeniem Senatu odbyła się 
konferencja prasowa…

nych państw… Jesteśmy naprawdę otwarci na pre-
ferencje podatkowe dla inwestorów zagranicznych, 
ale nie widzimy takiego efektu, że… Kraje takie jak 
Anglia czy Irlandia dają fenomenalne preferencje po-
datkowe dla naszej młodzieży, która tam wyjeżdża. 
To znaczy, że my musimy zacząć uczestniczyć w, 
nazwijmy to, atrakcyjności podatkowej dla młodych 
ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy czy zakłada-
ją rodziny. To jest pierwszy krok na bardzo długiej 
drodze, która jest przed nami. W związku z tym 
chciałbym, żebyśmy mieli świadomość tego, że klasy 
społeczne nie są punktem wyjścia, a w docelowym 
systemie muszą być.

Jeżeli chcemy bardzo precyzyjnie skwantyfikować 
sytuację mniej zamożnych czy mniej zarabiających, 
czy nawet pewnych upośledzonych… Z wyliczeń wy-
nika, że osoba otrzymująca rentę socjalną w kwocie 
840 zł rocznie zaoszczędzi 132 zł. To jest mało, to 
jest za mało, dlatego robimy to całe uszczelnienie. Po 
to podejmowane są działania na poziomie VAT, PIT, 
klauzuli czy FIZ, żeby znaleźć dochody budżetowe, 
które pozwolą na rozliczenie… i, że tak powiem, po-
lepszenie… Osoba otrzymująca rentę z tytułu częścio-
wej niezdolności do pracy w kwocie 750 zł – takie są, 
że tak powiem, transfery społeczne, ludzie się z tego 
utrzymują – zyska 280 zł rocznie. Czy to jest dużo? 
Nie, to jest bardzo mało, ale to i tak jest więcej, niż 
było do tej pory. To jest odpowiedź na pytanie o to, do 
kogo jest adresowana ta poprawka. To jest pośrednia 
odpowiedź na to pytanie.

Kolejna rzecz: jakie są argumenty przemawiające 
za tym, że to wypełnia postulaty, ramy, w których 
musimy się poruszać w odniesieniu do orzeczenia 
trybunału. Po pierwsze, odnosimy się wprost do mi-
nimum egzystencji, które było wyznaczone poprzez 
odpowiednie organy państwa. Odnosimy się do tej 
kwoty, więc minimum egzystencji jest nieopodat-
kowane w tej propozycji, o której mówimy. To jest 
podstawowe kryterium. Po drugie, uwzględniamy 
kryterium czasowe. Jeżeli zgodnie z propozycją 
marszałka Senat to przegłosuje, to jesteśmy w stanie 
spełnić kryterium czasowe. To są dwa bardzo proste, 
techniczne, banalne argumenty.

O podstawie opodatkowania na poziomie 85 ty-
sięcy zł… Nie jest tak, że my się posługujemy tylko 
terminem „brutto”. My się posługujemy terminem 
„podstawa opodatkowania” i jeżeli mówimy o kwocie 
85 tysięcy zł, to mówimy o kwocie podstawy opodat-
kowania, co przekłada się na 8 tysięcy… Przepraszam. 
100 tysięcy zł rocznie brutto przekłada się na bodajże 
8 tysięcy 388 zł brutto miesięcznej pensji.

Jeżeli chodzi o słowo „reforma”, to musiałbym 
wrócić pamięcią do tego, jak o tym mówiłem. Słowo 
„reforma” chciałem zarezerwować dla tej faktycznej 
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(senator B. Zdrojewska) Ja wyraziłem swoją opinię jako minister poprzez 
wskazanie, że projekt jest realizowalny, projekt wy-
czerpuje postulaty zawarte w wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego i jest akceptowalny finansowo po 
analizie, którą przeprowadziliśmy, na tym etapie dys-
kusji o tym projekcie.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane 
przez pana senatora… Zaraz, już nie pamiętam…

(Głos z sali: Florka.)
Na pytanie pana senatora Florka.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Panie Ministrze, bardzo proszę o pozostanie…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Paweł Gruza: Jasne.)
…ponieważ będzie pan miał prawo ustosunkowa-

nia się do propozycji. Tak że zapraszam.
Kto jest pierwszy? Aha.
Ponieważ pana senatora nie ma, to zapraszam pana 

senatora Czarnobaja.
(Senator Grzegorz Bierecki: Jestem.)
(Senator Rafał Ambrozik: Już jest.)
(Senator Grzegorz Bierecki: Obserwowałem de-

batę.)
(Senator Stanisław Kogut: Herbatę piłeś.)
(Senator Grzegorz Bierecki: Tak.)
Proszę o zabranie głosu pana senatora Biereckiego.

Senator Grzegorz Bierecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Po tych długich pytaniach zmierzających tak na-

prawdę tylko do tego, żeby wykazać Himalaje hipo-
kryzji zdobyte przez klub Platformy Obywatelskiej…

(Senator Bogdan Klich: Panie Senatorze, jak tak 
można?)

(Senator Kazimierz Kleina: Daj pan spokój!)
Można, a nawet trzeba, Panie Senatorze Klich.
(Senator Bogdan Klich: Pytaliśmy szczegółowo, 

żeby wiedzieć cokolwiek.)
Zawsze mnie dziwi, kiedy bardzo szczegółowo 

pytają o to, co już wiedzą, co świetnie poznali, o czym 
już dyskutowali, a nawet wielokrotnie skomentowali, 
powiedzieli mediom. No, ale jeśli to nie są Himalaje 
hipokryzji, to wyraźnie jesteśmy w różnych schema-
tach wartości.

(Senator Bogdan Klich: To bardzo nie w porządku, 
bardzo nie w porządku.)

Na początku chciałbym złożyć poprawkę na ręce 
pana marszałka, o której wszyscy wiedzą, która jest 
dobrze zapowiedziana i która została już szczegóło-

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Pani Senator, 
proszę mnie nie pouczać, tylko zadać pytanie trwające 
nie dłużej niż minutę związane z punktem porządku 
obrad.)

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku, ale pan nie 
przestrzegał tej minuty w przypadku innych wypo-
wiedzi. Dlaczego właśnie ja mam pytać tylko przez 
minutę?

Ja postaram się zadać to pytanie w taki sposób. 
I odniosę się do tego, co powiedział pan senator 
Bierecki na konferencji z użyciem senackiego sprzę-
tu, na oficjalnej senackiej konferencji na tle biało-
-czerwonych flag i na tle naszego orła. Chciałabym 
poprosić pana ministra, żeby pan się jednak odniósł 
do tych słów. Ja je poprzednio przywołałam, a pan 
mówił, że bardzo uważnie tej konferencji wysłuchał. 
Chciałabym, żeby pan przedstawił swoją opinię na ten 
temat. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Paweł Gruza:
Pani Senator, wydaje mi się, że ja cały czas odnoszę 

się do tej propozycji, ponieważ wszelkie parametry 
i zmienne przedstawione na tej konferencji są niejako 
obecne w tej dyskusji. W związku z tym wszystkie 
te progi, wartości, skale, inne czynniki i wypadkowe 
tej propozycji są tu przeze mnie omawiane i odnoszę 
się do nich we wszystkich odpowiedziach na pytania.

(Senator Barbara Zdrojewska: A konkretnie to 
pan…)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Czy pani senator chce jeszcze zadać pytanie?
Bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Pytam konkretnie. Czy pan podziela to, co powie-

dział pan senator Bierecki, czy nie?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Paweł Gruza:
Moje prywatne zdanie na ten temat jest zupełnie 

nieistotne, Pani Senator.
(Senator Barbara Zdrojewska: Pan podziela to 

zdanie jako minister.)
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(senator G. Bierecki) My uważamy, Panie Senatorze, że to jest niewła-
ściwa logika. Uważamy, że ci, którym jest więcej 
dane, powinni także więcej dawać.

(Senator Marek Borowski: Przecież to nieprawda.)
Tak uważamy.
(Senator Marek Borowski: Co pan opowiada?)
W związku z tym kończymy z degresywnym po-

datkiem.
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, do 

Luksemburga…)
Ten podatek, ta logika…
(Senator Kazimierz Kleina: Panie Marszałku...)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo proszę 

o ciszę.)
Logika korelowania wartości kwoty wolnej z po-

ziomem dochodów – to, że kwota wolna będzie się 
zmniejszać proporcjonalnie do wzrostu dochodów – 
jest zgodna z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego 
i z elementarnym poczuciem sprawiedliwości. Od 
tych, którym więcej jest dane, więcej się wymaga, 
więcej się oczekuje.

Są cztery elementy podatku. Przychód albo to, 
co nim jest, koszta, a dokładnie to, kto i do jakich 
kosztów ma prawo, stawki podatkowe i tzw. kwota 
wolna. Składowe podatku muszą być spójne, muszą 
być zborne. W propozycji, którą przedstawiamy, one 
są spójne, są zborne, są logiczne i są sprawiedliwe. 
Nieprawdą jest, że wszyscy powinni mieć taką samą 
kwotę wolną. Kwota wolna jest jednym z elementów 
podatku, co wcześniej powiedziałem. Skoro inne ele-
menty podatku mogą być zróżnicowane, to kwota 
wolna też może być zróżnicowana.

Dojście do rozwiązania docelowego, o którym 
mówiliśmy w kampanii wyborczej, o którym mówił 
pan prezydent, musi i może być rozłożone w czasie. 
Jest ono zależne od innych działań podejmowanych 
przez rząd Prawa i Sprawiedliwości – uszczelnie-
nia systemu podatkowego, likwidacji dziury w VAT, 
uporządkowania finansów publicznych. Poprawki, 
które złożyłem i które państwo senatorowie znako-
micie znacie, stanowią wykonanie wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego i realizację zobowiązań wyborczych 
zwycięskiej formacji.

Apeluję do senatorów opozycji, którzy swoimi 
działaniami blokują rzeczywistą dyskusję o napra-
wie systemu podatkowego, aby po zapoznaniu się 
z drukiem senackim, w tym ze złożoną przeze mnie 
poprawką, podjęli merytoryczną dyskusję o tym, jak 
powinien wyglądać kształt systemu podatkowego 
w Polsce, kto powinien płacić więcej i dlaczego.

Teraz podam kilka przykładów dotyczących 
tego, kto skorzysta na tej zmianie. Takie pytania 
tu padały. Ja niecierpliwie czekałem, aż senator 
Zdrojewska nauczy się Regulaminu Senatu. W koń-
cu mogę w wystąpieniu, w debacie udzielić tych 
informacji.

wo omówiona. Pozwolę sobie powiedzieć kilka słów 
o filozofii tej poprawki, a tak naprawdę o filozofii 
zmiany, jaką niesie ta poprawka. Najpierw trzeba 
przypomnieć i jasno powiedzieć, co my tutaj robimy. 
No, sprzątamy po 7 latach rządów PO-PSL.

(Senator Kazimierz Kleina: I 2 latach rządów 
PiS-u wcześniej.)

Sprzątamy po rządach w okresie, w którym 
kwota wolna, w którym progi były zamrożone, nie 
były waloryzowane, co z kolei przyniosło wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego wydany w związku 
z wnioskiem rzecznika praw obywatelskich, któ-
ry uznał te działania w latach rządu PO-PSL za 
naruszenie praw obywatelskich i za wielokrotne 
naruszenie konstytucji. Trybunał dał czas rządowi 
do 30 listopada tego roku, aby przygotował zmiany 
w podatkach, które sprawią, że ludzie korzystający 
z pomocy społecznej nie będą płacić podatków. 
Przecież najlepszą pomocą – pierwszą, która po-
winna była przez te lata rządów PO-PSL być za-
stosowana – jest sprawienie, żeby ludzie, którzy 
wyciągają rękę po pomoc społeczną, nie musieli 
jednocześnie płacić podatku dochodowego. A tak 
było, tak było. I państwo co roku przez 7 lat przyj-
mowaliście taki budżet i takie ustawy okołobu-
dżetowe, które sprawiały, że bieda w Polsce była 
mrożona, była kultywowana. No więc sprzątamy po 
tych latach waszych rządów, a robimy to tak szyb-
ko, jak tylko możemy. I proszę nas nie winić za to, 
że musicie za nami nadążać. Ja wiem, że to trudne, 
że przez wiele lat gnuśnieliście i przyjmowaliście 
najłatwiejsze rozwiązania – mroziliście kwoty po-
datkowe, obcinaliście pieniądze dla najuboższych, 
patrzyliście, jak rośnie dziura podatkowa z VAT, 
tolerowaliście marnotrawstwo publicznych pienię-
dzy. Teraz następują zmiany. Następują one na tyle 
szybko, na ile pozwala sytuacja finansowa państwa. 
Nie wszystkie zmiany mogą nastąpić natychmiast. 
Chcielibyśmy przecież, żeby wszystko złe, co zro-
biliście, zostało naprawione natychmiast… Tego 
przecież oczekują wyborcy, że to wspomnienie po 
waszych złych rządach uleci, że już go nie będzie. 
Tego oczekują, ale musimy to robić po kolei. W ja-
kimś sensie czujemy się jak ludzie remontujący 
dom, w którym wszyscy mieszkamy. Musimy zde-
cydować, którą ścianę remontować najpierw, które 
meble poprzestawiać, tak żeby ludzie żyli wygod-
niej i żeby ten dom był domem dla nas wszystkich. 
Kończymy z logiką, w ramach której mieliśmy 
w Polsce degresywne obciążenie podatkowe. Tak 
było przez całe lata. Ci, którzy zarabiali najwięcej, 
procentowo płacili tyle samo co ci, którzy zarabiali 
najmniej. Tak było.

(Senator Robert Dowhan: A co w tym złego?)
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(senator G. Bierecki) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Proszę.

Senator Bogdan Klich:
Ja w trybie sprostowania. Pan senator Bierecki źle 

zrozumiał pytania, które tutaj były ze strony opozycji. 
Jestem przekonany o tym, że źle zrozumiał ze złej 
woli, a nie dlatego, że go nie było przez jakiś czas na 
sali. Miał pan złą wolę. Zadawaliśmy pytania, cho-
ciaż właściwie mogliśmy podczas tej dyskusji wy-
kazać absurdalność rozmowy, w której dyskutujemy 
o czymś, co jest nieaktualne, a nie rozmawiamy na 
temat, jaki niebawem zostanie przedłożony stosowną 
poprawką. Ale wykazaliśmy maksimum dobrej woli, 
żeby wiedzieć, krótko mówiąc, żeby wiedzieć. Tak jak 
powiedziałem, Panie Marszałku, zakończę tym do 
protokołu. Naprawdę trzeba być konstruktywną opo-
zycją, żeby podjąć dyskusję nad czymś, czego formal-
nie nie ma. I dlatego proszę o zaprotokołowanie tego 
w imieniu naszego klubu Platformy Obywatelskiej.

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

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

Szanowni Goście!
Rozpocznę od dwóch zdań skierowanych do 

przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych. Panie Senatorze, proponowałbym jed-
nak, żeby zapoznać się z definicją słowa „hipokry-
zja” i przymierzać je do tych, do których najbardziej 
pasuje. Oczywiście w trakcie 7 lat rządów Polskiego 
Stronnictwa Ludowego i Platformy Obywatelskiej 
kwota wolna od podatku nie była podnoszona. Tu 
mogę powiedzieć kilka rzeczy. Mianowicie w pierw-
szym roku, o ile dobrze pamiętam, pan senator do-
brze…

(Senator Grzegorz Bierecki: 8.)
7 czy 8, to nie ma żadnego znaczenia.
Mogę powiedzieć, że można odczytywać to jako 

duży błąd nieangażowania instrumentów podatko-
wych w kierunku wyrównywania dochodów Polaków. 
Ale chcę również powiedzieć – dla pana senatora wie-
dzy, chociaż myślę, że pan o tym wie – że w Europie 
również są kraje, mianowicie Holandia i Czechy, które 
nie mają kwoty wolnej od podatku, a fantastycznie 
regulują cały system dotyczący równoważenia docho-
dów obywateli swoich państw, dlatego że zbyt duża 
rozpiętość dochodów jest źródłem napięć. I można 
powiedzieć, że ten instrument w postaci podatków 
w Polsce oceniany nie przez Prawo i Sprawiedliwość, 

No więc, dla przykładu, pracownicy otrzymujący 
wynagrodzenie w kwocie 1 tysiąca zł miesięcznie, 
to jest 12 tysięcy zł rocznie, za 2017 r. zyskają kwotę 
265 zł. To lepiej wygląda w przypadku osób, które np. 
otrzymują rentę socjalną w kwocie 840 zł. One zapłacą 
podatek dochodowy w 2017 r. niższy o kwotę 132 zł. 
To może nie są wielkie kwoty dla osób, które zadawa-
ły pytania na tej sali i zabrały nam sporo czasu w tej 
dyskusji, ale to są istotne kwoty dla milionów Polaków.

Kto zyska?
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Czas minął.)
Ostatnie zdanie, Panie Marszałku.
Na tym nowym modelu zyska większość podat-

ników w Polsce. Większość podatników w Polsce 
odniesie korzyść dzięki wprowadzeniu tej nowej skali 
podatkowej i tego nowego ujęcia kwoty wolnej.

Ja myślę, że…
(Senator Marek Borowski: To, Panie Marszałku, 

jest jakiś nowy projekt…)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie Marszałku, 

nie udzieliłem panu głosu.)
(Senator Marek Borowski: Ja wiem, że pan nie 

udzielił, ale pan Bierecki za chwilę zejdzie z tej mów-
nicy. Może niech powie, na czym ten projekt polega, 
bo nie powiedział.)

Panie Marszałku, zapraszam na posiedzenie ko-
misji…

(Senator Marek Borowski: Ale, pan nie powie-
dział…)

Zapraszam na posiedzenie komisji.
(Senator Marek Borowski: Dlaczego?)
Komisja będzie szczegółowo omawiać wszystkie 

złożone poprawki.
(Senator Marek Borowski: Ale niech pan wszyst-

kim powie…)
Mam nadzieję także, że z tej całej dyskusji…
(Senator Kazimierz Kleina: Ale to już nie jest ten 

etap.)
…którą w stosunku do propozycji Prawa 

i Sprawiedliwości, czy tych pytań, które były zgła-
szane, senatorowie Platformy Obywatelskiej…

(Senator Kazimierz Kleina: A może pan senator 
też nie zna tego projektu?)

…wykrzesają także swoje poprawki.
(Senator Kazimierz Kleina: Dużo mówi, a nie 

zna?)
Tak więc, proszę państwa, z przyjemnością skła-

dam poprawkę, która będzie przedmiotem dalszych 
prac w Senacie. Komisja przygotuje sprawozdanie 
niezwłocznie po zakończeniu debaty. Zachęcam 
państwa do jak najkrótszej debaty. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

(Senator Bogdan Klich: W trybie sprostowania, 
Panie Marszałku. W trybie sprostowania.)
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(senator L. Czarnobaj) cie państwo tę niebieską teczkę. Gdzie jest ta tecz-
ka? Tam były 4 czy 3 najważniejsze ustawy, co do 
których i pani premier, i pan prezydent powiedzieli 
tak: nie wierzcie tym oszustom – no i tu padały 
różne nazwy partii –w Polsce można w 100 dni 
wprowadzić… I tutaj zostało wymienione co… I na 
pierwszym miejscu, Panie Senatorze, wymieniono 
kwotę wolną od podatku. Czy to jest… Co to jest? 
Pomyłka? A może hipokryzja? No, myślę, że warto, 
żebyśmy spojrzeli sobie do słownika na znaczenia 
polskich wyrazów i wtedy pan powie, co to jest hi-
pokryzja. Tak samo, jak pan mówi o sięganiu do 
tych najbogatszych… No, kto jak kto, ale, Panie 
Senatorze, jeżeli ktoś w ramach optymalizacji dzia-
łań wyprowadza polski kapitał za granicę i wychodzi 
na polską mównicę i mówi o hipokryzji w poprzed-
nim okresie… No, to jest to trochę hipokryzja, Panie 
Senatorze. W związku z tym chciałbym, żebyśmy 
nie obrażali się wzajemnie. My tylko mówimy tak: 
wprowadzajcie państwo te instrumenty, ale w spo-
sób taki, który jest godny dla polskiego Senatu, po 
kolei, w trybie i czasie, z opiniami osób, których 
to dotyczy. Przecież te organizacje wniosły kilka 
celnych uwag. I podczas debaty, proszę państwa, 
była zwracana uwaga, że ta propozycja – ta, któ-
ra jest opiniowana, ja nie mówię o tej nowej – jest 
niezgodna z konstytucją. I co państwo przegłoso-
waliście jako senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, 
coście przegłosowali na posiedzeniu komisji? No to, 
że jest niezgodna z konstytucją. To jest ten mecha-
nizm, o którym mówił pan senator Borowski. Czy to 
jest hipokryzja, czy pomyłka? Pytam pana senatora 
i państwa jako ludzi władzy.

Jeżeli teraz mówimy o tym, co dotyczy – o to pytał 
tak wspaniale pan senator Komarnicki – stabilności 
prawa… Chcę powiedzieć, że wy sobie bajki o tym 
zrównoważonym rozwoju możecie opowiadać. Tego 
rodzaju działania… Od 2004 r. wydano 200 tysięcy 
indywidualnych interpretacji, Polacy mają interpre-
tacje organów państwa, że tak będzie intepretowane 
prawo. A wy co robicie? W jedną noc przekreślacie 
to i mówicie: nic się nie stało. Czy to jest przykład 
dobrego działania, Panie Senatorze, czy to jest hipo-
kryzja? Jeżeli na posiedzeniu komisji przedstawiciele 
instytucji, chyba „Lewiatana” – pan senator Kleina 
mnie poprawi – mówią o tym, żeby jednoznacznie 
zapisać w projekcie ustawy interpretację dotyczącą 
udzielania pożyczek, odsetek i płacenia od podatków, 
jednoznaczną, nie chcą ani obniżenia, ani podwyższe-
nia, chcą jednoznacznych przepisów… Co państwo 
przegłosujecie? Tę ustawę, która jest niejednoznaczna, 
o której pan minister mówił na posiedzeniu komisji: 
słuchajcie, kochani, nie denerwujcie się, ja wydam 
interpretację, powiem, jak należy to interpretować. 
Do nowej ustawy pan minister wyda interpretację, 
powie, jak należy interpretować? Myślę, że tego ro-

nie przez Platformę Obywatelską, tylko przez nieza-
leżne różnego rodzaju autorytety, również międzyna-
rodowe, również konferencje… One mówią o polskim 
systemie podatkowym tak, że polski system podat-
kowy, w sensie wysokości płaconych podatków, nie 
jest progresywny – czyli to jest to, o czym mówił 
tutaj pan senator Bierecki – ale również mówią, że 
polski system podatkowy jest jednym z najbardziej 
skomplikowanych systemów podatkowych w Europie. 
I to, co państwo tutaj proponujecie, jest kolejnym 
zagmatwaniem tego systemu.

Teraz wrócę do samego toku postępowania. 
No, Panie Senatorze, trzeba w ogóle nie wiedzieć, 
o czym się mówi – zwracam się do pana senatora 
Biereckiego… O jakiej my tu mówimy hipokryzji? 
Czy nie jest hipokryzją to, co się dzisiaj dzieje w pol-
skim Senacie? Dyskutujemy nad czymś, czego nie ma. 
Rząd polski nie składa propozycji, a posłów nie ma 
podczas debaty, no bo wiemy, jak to jest. No, na posie-
dzeniu komisji cały czas zadawaliśmy pytanie: czemu 
polski rząd nie składa projektów ustaw, a szczególnie 
projektu takiej ustawy, która dotyczy 25 milionów 
Polaków? I pan minister odpowiedział… Zapisałem 
to sobie, bo chcę zacytować. Pan minister, będący na 
posiedzeniu komisji, powiedział tak: „Bardzo mocno 
kibicujemy posłom, aby złożyli dobry projekt”. Czyli 
rola polskiego rządu sprowadza się, proszę państwa, 
do kibicowania, kibicowania polskim parlamentarzy-
stom. I, Panie Senatorze, to jest hipokryzja. Wy jako 
kibice składacie wniosek, a my, nie wiedząc kiedy, jak 
i co, na 2 dni przed upływem terminu przyzwoitości 
złożenia… I pytałem o to pana senatora sprawozdaw-
cę. No, podczas przedstawiania tego sprawozdania 
powiedział to, co powiedział, już nie będę tego ko-
mentował. Ale podczas debaty przedstawiciele orga-
nizacji, które uczestniczyły, mówiły wspólnym gło-
sem, Panie Senatorze Bierecki, przewodniczący tejże 
komisji. Nie mówiły głosem Platformy Obywatelskiej, 
mówiły głosem 25 milionów podatników. Nie róbcie 
tego remontu – użyję pana porównania – w sposób 
bałaganiarski. Robią tak amatorzy, którzy nie znają 
się na budowie, jak konstruować tryb postępowa-
nia przy budowie domu. Państwo budujecie dom dla 
25 milionów Polaków, a co chwilę senator Jackowski 
wychodzi i udziela wywiadu, jak to będzie w ogóle 
funkcjonowało. No, zapytał, czy małżeństwa będą 
razem, czy nie. Wyszedł i udzielił wywiadu: tak… 
Chcę państwu powiedzieć… Pani redaktor znowu 
o coś zapytała, a pan senator mówił: przepraszam, 
pójdę zapytać… Czy tak ma powstawać w Polsce 
prawo podatkowe dla 25 milionów osób? To nie jest 
hipokryzja, okej.

W związku z tym jeszcze raz chcę powiedzieć, 
wrócić do państwa dobrego tonu. Przecież pamięta-
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(senator L. Czarnobaj) Andrzeja Dudę tego, że niezwłocznie – chociaż to sło-
wo jest interpretowane różnie, chociażby w odniesie-
niu do publikowania wyroków trybunału – niezwłocz-
nie, w ciągu kilku miesięcy, wprowadzi on kwotę 
wolną od podatku w wysokości 8 tysięcy zł. To samo 
mówiła pani premier – mówiła, że w ciągu 100 dni 
da się zrobić wiele z tego, czego nie zrobił poprzedni 
rząd, i ona również obiecała wprowadzić tę kwotę. Jak 
wiemy, do dzisiaj – a minął już prawie rok czy ponad 
rok – nie udało się tego zrobić. I z dzisiejszej deba-
ty, Panie Ministrze… No, naprawdę, dzisiaj przybyli 
państwo w tak szerokim składzie, że bardzo się z tego 
cieszę. Tylko że tak naprawdę z tej debaty nie wynika, 
abyście państwo pod tym projektem się podpisali czy 
ten projekt opracowywali. Wszystko spadło na ręce 
posłów, którzy bez pełnego procesu legislacyjnego, 
idąc taką szybką ścieżką, po raz kolejny serwują nam 
pewną zabawę, i to tak naprawdę z czymś takim, że 
nie wiemy do końca, o czym dyskutujemy. Bo z jednej 
strony dyskutujemy o tym, co zostało przedstawione 
w dokumentach i z czym mogliśmy się zapoznać, 
a z drugiej strony po chwili dowiadujemy się, że tak 
naprawdę ta dyskusja do niczego nie prowadzi, bo 
będzie złożona poprawka – o której oczywiście my 
nie zostaliśmy poinformowani…

(Senator Grzegorz Bierecki: Zapraszamy na po-
siedzenie komisji.)

…a jak ktoś chce być poinformowany, to ma za-
proszenie na posiedzenie komisji. Bardzo dziękujemy, 
Panie Senatorze, że możemy w nim uczestniczyć, 
wiemy o tym. Ale czy to nie szkoda czasu? Czy nie 
lepiej byłoby tę poprawkę wprowadzić pod obrady od 
razu i dyskutować nad nią, zamiast tak tu dyskutować 
przez ponad czy prawie 3 godziny, gdy tak napraw-
dę sprawa sprowadza się do tej poprawki? Później 
będziemy mieli już ograniczone możliwości, jeżeli 
chodzi o dyskusję, o wypowiedzenie się na ten temat, 
bo później – poza posiedzeniem komisji – będzie 
już tylko głosowanie, Panie Marszałku, o ile dobrze 
wiem, a nie kolejna merytoryczna dyskusja nad tym, 
co ta poprawka wnosi.

Nie podoba mi się też pewne stwierdzenie, to, że 
po raz kolejny próbuje się sugerować, że ci, którzy 
zarabiają więcej, są zobowiązani płacić więcej. Ten, 
kto zarabia więcej, i tak, Panie Senatorze, płaci wię-
cej. To wynika z prostej matematyki.

(Senator Grzegorz Bierecki: Ale w Polsce płacił 
mniej.)

Nieprawda, bo jeżeli ktoś zarabia więcej, to po 
przemnożeniu daje to większą kwotę. I jak ktoś za-
rabia więcej – a daj Boże, żeby wszyscy tak zara-
biali – to pewnie więcej pracuje, może ma więcej 
szczęścia, może więcej się do tego przykłada, może 
ma przez to mniej czasu dla rodziny albo na waka-
cje, a może zrobił tak, że wychodzi to jemu na ko-
rzyść… Nie można dzisiaj dzielić ludzi, mówić, że 

dzaju działania można, Panie Senatorze, podciągnąć 
pod działania ocierające się o hipokryzję.

Kończąc, chcę powiedzieć o tym, co mówi nauka 
w zakresie kwoty wolnej od podatku. Po co się ją 
w ogóle wprowadza? Otóż kwotę wolną od podatku 
wprowadza się po to, aby uniknąć płacenia podatku 
przez osoby, które czy to przez rok, czy przez pół 
roku, czy przez miesiąc nie osiągnęły dochodu, nie-
zależnie od tego, ile tego dochodu osiągają na koniec 
– taka jest istota. Poza tym upraszcza się system – 
każdy ma tę kwotę wolną od podatku. Jednocześnie 
autorzy piszą, że różnicowanie tej kwoty to jest za-
ciemnianie systemu. W związku z tym, jak należy 
dążyć do tego, o czym mówił pan senator Bierecki? 
Różnicując tę kwotę? Może jeszcze uzależniając od 
pochodzenia? Ja nie wiem, od czego jeszcze. Kwota 
wolna od podatku generalnie jest kwotą równą dla 
wszystkich albo jej nie ma w ogóle. A co do wielkości 
podatków – dąży się do tego, aby ludzie zamożniejsi 
płacili tych podatków więcej.

Dlatego też w imieniu pana senatora Kleiny i wła-
snym składam poprawki. Pierwsza dotyczy tego, aby-
ście państwo mogli wyjść z twarzą, bez hipokryzji, 
i zrealizować postulat z kampanii wyborczej, jeśli 
chodzi o kwotę wolną od podatku na poziomie 8 ty-
sięcy zł. W drugiej poprawce chodzi o to, aby jedno-
znacznie intepretować przepisy prawa podatkowego 
w projektowanej ustawie. Dziękuję, Panie Marszałku. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę o zabranie głosu pana senatora Dowhana.

Senator Robert Dowhan:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja również podpisuję się pod tymi poprawkami, 

które przed chwilą złożył mój kolega, wyręczając pań-
stwa, jeśli chodzi o jedną z wielu rzeczy, które pań-
stwo obiecywali. Odnosząc się do tego wszystkiego, 
chcę powiedzieć, że zadowolony jestem, że kilka razy 
padło tu na sali słowo „trybunał”. W końcu, po roku 
walki z trybunałem, rząd Prawa i Sprawiedliwości 
przyznaje, że respektuje trybunał i respektuje to, że 
trybunał zakwestionował w imieniu Polaków, w tym 
tych najuboższych, prawa do tego… Chodzi o to, aby 
ta ulga była większa. Ja wiem, że przez 7 lat, a może 8 
czy 6 lat, ta kwota faktycznie nie wzrastała i pewnie 
nie jest to powód do dumy. Złożyły się na to różne 
sprawy, o których nie pora dzisiaj debatować. Ale 
pewne jest to, że ta kwota była też jedną z przyczyn 
wygrania całej kampanii wyborczej, opartej na każ-
dorazowym podkreślaniu przez pana prezydenta 
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(senator R. Dowhan) Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Miało być znaczące obniżenie podatków, czyli 

podwyższenie kwoty wolnej do 8 tysięcy. A co jest? 
No, jest coś, co bilansuje się na takim poziomie, na 
jakim te podatki są teraz, a więc w najlepszym wy-
padku ta kwota się nie zmieni. Ale ja podejrzewam, że 
jednak na tych zmianach stracimy. No, nie my osobi-
ście, ale średnio wszyscy stracimy. Nie po to się robi 
takie zmiany, żeby nie ściągnąć dodatkowych pienię-
dzy, a budżet potrzebuje tych dodatkowych pieniędzy. 
Widać po tej propozycji, która do nas przyszła, że 
potrzebne są pieniądze na te wydatki, które już po-
nieśliście. I zapewne tak będzie dalej, ale nie chcę się 
na tym koncentrować. Chcę powiedzieć, że byłem już 
świadkiem wielu sytuacji w Senacie IX kadencji, ale 
w takiej sytuacji to jeszcze nie uczestniczyłem. Jest 
przedłożenie, które przyszło z Sejmu, jest sprawozda-
wanie senatora sprawozdawcy, a raptem rozpoczyna 
się dyskusja nad jakąś zmianą, o której wiedzą dzien-
nikarze, ale o której nie są poinformowani senato-
rowie. My mamy dyskutować i pracować nad tym, 
co się nam przedstawia na piśmie. Proszę państwa, 
przecież parlamenty powstały właśnie dlatego, że wła-
dza wykonawcza chciała nakładać podatki. Władza 
wykonawcza występowała z propozycjami, a Stany 
Generalne – czy to osoby wybrane, czy wskazane 
przez monarchę – na ten temat dyskutowały i albo je 
przyjmowały, albo nie. Jaka jest w tej chwili sytuacja? 
No, posłowie zgłaszają… To nie rząd zgłasza ustawę 
podatkową. I jeszcze do tego zaczynamy dyskutować 
nad jakąś zasadniczą zmianą, której nie znamy. Pan 
senator Bierecki ją zgłasza, tylko nie wiem, dlacze-
go ona nie została zgłoszona na posiedzeniu komisji 
finansów, na którym można by normalnie nad nią 
procedować.

Jaka jest w tej chwili sytuacja? Jest zgłoszona po-
prawka, która zmienia w ogóle tę propozycję, nad któ-
rą dyskutowaliśmy albo którą mieliśmy dzisiaj, która 
wpłynęła do Senatu. I nie będziemy już dyskutować 
nad tą zasadniczą zmianą na posiedzeniu Senatu. 
Będzie można dyskutować tylko na posiedzeniu ko-
misji. W związku z tym, stosując ten zabieg regulami-
nowy, uniemożliwia się dyskutowanie na posiedzeniu 
plenarnym. Uniemożliwia się zadawanie pytań na 
ten temat senatorowi sprawozdawcy, uniemożliwia 
się zadawanie pytań na ten temat ministrowi. To jest 
złamanie regulaminu, to jest poważne złamanie regu-
laminu. W ten sposób można zrobić wrzutki w każdej 
sytuacji. Po raz pierwszy coś takiego w Senacie się 
stało. W ten sposób uniemożliwiacie państwo dys-
kusję na ten temat na posiedzeniu plenarnym. Jest to 
złamanie… jest to…

(Senator Grzegorz Bierecki: Ale w debacie składa 
się poprawki, Panie Marszałku.)

ludziom, którzy zarabiają trochę więcej, będziemy 
– jak to tutaj pada z mównicy – sięgać do kieszeni. 
Uważam, że to jest bardzo niesprawiedliwe. Każdy 
powinien być traktowany równą miarą, bez względu 
na to, ile zarabia. I tak samo powinno to obejmować 
kwotę wolną od podatku. Do tej pory ta kwota była 
w takiej, a nie innej wysokości, ale była równa dla 
wszystkich. A jeżeli ta wspomniana poprawka mia-
łaby rozgraniczać te kwoty, to uważam, że byłoby to 
bardzo niesprawiedliwe.

Ponieważ nie chcę już powtarzać… Myślę, że ta dzi-
siejsza dyskusja jasno dała do zrozumienia, jaki jest tryb 
procedowania i co się tutaj dzieje, poza tym mój kolega 
powiedział tutaj już dużo… Ale dodam, że jeżeli biznes 
miałby działać tak, jak działa dzisiejsza legislacja, jak to, 
co się tutaj dzieje, w zestawieniu z tym, do czego został 
powołany rząd i ministerstwo, które, można powiedzieć, 
kibicuje temu, co tworzą posłowie, a nie właśnie to mi-
nisterstwo… A przecież tak ważne projekty powinny 
wyjść z ministerstwa, bo to państwo macie narzędzia, 
przeliczniki itd. A przede wszystkim jeżeli nie potraficie 
tego jakoś tak w miarę sprawnie zrobić, to zauważcie, że 
mamy też dobre wzory w Unii Europejskiej, na których 
możemy się przecież wzorować. To nic złego ściągnąć 
dobre wzorce z krajów ościennych czy z innych krajów, 
które są w Unii Europejskiej, i wybrać wariant najlepszy 
dla nas. Przecież tak też można.

(Senator Jacek Włosowicz: No, przewodniczący 
Juncker…)

Jeszcze nawiążę do wcześniejszej wypowiedzi: 
jeżeli ludzie w biznesie mieliby pracować tak, jak 
dzisiaj pracujemy tu, na tej sali, to naprawdę ten biz-
nes dawno by upadł. Tak, dawno by upadł. No, nikt 
nie może sobie pozwolić na to, żeby w klarownych, 
czystych relacjach – obojętnie, na jakiej płaszczyź-
nie – podpisać kontrakt, wiedząc, że za chwilę do 
tego kontraktu będzie wrzucone coś, czego na razie 
w nim nie ma. No, to jest nieprawdopodobne. I na 
koniec chcę powiedzieć, że po raz kolejny osłabiacie 
państwo i inwestorów, i poczucie zaufania do biznesu 
w Polsce, właśnie przez to, jak w tej chwili wprowa-
dzacie tę ustawę. Z jednej strony premier Morawiecki 
jeździ i namawia inwestorów, wprowadza coraz to 
nowe plany – i jest w tym świetny: są slajdy, prze-
mówienia, wykresy – z kolei z drugiej strony miało 
być odbicie PKB, a dzisiaj wiemy, że PKB jest coraz 
niższe. Obniżane są też prognozy dla Polski i myślę, 
że to jest puenta tego wszystkiego, co m.in. dzisiaj 
dzieje się na tej sali. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę o zabranie głosu pana marszałka 

Borusewicza.
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(senator B. Borusewicz) (Senator Bogdan Borusewicz: Czy w związku 
z tym ja mogę teraz zgłosić pytania do pana senatora 
Biereckiego?)

Nie, na posiedzeniu komisji.
(Senator Bogdan Borusewicz: A teraz?)
Panie Marszałku, wielokrotnie poprawki były…
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie mogę, tak? No, 

nie mogę.)
Tak. Ale odróżnijmy dwie sprawy. Ma pan senator 

rację, że w tym trybie nie ma dyskusji, ale protestuję 
przeciwko stwierdzeniu, że jest to złamanie regulami-
nu. Bo wielokrotnie setki czy tysiące poprawek były 
zgłaszane podczas debaty Senatu. To nie jest złamanie 
regulaminu. Stanowczo protestuję przeciwko temu 
stwierdzeniu.

Powracamy do dyskusji. Kto jest następny?
(Senator Stanisław Kogut: Senator Jackowski.)
Senator Jackowski, proszę o zabranie głosu.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Szanowni Goście!
Przysłuchuję się debacie, która się tu toczy, i prze-

cieram oczy ze zdumienia, bo to, co mówi Platforma 
Obywatelska, to w gruncie rzeczy przykrywanie za-
słoną dymną tego, co się działo przez 8 lat rządów 
Platformy Obywatelskiej. Po pierwsze, kwota wolna 
od podatku była zamrożona. Po drugie, absolutnie 
nie było woli, żeby na ten temat rozmawiać i dys-
kutować, choć próbowaliśmy ten temat podnosić. 
Gdyby nie działanie pani prof. Teresy Lipowicz… 
Pamiętam doskonale, że kiedy jako rzecznik praw 
obywatelskich złożyła do Trybunału Konstytucyjnego 
wniosek, zapytanie, czy kwota zamrożona w wyso-
kości 3 tysięcy 91 zł jest zgodna z konstytucją, na-
stąpił wściekły atak na panią prof. Lipowicz, jak 
w ogóle można takie pytanie zadawać Trybunałowi 
Konstytucyjnemu. Dziś słyszymy, że Platforma po 
prostu daruje Niderlandy, rozdaje na prawo i lewo 
niczym pan Zagłoba… 8 tysięcy… A dlaczego nie 
25 tysięcy? Podobno w Burkina Faso kwota wolna 
wynosi 25 tysięcy. No więc może…

(Senator Kazimierz Kleina: Przecież wyście mó-
wili, że 8 tysięcy…)

…25 tysięcy? Ja się dziwię, że Platforma jest 
tak skąpa w rozdawaniu pieniędzy, których nie ma 
w budżecie, o czym powinna doskonale wiedzieć, 
jeżeli jest poważną opozycją. Trzeba się w sposób 
odpowiedzialny zachowywać, a nie sobie żarty stroić. 
Tak samo było z 500+. Fatalne rozwiązanie, nieodpo-
wiedzialność, niszczenie budżetu, demolka finansów 
publicznych – takie były głosy w dyskusji. A później? 
Później w toku debaty sejmowej poprawka, proszę 
bardzo, że dla wszystkich dzieci… Platforma po pro-
stu sama nie wie, jak się zachować w opozycji, a to, 

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie Marszałku, 
przepraszam, ale wykracza pan poza granice…)

Czasowe?
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Nie, regulami-

nowe. To nie jest złamanie regulaminu.)
A dlaczego wykraczam?
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Zgłoszenie po-

prawek podczas debaty Senatu nie jest złamaniem 
regulaminu.)

Ale nie takich! Bo…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Ja chciałbym 

przeciwko temu zaprotestować.)
Rozumiem, ale ja też rozumiem, że pan się wdaje 

ze mną w dyskusję.
(Senator Jan Hamerski: W jaką dyskusję? Kto 

prowadzi obrady?)
W jakąś dyskusję pan się ze mną wdaje. Ja uwa-

żam, że to jest złamanie regulaminu. Po prostu, wcho-
dząc bocznym wejściem, uniemożliwia się dyskusję 
nad zmianą ustawy. I ja tak to oceniam. Nie można 
w ten sposób postępować. Dlaczego tej zasadniczej 
poprawki, zmieniającej tę ustawę, nie zgłoszono na 
posiedzeniu komisji? Przecież można to było zrobić 
i potem byśmy dyskutowali nad istotną treścią tej 
ustawy. A tak dyskutowaliśmy nad czymś, co jest 
wydmuszką i czego już nie będzie – choć jeszcze 
w tej chwili jest – bo jest poprawka.

(Senator Jerzy Czerwiński: To po co dyskutowa-
liście?)

Ja uważam, że to absolutnie jest niedopuszczalne. 
To nie jest dopuszczalne. Taki tryb nie powinien być 
stosowany. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Nie wiem, dlaczego państwo bijecie brawo, ale 

chciałbym wyjaśnić jedną sprawę i to odnosi się do…
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę.
To odnosi się do wypowiedzi pana senatora 

Dowhana, pana senatora Czarnobaja i pana marszał-
ka Borusewicza. Nie ma takiego trybu i obowiązku, 
aby informować o poprawkach, i ja przez 8 lat bycia 
w opozycji nigdy nie spotkałem się z sytuacją, abyście 
państwo informowali nas, jakie poprawki zamierza-
cie złożyć podczas debaty senackiej. Nie pamiętam 
czegoś takiego. Więc pan senator Bierecki nie miał 
żadnego obowiązku informować, jaką poprawkę złoży. 
Zarzucanie, że ustawa jest zgłoszona przez posłów… 
No, nie wiem, jak w ogóle do tego się ustosunkować. 
Bo co oznacza trójpodział władzy i kto powinien pi-
sać ustawy? Czy zarzut, że ustawa wychodzi od po-
słów, jest zarzutem poważnym? No, błagam o powagę 
Senatu, Panie Marszałku. Bardzo proszę… (Oklaski)
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(senator J. M. Jackowski) Kwota zmniejszająca podatek będzie podlegała 
corocznej weryfikacji przez ministra właściwego 
do spraw finansów publicznych. Minister właściwy 
do spraw finansów publicznych przedkładać będzie 
Radzie Ministrów w terminie do 15 września roku, 
w którym dokonano weryfikacji, informację o wy-
nikach dokonanej weryfikacji oraz propozycję zmia-
ny kwoty zmniejszającej podatek na rok następny 
w przypadku istotnego wzrostu kwoty minimum 
egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa usta-
lonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Trybunał Konstytucyjny w sentencji swojego wy-
roku wskazał, iż – cytuję –„w zakresie, w jakim art. 27 
ust. 1 nie przewiduje mechanizmu korygowania kwoty 
zmniejszającej podatek, gwarantującego co najmniej 
minimum egzystencji, jest niezgodny z art. 2 i art. 84 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. Dodatkowo 
określił, iż możliwe są inne działania ustawodawcy 
w zakresie kształtowania systemu podatkowego, któ-
re mogą uwzględniać właściwe rozłożenie ciężarów 
podatkowych, w tym wymóg indywidualizowania 
zdolności podatkowej.

Wysoka Izbo, wobec obecnej kondycji finansów 
publicznych propozycja ta wydaje się propozycją do-
brą, racjonalną, przemyślaną i otwierającą w przy-
szłości drogę do dalszego zmieniania zasad rozlicza-
nia tzw. kwoty wolnej od podatku. Ufam, że jeszcze 
w tej kadencji będziemy nad tym pracować i realny 
uzysk będzie bardziej widoczny dla większej grupy 
obywateli.

Przypomnę, że z tego rozwiązania skorzysta około 
3 milionów podatników. Jeżeli los 3 milionów podat-
ników jest komuś obojętny, to stawia to pod znakiem 
zapytania jego kwalifikacje do pełnienia służby pu-
blicznej. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę o zabranie głosu pana senatora Florka.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Obiecaliście w kampanii… Pani premier obie-

cała, że kwota wolna będzie wynosić 8 tysięcy zł. 
Wygraliście wybory i oszukaliście… Jak widać, chce-
cie dalej oszukiwać. Była mowa o 100 dniach, była 
mowa o wprowadzeniu tego od razu, a w tej chwili 
słyszę, że państwo musicie to rozłożyć na lata. Tego 
nie było w… a więc, proszę państwa, oszukaliście.

(Senator Waldemar Bonkowski: Za 8 lat.)
Chwalicie się państwo dobrymi wpływami z VAT, 

mówicie, że jest lepiej, że jest ileś tam miliardów wię-
cej. Nie ma kryzysu gospodarczego, jaki był w 2009 r. 
czy w 2013 r., co zatem stoi na przeszkodzie, żeby 
wprowadzić wyższą kwotę wolną? Czy to się…

co w tej chwili słyszymy z ust prominentnych senato-
rów Platformy Obywatelskiej o łamaniu regulaminu, 
o naruszaniu prawa itd., pokazuje najlepiej, w jakim 
klimacie ta debata nad poważną rzeczą odbywa się 
w Senacie. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że nic, co się 
odbywa w tej Izbie, nie jest niezgodne z prawem albo 
z regulaminem. Swoją opinię oczywiście każdy może 
mieć, ale niech nie formułuje fałszywych zarzutów 
i fałszywych wniosków.

Chciałbym powiedzieć, że przedmiotem popraw-
ki jest zwiększenie kwoty zmniejszającej podatek, 
określonej w skali podatkowej, z tym że kwota ta 
nie będzie dla wszystkich jednakowa, a ponadto nie 
będzie dotyczyła podatników, których roczne docho-
dy przekroczą kwotę 127 tysięcy zł. Autor poprawki 
zaproponował, aby kwota wolna wynosiła 6 tysięcy 
600 zł. Przypomnę, że obecnie to są 3 tysiące 89 zł. 
Kwota ta odpowiada dwunastokrotności wysokości 
minimum egzystencji ogłaszanego przez Instytut 
Pracy i Spraw Socjalnych. Oznacza to, że osoby, 
których roczne dochody, podstawa obliczenia po-
datku, nie przekraczają 6 tysięcy 600 zł, nie zapłacą 
w ogóle podatku, bowiem do podatku obliczonego 
według 18-procentowej stawki zastosuje się kwotę 
zmniejszającą podatek w wysokości 1 tysiąca 188 zł. 
Podatnicy uzyskujący roczne dochody, podstawę 
obliczenia podatku, przekraczające 6 tysięcy 600 zł 
i nieprzekraczające 11 tysięcy zł będą mogli odliczyć 
degresywną kwotę zmniejszającą podatek miesz-
czącą się pomiędzy kwotą 1 tysiąca 188 zł a kwotą 
556 zł 2 gr. Podatnicy uzyskujący roczne dochody, 
podstawę obliczenia podatku, przekraczające 11 ty-
sięcy zł i nieprzekraczające 85 tysięcy 528 zł będą 
korzystać z dotychczasowej kwoty zmniejszającej 
podatek wynoszącej 556 zł 2 gr. W tym zakresie 
dla 18 milionów podatników – zdaje się, że jest tylu, 
nazwijmy to, o takich parametrach – nic nie będzie 
się zmieniało. Podatnicy uzyskujący roczne docho-
dy, podstawę odliczenia podatku, przekraczające 
85 tysięcy 528 zł i nieprzekraczające 127 tysięcy zł 
będą korzystać z degresywnej kwoty zmniejszającej 
podatek od 556 zł 2 gr do 0. Z kwoty zmniejszają-
cej podatek nie będą natomiast korzystać podatnicy 
uzyskujący roczne dochody przekraczające 127 ty-
sięcy zł.

Powyższe zasady ustalania kwoty zmniejszającej 
podatek będą mieć zastosowanie jedynie do rocznych 
dochodów – podstawy obliczenia podatku. W przy-
padku zaliczek na podatek autorzy poprawki przyjęli 
zasadę, iż kwota zmniejszająca podatek wynosi 556 zł 
i 2 gr rocznie, co odpowiada kwocie wolnej od po-
datku na poziomie 3 tysięcy 89 zł, i uwzględnia się 
ją wyłącznie do dochodów nieprzekraczających od 
początku roku kwoty 85 tysięcy 528 zł.
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(senator P. Florek) Proszę państwa, pan minister powiedział, że ok. 
1 miliarda zł będzie wynosić utracona część dochodów – 
utracona również przez samorządy gminne i powiatowe. 
Pan minister stwierdził, że w związku z tym, że z tytułu 
PIT są większe dochody, nie ma potrzeby rekompenso-
wania tego. No, jeżeli tak do tego podchodzimy, to mo-
żemy tym samorządom bez przerwy dokładać zadania, 
a one nigdy nie dostaną więcej pieniędzy, tylko będą się 
ograniczać. Ale gdzie tu jest granica? Trzeba byłoby to 
wszystko policzyć. Przypominam: 37,5% – samorządy 
gminne, 10,25% – samorządy powiatowe. Takie są ich 
udziały w PIT. Jakie byłyby skutki finansowe? Ja nie 
wiem, o czym tu rozmawiamy, bo nie wiem, co jest 
w tych poprawkach, które zostały złożone, a nie będzie-
my już mogli dłużej o tym dyskutować, bo potem, po 
posiedzeniu komisji, będzie już tylko głosowanie. A ja 
nie wiem, nad czym będę głosować.

Proszę państwa, 52 zł – tyle można zyskać. 
Reasumując, powiem tak: w socjotechnice jesteście 
państwo świetni. Padło kiedyś takie pytanie: ile bo-
chenków chleba można kupić za 50 zł? A ja pytam, 
ile trzeba jeszcze wydać na masło, a ile na wędlinę 
do tego chleba. To jest „piękna” wypowiedź: moż-
na maksymalnie zyskać 52 zł. Ile powinni zyskać 
podatnicy? Czy tylko 52 zł? A ci, którzy zarabiają 
6 tysięcy zł na rok albo mają emeryturę rzędu 1 ty-
siąca zł miesięcznie? Państwo jasno odpowiadacie: 
więcej nie dostaną.

Teraz, proszę państwa, zgłaszam poprawkę. Jest to 
poprawka, która została już zgłoszona przez kolegów 
z Platformy Obywatelskiej. Koledzy chcieli, żebyście 
państwo wywiązali się z obietnicy, i wpisali wam 
kwotę 8 tysięcy zł. Ja państwu proponuję w takim 
razie, ponieważ to minimum socjalne, ta minimalna 
kwota, o której państwo mówicie – a przeczytałem 
w gazecie, gdzieś usłyszałem dzisiaj w debacie i nie 
wiem, czy tak jest na pewno, że będzie to kwota 6 ty-
sięcy 600 zł… To ja w takim razie proponuję, żeby nie 
tych 8 tysięcy zł, co państwo obiecaliście… Złamcie 
tę swoją przysięgę, że dacie wszystkim 8 tysięcy zł. 
Proponuję 6 tysięcy 600 zł…

(Senator Wiesław Dobkowski: Wszystkim, tak?)
…i taką poprawkę, w tych dwóch pozycjach, któ-

re… To łatwo wyliczyć: kwota wolna razy 18% i wy-
chodzi kwota 1 tysiąca 188 zł, o której już tu mówił 
chyba pan senator Bierecki. 1 tysiąc 188 zł. I to samo 
w drugiej grupie – trzeba to obliczyć. Proste, przej-
rzyste, nie ulega żadnej wątpliwości. A jeżeli państwo 
chcecie coś zmienić, to można to tutaj zmienić bar-
dzo prosto. Można dodać dodatkową pozycję, można 
zmienić procenty, można ulżyć emerytom, żeby było 
nie 18%, a 10%, żeby ci, co mało zarabiają… Można 
to zrobić. Tak że, aby pomóc państwu w tym, co pań-
stwo złożyliście, żebyście nie musieli się wywiązywać 
z obietnic, proponuję kwotę 6 tysięcy 600 zł. Składam 
taką poprawkę. Dziękuję. (Oklaski)

(Senator Wiesław Dobkowski: Jest 500+.)
Aha, no dobrze.
(Senator Leszek Czarnobaj: Za pieniądze podat-

nika.)
Proszę państwa, nie potraficie liczyć w takim ra-

zie…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo proszę 

o ciszę.)
Nie potraficie liczyć w takim razie. Komplikujecie 

prawdopodobnie system podatkowy. Prawdopodobnie, 
bo ja nie wiem, jak on ma wyglądać – ja jeszcze nie 
wiem, o czym dyskutuję. Mówi pan o 500+? Okej, je-
żeli chodzi o 500+, to na drugie, trzecie, czwarte, piąte 
i szóste dziecko… Nawet jak ktoś zarabia 100 tysięcy zł, 
to i tak dostanie 500 zł na drugie, trzecie, czwarte i piąte 
dziecko, czyli co najmniej kilkaset złotych. Wie pan, 
jaka będzie ta ulga? Od 1 zł do 52 zł miesięcznie. A tam-
ten ma 500 zł co miesiąc. To jest sprawiedliwe? A pierw-
sze dziecko? W niektórych przypadkach okazuje się, że 
np. samotna matka też tego nie dostaje. A więc państwo 
komplikujecie cały system. Proszę państwa, chcecie 
dać 500 zł za gotowość 55 tysiącom żołnierzy, chcecie 
rozdawać następne pieniądze. A zadałem przecież pyta-
nie, czy emeryt, który ma 1 tysiąc zł emerytury, na tym 
skorzysta. No, nie skorzysta, bo to jest kwota ok. 900 zł. 
Nie chcecie państwo zwiększyć ulgi dla 23 milionów 
obywateli, czyli de facto chcecie nam zabrać, dlatego 
że powinniśmy tę ulgę zwiększyć. Mówicie państwo, 
że przez 8 lat nic nie było robione. Podałem przykłady 
pokazujące, jaka była wtedy sytuacja. Dzisiaj macie 
państwo komfortową sytuację i dobry budżet zostawio-
ny przez poprzedników, tak że możecie śmiało tę kwotę 
zwiększyć. O ile chcecie ją zwiększyć? Z 3 tysięcy 89 zł 
do 6 tysięcy 600 zł. Ta różnica to 631 zł, czyli miesięcz-
nie, tak jak powiedziałem, 52 zł, i to maksymalnie 52 zł 
– o ile ktoś osiąga odpowiedni dochód – bo to może być 
też złotówka, to mogą być 2 zł. Mówiliście państwo 
o 3 milionach osób. No, może będzie to 3,5 miliona, 
tak jak mówił pan minister. Możliwie, że tak będzie, 
ale to mogą być takie właśnie kwoty. Ta maksymalna 
kwota obowiązuje oczywiście przy odpowiednim do-
chodzie. I teraz nasuwa się pytanie, czy ta kwota wolna 
na poziomie minimum egzystencji powinna być dla 
wszystkich, tak jak było do tej pory. Znacie państwo tę 
tabelkę: są dwie pozycje. Jak wypełniacie PIT, to wiecie, 
jak to wygląda. Przecież jest możliwość manewrowania 
wysokością opodatkowania i progami opodatkowania. 
Tam jest ten pierwszy próg na poziomie 85 tysięcy zł, ale 
równie dobrze możecie państwo obniżyć ten pierwszy 
próg do 20 tysięcy zł i zmniejszyć podatek np. o 10%, 
tak żeby emeryci mniej płacili. Można to było zrobić, 
można to było przeanalizować, tylko że na takie analizy 
nie było czasu. Ja do tego zaraz wrócę, bo będę składał 
też stosowną poprawkę.
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dochody. Komu w tamtym czasie nie rosły dochody? 
Bezrobotnym. Zasiłki dla bezrobotnych były walory-
zowane cenowo, czyli wcale lub bardzo mało przez 
ostatnich parę lat. Nie rosły renty socjalne. Dochody 
nie rosły tym wszystkim, którzy nie mieli pracy i pra-
cowali na boku albo przy truskawkach. Nie rosły stu-
dentom, którzy sobie dorabiali. Im podatki nie rosły. 
Ale to nie jest troską pana senatora Biereckiego razy 
15 posłów. To jest moją troską i dlatego pozwalam 
sobie przedstawić tutaj poprawkę.

Jest próg, o którym pani Kopacz… Nie wiem, czy 
to liczyła. Pan minister mówi, że są takie matematycz-
ne kombinacje, których nie da się przeskoczyć. Tak 
jest, Panie Ministrze. Jeśli wprowadzimy jakieś progi, 
a pan wprowadza kolejne progi, które powodują, że 
ktoś nagle traci z podatku 6 tysięcy zł… Pan sobie 
przeczy. Ja mówię, że można utworzyć jeszcze jeden 
próg – próg, który ma uzasadnienie merytoryczne 
i który spowoduje, że Polska nie będzie wstydem 
Europy. W Europie, zwłaszcza w krajach OECD, nie-
dopuszczalne jest, aby opodatkować kogoś, kto nie ma 
dochodów. A pan to robi w ramach swoich rozwiązań 
przy wsparciu pana senatora Biereckiego razy 15 po-
słów. Pan to robi. Pan zapomina o ludziach, tłumacząc 
się potrzebą wymyślenia nowej matematyki. Tu nie 
trzeba nic wymyślać. To jest życie, a nie matematy-
ka. Jeśli pan będzie podchodził do tego wszystkiego 
na zasadach matematyki, to obawiam się, że pańska 
kariera nie potrwa długo.

Jeśli dana osoba nie osiąga minimum zwanego na 
Zachodzie minimum socjalnym, a u nas minimum in-
terwencji… czyli progu pomocy społecznej, to my nie 
powinniśmy używać matematyki i całek, tylko tego, 
czego używa polityk. Rzeczywiście, pani premier 
to obiecała i nie spełniła tego warunku. Te 8 tysięcy 
800 zł to jest próg, którego osiągnięcie pozwala dzisiaj 
ludziom żyć. Powie pan: inni dostaną skokowo mniej. 
Ale mogą przeżyć. I to jest właśnie ten podział.

Ja proponuję, żeby wprowadzić dodatkowy próg 
– to nie jest zapisane, bo regulamin senacki chyba 
by na to nie pozwolił – na poziomie 7 tysięcy 824 zł. 
Dlaczego? Bo tyle przez 6 miesięcy dostaje dzisiaj 
bezrobotny. Lepiej ma ten, który dostaje rentę so-
cjalną lub zasiłek stały, bo on dostaje przez cały rok.

Panie Senatorze, pan zapomniał o ludziach, którzy 
składali się na pańskie… Ci ludzie byli i będą wyrzu-
cani z pracy i nie zyskają nic lub zyskają niewiele. 
Oni teraz mają niewiele i nie ma im z czego odliczyć. 
Nawet ten próg, który pan podnosi swoją poprawką, 
Panie Senatorze… To nic im nie da. Oni nadal będą…

Jest tu też drugi aspekt. Mówię teraz o zasiłkow-
cach, o osobach, które dostają 100% zasiłku pomniej-
szonego o podatek. Względy techniczne, to, co pan 
minister powinien nam szczególnie uzmysławiać… 
Podatek wynosi od 2 zł do 12 zł, 15 zł. Pan minister 
powiada, że trzeba gdzieś ustalić granice. Fiskus usta-

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan senator Rulewski, zapraszam.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zanim wypowiem się merytorycznie, to chciał-

bym…
(Senator Grzegorz Bierecki: Niemerytorycznie.)
…odpowiedzieć na pytanie, które tu wszystkich 

frapuje, które zmierza do… Chodzi o pytanie o taką 
gonitwę dotyczącą autorów projektu. No, z całą pew-
nością można przyjąć, że senator Bierecki to jest wię-
cej niż 25 posłów PiS. Ale… Pan się uśmiecha, ale, 
proszę pana, daleko panu jeszcze do innego posła, 
który jest sumą 232 posłów i jeszcze 63 senatorów. 
I nazywa się, nie powiem jak, pan jest domyślny. Nie 
naruszyłem regulaminu, prawda?

Ale to, że coś jest wielokrotnością, nie oznacza 
wszakże, że jest to czymś dobrym. Nie jest dobra 
pańska poprawka, Panie Senatorze, razy 15 posłów. 
Pańska poprawka jest wymyślaniem nowego totolotka. 
Pan rzuca jakieś liczby, nie uzasadnia… A wsłuchi-
wałem się w pana wypowiedź. Na pewno pan mówił, 
że bogatym zabrać. To bogactwo, w odniesieniu nawet 
do niektórych tu obecnych… Wie pan, 130 tysięcy to 
jest bieda. Prawda, Panie Senatorze? (Wesołość na 
sali) To jest zupełna bieda. Ja mam większe kwoty 
na koncie i wcale nie czuję się bogaty. Mam tylko 
problem, jak je wydać. Myślę, że inni też. Ale może 
znajdę rozwiązanie. Dlatego…

Wrócę do tematu. Prawdą jest, że wniosek rzecz-
nika praw obywatelskich, zresztą popierany przez 
PiS, uzyskał akceptację tego strasznego Trybunału 
Konstytucyjnego, który działał wówczas pod dyktando 
Platformy Obywatelskiej. Czyli, jak się okazuje, dzia-
łał on niejako przeciwko Platformie Obywatelskiej, 
spiskował z PiS i z rzecznikiem praw obywatelskich. 
I uchwalił, co uchwalił. Zgodnie z prawdą, wydawa-
łoby się. Ale jest jeszcze inna prawda – choć mówią, 
że jest tylko jedna prawda – a mianowicie że w tym 
czasie, w czasach rządów PO, dochody rosły. Nie 
powiem, że równomiernie, zawsze jest… Ale rosły. 
Rosła również sprzedaż. Każdego roku rosła sprze-
daż. Czyli ludzie mieli pieniądze, mieli za co kupo-
wać. Nawet w kwestii podatków rosły dochody… Bo 
oto pani premier Kopacz, jak pamiętam, uchwaliła 
ujemne podatki dla rodzin posiadających dzieci. Czyli 
kto nie miał masy podatkowej, otrzymywał od pań-
stwa ekstra premię. Zatem podatki rosły. No, może nie 
w takim stylu, jak to teraz robi PiS, ale jednak rosły. 
Co też mnie wcale, jak powiadam, nie zadowala. Ale 
prawdą jest, że stopa życiowa rosła mimo kryzysu.

Niemniej jednak jest to uogólnienie, pod którym 
bym się nie chciał podpisać. Nie wszystkim rosły 



41

31. posiedzenie Senatu w dniu 28 listopada 2016 r.
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

(senator J. Rulewski) bez opinii różnego rodzaju instytucji. Te wszystkie 
argumenty, które przytaczał i pan senator Florek, 
i pan senator Rulewski… Proponuję, żebyście pań-
stwo wzięli te sprawy pod rozwagę. Tak się prawa 
nie tworzy, jak to pięknie powiedział nasz kochany 
senator Jan Maria Jackowski, nawet w Burkina Faso, 
nawet tam tak się prawa nie tworzy.

A dlaczego tam jest 24, a u nas 8? Bo tam nie ma 
PiS. PiS zaproponowało 8 tysięcy, a nie 24. Gdybyście 
zaproponowali w kampanii 24, to też byłbym za tym, 
żebyście państwo zrealizowali ten postulat wyborczy, 
dzięki któremu m.in. zapewne uzyskaliście takie po-
parcie.

Ja wrócę jeszcze do tego, o czym nie mówił pan 
senator sprawozdawca, ale to są 2 ważne elementy. 
Otóż uczestniczący w tej debacie przedstawiciele or-
ganizacji, a mianowicie Polskiej Organizacji Handlu 
i Dystrybucji, Konfederacji „Lewiatan” i chyba jesz-
cze jednej, której nazwy tu nie zanotowałem, podno-
sili kilka ważnych elementów, ale 2 są szczególnie 
istotne; oczywiście poza tymi, że nie tak się two-
rzy prawo w Polsce, że za pięć dwunasta patrzymy, 
jak uruchomić pociąg, a pociąg już dawno jedzie. 
W związku z tym ja jeszcze raz podnoszę, Panie 
Marszałku, że nie można, nie należy… Prosiłbym 
senatorów Prawa i Sprawiedliwości: nie twórzcie tak 
prawa dla Polaków. Oni mówili to samo.

A jeśli chodzi o to, o czym mówił pan senator 
Rulewski, to propozycja, którą również należałoby 
ewentualnie rozważyć, była następująca: osoby, któ-
rych dochód jest niższy niż 6,5 tysiąca zł, w ogóle nie 
płacą podatków. A dlaczego? Jeszcze raz przypomnę, 
próg podatkowy wprowadza się w tych celach, które 
wymieniłem, ale wprowadza się go na jednakowym 
poziomie, Panie Ministrze, po to, żeby dla tych 3 mi-
lionów podatników o bardzo niskim dochodzie nie 
uruchamiać całej rzeszy urzędników, którzy będą 
weryfikować rozliczenia i przyznawać podatnikom 
po roku pracy 25 zł, mówić: tak, dostaniecie od nas 
po 25 zł zwrotu podatku. Nikt tak nie robi, uwierzcie 
w to. Nikt tak nie robi, nawet najbiedniejsi, już nie 
mówiąc o najbogatszych. Najbiedniejsi nie płacą, próg 
podatkowy jest jednakowy dla wszystkich, a stawka-
mi podatkowymi wprowadza się progresywne podat-
ki: więcej zarabiasz, więcej płacisz. Nikt nie wpro-
wadza jeszcze bardziej skomplikowanego systemu.

Co jeszcze podnosili przedstawiciele tych organi-
zacji podczas debaty? Jeszcze raz wracam do klauzu-
li interpretacji indywidualnej. Ta klauzula – proszę 
państwa, znowu procedura – została wprowadzona 
w drugim czytaniu w Sejmie. W związku z tym nie 
wyczerpano zgodnie z orzeczeniami trybunału try-
bu postępowania w przypadku wprowadzania tego 
rodzaju uwag. To mogłaby być osobna inicjatywa, 
a inicjatywa dotycząca zniesienia tych interpretacji 
indywidualnych została wprowadzona w drugim czy-

lił, że jeżeli zwrot podatku jest mniejszy niż 10 zł, to 
się go nie zwraca, a jeśli podatnik nie dopłaci 3 zł, 
to jest postępowanie i oddaje to z odsetkami. Czyli 
istnieją możliwości techniczne, żeby przyjąć cho-
ciażby… Jeśli to rozwiązanie nie podoba się panu 
ministrowi, to istnieje inne rozwiązanie. Możemy 
powiedzieć, że jeśli czyjeś zobowiązanie podatkowe 
wynosi 20 zł, 25 zł, to niech to diabli, niech już ten 
ktoś nie płaci i nie zawraca głowy urzędom skar-
bowym, także w związku z potrzebą weryfikacji. 
I wracamy do Europy. Europa przyjęła założenie, że 
ludzie, którzy… Z definicji, Panie Ministrze, poda-
tek dochodowy jest podatkiem od dochodu, a nie od 
tego, że ma się jakieś pieniądze, zwłaszcza te małe. 
Jeśli nie ma dochodu, to nie ma podatku, jeśli jest 
duży dochód, to oczywiście jest proporcjonalny lub 
odpowiedni podatek.

Dlatego kończąc, Panie Senatorze Bierecki razy 
15 posłów, apeluję do pana, aby pan tę swoją wersję – 
nie obrażę się – rozwinął, uzupełnił o to rozwiązanie, 
w którym tworzy się próg dla biedy. Oby ta bieda za 
PiS-u znikała, a nie się powiększała. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

(Senator Stanisław Kogut: Jasiu, aktorów brakuje 
w teatrze.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj. Zapraszam.
Pan senator ma 5 minut.

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

Szanowni Państwo!
Ja króciutko. Po pierwsze, chciałbym zwrócić się 

do pana marszałka, szanując i urząd, i osobę pana 
marszałka, i powiedzieć, Panie Marszałku, że nie 
przypominam sobie, żebym ja powiedział, że tu się 
dzieje coś niezgodnie z regulaminem, ale jeżeli po-
wiedziałem, to…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Pan marszałek 
Borusewicz to powiedział.)

Ale wymienił pan moje nazwisko. A pan mar-
szałek Borusewicz to może wszystko. To jest wielki 
człowiek, on może wszystko.

(Wesołość na sali)
A ja chcę powiedzieć, Panie Marszałku, że takich 

słów nie użyłem. Jeszcze raz chcę powiedzieć…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja się przyznaję.)
Ja chcę powiedzieć, co mnie oburza jako senato-

ra, który jest tu drugą kadencję. Tworzymy prawo 
dla 25 milionów podatników w Polsce na kolanie, 
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(senator L. Czarnobaj) Teraz jest zapisany do dyskusji pan senator Mróz. 
Zapraszam.

Senator Krzysztof Mróz:
Panie Marszałku! Szanowni Senatorowie!
Przysłuchuję się tej debacie i nieraz było strasznie, 

nieraz było śmiesznie, nieraz niestety było nieprzy-
jemnie.

Ta poprawka pana senatora Grzegorza Biereckiego, 
w przypadku której, jak słusznie pan marsza-
łek powiedział, wszystko było zrobione zgodnie 
z Regulaminem Sejmu…

(Senator Kazimierz Kleina: Senatu.)
Tak, Senatu. Zresztą w Sejmie tak samo to, że ta 

ustawa była złożona…
Ona realizuje trzy cele. Po pierwsze, wykonuje 

wyrok Trybunału Konstytucyjnego. W pierwotnej 
wersji tej ustawy, która przeszła z Sejmu… Gdy 
analizowaliśmy ją w Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, to przecież nie kto inny, tylko senatoro-
wie Platformy Obywatelskiej podnosili, że przepisa-
nie zakwestionowanej przez Trybunał Konstytucyjny 
normy w innym przepisie, przepisie na rok 2017, jest 
jawnym łamaniem prawa. My w tej poprawce pana se-
natora Grzegorza Biereckiego te uwagi, które państwo 
zgłaszaliście, chociaż nie do końca we wszystkim się 
zgadzaliśmy z ich uzasadnieniem, uwzględniliśmy. 
To po pierwsze.

(Senator Kazimierz Kleina: To na nasz wniosek 
było.)

Więc generalnie, Szanowni Państwo, powinni-
ście się cieszyć, no bo jeżeli chcecie, żeby wyroki 
Trybunału Konstytucyjnego były…

(Senator Bogdan Borusewicz: Tak, chcemy. Tak.) 
(Oklaski)

…realizowane, to ta poprawka wypełnia zna-
miona poprawki realizującej wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego. Skoro państwo tak klaszczecie, to 
powiem, że Prawo i Sprawiedliwość było, jest i będzie 
zwolennikiem przestrzegania wyroków trybunału, 
ale także Trybunał Konstytucyjny musi postępować 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

(Senator Grzegorz Bierecki: Brawo!)
(Wesołość na sali) (Oklaski)
To jest pierwsza kwestia…
(Senator Kazimierz Kleina: Pan senator jest do-

skonały.)
…wykonujemy wyrok Trybunału Konstytucyjnego.
Druga kwestia. Ta ustawa realizuje element spra-

wiedliwości społecznej. Jeżeli się nie mylę, pan se-
nator Dowhan mówił, że osoby, które mają wysokie 
dochody, muszą płacić mniejsze podatki…

(Głosy z sali: Nie, nie…)
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie ma co się de-

nerwować…)

taniu, czyli nie było całego czytania. No ale sami pań-
stwo wiecie, że trybunał już chyba raczej nie orzeknie 
niezgodności z konstytucją tej fantastycznej ustawy, 
którą proponujecie. Jednak musicie być świadomi 
tego, że ta ustawa niczego nie rozwiązuje, komplikuje 
system, niczego nie daje ludziom najbiedniejszym, ni-
czego nie daje poza tym, że można sobie powiedzieć: 
tak, my staramy się i dołożymy tym biednym ludziom 
o najniższych dochodach po 25 zł. I tak jak powiedział 
Janek Rulewski, to też są pieniądze i warto to robić. 
Ale w prostszym systemie.

Dlatego jeszcze raz chcę powiedzieć, że ten rodzaj 
procedowania, Panie Marszałku, jest zgodny z regu-
laminem, ale prosiłbym, żeby… Nie zawsze to, co 
jest zgodne z regulaminem, Panie Marszałku, jest 
dobre dla Polski, jest logiczne, ma cokolwiek wspól-
nego z tworzeniem prawa i ma cokolwiek wspólnego 
z dobrem, które należy tworzyć przy tworzeniu prawa 
dla obywateli w Polsce. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Senator Jan Maria Jackowski: W trybie spro-
stowania.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jackowski. Bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja w trybie sprostowania chciałbym stwierdzić, że 

w mojej wypowiedzi absolutnie nie porównywałem 
trybu prac nad tą ustawą z trybem prac w państwie 
Burkina Faso. Chciałbym jednak zwrócić uwagę rów-
nież na to, że mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem: 
uderz w stół, a nożyce się odezwą. Bo prawdą jest, że 
w niektórych państwach afrykańskich – podkreślam: 
w niektórych afrykańskich – są stosowane standardy, 
które w Polsce były poznane dzięki taśmom prawdy 
z czasów Platformy Obywatelskiej, pokazującym, 
w jaki sposób rządziła krajem. Dziękuję.

(Senator Władysław Komarnicki: Nie wypada! 
Nie wypada!)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Bierecki.
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Senatorze, na 

pana inteligencji zawsze można polegać.)
(Wesołość na sali)
Bo teraz, przepraszam… Do dyskusji?
(Senator Grzegorz Bierecki: Nie, uznałem, że se-

nator Jackowski już wyczerpał…)
(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: Nie, nie, bo 

jeszcze…)



43

31. posiedzenie Senatu w dniu 28 listopada 2016 r.
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

(senator K. Mróz) prawki do tego punktu. Jeden z senatorów zgłosił 8 ty-
sięcy, drugi z senatorów, pan senator Florek, zgłosił 
6 tysięcy 600 zł. I też o tym nie informowaliście. Nie 
informowaliście nas, nie informowaliście Polaków, 
a zgłosiliście to tak, jak swoją propozycję zgłosił pan 
senator Grzegorz Bierecki.

I ostatnia uwaga. Szanowni Państwo, było tu 
śmiesznie, było strasznie, ale też w pewnym momen-
cie było nieprzyjemnie. Myślę, że niektóre niespra-
wiedliwe ataki pod adresem pana senatora Grzegorza 
Biereckiego…

(Senator Kazimierz Kleina: Pan senator był bardzo 
delikatny w swoim wystąpieniu…)

…były po prostu nie na miejscu, tak jak te niektó-
re silące się… te niby śmieszne określenia… Każdy 
z senatorów Prawa i Sprawiedliwości, tak jak i każ-
dy z senatorów Platformy Obywatelskiej, ma prawo 
zgłosić swoją poprawkę. I pan senator swoją poprawkę 
zgłosił, poprawkę korzystną dla 3 milionów polskich 
podatników. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Biereckiego.

Senator Grzegorz Bierecki:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Moja żona 
mówi, że rzeczywiście wyglądam czasem jak dwóch 
senatorów. To prawda. Bardzo się staram ostatnio 
trochę dojść do wielkości jednego przeciętnego se-
natora…

(Senator Marek Borowski: Nieprzeciętnego.)
Pan senator Rulewski mierzy mnie wielką miarą, 

przelicza na piętnastu…
(Senator Wiesław Dobkowski: …posłów.)
…ale to tak naprawdę kiepski żart, Panie 

Senatorze. To kiepski żart. Ja myślę, że pan powi-
nien jednak starać się zachować pozycję sumienia 
Platformy Obywatelskiej, jedynego prawego czło-
wieka w tym gronie…

(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Senatorze, 
no, naprawdę…)

(Senator Leszek Czarnobaj: Słyszy to pan?)
Tak się pan przecież przedstawia. A więc gdyby 

rzeczywiście chciał się pan tak prezentować, to niech 
pan jednak pamięta o tym, gdzie pan był jako to su-
mienie Platformy Obywatelskiej przez ostatnie 8 lat, 
kiedy tej kwoty wolnej nie podnosiliście, tylko ją tak 
naprawdę zamrażaliście.

(Senator Grażyna Sztark: Nie tam, gdzie pan.)
Ja nie słyszałem, jak pan tam wtedy wyliczał te 

wielkości i na ilu pan to przeliczał posłów, senatorów 
itd.

…muszą płacić większe podatki, a osoby, któ-
re mają mniejsze dochody, muszą płacić mniejsze 
podatki, aby te nożyce dochodowe się zmniejszały, 
aby zmniejszać niesprawiedliwość społeczną. I temu 
służy system podatkowy. Ja się zgadzam, że można 
to wprowadzać poprzez progi podatkowe, poprzez 
różne stawki podatkowe czy poprzez kwotę wolną 
od podatku, która też jest jakąś formą kolejnego pro-
gu. I my dzisiaj, wprowadzając degresywną stawkę 
kwoty wolnej od podatku, zwiększamy sprawiedli-
wość społeczną, bo osoby, które mają bardzo wysokie 
dochody, nie będą miały kwoty wolnej od podatku 
i zapłacą troszeczkę większy podatek, ale 3 miliony 
Polaków zapłacą podatek mniejszy. I to różni Prawo 
i Sprawiedliwość od Platformy Obywatelskiej, bo 
my dbamy o ludzi o niższych dochodach bardziej 
niż o tych podatników, niż o tych obywateli, którzy 
mają bardzo wysokie dochody i którzy sobie poradzą. 
I my mówimy o tych 3 milionach Polaków, którzy 
mają bardzo niskie dochody, którzy często sobie nie 
radzą na rynku pracy. My im dzisiaj zmniejszymy 
obciążenia podatkowe.

I trzecia kwestia, na którą poprawka pana senatora 
Grzegorza Biereckiego odpowiada, to jest realizacja 
naszej obietnicy wyborczej. Faktycznie mówiliśmy 
o kwocie 8 tysięcy zł. Ale, Szanowni Państwo, jest 
program 500+, jest podniesienie stawki godzinowej, 
jest podniesienie płacy minimalnej, jest podniesienie 
najniższej emerytury… Musimy to wszystko robić 
stopniowo, realizację naszego programu mamy roz-
pisaną na 4 lata i na pewno…

(Senator Piotr Florek: Nie na 4…)
Mamy to na 4 lata rozpisane, Panie Senatorze 

Florek. I zaczynamy realizować nasz program każ-
dego dnia. I to też różni Prawo i Sprawiedliwość od 
Platformy Obywatelskiej, bo my staramy się wszyst-
kie nasze punkty z naszego programu realizować 
sukcesywnie i będziemy z tego rozliczani przez 4 lata.

Jeszcze 2 ostatnie uwagi. Szanowni Państwo, po 
pierwsze, pan minister powiedział, że poprawka pana 
senatora Grzegorza Biereckiego spowoduje ubytek 
w budżecie państwa szacowany na blisko 1 miliard zł. 
To oznacza, że globalne obciążenia dla podatników 
w Polsce zmniejszą się o ten 1 miliard zł. To jest po 
pierwsze.

(Senator Mieczysław Augustyn: Oj, nie.)
I druga moja uwaga, sprawa, o której chciałbym 

powiedzieć. Prawu i Sprawiedliwości i panu senato-
rowi Grzegorzowi Biereckiemu zarzucaliście pań-
stwo: no, jak to skandalicznie Prawo i Sprawiedliwość 
proceduje, zgłaszając poprawki! Pan marszałek 
Borusewicz, oburzony, mówił: przecież tak się nie 
robi! Szanowni Państwo, zrobiliście to samo na tym 
posiedzeniu, w tym punkcie, zgłaszając rozliczne po-
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(senator G. Bierecki) Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Marszałku! Panie Senatorze! Panie 
Senatorze Bierecki!

Ja nie zostałem upoważniony przez senatora 
Rulewskiego do tego, żebym panu odpowiadał, ale 
myślę… jestem pewien, że on miał na uwadze wagę 
pańskiej poprawki. To była poprawka, z którą mogło 
występować kilkunastu posłów. To jest bardzo ważna 
poprawka i chciałbym to podkreślić. I to, że pan z tą 
poprawką wystąpił, to też jest bardzo istotne.

(Senator Grzegorz Bierecki: I zgodnie z regula-
minem.)

Pańska waga na tej szali nie jest wagą przeciętną. 
To nie są poprawki opozycji. I żeby być dobrze zro-
zumianym – a nieściśle się wypowiedziałem, Panie 
Marszałku – chcę powiedzieć, że w tym przypad-
ku przy pomocy regulaminu obeszliście regulamin 
i uniemożliwiliście debatę nad tą nową ustawą, bo 
pańska poprawka sprawia, że to jest nowa ustawa. 
I to miałem na myśli, Panie Marszałku. Dziękuję. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Kleina. Zapraszam.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Podczas debaty nad tą ustawą użyto wielu słów. 

Proponowałbym panu przewodniczącemu i senato-
rowi Biereckiemu, aby raz jeszcze, może w domu, 
wysłuchał swojego wystąpienia i zwrócił uwagę na 
język, jakiego używał. Daleko temu językowi do de-
likatności, o której tu wspominał senator Mróz…

(Senator Waldemar Bonkowski: Do czułości.)
…i do czułości, do różnych innych rzeczy. Wydaje 

mi się, że taki język nie przystoi tak ważnej i poważ-
nej debacie… Ale nad kwestią języka ostatecznie 
można przejść do porządku dziennego, bo każdy 
mówi tak, jak potrafi, i używa takich akcentów i ta-
kich emocji, jakie uważa za najważniejsze.

Wydaje mi się, że przy okazji debaty nad tą usta-
wą zapomnieliśmy tak do końca o celu, jakiemu ma 
służyć ta ustawa, i o tym, co należało tutaj zrobić. 
Mówi się o tym, że to jest ustawa, która wykonuje 
wyrok Trybunału Konstytucyjnego – tak mówił sena-
tor Mróz, tak mówił senator Bierecki. Szkoda, że tych 
argumentów nie używali podczas debaty w komisji, 
gdy my na to zwracaliśmy uwagę, gdy prosiliśmy, 
gdy mówiliśmy o pewnych propozycjach rozwiąza-
nia. Nie. Wówczas ta kwota 3 tysięcy zł, wprowa-
dzona do ustawy, miała de facto wykonywać posta-
nowienie Trybunału Konstytucyjnego. To dziwny 

(Senator Leszek Czarnobaj: Janek był wtedy 
w SKOK.)

Pan po prostu wtedy milczał, Panie Senatorze, nie 
protestował pan wtedy, a jeśli protestował pan, to, jak 
widać, bardzo nieskutecznie. Chyba pańscy koledzy 
tak bardzo chcieli za panem podążać, jak teraz…

Ale żeby się jednak merytorycznie wypowie-
dzieć… Najważniejsze pytanie jest o to – i tak zrozu-
miałem poprawki, które senatorowie Platformy skła-
dają, bo przecież chyba nie jest to jakaś licytacja, kto 
da wyższą kwotę, nie jest to próba jakiegoś takiego 
dziecinnego w tej chwili przelicytowywania: a my, 
proszę pani, damy więcej… To chyba nie o to chodzi, 
bo przecież… A więc jeżeli traktować poważnie to, co 
państwo mówicie, to trzeba rzeczywiście zastanowić 
się nad konstrukcją tej kwoty wolnej. To, do czego ona 
jest, to Trybunał Konstytucyjny powiedział – ona ma 
zapewniać minimum egzystencjalne. Nie można opo-
datkować osoby, która jest jednocześnie odbiorcą po-
mocy społecznej. Proste, tak? Czy ta kwota wolna ma 
być równa dla wszystkich? Trybunał Konstytucyjny 
w tymże samym orzeczeniu powiedział, że rozkłada-
nie obciążeń podatkowych powinno być dokonywane 
stosownie do zdolności podatkowej podatników. Ja 
w moim wystąpieniu mówiłem o 4 elementach składo-
wych podatku – przychód, koszt, skala, kwota wolna. 
Kwota wolna jest tylko elementem. W wyniku jego 
zastosowania, podobnie jak pozostałych elementów, 
powstaje obciążenie podatkowe. A więc te obciążenia 
podatkowe nie mogą być takie same dla wszystkich 
podatników. Mają być, zgodnie z orzeczeniem trybu-
nału, rozkładane stosownie do zdolności podatkowej. 
Takie mamy orzeczenie trybunału. Taki wyrok trybu-
nału wypełniamy. I mam nadzieję, że moje poprawki 
właśnie wypełniają intencje tego wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego. Dzięki temu, że ta zmiana następu-
je, nie tylko wychodzimy naprzeciw kilku milionom 
podatników, którzy zapłacą mniej podatku, kilkaset 
tysięcy, pewnie koło 200 tysięcy, zapłaci troszkę wię-
cej. Ale mówimy przecież o kwotach – jeśli dobrze pa-
miętam, Panie Ministrze, w razie czego proszę mnie 
skorygować – dla grupy osób, które mają 127 tysięcy 
zł podstawy opodatkowania. To jest przecież wyna-
grodzenie roczne odpowiadające ponad 146 tysiącom 
zł. I to będzie około 500 zł rocznie więcej podatku. 
500 zł rocznie więcej podatku dla ludzi, którzy zara-
biają rocznie 146 tysięcy zł. O tym mówimy. I apeluję, 
Panie Senatorze Rulewski, o uczciwość w tej debacie. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borusewicz. Zapraszam.
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(senator K. Kleina) Jaki to wywołuje skutek? Tego nie wiecie. To jest 
przecież podstawowa informacja. Jak się mówi o tym, 
że zmieniamy system obciążenia podatkowego i ta 
poprawka, która dzisiaj została zgłoszona, da skutek 
budżetowy w wysokości 1 miliona zł…

(Senator Stanisław Kogut: 1 miliarda zł.)
…1 miliarda zł, przepraszam.
A jaki był skutek dotychczasowego systemu? 

Powinno się umieć na to pytanie odpowiedzieć.
Tak że myślę, że tutaj było sporo takich słów, które 

po prostu niewiele mają wspólnego z tym wszystkim, 
o czym chciałoby się powiedzieć. Zobaczymy za jakiś 
czas. Poprosimy, ja poproszę i już dzisiaj proszę, żeby 
po prostu po roku ocenić, jaki to ma rzeczywisty 
wpływ na kondycję naszych obywateli, szczególnie 
tych najsłabiej zarabiających.

Pytałem o kwestię tego, kto rzeczywiście będzie 
beneficjentem tej ustawy, jaka grupa społeczna. Nigdy 
nie mówiłem o klasach, bo to mi się kojarzy bardziej 
z marksizmem i z tamtymi czasami, gdy mówiliśmy 
o klasach. Ale grupa społeczna, do której kierujemy tę 
ustawę, powinna być jasno określona. Czyli w czyim 
przypadku chcemy, żeby jego problemy były rzeczy-
wiście lepiej załatwiane niż do tej pory. To odpowiedź 
była taka: w ogóle o tym nie mówimy. No, jak to nie 
mówimy? Jeżeli mówimy, że osoby, które zarabiają 
500 zł miesięcznie, będą zwolnione z tego podatku, to 
przecież wiemy, o kim mówimy. Prawda? Wiemy, co 
to są za kategorie obywateli, gdzie jest rzeczywiście 
prawdziwy problem społeczny z tymi podatkami. 
Dlaczego w taki sposób nie mówimy?

A więc myślę, że można było o tych wszystkich 
sprawach mówić spokojnie, bez emocji, bez takiego 
języka, który, uważam, nie przystoi senatorowi, że 
można o takich sprawach mówić lepiej.

Czasami – tak sobie na koniec myślę – najbardziej 
krzyczą o złodziejach, oszustach… Wiecie państwo, 
jak się o tym mówi. Tak? „Łapać złodzieja” mówi ten, 
kto, że tak powiem, ma często najwięcej na sumieniu 
w takich sprawach. Taki najwięcej mówi o sprawie-
dliwości społecznej i różnych innych rzeczach. Mam 
nadzieję, że w tym wypadku tak nie jest. Chciałbym 
się nawet mylić. Lepiej, żeby było dobrze. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan marszałek Borowski. Zapraszam.

Senator Marek Borowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja przede wszystkim chciałbym złożyć wyrazy 

współczucia moim kolegom z Prawa i Sprawiedliwości, 
ponieważ rząd strasznie was wkopał, po prostu posta-
wił was w niezwykle trudnej sytuacji. To jest mission 

sposób argumentowania. Na to posiedzenie komisji 
byli zaproszeni przedstawiciele różnych organizacji 
pozarządowych. Przedstawili oni swoje racje, argu-
menty, wysłuchaliśmy ich wszystkich. Ale wszystkie 
te rzeczy poszły po prostu w nicość… Bo po co takie 
słuchanie, jeżeli na najbliższym posiedzeniu tę ustawę 
zmienia się całkowicie?

Jeszcze dzisiaj rano, w południe i wczesnym 
popołudniem próbowałem rzeczywiście znaleźć 
projekt tej ustawy. Nawet rozmawiałem z panem 
senatorem, że chcieliśmy się nad tym zastanowić, 
przedyskutować to wcześniej. Uczciwość nakazałaby 
tak… Że chce radykalnie zmienić projekt tej ustawy 
w stosunku do tego, co wypracowaliśmy na posie-
dzeniu komisji… Można to zrobić, ale należało po 
prostu pokazać ten projekt. Prawdopodobnie on nie 
był jeszcze gotowy – on powstawał jeszcze na pół 
godziny przed posiedzeniem plenarnym – a może 
był, ale celowo nie chcieliście go wówczas pano-
wie, państwo, pokazać. Można było to zrobić. Nie 
byłoby wówczas tylu różnych złych emocji, które 
towarzyszą tej ustawie. Możecie zmieniać i składać 
poprawki do każdej ustawy – każdy z nas może to 
robić, to oczywiste – tylko że tutaj ta zmiana jest tak 
głęboka i daleko idąca, że ona jakby w nicości stawia 
całą tę dyskusję, tę debatę. Czy ona rzeczywiście 
służy tym celom społecznym, o których tutaj tak 
mocno mówił senator Mróz, że do tej pory tego nie 
było, że dopiero teraz oto, wprowadzając tę wielką 
rewolucyjną zmianę, dbamy o interes społeczny, 
czyli likwidujemy obciążenie podatkowe dla osób, 
które zarabiają miesięcznie 500 zł? Jaka to wielka 
rewolucja? Tak? Faktycznie obciążenie podatkowe 
w Polsce dla osób płacących w pierwszym przedziale 
podatkowym, czyli tam, gdzie się płaci 18% podatku 
dochodowego, to rzeczywiste, w 2013 r. wynosiło 
8%. 8% to jest rzeczywiste obciążenie podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych. W tej chwili może 
to trochę inaczej wygląda. A więc nie jest to jakieś 
porażające i radykalne obciążenie, trudne do zniesie-
nia. Dla ogromnej rzeszy, prawie 3 milionów ludzi, 
tych najmniej zarabiających, tego podatku nie było 
w ogóle, był zerowy w praktyce.

Ja pytałem też o to pana ministra. Nie potrafił mi 
tak do końca odpowiedzieć. Na proste pytanie, bo 
zadawałem pytanie dotyczące skutków budżetowych 
tej zmiany podatkowej. Gdyby to była rzecz taka… 
Pan senator Mróz mówił, że będzie mniej o 1 mi-
liard zł wpływów do budżetu. Do tej pory była ustawa, 
zgodnie z którą 3 tysiące zł wolne od podatku obej-
mowało wszystkich, więc konsekwencje budżetowe 
także odnosiły się do całej puli podatników, czyli 
tych dwudziestu paru milionów osób zwolnionych 
z podatku od dochodów w kwocie 3 tysięcy zł.
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(senator M. Borowski) żeby prawo było jak najlepsze. A projekty poselskie 
mają być raczej wyjątkiem.

(Senator Władysław Komarnicki: Święte słowa.)
Gdyby tak postępowano np. w Sejmie, to pewnie 

by pan powiedział, że to przesada. A co obserwujemy 
w Senacie? No, w Senacie na szczęście nie ma takiej 
inflacji projektów senatorskich. Prawda? Ale ten pro-
jekt, o czym już mówiono, to jest nowy projekt. Jest 
projekt, który mówi: pozostawiamy kwotę wolną, nic 
się nie dzieje… I w zasadzie tu powinno być 5 minut 
dyskusji. Prawda? Jedni za, drudzy przeciw – i do 
widzenia. A tu się nagle okazuje, że jest projekt, który 
to wywraca kompletnie i wprowadza dość skompli-
kowany system. No, bardzo przepraszam, ale nad 
tym powinna trwać debata. Ona była… Pan senator 
Czerwiński pokrzykiwał tam z tyłu: no to nad czym 
wy dyskutujecie? No, jesteśmy inteligentnymi ludźmi, 
poczytaliśmy gazety i zaczynamy pytać… (Oklaski) 
No ale co z tego, skoro nie mamy tego na papierze? 
Nie mamy tego na papierze, a pan senator Bierecki nie 
chce przeczytać tego dokładnie. To przeczytał dopiero 
senator Jackowski… Notabene nie wiem, skąd znał 
ten projekt. My go nie znaliśmy. Senator Bierecki tego 
nie przeczytał, ale na przykład powiedział…

(Senator Waldemar Bonkowski: Trzeba czytać 
właściwe gazety.)

…że większość Polaków na tym skorzysta. No, to 
jest chyba jakiś inny projekt, ponieważ pan minister 
jasno stwierdził, że skorzysta 3,5 miliona Polaków, 
a 250 tysięcy straci. Reszta – mówimy tu o podat-
kowiczach – czyli ok.  19, 20 milionów, ani zyska, 
ani straci. Pojawia się pytanie, jaka jest według pana 
senatora Biereckiego definicja większości. To jest 
jakaś nowa definicja albo po prostu pan ma jakiś inny 
projekt, którego pan nie zdradza. Proszę państwa, to 
wszystko pokazuje, że… Nie tędy droga, zwyczajnie.

Teraz co do meritum tego projektu…
(Senator Krzysztof Mróz: Poprawki.)
…to znaczy poprawki, tak. Ja rozumiem, że nie 

ma pieniędzy. No, nie ma pieniędzy. Rząd najpierw 
kombinował z jednolitym podatkiem, głowy tam pra-
cowały, aż się, że tak powiem, dymiło.

(Głos z sali: Ale nic z tego nie wyszło.)
Nie wyszło. A czas biegł. I oto w ostatniej chwili 

trzeba coś zrobić, bo przedłużanie tego to nie jest 
dobry sposób. A to znaczy, że rząd zawalił. Po prostu 
rząd to zawalił.

(Senator Waldemar Bonkowski: Odziedziczył, 
odziedziczył.)

(Senator Grażyna Sztark: Zawalił.)
I z was, proszę panów i pań, senatorów Prawa 

i Sprawiedliwości, zrobił wykonawcę…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo proszę 

o ciszę.)
…i po prostu takiego chłopca do tłumaczenia…

impossible, wytłumaczyć, dlaczego nie ma 8 tysię-
cy zł, tylko jest 6 tysięcy zł, i to nie dla wszystkich, 
tylko dla zdecydowanej mniejszości. Tego się, proszę 
państwa, zrobić po prostu nie da. Uczciwiej byłoby 
powiedzieć, że się przeliczyliśmy, że w kampanii wy-
borczej złożyliśmy za dużo obietnic.

Pan senator Mróz tak bohatersko próbował tutaj 
wytłumaczyć rząd. Trzy punkty i każdy próbował 
wyjaśnić… No, nie da się, Panie Senatorze.

(Senator Waldemar Bonkowski: Da się.)
500+, wiek emerytalny… To wszystko było w cza-

sie kampanii podobno policzone. I to nie na 4 lata, 
tylko… Nie na 4 lata, Panie Senatorze, nie…

(Senator Waldemar Bonkowski: Kasa była pusta, 
okazało się.)

Zmiana kwoty wolnej od podatku miała nastąpić, 
co zapowiedziała pani premier, w ciągu pierwszych 
100 dni.

(Głos z sali: Tak jest.)
Są z tego zapisy, są zdjęcia, są nagrania itd. No, 

po prostu przesadzono. A dzisiaj państwo pozwo-
liliście sobie na to, żeby drogą senatorską zgłaszać 
ten projekt i tłumaczyć się za rząd. To rząd powi-
nien złożyć ten projekt i to rząd powinien społe-
czeństwu wyjaśnić, dlaczego tu nie ma 8 tysięcy zł. 
Ja powiem szczerze, że gdyby wyszedł tutaj pan 
minister i powiedział „przepraszamy bardzo, ale 
przeliczyliśmy się, wydawało nam się, że szybciej 
te dochody będziemy uzyskiwać, ale nie uzyskuje-
my ich w zakładanym tempie, w związku z czym 
musimy coś odłożyć, coś przełożyć, zrobić to czę-
ściowo”, to pewnie wiele osób by powiedziało: 
dobrze, że się przyznali, że się trochę przeliczyli, 
no ale coś robią. No a dzisiaj państwo senatoro-
wie przyjęli formę ataku: a co wy zrobiliście, a co 
to za hipokryzja… No, Panie Senatorze Bierecki, 
patrzę w pańskie szczere błękitne oczy… (weso-
łość na sali) …i zadaję pytanie: gdzie są granice 
cynizmu? (Oklaski) Niech pan tak tutaj nie startuje 
z tej mównicy. Nie ma potrzeby, nie ma potrzeby. 
To jest sprawa pierwsza.

Sprawa druga. Teraz z panem marszałkiem tro-
chę popolemizuję, choć trochę tej polemiki już było. 
Oczywiście, że jest litera prawa, czyli nasz regula-
min, ale i jest pewien duch, obyczaj. Czy pan sobie 
wyobraża, że w Sejmie wszystkie projekty idą drogą 
poselską? Regulaminowo jest to dopuszczalne, jak 
najbardziej. Rząd przygotowuje te projekty, daje gru-
pie posłów, a posłowie zgłaszają.

(Senator Leszek Czarnobaj: I potem kibicuje.)
No, można. Ale dlaczego generalnie postanowiono 

inaczej? Ano dlatego, że droga rządowa charaktery-
zuje się konsultacjami międzyresortowymi, z zainte-
resowanymi organizacjami pozarządowymi itd. po to, 
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(senator M. Borowski) No co z tego wychodzi? Z tego wychodzi klasyczne 
łapanie się lewą ręką za prawe ucho. A to jest pozycja 
niewygodna i dosyć śmieszna. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Augustyn. Zapraszam.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Państwo 

Senatorowie!
Tak naprawdę słowo, które przychodzi mi do gło-

wy, kiedy przyglądam się tej debacie, i nawet wtedy, 
kiedy czytam projekt tych zmian – nie mówiąc już 
o samym macierzystym wyjściu – to jest oczywiście 
„rozczarowanie”.

Zacznę od tego, dlaczego… Bo tu wielokrot-
nie padał zarzut: dlaczego przez te poprzednie lata 
Platforma nie wprowadziła takich zmian? I trzeba 
się do tego odnieść. Otóż z tego powodu, dla którego 
Trybunał Konstytucyjny nie nakazał wprowadzić tego 
rozwiązania natychmiast. Bo, jak państwo wiecie, 
Trybunał Konstytucyjny zawsze bierze pod uwagę, 
oprócz przepisów konstytucyjnych, kondycję finan-
sów państwa i tak ustawia te terminy, które dotyczą 
wydatków budżetowych, żeby te rozwiązania były 
w miarę możliwości realne. I uznał, że Platforma 
Obywatelska, a przynajmniej polskie państwo jest 
w stanie udźwignąć ten ciężar mniej więcej w tym 
czasie. Stąd ten termin. Nie z sufitu i nie z widzi-
misię. Wcześniej Trybunał Konstytucyjny zdawał 
sobie sprawę, że zwyczajnie nie da się tego zrobić 
bez rozwalania finansów publicznych. Odpowiedź, 
jak państwo widzicie, jest nieskomplikowana, prosta 
i uczciwa.

Moje rozczarowanie… Słowo „rozczarowanie” 
przychodzi do głowy również wtedy, gdy patrzy się 
na sposób procedowania tej ustawy. Proszę państwa, 
przypomnijmy. Rząd nie chciał wykonać wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego, posługując się posłami, 
i przy przychylnym stanowisku resortu doprowadził 
w Senacie do poparcia przez komisję projektu, w ra-
mach którego nie chciano wykonać wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego. Oczywiście jest to rozczarowujące 
w odniesieniu do samej procedury, ale przede wszyst-
kim było to zdumiewające dla wyborców, którzy 
słyszeli słowa – przed chwilą przypominał je tutaj 
pan marszałek Borowski i wielu innych – że będzie 
kwota wolna od podatku dla wszystkich: 8 tysięcy 
w 100 dni. Było to rozczarowujące do tego stopnia, że 
kiedy podniosło się larum, państwo ustępujecie pod 
presją opinii publicznej i pod presją opozycji, a nie 
z dobrej woli. Bo gdyby nie ta presja, to te ustawy 
by przeszły. My teraz mówimy „sprawdzam” i przez 
proponowane poprawki chcemy przypomnieć, coście 

(Głos z sali: I do bicia.)
…i do bicia, tak, i do bicia w tej sprawie.
(Głos z sali: Współczujemy.)
A teraz kwestia meritum tego projektu. Proszę 

państwa, były dwie możliwości, które nie powodo-
wałyby takich komplikacji – bo ten projekt jest skom-
plikowany… To znaczy ta poprawka, przepraszam. 
Ona taka jest, jak sądzę po tym, co usłyszałem od 
senatora Jackowskiego – bo zakładam, że to jest to…

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie wiadomo, czy 
to jest to.)

(Rozmowy na sali)
I ona jest bardzo skomplikowana. Ona do mo-

mentu dojścia do 6 tysięcy 600 zł jest prosta. Potem, 
od 6 tysięcy 600 zł do 11 tysięcy, jest płynne scho-
dzenie i to jest już rzecz bardzo skomplikowana. To 
nie będzie mogło być rozliczane miesięcznie. Będzie 
mogło być rozliczane tylko rocznie. Potem, powyżej 
85 tysięcy, jest tak samo.

I teraz kwestia: jakie były inne możliwości? 
Pierwsza możliwość była taka: po prostu zwracamy 
podatek.

(Senator Władysław Komarnicki: Tak jest.)
(Senator Jan Rulewski: Dokładnie tak.)
(Głos z sali: Ciii!)
Czyli ludziom, którzy zarabiają między 250 zł – to 

jest dotychczasowa kwota wolna – a 550 zł i płaci-
li podatek, byśmy ten podatek po prostu zwracali. 
A mamy już praktykę co do zwrotu podatku dla ro-
dzin, które mają dzieci, a nie płacą dostatecznego 
podatku, żeby móc skorzystać z ulgi. W związku 
z tym byłoby to robione punktowo – tylko tym… 
A resztą w ogóle nie trzeba by się zajmować. Ale nie 
skorzystano z tego.

Drugi wariant to kwota wolna dla wszystkich. Tak, 
kwota wolna dla wszystkich. Ja rozumiem, że ona po-
wodowałaby duże koszty i że nie ma na to pieniędzy. 
To w związku z tym reformuje się stawki procentowe. 
Tak, progi i stawki procentowe. I to jest reforma!

I teraz coś à propos Trybunału Konstytucyjnego. 
Już mało kto o tym pamięta, ale ileś lat temu Trybunał 
Konstytucyjny wypowiadał się w sprawie kwoty 
wolnej i tego, czy można kwotę wolną różnicować. 
Proponuję do tego sięgnąć. Otóż trybunał uznał, że 
nie można różnicować, że kwota wolna powinna być 
powszechna.

(Senator Grażyna Sztark: Powszechna!)
Jednakże rząd, państwo ma prawo tak różnicować 

stawki procentowe, progi, żeby proporcje dochodów 
poszczególnych grup zarabiających były zgodne 
z poczuciem sprawiedliwości. I to byłoby najprost-
sze. W ten sposób byśmy uniknęli… A co z tego 
wszystkiego wychodzi? Pytam o to, bo zakładam, 
że ta zgłoszona poprawka zostanie przegłosowana. 
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(senator M. Augustyn) Dla porządku informuję, że pan senator 
Komarnicki złożył swoje przemówienie w dyskusji 
do protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyj-
nym na piśmie złożyli pan senator Bierecki, pan 
senator Czarnobaj, pan senator Florek i pan senator 
Rulewski.

(Senator Kazimierz Kleina: Jeszcze ja złożyłem…)
Przepraszam…
(Senator Leszek Czarnobaj: Razem…)
Państwo złożyli to razem. Ja przeczytałem na-

zwisko pierwszej osoby. Jeżeli podpisuje się kilku 
senatorów, czytamy nazwisko pierwszej osoby.

(Senator Kazimierz Kleina: Ale ja jako pierwszy 
jestem podpisany na liście.)

Dobrze. Pan senator złożył wniosek o charakterze 
legislacyjnym.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 

do przedstawionych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Paweł Gruza: Nie.)
Dziękuję.
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 dzisiaj, po 
rozpatrzeniu punktu drugiego.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dru-
giego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług oraz niektórych in-
nych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 336, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 336 A.

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

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Bierecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja przygotowała sprawozdanie w sprawie 

ustawy uchwalonej przez Sejm w dniu 16 listopa-
da, ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów 
i usług oraz innych ustaw. Sprawozdanie zawarte jest 
w druku nr 336 A.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 
28 listopada komisja wnosi o przyjęcie ustawy z po-
prawką zawartą w druku nr 336 A. Dziękuję bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Adam 
Bielan)

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

obiecali. Jednocześnie w jakiejś mierze mamy prawo 
do satysfakcji, bo gdyby nie to, że zrobiliśmy taki 
hałas, że bardzo skutecznie przypominaliśmy o pań-
stwa obietnicy, nie byłoby żadnej zmiany. Rzutem na 
taśmę zaproponowaliście dzisiaj zmianę w formie 
poprawki w debacie plenarnej. I chociaż rzeczywi-
ście co do zasady idzie ona w kierunku wskazanym 
przez trybunał, tak żeby dopomóc najbiedniejszym, 
to jednak z całą pewnością rozczarowuje. Bo jest tu 
różnica dosłownie biegunowa między tym, co pań-
stwo obiecaliście, a tym, co państwo proponujecie.

Ja nie bardzo wierzę w te 3,5… Raz słyszę 3,5, 
a raz 3 miliony. Próbuję się ich doliczyć. Kto to jest? 
Może ci, którzy pracują na 1/4 etatu? Może ci, któ-
rzy pracują dorywczo? Jest iluś tam bezrobotnych, 
których ubywa. Kto miesięcznie zarabia w Polsce 
takie kwoty? Oczywiście to jest garstka ludzi, ale nie 
wiem, czy powinna być ona liczona w tak wielu mi-
lionach. Jeśli rzeczywiście tak jest, to jest to naszym 
wspólnym – od roku także waszym – wstydem, że 
są 3 miliony ludzi, którzy zarabiają po 550 zł mie-
sięcznie. Rozczarowujące jest to, że tak płytko i że 
dla tak niewielkiej grupy… Zgadzam się z panem 
marszałkiem Borowskim. Ta debata rozczarowuje 
również pod tym względem – mówię to do jednego, 
drugiego finansisty, do osób siedzących w ławach 
rządowych i w ławach senackich – że tak naprawdę 
można by było uczciwie powiedzieć, w trosce o nas 
wszystkich, tak jak swego czasu trybunał, troszcząc 
się o nas wszystkich, nie nakazał natychmiastowego 
wprowadzenia tych rozwiązań, tylko wyznaczył na 
to jakiś czas, „nie możemy pewnych rzeczy zrobić 
i zrobimy je w innym czasie”.

Państwo chcecie bardzo wąskim rozwiązaniem, 
które może służyć co najwyżej za listek figowy dla 
niespełnionych obietnic, zakończyć sprawę. Mnie się 
wydaje, że to nie jest w porządku i że jest to rozcza-
rowujące dla tych, którzy głosując na państwa, liczyli 
na tak wiele. Nikt się na to nie nabierze. Ci, którzy 
liczyli na kwotę wolną od podatku w wysokości 8 ty-
sięcy – większość liczona na 20 milionów – na pew-
no się na to nie nabiorą. A ci biedni, bardzo biedni, 
którzy liczyli na jakąś pomoc, bardzo się rozczarują, 
ponieważ w większości, w 90% to rozwiązanie nie 
będzie ich dotyczyło. Uważam, że ta poprawka jest 
w jakiejś mierze wyrazem państwa lęków, a w jakiejś 
mierze chęcią przykrycia tego, że oszukaliście ludzi. 
(Oklaski)

(Senator Jacek Włosowicz: To może ją odrzucimy, 
skoro jest taka zła?)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.



49
31. posiedzenie Senatu w dniu 28 listopada 2016 r.

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

Wicemarszałek Adam Bielan:
Kolejne pytanie. Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Przewodniczący, chciał-

bym w moim pytaniu zawrzeć sugestię…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o ciszę! 

Proszę o umożliwienie zadania pytania panu sena-
torowi Czarnobajowi.)

Podczas debaty osobiście zadałem pytanie: czym 
rząd uzasadnia niezmniejszenie wysokości stawki po-
datkowej z 23% do 22%? Pan minister szczerze powie-
dział, że chodzi o wydatki budżetowe, jednoznacznie 
wskazał na program 500+. To, co później pan mówił 
o uszczelnieniu, to jest pana radosna twórczość, to 
nie jest wierne odzwierciedlenie tego, co było przed-
miotem obrad komisji, w związku z tym chciałbym 
zapytać: czy to, co pan powiedział, że po uszczelnieniu 
obniżymy z 23%… Czy to jest pana twórczość, czy pan 
ma takie informacje od przedstawicieli rządu?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Augustyn jeszcze raz.

Senator Mieczysław Augustyn:
Kiedy Platforma zupełnie, że tak powiem, w po-

przek oczekiwaniom wyborców i deklaracjom, pod 
wpływem kryzysu zmuszona była podwyższyć poda-
tek VAT, od razu wskazała, że ma to być rozwiązanie 
przejściowe. Wyznaczyliśmy termin… Jak rozumiem, 
teraz rząd doszedł do wniosku – uzasadniając to cho-
ciażby, jak słyszę od pana senatora Czarnobaja, wy-
datkami na realizację programu 500+ – że nie może 
tego cofnąć. W kontekście wyborczych obietnic moż-
na być tym rozczarowanym, ale trzeba to przyjąć do 
wiadomości. A moje pytanie jest takie: czy państwo 
uczciwie… Czy mówiono o jakichś terminach, kie-
dy ten poziom 22% zostanie przywrócony? Bo taka 
ogólna deklaracja jest mało satysfakcjonująca. Może 
była o tym mowa, więc dopytuję.

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

Senator Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo.
Ustawa przewiduje utrzymanie stawki na pozio-

mie 23% w latach 2017–2018. To są te terminy, o które 
pan senator pytał.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze, za sprawne 
przedstawienie sprawozdania.

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 Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, Panie Przewodniczący, czym 

konkretnie rząd uzasadniał odstąpienie od zawartego 
w ustawie zobowiązania, że podatek VAT zostanie 
obniżony do 22%? Jak to było argumentowane?

Senator Grzegorz Bierecki:
Nie przypominam sobie takiego pytania z po-

siedzenia komisji. Powiem, że publicznie, szeroko 
dostępne są informacje o tym, że ta zmiana, czyli 
obniżenie podatku VAT, może nastąpić dopiero po 
uszczelnieniu systemu. Jak państwo senatorowie do-
skonale się orientujecie, w ciągu ostatnich 8 lat mamy 
do czynienia z ogromną dziurą podatkową właśnie 
w obszarze podatku VAT. Głównym celem usta-
wy, którą rozpatrywała nasza komisja, jest przecież 
właśnie uszczelnienie podatku VAT i zwiększenie 
przychodów w jego zakresie. Zmiana, jeśli chodzi 
o procentową wartość pobieranego VAT, może być 
dokonana dopiero po satysfakcjonującym uszczelnie-
niu poboru podatkowego w tym zakresie. Takie jest 
oficjalne uzasadnienie Ministerstwa Finansów, choć 
na posiedzeniu komisji, jeśli dobrze pamiętam, nikt 
z senatorów takiego pytania nie zadawał.

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

Czarnobaj.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pan senator sprawozdawca powiedział, że obniże-

nie VAT do poziomu 22% będzie możliwie dopiero 
po uszczelnieniu…

(Senator Grzegorz Bierecki: Satysfakcjonującym.)
Tak, tak.
(Senator Grzegorz Bierecki: Po ocenie tego pro-

cesu uszczelniania.)
Czy w związku z tym nastąpi to po realizacji za-

powiedzi ministra Ziobry, że za oszustwa na VAT 
będzie można skazywać nawet na dożywocie?



50
31. posiedzenie Senatu w dniu 28 listopada 2016 r.

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

(senator G. Bierecki) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę…
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Grzegorz Bierecki: Bardzo dziękuję.)

Senator Bogdan Borusewicz:
Nie, nie, nie. Przepraszam. Ja mam pytanie. 

Oczywiście ja się zgadzam, jeżeli chodzi o nieuchron-
ność kary, tutaj z panem senatorem się zgadzam. Ale 
chciałem zapytać, co pan sądzi… Chciałem zapytać 
inaczej. Co pan sądzi o propozycji ministra Ziobry, 
żeby karać… żeby ta kara była łącznie z dożywociem?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Panie Marszałku, ale pan zna regulamin. Przecież 

pan senator sprawozdaje posiedzenie komisji doty-
czące tego projektu ustawy, a to nie jest zapis z tego 
projektu.

(Senator Bogdan Borusewicz: No ale ponieważ 
pan senator częściowo odpowiedział, więc chciałem 
zadać jeszcze konkretne pytanie, ale jak nie jest w sta-
nie na nie odpowiedzieć, to ja nie będę…)

Senator Grzegorz Bierecki:
Panie Marszałku, ja jestem w stanie odpowiedzieć, 

ale w zamian za kawę, którą mi pan zaoferuje w swo-
im gabinecie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister rozwoju 
i finansów.

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

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Paweł Gruza: Nie.)

Nie. Dziękujemy bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nie widzę…

(Senator Bogdan Borusewicz: Ja, ja.)
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę.

Pytanie pana senatora Czarnobaja dotyczyło tego, 
skąd wziąłem to 23%, prawda?

(Senator Leszek Czarnobaj: Nie, nie, Panie 
Senatorze. Czy to jest informacja pochodząca od 
rządu, czy…)

Panie Senatorze, to jest informacja publicznie 
dostępna. W trakcie debaty sejmowej pojawiły się 
takie… Zachęcam do sięgnięcia do stenogramów 
sejmowych.

(Senator Leszek Czarnobaj: A kto tak powiedział?)
(Senator Jadwiga Rotnicka: To padło w debacie.)
(Rozmowy na sali)
W debacie sejmowej, w stenogramach z debaty 

sejmowej przedstawiciele rządu…
(Senator Leszek Czarnobaj: Zaraz…)
Bardzo proszę.
Było pytanie pana marszałka Borusewicza o dzia-

łalność ministra Ziobry dla uszczelnienia podatku… 
uszczelnienia systemu poboru podatków…

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie. Ja pytałem 
o dożywocie, o to, kiedy pan minister Ziobro… Czy 
wtedy będzie, kiedy Ziobro wprowadzi dożywocie… 
Czy wtedy wprowadzicie…)

(Wicemarszałek Adam Bielan: Czy to jest postulat 
pana marszałka?) (Wesołość na sali)

(Senator Bogdan Borusewicz: Jakby to był postu-
lat, tobym się nie pytał.)

Pan pozwoli, Panie Marszałku, że odniosę się 
do tej poważnej części pańskiego pytania, do tej 
niepoważnej, humorystycznej części już nie muszę, 
bo, jak rozumiem, ona miała inny cel niż pytanie 
przecież…

(Senator Bogdan Borusewicz: No nie, nie… Panie 
Senatorze, minister Ziobro jest członkiem rządu i on 
poważnie to zaproponował, w związku z tym proszę 
nie mówić, że ja niepoważnie pytam.)

Panie Ministrze, sprawnie funkcjonujący wy-
miar sprawiedliwości, świadomość przestępców 
o nieuchronności kary jest fundamentem dobre-
go poboru podatków. Bez tych dwóch elementów, 
o których powiedziałem, trudno sobie wyobrazić, 
żeby sprawnie i skutecznie egzekwowany był po-
datek.

(Senator Grażyna Sztark: W Czechach łatwiej się 
płaci.)

Musi być świadomość, że za niepłacenie podatków 
należy się kara i ta kara jest nieuchronna.

(Senator Grażyna Sztark: Dla wszystkich?)
Co do jej surowości możemy dyskutować, ale naj-

ważniejsza jest nieuchronność tej kary.
(Senator Grażyna Sztark: Ale dla wszystkich?)
Tego elementu, Panie Marszałku, przez ostatnie 

8 lat nie zapewnialiście, stąd też tak ogromna skala 
wyłudzeń podatku VAT.
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Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pan marszałek Borusewicz, proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Dwa krótkie pytania. Sprawa uszczelniania VAT 

to nie jest tylko sprawa jednego resortu, to sprawa 
całego rządu. Tak? W związku z tym pytam: czy 
minister Ziobro konsultuje z wami swoje posunięcia? 
No, bo jednak propozycja dożywocia, czyli najwyż-
szej kary, za wyłudzenia VAT – propozycja mini-
stra sprawiedliwości – wywołuje moje zdziwienie. 
W związku z tym pytam, czy on to konsultuje. Czy 
tego typu działania są konsultowane?

I kolejne pytanie. Dotyczy ono tego, kiedy będzie 
elektroniczny system poboru VAT. Bo to było jedną 
z zapowiedzi.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, powiedział pan przed chwilą, że 

jednym z powodów nieobniżania podatku VAT jest 
to, że system dalej jest nieszczelny. Według mnie to 
takie trochę niesprawiedliwe. No, bo dlaczego zwykli 
obywatele mają cierpieć dlatego, że system jest nie-
szczelny? No, coś tutaj nie bardzo… Podwyższenie 
podatku 3 lata temu miało jasno skonkretyzowany cel. 
A tłumaczenie, że państwo nie obniżacie – chociaż 
wtedy nie szczędziliście nam krytyki – jest, jak dla 
mnie, trochę nie do przyjęcia.

I drugie pytanie. Mówił pan niejednokrotnie, rów-
nież w poprzednim punkcie, że wpływy budżetowe 
rosną m.in. dlatego, że ściągalność VAT jest większa. 
Czy w te wpływy budżetowe wpisaliście państwo 
sprytnie 9 miliardów przychodu w bieżącym roku 
z LTE plus zyski z Narodowego Banku Polskiego i to 
są te wpływy budżetowe, czy ja się mylę?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Ministrze, czy jeżeli w następnym roku 

w wyniku uszczelniania VAT, o którym państwo teraz 
mówicie, że to robicie, okaże się, że wpływy do budże-

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Marszałku, mam pytanie do przedstawiciela 
rządu, do pana ministra.

Z jakich powodów rząd nie zdecydował się obni-
żyć stawki VAT z 23% do 22%? Z jakich powodów?

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Paweł Gruza:

Powody są oczywiste. Jesteśmy w trakcie ho-
ryzontalnych zmian dotyczących uszczelnienia 
systemu VAT. Są prowadzone działania po stronie 
informatycznej, legislacyjnej, tak jak pan senator 
zauważył, a także po stronie prawa karnego, kar-
nego skarbowego. Jest to cały zespół działań, które 
mają na celu jakby zaadresowanie tego procederu 
z bardzo wielu, że tak powiem, kierunków… I ocze-
kujemy, że te działania przyniosą skutek dopiero 
na etapie spójności tych działań. Ja w tej chwili nie 
będę przedstawiał kolejnych działań, z jeszcze jednej 
dziedziny, że tak powiem, prawa czy gospodarki, 
które będą podejmowane, ale już niedługo te pro-
pozycje zostaną przedstawione w formie legisla-
cyjnej. I suma tych działań ma dać efekt powrotu 
do takiej skali luki podatkowej, jaką mieliśmy za, 
można powiedzieć, pierwszego PiS. Przez lata rzą-
dów poprzedniej koalicji luka vatowska, wyłudzenia 
VAT systematycznie rosły. A w tym roku tak się 
przypadkowo zdarza, że znowu maleją. Tak więc 
jesteśmy przekonani, że jeżeli będziemy kontynu-
ować te działania, dojdziemy do takiej efektywności 
VAT, jak to było 10 lat temu.

Przypominam, że podwyższenie stawki VAT bo-
dajże na przełomie 2010 r. i 2011 r. było przewidziane 
na 3 lata. Tak że od 2014 r. teoretycznie powinniśmy 
być w świecie 22% VAT, jeżeli chodzi o stawkę stan-
dardową, podstawową. A nie jesteśmy, właśnie ze 
względu na brak działań w zakresie uszczelniania 
odnośnie do wspomnianych wyłudzeń. Bo gdyby po-
przednie rządy wykonały prace domową i podjęły 
takie elementarne działania, jakie podjęły inne pań-
stwa, chociażby ościenne, także będące na naszym 
poziomie rozwoju czy skuteczności administracji, to 
prawdopodobnie bylibyśmy w stanie zejść z powro-
tem do 22%. Ale takie działania nie zostały podjęte 
i dlatego mamy stawkę standardową 23%. Dziękuję.
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(senator P. Florek) kwestii niezarejestrowania podmiotu jako podatnika 
VAT. Dzisiaj są dwa punkty, a mianowicie mówiący, 
że podatnik, podmiot składający wniosek o rejestrację, 
nie istnieje, oraz mówiący, że mimo podjętych udoku-
mentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania 
się z podatnikiem. Wówczas taki podatnik, i słusznie, 
nie jest rejestrowany jako podatnik VAT. Państwo pro-
ponujecie dopisanie jeszcze dwóch: mówiącego, że 
dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się 
niezgodne z prawdą, oraz mówiącego, że podatnik 
albo jego pełnomocnik nie stawiają się na wezwania 
organu podatkowego i organu kontroli skarbowej… 
no, jedno jakby pokrywa się z drugim. I legislator 
słusznie podnosi, że w tym trzecim i czwartym przy-
padku propozycja zakłada, że organ będzie mógł nie 
wpisać podmiotu i nie poinformować go. Czyli w wy-
niku jakiegoś błędu, niezgodności z prawdą podmiot 
nawet nie będzie miał drogi odwołania. W związku 
z tym w opinii legislatora jest powiedziane, że te dwa 
pierwsze punkty w zupełności wystarczają dla ochrony 
i uszczelniania systemu, a państwo proponujecie te dwa 
dodatkowe. Czy pan minister mógłby to skomentować? 
To jest pierwsze pytanie.

I drugie. My się umówiliśmy, Panie Ministrze, 
na posiedzeniu komisji, że pan minister przekaże na 
piśmie interpretację dotyczącą podwyższania opła-
ty za VAT, opłaty dla danego podatnika i tego, czy 
nie ma w tych nowych propozycjach zagrożenia, że 
powtórzy się kazus pana Kluski, a mianowicie, że 
najpierw z urzędu bierzemy pieniądze, a dopiero po 
5 latach sąd wydaje prawomocną decyzję, że jednak 
urząd nie miał do tego prawa. Czy pan minister może 
już coś wie na ten temat? Jeśli nie, to potwierdzę, 
że nadal bym chętnie otrzymał tę interpretację od 
pana ministra. Bo to jest bardzo ważny temat, aby 
w ramach uszczelniania, które jest istotne, nie wylać 
dziecka z kąpielą.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie ma.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Paweł Gruza:
Dziękuję.
Pierwsza sprawa: konsultacje z Ministerstwem 

Sprawiedliwości. Jeszcze nie zapoznałem się z do-
kumentami dotyczącymi tego procesu. Jestem umó-
wiony z wiceministrem sprawiedliwości, który ma 
pod swoją opieką temat wyłudzeń vatowskich. Moją 
intencją jest, aby elektronizacja poboru VAT czy 
elektronizacja zbierania dokumentów była troszecz-

tu będą mniejsze… Bo nie mamy żadnej pewności, że 
w następnym roku one nie będą mniejsze w porówna-
niu z wpływami w bieżącym roku. Czy w takim razie 
stawka 23% zostanie przedłużona również na następne 
lata? Tak państwo planujecie? Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku, Panie Ministrze, odniosę się do 

tego pytania, które zadał senator Florek. To jest w za-
sadzie konsekwencja jego pytania. W którym roku 
uszczelnicie państwo system poboru podatku – mam 
tu na myśli te sprawy związane z wyłudzaniem VAT 
– na tyle, że będzie można wrócić do wspomnianej 
stawki podstawowej?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Właściwie już częściowo moje pytania zostały 

wyczerpane, ale ja może zapytam w ten sposób… 
Bo pan minister mówi o haśle uszczelnienia i stąd też 
przedłużenie podwyżki VAT. A przecież w kampa-
nii wyborczej to hasło uszczelnienia systemu podat-
kowego było jednym z ważniejszych. Stąd też moje 
konkretne pytanie: jakie efekty w ciągu tego roku to 
uszczelnianie dało? Jakie wymierne korzyści w ciągu 
roku mamy z realizacji tego hasła?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj jeszcze raz, tak? Nie…
(Senator Leszek Czarnobaj: Tak, tak, ale ja jeszcze 

nie…)
Przepraszam.
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, ja 

jeszcze nic nie mówiłem w tej debacie. To w poprzed-
niej.)

Zrozumiałem, że nie. Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, Panie Ministrze, ja wracam do 

kwestii, którą nasz legislator podniósł, a mianowicie 
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(podsekretarz stanu P. Gruza) stać z tego w sposób nie do końca zgodny z celem 
legislacyjnym.

Jakie są dzisiaj efekty tego uszczelniania? Myślę, 
że pod koniec roku przygotujemy pewien raport poka-
zujący, co się wydarzyło i jakie są tego efekty. Trudno 
kwantyfikować poszczególne zmiany w odniesieniu 
do ich efektu fiskalnego, niemniej pewna suma tych 
działań na pewno zostanie opisana i zanalizowana. 
Jesteśmy na takim etapie, że część tych zmian jest 
w pewnym sensie w połowie drogi. Czekamy na ich 
pełną, że tak powiem, implementację, czego najlep-
szym przykładem jest JPK, który został zaaplikowany 
części tych największych podmiotów. Będą jeszcze 
kolejne fazy wdrażania mniejszych przedsiębiorców 
do tego systemu, co da kolosalny efekt wyjściowy, 
bo taka właśnie jest natura tego akurat rozliczenia.

Tak byłem zasłuchany w debatę dotycząca kwoty 
wolnej, kwoty zmniejszającej podatek, że nie byłem 
w stanie ustalić, Panie Senatorze, sprawy pana Kluski, 
ale pamiętam o niej i na pewno odpowiem.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Ministrze, co prawda częściowo pan już 
odpowiedział, że pod koniec roku zostanie to podli-
czone, ale chciałbym spytać, czy macie przynajmniej 
jakieś szacunki. Bo przecież wiemy z prasy, z me-
diów, że wcześniej – czy w 2015 r., czy w 2014 r. – też 
były wykrywane afery dotyczące wyłudzeń VAT. Te 
kwestie nie są znane od dzisiaj, w związku z tym mnie 
by interesowało przynajmniej to, czy widać różnicę 
w wykrywalności lub w szczelności. Bo wcześniej 
też były znane afery dotyczące wyłudzania VAT i też 
pociągano osoby wyłudzające do odpowiedzialności, 
do zwrotu podatku.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Paweł Gruza:
Panie Senatorze, w tym momencie nie jestem 

w stanie przedstawić wiążącej informacji na temat 
różnicy pomiędzy ściągalnością w roku 2015 i 2016. 
Jeszcze trwa rok 2016. Zbliżamy się do tej dyskusji. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj.

kę zsynchronizowana z potrzebami służb wymiaru 
sprawiedliwości w przypadkach, gdy jest potrzeba, by 
zasilić te służby odpowiednią bazą dokumentacyjną. 
I mamy na uwadze ten aspekt, żeby te sprawy były 
skoordynowane. Oczywiście, że tak.

Było jeszcze pytanie o elektronizację VAT. 
Elektronizacja VAT to jest bardzo szerokie pojęcie. 
Na pewno mamy w perspektywie doprowadzenie do 
stanu, że jednolity plik kontrolny będzie obejmował 
dostatecznie szeroki zakres podmiotów, będzie repre-
zentował dostatecznie szeroką populację transakcji, 
tak abyśmy mogli faktycznie dokonywać skutecznych 
analiz i znajdować karuzele w ramach tej bazy da-
nych. Równolegle będą się toczyć analogiczne analizy 
na poziomie przepływów finansowych i będą miały 
miejsce inne działania związane np. z elektronizacją 
czy z automatyzacją zaciągania danych z kas fiskal-
nych. Tych procesów elektronizacji VAT jest dosyć 
dużo, w związku z tym trudno mówić o jednej kon-
kretnej dacie, po której będziemy mogli powiedzieć, 
że nasz VAT jest zelektronizowany. Już abstrahuję od 
tego, że nie znam kraju z w pełni zelektronizowanym 
VAT ani w Europie, ani poza granicą Unii.

Jeżeli chodzi o rosnące dochody budżetowe, to 
na pewno nie mówimy tutaj o dochodach z LTE czy 
z innych takich jednorazowych, niepewnych źródeł, 
jak chociażby wpłata z zysku NBP, która jest, że tak 
powiem, nieprogramowalna budżetowo.

Kolejna kwestia to stawka 23%. Czy możemy dzi-
siaj to wszystko określić? Oczywiście, że nie, jest to 
sprawa otwarta. Tak jak mówiłem, mamy teraz to 
dwuletnie okienko. Przez ten czas planujemy jeszcze 
utrzymać 23%, ale jeżeli te działania będą skuteczne, 
to myślę, że ten temat zostanie ponownie otwarty. 
I w ten sposób odpowiadam też na pytanie, w którym 
roku przejdziemy na stawkę 22%. To także jest tak 
jakby zależne od… Ale abstrahując od tego, muszę 
powiedzieć, że czeka nas też, tak jak mówiłem pod-
czas posiedzenia komisji, przyjrzenie się technice 
definicji zakresu stawek VAT, która jest niedoskonała, 
i to od wielu lat. Poprzednio było to apdejtowane czy 
zmieniane w 2011 r. Wtedy też nie wykorzystano 
szansy przejścia na innego typu legislacyjne syste-
my określania zakresu stawek VAT w odniesieniu 
do konkretnych towarów. Mamy do czynienia z taką 
sytuacją, że podatnicy, mimo że towar jest znany, 
dostają sprzeczne odpowiedzi od służb, od urzę-
dów statystycznych. Tak więc te kwestie na pewno 
mamy na uwadze. Chcemy te problemy rozwiązać 
tak, żeby ułatwić prowadzenie działalności gospodar-
czej przedsiębiorcom, ale jednocześnie mamy też na 
uwadze pewne wynaturzenia czy nadużycia. Tu także 
zdarzają się sytuacje, w których obniżona stawka daje 
pewne pole do popisu. Podatnicy też potrafią korzy-
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Wicemarszałek Adam Bielan:

Senator Czerwiński.

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

ja bym wrócił do pytania o efekty uszczelniania VAT. 
Prosiłbym o odpowiedź na piśmie – przypuszczalnie 
teraz nie jest pan w stanie tego przedstawić – jakie 
były wpływy z VAT w ujęciu kwartalnym w roku 
2016, w I, II i III kwartale, w stosunku do wpływów 
w roku 2015. Jaka jest tu różnica na plus? Chodzi o to, 
żebyśmy mogli stwierdzić, które z podejmowanych 
przez nas przedsięwzięć legislacyjnych przyczyniły 
się do wzrostu ściągalności VAT. Poproszę o odpo-
wiedź na piśmie.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku, jako że to pytanie jest zbieżne 

z moim pytaniem, to ja również poproszę o odpowiedź 
na piśmie, o którą prosił pan senator Czerwiński.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dobrze.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, w komisji gospodarki narodowej 

pracowaliśmy nad ustawami, które mają uszczelnić 
system i zwiększyć ściągalność VAT. Czy potwier-
dzi pan to, że w ubiegłym roku wpływy z podatku 
VAT były o 8 miliardów wyższe i że rzeczywiście 
wynikały one z przedsięwzięć uszczelniających po-
dejmowanych w 2015 r. jeszcze przez poprzedni rząd?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Panie Ministrze, dlaczego uchyla się możliwość 

stosowania rozliczeń kwartalnych dla podatników 
innych niż mali podatnicy? Dlaczego przewiduje się 
brak możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych 
w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia dzia-
łalności, jak to było do tej pory?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Na pewno?

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku, Panie Ministrze, przepraszam, 
nie zadałem tego pytania podczas posiedzenia komi-
sji. Jest to pytanie właściwie techniczne. 

W art. 1 pkt 22 noweli wprowadzacie państwo 
bardzo dobrą propozycję w zakresie uprawnienia do 
zwolnienia z opodatkowania. Jest to zmiana ze 150 ty-
sięcy zł na 200 tysięcy zł. To ruch w bardzo dobrym 
kierunku. Z tym że pan legislator pisze, że Polska 
jest na razie upoważniona do zwolnienia w zakresie 
VAT do 30 tysięcy euro. Wystąpiliśmy o zgodę na 
40, co pozwoli na… Nie ma jeszcze decyzji Rady. 
Czy istnieją jakiekolwiek obawy, że będziemy… Czy 
są przecieki, że w tym zakresie będzie pozytywna 
opinia?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Paweł Gruza:
Mamy przecieki, chociaż w kontekście VAT to 

może źle brzmi. Podobno 21 listopada była wyda-
na taka decyzja. Jest ona jeszcze nieopublikowana. 
W czasie publikacji wszystko będzie zgodne… Będzie 
pozwolenie Komisji Europejskiej.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Panie Ministrze, zgrupujemy kolejne pytania, bo 

senatorowie mogą je zadawać w nieskończoność.
Pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Panie Ministrze, ustawa ma na celu, zgodnie z uza-

sadnieniem jej projektu, wprowadzenie rozwiązań 
mających poprawić ściągalność podatku od towarów 
i usług. W ramach tych rozwiązań – wczytuję się w to 
– „obejmuje mechanizmem odwróconego obciążenia, 
gdy nabywca, a nie dostawca rozlicza podatek VAT, 
wybrane transakcje, których przedmiotem jest świad-
czenie usług budowlanych przez podwykonawcę”. 
Czy mógłby mi pan rozjaśnić, jakie to są transakcje 
i dlaczego akurat one są ważne dla uszczelnienia sys-
temu? To pierwsze pytanie.

Drugie. Mówi się tu tak: „transakcje, których 
przedmiotem są procesory, jeśli łączna wartość 
transakcji przekracza 20 tysięcy zł”. Prosiłbym o roz-
szerzenie tego punktu. „Transakcje, których przed-
miotem są określone towary z kategorii złota, srebra 
i platyny”. Poproszę też o kilka słów na temat tego 
punktu. Dziękuję.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Paweł Gruza: Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, 
że… Przepraszam, Panie Marszałku.)
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(wicemarszałek A. Bielan) eksportu. Stąd jest ten limit. I to jest jakby odpowiedź 
na to, że jest to wprowadzenie anomalii do systemu. 
I tu się jakby zgadzamy. 

Kolejna rzecz – złoto, srebro, platyna. No, jest to 
rozszerzenie, bo przypominam, że złoto inwestycyj-
ne także jest objęte stawką 0%. A więc są to jakby 
działania zakomunikowane przez KS, na które w ten 
sposób odpowiadamy. Tak jak mówiłem na posiedze-
niu komisji, te działania są doraźne. Podejmujemy też 
działania systemowe, które może w dalszej perspek-
tywie pozwolą, że tak powiem, wyjść z tej anomalii.

Kolejna rzecz. Czy wystąpił wzrost dochodów 
w 2015 r.? Przyznam się, że nie pamiętam. Wiem, że 
w jednym z lat wystąpił efekt przesunięcia księgowa-
nia zwrotu VAT z jednego roku na drugi, z grudnia 
na styczeń, co spowodowało pozorne jakby skokowe 
uszczelnienie systemu. Nie wiem, czy to dotyczyło 
2015, czy 2014 r. – chyba 2014 r., ale musiałbym to 
sprawdzić. Odpowiem na piśmie.

Dlaczego likwidujemy kwartalne rozliczenia? 
Kwartalne rozliczenia likwidujemy ze względu na to, 
że życie karuzel podatkowych jest krótkie. Żonglując 
terminami zeznań różnych podmiotów – podmiotów 
występujących o zwrot po miesiącu działalności ver-
sus podmiotów raportujących podatek należny w koń-
cu kwartału – dochodzimy do sytuacji jakby dziury 
i luki w danych, co powoduje ułatwienie w uzyskaniu 
nienależnych zwrotów. I to jest jakby oczywiste, to 
oczywisty problem. W dobie elektronizacji i informa-
tyzacji nie ma problemu, żeby tego typu raportowanie 
odbywało się w cyklu miesięcznym.

Jeżeli chodzi o współpracę międzynarodową, to 
tak, wydaje mi się, że ta współpraca mogłaby być jak-
by głębsza czy pełniejsza, niemniej jednak to jest też 
kwestia maksymalizacji efektu wysiłku. Uważamy, 
że działania robione wewnątrz, naszymi siłami będą 
miały lepszy efekt niż próba otwierania kanałów dys-
kusji i wspólnych działań na poziomie międzynaro-
dowym. Wiem, że jest jakieś zacieśnienie współpracy 
pomiędzy Rumunią i Bułgarią. Zobaczymy, jak to 
zadziała, i może wykorzystamy te doświadczenia.

Było jeszcze pytanie dotyczące… Czy komisja się 
zgodziła… Na to chyba już odpowiadałem.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Skoro pan nie pamięta, to pewnie nic ważnego.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Paweł Gruza: Dziękuję.)
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane 
przez pana senatora Czerwińskiego oraz przez pana 
senatora Zientarskiego.

(Senator Mieczysław Augustyn: I moje.)

Pan senator Rulewski. Wiedziałem, że…
(Senator Wiesław Dobkowski: Nie można go po-

mylić…)

Senator Jan Rulewski:
Pan marszałek robi to z życzliwości dla mnie.
Wiadomo, że VAT to nie jest pojęcie zamknięte 

tylko w granicach Polski i że właśnie przy przekra-
czaniu granic Polski… Jakie są formy współpracy 
w zakresie zwalczania przestępczości, po jednej i po 
drugiej stronie, w innych krajach europejskich? Jak 
działa ta policja, czy działa w ogóle? Czy są wymie-
niane na bieżąco informacje z wszystkimi krajami, 
czy nie? Mówię o Unii Europejskiej.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy jeszcze są jakieś zgłoszenia? Na pewno nie?
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Paweł Gruza:
Pierwszy zestaw pytań dotyczy odwróconego 

VAT. Tak jak mówiliśmy w komisji, odwrócony VAT 
jest anomalią w systemie vatowskim. Co do zasady, 
nie powinno się wprowadzać tego typu anomalii, dla-
tego decyzja o tym, że dana grupa produktów czy 
dana grupa usług jest objęta odwróconym VAT, jest 
determinowana informacją zwrotną z kontroli skarbo-
wych, które prowadzimy. One nas informują o pilnej 
potrzebie zaadresowania danej konkretnej grupy pro-
duktowej czy usług. W związku z tym, jeżeli dzisiaj 
proponujemy odwrócony VAT w przypadku podwy-
konawców budowlanych, to jest to efekt komunika-
cji naszych służb z merytorycznym departamentem. 
I stąd ta propozycja. Ona będzie jeszcze doprecyzo-
wana w różnego typu dokumentach czy instrukcjach. 
Podobne działanie miało miejsce w przypadku po-
przednich nowelizacji – dotyczyło to elektroniki – 
kiedy też wyszliśmy naprzeciw postulatom branży, 
żeby zaadresować jakieś szczegółowe pytania, które 
często się nie nadają na etap legislacji. Jeżeli mówi-
my o procesorach i transakcjach powyżej 20 tysięcy, 
to… No, taki jest właśnie, że tak powiem, skutek tej 
anomalii, że transakcja krajowa nagle dostaje przy-
miotu transakcji eksportowej 0%. A więc, żeby nie 
wylać dziecka z kąpielą, musimy wprowadzić taki 
limit. Chodzi o to, żeby konsument prywatny, który 
nabywa procesory, nie miał możliwości skorzystania 
z odwróconego obciążenia i żeby transakcja, która jest 
krajowa i dotyczy konsumpcji, nie miała wymiaru 
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(wicemarszałek A. Bielan) wilną, a więc działania, za które osoby te ponoszą 
winę i które wynikają z niefachowego wykonywania 
ich obowiązków zawodowych. Ta odpowiedzialność 
w żadnej mierze nie wiąże się z rzetelnością czy fa-
chowością pełnomocnika. Poprawkę wykreślającą 
zapisy dotyczące tej solidarnej odpowiedzialności 
pełnomocników zgłaszam.

Przy okazji chciałbym zwrócić uwagę na jesz-
cze jeden element. I pan minister, i senator Bierecki 
wskazywali na to, że teraz mają miejsce sytuacje 
nadzwyczajne związane z zapobieganiem wyłudza-
niu VAT, że są wprowadzone nowe przepisy. Chcę 
przypomnieć obecnym tu paniom i panom senato-
rom, że to właśnie z inicjatywy Senatu… To tu, w tej 
Izbie, podjęto działania związane z odwróconym VAT 
i z solidarną odpowiedzialnością. To były uregulowa-
nia, które zostały przyjęte; one są ujęte w tej ustawie, 
którą dzisiaj omawiamy. To były sprawy, na które 
zwracaliśmy uwagę: wyłudzanie VAT przy okazji 
handlu prętami stalowymi, stalą generalnie, czy róż-
nego rodzaju metalami kolorowymi. Krok po kro-
ku tam, gdzie pojawiali się przestępcy wyłudzający 
VAT… Wprowadzaliśmy przepisy, traktując zasadę 
odwróconego VAT i solidarnej odpowiedzialności 
jako mechanizmy wyjątkowe, które nie są co do za-
sady związane z systemem VAT, ale należy je wpro-
wadzać tam, gdzie dochodzi do wyłudzeń.

Dzisiaj państwo wprowadzacie odwrócony VAT 
i solidarną odpowiedzialność na kolejne obszary, 
gdzie także pojawiają się ci przestępcy, a więc np. 
na obszary związane z robotami budowlanymi, nie-
którymi produktami spożywczymi – tu chyba naj-
ważniejszy jest olej rzepakowy – itd. To są pozytywne 
działania, ale nie można z tego czynić jakiejś sytuacji 
nadzwyczajnej i wyjątkowej, bo, jak mówię, taki me-
chanizm został wprowadzony w poprzedniej kadencji 
i jest kontynuowany. Gdybyśmy w tej chwili, w tym 
czasie, obecnie mówili o nadzwyczajności, to pod-
ważaliśmy także zaangażowanie wielu pracowników 
ministerstwa, którzy przecież te sprawy prowadzą 
od lat, angażują się, przygotowują przepisy, pracują 
nad tym wszystkim. Tam się niewiele zmieniło, ci 
ludzie pracowali nad tymi sprawami wspólnie z nami, 
a teraz to kontynuują. Mówienie o jakiejś wielkiej re-
wolucji byłoby po prostu niesprawiedliwe w stosunku 
do ludzi, którzy nad tymi sprawami pracowali.

Chcę także powiedzieć – może niewiele osób 
o tym wie – że niektóre nasze doświadczenia związa-
ne z odwróconym VAT czy z solidarną odpowiedzial-
nością były także podpatrywane i przyjmowane przez 
naszych sąsiadów, np. przez Niemców. Te działania 
były prowadzone, przynosiły efekty i mam nadzieję, 
że przyniosą kolejne dobre rozwiązania.

Trzeba także pamiętać o tym, że przestępcy po 
prostu przeskakują z produktu na produkt, jeśli tylko 
widzą lukę, możliwość działania. Mam nadzieję, a na-

Oraz pana senatora Augustyna.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Kleinę.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Do tej ustawy chciałbym złożyć 2 poprawki, które 

krótko omówię. Poprawka nr 1 dotyczy wysokości 
podatku VAT. Ten VAT podwyższony, wynoszący 
23%, wygasa z końcem grudnia tego roku. Tak też 
się umawialiśmy, że będzie on obowiązywał właśnie 
do końca 2016 r. Myślę, jestem o tym przekonany, 
że tak samo traktowali ten VAT przedsiębiorcy. Oni 
uważali, że ten podatek w wersji podstawowej będzie 
obowiązywał od 1 stycznia roku 2017. Tym łatwiej 
było uwierzyć w to, iż podatek VAT wróci do dawnej 
wysokości, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo kryty-
kowało tę naszą decyzję, kiedy to podnosiliśmy po-
datek VAT. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości 
uważali, że to będzie decyzja nieskuteczna, nie da 
oczekiwanego efektu, czyli wzrostu dochodów z po-
datku VAT. Składam poprawkę, która eliminuje pod-
wyżkę zaproponowaną przez Prawo i Sprawiedliwość 
na lata następne.

Druga moja propozycja dotyczy kwestii pełno-
mocnictwa. Ta sprawa była podnoszona na posiedze-
niu komisji, minister odnosił się do tej sprawy. Na 
ten problem zwrócili uwagę radcy prawni. Chodzi 
o zapis, który wprowadza odpowiedzialność solidarną 
pełnomocnika za zobowiązania podatnika powsta-
łe w ciągu 6 miesięcy od dnia rejestracji. Ta zasada 
jest sprzeczna z zasadą i instytucją pełnomocnictwa. 
Pełnomocnik działa w imieniu klienta i na jego ra-
chunek, w związku z czym ponosi odpowiedzialność 
tylko za swoje działania, i to te zawinione. Tutaj wpro-
wadza się instytucję, w ramach której pełnomocnik 
miałby odpowiadać nawet za te zobowiązania, które 
powstaną po wygaśnięciu stosunku pełnomocnictwa. 
Pełnomocnik nie ma przecież możliwości kontrolo-
wania działalności podatnika i nigdy nie ponosi za 
tę działalność odpowiedzialności. Dotyczy to nie 
tylko profesjonalnych pełnomocników, czyli praw-
ników, radców prawnych, adwokatów, którzy mają 
obowiązkowe ubezpieczenia, ale także każdej osoby, 
której zostanie udzielone pełnomocnictwo do złożenia 
zgłoszenia rejestracyjnego. Osoba taka może nie mieć 
żadnego doświadczenia w takiej sprawie, może nawet 
nie wiedzieć, w jakim zakresie jej mocodawca będzie 
prowadzić dalszą działalność. Nawet ubezpieczenia 
profesjonalnych pełnomocników nie obejmują tego 
rodzaju odpowiedzialności. Ubezpieczenia, które 
mają doradcy podatkowi, adwokaci, radcy prawni 
czy księgowi, obejmują tylko odpowiedzialność cy-
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(senator K. Kleina) „sukcesu gospodarczego” Jamajki na przełomie lat 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych mówili tak: „Jest 
nam całkiem nieźle. Mamy 50% dochodu per capita, 
który jest w Stanach Zjednoczonych”. No ale co po-
stanowili? Jacyś tam Amerykanie będą mieli więcej 
od nas? Nie, my musimy mieć więcej. Powiedzieli: 
„Dlaczego to amerykańskie firmy mają inwestować? 
Oprzyjmy się na naszym kapitale”… itd., już nie będą 
powtarzał tego wszystkiego, bo czasu mi zabraknie. 
No, wypisz, wymaluj nasz „odpowiedzialny rozwój”. 
I wiecie państwo, jak się skończył ten odpowiedzial-
ny rozwój połączony z takimi rozwiązaniami, jak 
wy wprowadziliście? Dzisiaj Jamajka ma 1/10 do-
chodu per capita w stosunku do dochodu w Stanach 
Zjednoczonych. Tak się kończą mrzonki. I dlatego, 
kończąc ten wątek mrzonek, przejdę do dwóch uwag 
dotyczących tej ustawy.

Mianowicie pan legislator wniósł uwagę, o którą 
pytałem tu pana ministra, a która była podnoszona na 
posiedzeniu komisji. Chodzi o wykreślenie podatnika 
z rejestru. I do tej pory były dwa punkty. Pierwszy: 
podatnik wnosi o rejestrację, ale nie istnieje. No, to 
oczywista oczywistość, jak mówi klasyk: nie istnie-
je – nie może być podatnikiem. I drugi punkt: mimo 
podjętych udokumentowanych – czyli to jasny, czytel-
ny zapis w przepisie prawa – prób nie ma możliwości 
skontaktowania się z podatnikiem, podmiotem wno-
szącym o rejestrację, albo jego pełnomocnikiem. To 
oczywiste: krótko mówiąc, unika kontroli, unika roz-
mowy z instytucjami skarbowymi, unika wyjaśnienia 
sytuacji – okej, trzeba go skreślić bez powiadomienia. 
No ale dopisano jeszcze dwa punkty. I co pisze pan 
legislator? Jeżeli dopisuje się coś takiego, że gdy dane 
podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się nie-
zgodne z prawdą, to się nie powiadamia podatnika, 
tylko urzędnik wykreśla tego podatnika, bo uznał, 
że dane są nieprawdziwe… A jak ten urzędnik się 
pomylił, to co? No nic, powiemy: sorry, panie Kluska 
– tutaj kazus pana Kluski przywołuję – znowu nam 
nie wyszło. A pkt 4 w tymże samym ustępie mówi, 
że podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na 
wezwanie organu podatkowego lub organu kontroli 
skarbowej. Znowu nie ma powiadomienia. No a co 
będzie, gdy faktycznie z różnych względów nie moż-
na dotrzeć? Przecież jest ten zapis, że urząd musi 
udowodnić, że podatnik unika tego skontaktowania 
się. Tak więc znowu stawiamy na uprzywilejowanej 
pozycji urząd i urzędnika, który wie lepiej od pol-
skiego podatnika. Ja oczywiście podpisuję się pod 
wszystkimi działaniami, które uszczelniają system, 
ale podpisuję się również pod wszelkimi wątpliwo-
ściami zawiązanymi z daniem urzędnikom kompeten-
cji ponad miarę i bez takowej potrzeby. Bo urzędnik 
– przepraszam wszystkich urzędników – jak świat 
światem, nie tylko w Polsce, jak coś można zinterpre-
tować dla własnej wygody i na własną korzyść różnie 

wet pewność, że w tym miejscu uda się to uszczelnić, 
ale w innym miejscu, którego dzisiaj nie jesteśmy 
nawet w stanie określić, może pojawić się inny prze-
kręt. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj.

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

Szanowni Państwo!
Wszystko, co jest związane z uszczelnianiem VAT, 

w ogóle z uszczelnianiem systemu podatkowego, jest 
przedsięwzięciem godnym pochwały. Myślę, że do-
żyjemy kiedyś takich czasów, że również w Polsce 
mottem będzie to, co często mówią Amerykanie: są 
dwie rzeczy pewne – płacenie podatków i śmierć. 
Chociaż kiedy czytam o tym, jak prezydent elekt po-
stępował z płaceniem podatków, to zaczynam mieć 
wątpliwości co do tej zasady. Ale wróćmy do polskiej 
rzeczywistości.

Pamiętacie państwo – powiedział o tym pan sena-
tor Kleina – ileście tu łez wylewali, kiedy ze względu 
na okoliczności, ze względu na kryzys i europejski, 
i światowy, ze względu ratowanie budżetu stawka 
VAT była podnoszona z 22% na 23%. Słusznie, bo 
taka była wasza rola, ale nie było minuty spokoju… 
Słyszeliśmy, jak to Platforma Obywatelska razem 
z PSL łupią polskich podatników.

Wobec dzisiejszego wzrostu konsumpcji i dzięki 
uszczelnieniu… Chyba istnieją okoliczności, które 
sprzyjają temu, abyście państwo powrócili do staw-
ki VAT na poziomie 22%. Ale ja wiem, jak to bę-
dzie. Zwracam się teraz szczególnie do senatorów 
z Dolnego Śląska: pamiętacie państwo, ile było krzy-
ku na temat wprowadzania podatku miedziowego? 
Mam nadzieję, że w budżecie, który do nas trafi, 
zaplanowaliście państwo wykreślenie i podatku le-
śnego, i podatku miedziowego. No, podatku VAT, 
jak widzę, chyba nie… No bo trzeba sobie jasno po-
wiedzieć: obietnice bez pokrycia kosztują. I kiedy 
dzisiaj czytam historie rozwoju wielu krajów, poka-
zujące, kto, kiedy, jak, dlaczego się rozwijał… No, 
muszę państwu powiedzieć, jaka jest informacja. Nie 
napotkałem jeszcze opracowania pokazującego, że 
zwiększano nadmiernie wydatki państwa i ono osią-
gnęło sukces. Nie napotkałem kraju, w którym głosi 
się, że oto narodowy kapitał jest lepszy od kapitału 
międzynarodowego. Chcę państwu powiedzieć, że 
ostatnio przeczytałem opracowanie na temat Jamajki. 
Bardzo ciekawe opracowanie, polecam. Autorzy tego 
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(senator L. Czarnobaj) która niesie pomoc prawną, ale jest też osobą, która 
współdziała, czyli osobą prawną, oczywiście dotyczy 
to poszczególnych adwokatów i aplikantów adwo-
kackich, którzy stanowią adwokaturę, ma wpływ na 
współdziałanie i stanowienie prawa. Stąd też moje 
wystąpienie jako adwokata, wprawdzie niewykonu-
jącego zawodu, ale adwokata, w moim przekonaniu 
jest tu konieczne.

Proszę państwa, to jest tak, jakby obrońca czy peł-
nomocnik, który reprezentuje i działa w interesie – co 
było tu podkreślone, to jest oczywiste – swojego mo-
codawcy, ale też w imieniu i na jego rzecz…. Przecież 
on nie ma możliwości weryfikacji informacji, które 
uzyskał od swojego klienta. Jeśli on wystąpi w imie-
niu klienta o zwrot VAT, a później się okaże, że to jest 
niesłuszne, to on będzie odpowiadał. Proszę państwa, 
o co tu chodzi? Tu chodzi chyba o to, bo nie ma innego 
wytłumaczenia, żeby wyeliminować fachową pomoc 
prawną w tego rodzaju sytuacjach, wyeliminować 
pełnomocników. Jaki pełnomocnik – pytam – podej-
mie się sprawy, jeśli on ma współodpowiadać razem 
ze swoim mocodawcą, solidarnie? Tak jak tu mówił 
senator Kleina, jest ubezpieczenie, ale od działań i zo-
bowiązań w stosunku do klienta. Jeśli uchybi, czyli 
nie wniesie w terminie, nie stawi się na rozprawę, nie 
złoży odpowiedniego pisma, to odpowiada, ale nie 
za inne działania. Do tego konsekwencje finansowe. 
To jest dla mnie jako adwokata, pełnomocnika rzecz 
zupełnie niezrozumiała. Tu się jakby kształtuje taki 
obraz, że adwokat czy pełnomocnik to jest wspólnik 
tej drugiej osoby, która działa – może się tak zdarzyć, 
nawet bardzo często – w niecnym zamiarze. Ale on 
nie jest wspólnikiem! On jest pełnomocnikiem! A od-
powiedzialność, również finansową, może ponosić 
wyłącznie mocodawca, a nie pełnomocnik.

Podkreślam, że to jest, proszę państwa, jakieś 
kompletne kuriozum, które, jak mówię, ma na celu 
chyba pozbawienie pomocy prawnej tych osób, które 
będą walczyć z fiskusem – bardzo często w słusznej 
sprawie, choć nie zawsze, to jest oczywiste. I podkre-
ślam: tu absolutnie nie może być tej odpowiedzialno-
ści… Dlatego też proszę, apeluję: proszę zastanowić 
się nad tego rodzaju konstrukcją, bo ona łamie – tak 
uważam – podstawowe prawa osoby chcącej, zgod-
nie z ustawą, mieć swojego pełnomocnika, którego 
przecież nie zawsze musi wtajemniczyć we wszystkie 
sprawy.

Dlatego też ta poprawka – oczywiście poza istotą 
rzeczy, o której mówił tutaj pan senator, czyli poza 
sprawą nieprzedłużania tej stawki… No, to jest spra-
wa podstawowa. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.

rozumianą, to, o czym chcę państwa zapewnić, tak 
zrobi. Stąd też kraje, które coś takiego robią, mają ja-
sno i czytelnie w ustawie napisane: tak, tak i tak. A tu 
się pisze, że „okażą się niezgodne z prawdą”… Jaką 
prawdą? Obiektywną? Inną? W związku z tym skła-
dam poprawkę, żeby zostawić to w tym zakresie tak, 
jak jest, co podnosił nasz legislator. Panie Marszałku, 
składam poprawkę zmierzającą do wykreślenia tych 
dwóch punktów.

I na koniec to, o co pytałem pana ministra na po-
siedzeniu komisji, podczas debaty, a teraz jeszcze raz 
muszę to powiedzieć. To bardzo ważna sprawa. To 
nie wynika z mojego doświadczenia, bo ja nie pro-
wadzę żadnej firmy, ale mam wielu kolegów, którzy 
prowadzą firmy, i oni pytają mnie wprost – stąd też, 
Panie Ministrze, taka moja może troszkę zbyt duża 
dociekliwość – czy te przepisy nie wprowadzają takiej 
oto sytuacji, że urzędnik wyda decyzję, złupią tego 
gościa, a po 5 latach okaże się, że to nieprawda. W po-
przednim systemie obowiązywał zapis stanowiący, że 
można dochodzić kwot do zapłacenia przez podatnika 
po prawomocnej decyzji sądu. Wtedy to ja rozumiem. 
Jeżeli macie państwo wiarę w niezawisłość sądów, 
to zrozumiałe jest to, że taki zapis jest, będzie i bę-
dzie on należycie chronił podatników przed błędami 
przy wydawaniu decyzji związanych z podatkami. 
Dziękuję bardzo.

(Senator Krystian Probierz: Po 10 latach.)
Wiem, że urzędnik wyda szybciej.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ja chciałbym w sposób zdecydowany poprzeć po-

prawkę pana senatora Kleiny, która dotyczy zupełnie 
dla mnie kuriozalnej konstrukcji prawnej, mianowicie 
współodpowiedzialności pełnomocnika za działania 
swojego mocodawcy.

Proszę państwa, jestem świeżo po zjeździe, 
Krajowym Zjeździe Adwokatury, na którym to zjeź-
dzie wystąpił prezydent Rzeczypospolitej, podkreśla-
jąc bardzo szeroko rangę tego zawodu…

(Głos z sali: Brawo.)
…i potrzebę pełnomocnictwa w wykonywaniu 

jego ustawowej funkcji. A ustawowa funkcja to nie 
jest taka, o jakiej tu wiceminister sprawiedliwości 
Warchoł niedawno mówił, bo mówił o tym, że to 
jest pomocnik oskarżonego. Nie. Adwokat zgodnie 
z art. 1 ustawy o adwokaturze jest nie tylko osobą, 
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Komunikaty. Głosowania

(wicemarszałek A. Bielan) Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Bierecki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja na swym posiedzeniu w dniu 28 listopada 

po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty 
nad ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – 
Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
– druk nr 327 – poparła wnioski zawarte w pkcie II 
ppktach 2, 8, 10 zestawienia wniosków i wnosi o ich 
przyjęcie przez Senat. Bardzo dziękuję.

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

pana senatora Leszka Czarnobaja, o przedstawienie 
wniosków popartych przez mniejszość komisji.

Senator Sprawozdawca 
Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
W imieniu mniejszości chciałbym prosić państwa 

o poparcie poprawek, które można podzielić na trzy 
grupy: 1, 7 i 14…

(Głos z sali: Macie to załatwione.)
(Rozmowy na sali)
Wreszcie po północy ktoś zrozumiał, no kurczę, 

brawo. (Wesołość na sali) Eureka!
(Senator Robert Mamątow: Sprawozdawca zro-

zumiał.)
(Senator Jarosław Rusiecki: Pytanie, czy pozy-

tywnie, czy negatywnie…)
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę o spo-

kój, proszę państwa, bo musimy wysłuchać pana se-
natora i przystąpić do głosowań.)

Poprawki nr 3, 4, 5, 9, 11, 12 i 13 oraz poprawkę 
nr 6… Głównym elementem tych poprawek jest danie 
państwu szansy uchwalenia ustawy, która realizuje 
wnioskowaną kwotę wolną od podatku w kwocie 7 ty-
sięcy 600 zł dla wszystkich… Oraz są poprawki, które 
porządkują kwestię interpretacji indywidualnych.

(Senator Jarosław Rusiecki: …których Platforma 
przez 8 lat nie uchwaliła.)

(Rozmowy na sali)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały se-

nator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?

Informuję też, że wnioski o charakterze legislacyj-
nym na piśmie złożyli panowie senatorowie Kleina 
oraz Czarnobaj.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków? Nie.
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 rozpatrywa-
nej ustawy zostanie przeprowadzone dziś.

Ogłaszam przerwę do godziny 23.30
A, jeszcze pan senator sekretarz odczyta komu-

nikaty.

Senator Sekretarz Marek Pęk:

Komunikat. Posiedzenie Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych w sprawie rozpatrzenia wnio-
sków zgłoszonych na trzydziestym pierwszym posie-
dzeniu Senatu odbędzie się pół godziny po ogłoszeniu 
przerwy w obradach Senatu w sali nr 217.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
(Przerwa w obradach od godziny 22 minut 08  

do godziny 23 minut 30)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Szanowni Państwo, ogłaszam przedłużenie prze-

rwy do godziny 24.00, jeszcze pół godziny przerwy.
(Przerwa w obradach od godziny 23 minut 30  

do godziny 00 minut 00)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-

szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz usta-
wy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa 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 327 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Grzegorza Biereckiego, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Poprawki nr 1 i 7 zostały odrzucone.
Nad poprawkami nr 2, 8 i 10 należy głosować 

łącznie.
Poprawki nr 2, 8 i 10 przewidują, że kwota wolna 

wyniesie 6 tysięcy 600 zł dla najmniej zarabiających. 
W efekcie osoby, których roczne dochody nie przekra-
czają 6 tysięcy 600 zł, nie zapłacą podatku. Następnie 
kwota wolna będzie maleć. W przedziale dochodów 
pomiędzy 11 tysięcy rocznie a pierwszym przedzia-
łem skali podatkowej wyniesie obecnie obowiązującą 
wielkość, po czym znów będzie maleć, tak aby przy 
kwocie dochodów 127 tysięcy rocznie osiągnąć 0 zł.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 53 było za, 29 – przeciw. 

(Głosowanie nr 5)
Poprawki nr 2, 8 i 10 zostały przyjęte.
Poprawka nr 6? Tak.
Poprawka nr 6 precyzuje, iż zwolnienie z podatku 

nie dotyczy dochodów funduszy inwestycyjnych za-
mkniętych z odsetek od pożyczek udzielonych spół-
kom osobowym przez te fundusze, a nie od pożyczek 
udzielonych spółkom przez inne podmioty.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 28 – za, 52 – przeciw, 2 

się wstrzymało. (Głosowanie nr 6)
Poprawka nr 6 została odrzucona.
Poprawka…
(Głos z sali: Całość.)
Już całość, tak? Poprawka nr 14 już była, tak? 

Okej.
(Głos z sali: Nie, nie była…)
Słucham?
(Głos z sali: Nie…)
Głosownie nad poprawką nr 14 tylko w przypad-

ku odrzucenia poprawek nr 2, 8 i 10, a one zostały 
przyjęte, tak że nad poprawką nr 14 nie głosujemy.

Poprawki już przegłosowaliśmy.
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 82 senatorów, 53 – za, 28 – przeciw, 1 

się wstrzymał. (Głosowanie nr 7)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz usta-

Panie Senatorze, pan już się wypowiedział. 
Dziękuję bardzo. Proszę spokojnie usiąść. (Wesołość 
na sali)

Lepiej dla pana senatora i dla innych, jak pan usią-
dzie. Bardzo proszę.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, 
o tym, co dla mnie będzie lepiej, nie panu decydować.)

Panie Senatorze, proszę nie odpowiadać.
(Senator Leszek Czarnobaj: A dlaczego?)
W pana interesie to powiedziałem. Jeśli pan nie 

zrozumiał, to bardzo źle.
(Rozmowy na sali)
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały se-

nator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?
Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili panowie 

senatorowie: Bierecki, Czarnobaj, Kleina, Florek, 
Rulewski.

Czy panowie chcą jeszcze zabrać głos?
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie.)
Nie. Dziękuję bardzo.
Ponadto sprawozdawcą Komisji Budżetu 

i Finansów Publicznych był pan senator Jacek 
Włosowicz.

Czy pan senator pragnie zabrać głos?
(Senator Jacek Włosowicz: Nie.)
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o przyjęcie 
ustawy bez poprawek.

Kto z państwa senatorów jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, nikt nie był za, 81 było 

przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 3)
Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy 

bez poprawek przystępujemy do głosowania nad 
przedstawionymi poprawkami.

Nad poprawkami nr 1 i 7 należy głosować łącznie.
Poprawki te skreślają zmianę w przepisie przej-

ściowym dotyczącym interpretacji indywidualnych, 
związanym z klauzulą przeciwko unikaniu opodat-
kowania.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 27 – za , 53 – przeciw, 2 

się wstrzymało. (Głosowanie nr 4)
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Poprawka nr 1 została odrzucona.
Nad poprawkami nr 2 i 5 należy głosować 

łącznie. Skreślają one przepisy przewidujące so-
lidarną odpowiedzialność pełnomocnika, który 
zarejestrował podatnika, za zaległości podatkowe 
podatnika.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 30 – za, 52 – przeciw. 

(Głosowanie nr 9)
Poprawki nr 2 i 5 zostały odrzucone.
Poprawka nr 3 koryguje odesłanie we wskaza-

nych przepisach i tym samym pozwala uniknąć luki 
prawnej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 80 – za, 1 się wstrzymał. 

(Głosowanie nr 10)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 4 skreśla przepis przewidujący utrzy-

manie podwyższonych stawek VAT także w latach 
2017 i 2018.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 31 – za, 50 – przeciw. 

(Głosowanie nr 11)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 5 była przegłosowana łącznie z praw-

ką nr 2.
Zatem przystępujemy do głosowania nad podję-

ciem 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 82 senatorów, 53 – za, 29 – przeciw. 

(Głosowanie nr 12)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

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

W związku z podjętymi uchwałami proszę se-
natorów sprawozdawców o reprezentowanie Senatu 
w toku rozpatrywania uchwał przez komisje sejmowe.

Ogłaszam przerwę do godziny 9.00.

wy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz 
niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku 
od towarów i usług 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 336 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Grzegorza 
Biereckiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Bierecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja po posiedzeniu w dniu 28 listopada i po 

rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty 
nad ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od towarów i usług przedstawia Wysokiemu Senatowi 
następujące stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć 
wniosek zawarty w pkcie 3 zestawienia wniosków. 
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?
Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili pan senator 

Kazimierz Kleina i senator Leszek Czarnobaj. Nie.
Dziękuję bardzo.
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.

Poprawka nr 1 skreśla przepisy pozwalające nie 
zarejestrować podmiotu jako podatnika podatku VAT 
lub wykreślić go z rejestru bez zawiadomienia z uwa-
gi na podanie nieprawdziwych danych lub niestawie-
nie się na wezwanie organu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 29 – za, 52 – przeciw, 1 

się wstrzymał. (Głosowanie nr 8)

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 0 minut 10)



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

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam obrady.
Bardzo proszę senatorów sekretarzy o zajęcie 

miejsc przy stole prezydialnym.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czter-

nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojen-
nego w Polsce.

Witam przybyłych gości. Witam bardzo serdecz-
nie pana Andrzeja Pozorskiego, dyrektora Głównej 
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu; witam również pana Jacka Polańczyka, dy-
rektora Gabinetu Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych; pana Bogusława 
Gołąba, prezesa Związku Stowarzyszeń Osób 
Represjonowanych w latach 1980–1990 im. Ks. Jerzego 
Popiełuszki; witam bardzo serdecznie pana Janusza 
Olewińskiego, przewodniczącego Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych; 
witam panią Grażynę Olewińską; witam panią Alinę 
Cybulę-Borowińską, prezes Stowarzyszenia Kobiet 
Internowanych, Więzionych, Represjonowanych 
w Stanie Wojennym Regionu Mazowsze. Witam bar-
dzo serdecznie przybyłych gości.

Projekt rozpatrywanej uchwały został wniesiony 
przez grupę senatorów i zawarty jest w druku nr 324, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 324 S.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Ustawodawczej, pana przewodniczącego Stanisława 
Gogacza, o przedstawienie sprawozdania komisji 
i projektu uchwały.

Senator Sprawozdawca 
Stanisław Gogacz:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie i Panowie Senatorowie! Szanowni Goście!

Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie dotyczą-
ce projektu uchwały Senatu w 35. rocznicę wprowa-
dzenia stanu wojennego w Polsce. Projekt tej uchwały 
został zawarty w druku nr 324, pod inicjatywą podpi-
sali się senatorowie wymienieni w druku o numerze, 
który przed chwilą przedstawiłem, z datą 4 listopada 
2016 r.

Komisja Ustawodawcza obradowała wczo-
raj nad tym projektem, a owocem obrad Komisji 
Ustawodawczej jest propozycja, projekt uchwały za-
warty w druku nr 324 S.

W tym roku mija 35. piąta rocznica wprowadze-
nia w Polsce stanu wojennego. Wielu z nas, którzy 
zasiadamy w ławach senackich, miało okazję przeżyć 
w sposób osobisty dramat wprowadzenia w Polsce 
stanu wojennego. Dlatego tym bardziej uznaliśmy 
w komisji, że jest zasadne, żeby podjęcie takiej 
uchwały miało miejsce, a poza tym by treści, które 
w tej proponowanej uchwale się znajdują, zostały 
przez Wysoką Izbę przyjęte.

Pozwolę sobie przeczytać tekst, który komisja wy-
pracowała. Prace komisji były długie, komisja bardzo 
skrupulatnie go opracowywała, pochylała się nad tym 
tekstem, tak by ta uchwała była jak najbardziej ade-
kwatna do dramatu, który wtedy się wydarzył, czyli 
do wprowadzenia stanu wojennego.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia… – jeżeli to przyjmiemy, to oczywiście z dzi-
siejszego – w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wo-
jennego w Polsce.

13 grudnia 2016 r. mija 35. rocznica wprowadzenia 
stanu wojennego w Polsce. To jedno z wydarzeń z naj-
nowszej historii Polski, które najmocniej wpłynęło 
na życie wielu naszych rodaków. Decyzją o wypro-
wadzeniu wojska i milicji na ulice miast, internowa-
niu i aresztowaniu działaczy «Solidarności», w tym 
członków Niezależnego Zrzeszenia Studentów, oraz 
wprowadzeniem drakońskich przepisów prawa, z bez-
prawnym dekretem o stanie wojennym na czele, ekipa 
generała Wojciecha Jaruzelskiego zniszczyła dorobek 
16 miesięcy działalności NSZZ «Solidarność», wiel-
kiego, 10-milionowego ruchu społecznego. Zostały 
zaprzepaszczone naturalne dążenia narodu polskiego 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 00)
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Drugie czytanie projektu uchwały w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

(senator sprawozdawca S. Gogacz) ulegliśmy. Pozostaliśmy bowiem Polakami, którzy 
nie wyrzekli się prawa do wolności i suwerenności.

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

Dziękuję bardzo.

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

dłużej niż minutę zapytania do pana senatora prze-
wodniczącego komisji, sprawozdawcy komisji.

Czy ktoś z państwa, pań i panów, pragnie zadać 
takie pytanie? Nie.

Otwieram dyskusję.
Do głosu zapisał się pan senator Jan Maria 

Jackowski.
Bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Drodzy Goście!
Bardzo się cieszę, że podejmujemy tę inicjaty-

wę w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego 
w Polsce. Mówię te słowa jako jeden z sygnatariuszy 
wniosku, abyśmy tę uchwałę podjęli. Ale chciałbym 
też zwrócić uwagę Wysokiej Izby na to, że w grudniu 
mamy 2 rocznice, które na naszym pokoleniu – czy na 
naszych pokoleniach, może lepiej powiedzieć w ten 
sposób – odcisnęły bardzo wyraźne piętno. Obie te 
rocznice są jakimś symbolem tego, czym był PRL. 
Myślę tutaj o 46. rocznicy masakry robotników na 
Wybrzeżu, która miała miejsce w prawie że tych sa-
mych dniach, w sensie daty, bo to był 16, 17 grudnia…

(Senator Sławomir Rybicki: 14, 15…)
15 grudnia, tak, tak. To były właśnie te… Te dni 

mniej więcej się pokrywały. I ci, którzy pamiętają te 
dramatyczne wydarzenia… Ja akurat byłem świad-
kiem wydarzeń w Szczecinie w grudniu 1970 r. i pa-
miętam, jak pod moją szkołą, jedną z głównych ulic 
Szczecina, jechało 30 czołgów T-55 i szło ZOMO. 
Było to po prostu porażające doświadczenie, szcze-
gólnie dla młodzieży. I w ogóle dla społeczeństwa. 
No, nie mówię już o ofiarach, które wtedy zginęły.

I drugie wydarzenie, którego rocznica jest okrągła, 
bo 35., to wprowadzenie stanu wojennego.

Cieszę się bardzo, że w projekcie omawianej tu 
uchwały został uwzględniony jeden ważny motyw, 
który jest moim zdaniem szczególnie istotny, jeżeli 
chodzi o dzisiejszą dyskusję, a mianowicie to, że stan 
wojenny został wprowadzony w sprzeczności nawet 
z prawem PRL. To jest bardzo istotna przesłanka, 
ponieważ przez wiele lat byliśmy świadkami upra-
wiania pewnej propagandy i manipulacji, że to było 
tzw. mniejsze zło, że dzięki temu uniknięto rozlewu 

do wolności, wprowadzania demokratycznych wy-
borów, wolnych związków zawodowych oraz zasad 
współżycia społecznego, a w konsekwencji uzyskania 
przez naród polski pełnej suwerenności. Stan wo-
jenny, choć formalnie obowiązywał do lipca 1983 r., 
to faktycznie od przemian wolnościowych w 1989 r. 
rozpoczął się proces wychodzenia Polski z kryzysu 
gospodarczego i moralnego, w którym pozostawali-
śmy bez woli większości Polaków od 1944 r.

W wyniku bezkarności aparatu bezpieczeństwa, 
wspieranego przez prokuratury i część środowiska sę-
dziowskiego, a także ówczesną propagandę, w latach 
1981–1989 zostało zamordowanych, w niewyjaśnio-
nych do końca okolicznościach, co najmniej kilka-
dziesiąt osób, w tym kapłani, młodzież szkolna, stu-
denci, rolnicy, robotnicy, uczestnicy antyreżymowych 
manifestacji, działacze rozwiązanej «Solidarności» 
i «Solidarności» Rolników Indywidualnych. Tysiące 
osób były represjonowane, pozbawiane pracy, nęka-
ne przez SB i zmuszane do współpracy. Ponad mi-
lion Polaków zdecydowało się na opuszczenie kraju, 
a kolejne miliony, nie widząc dla siebie przyszłości, 
przeszło w stan tzw. emigracji wewnętrznej.

W tym trudnym dla polskiego narodu czasie 
nie zawiedli nasi prawdziwi przyjaciele. Ojciec 
Święty Jan Paweł II, którego kolejne pielgrzymki 
do Ojczyzny w latach 1983 i 1987 dały Polakom 
tak upragnioną nadzieję na zmianę naszego losu. 
Jesteśmy także wdzięczni wszystkim narodom świata 
i Polonii, rozproszonej na wszystkich kontynentach, 
za ofiarność i wspieranie Polaków licznymi dowoda-
mi solidarności. Jesteśmy wdzięczni tym przywód-
com ówczesnego świata, a szczególnie prezydentowi 
USA Ronaldowi Reaganowi, którzy zdecydowali się 
podjąć walkę z Imperium Zła i cały swój autorytet 
wykorzystali, by wspierać polskie aspiracje niepod-
ległościowe. Efektem tych wielostronnych zmagań, 
w których najistotniejszą rolę odegrali Polacy sku-
pieni wokół ideałów «Solidarności» i Kościoła ka-
tolickiego, było pokonanie ideologii komunistycznej 
i praktyki bolszewickich rządów, rozrywających od 
dziesięcioleci Stary Kontynent na dwie oddalające 
się od siebie części.

W 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojenne-
go Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do 
wszystkich Polaków o oddanie należnej czci tym 
wszystkim, którzy zginęli w latach osiemdziesiątych 
z rąk komunistycznych oprawców, a także o masowe 
uczestnictwo – szczególnie młodzieży – w obchodach, 
konferencjach, sesjach i innych wydarzeniach histo-
ryczno-edukacyjnych przybliżających nam wiedzę na 
temat ostatniej dekady komunizmu w Polsce. Bądźmy 
dziś zjednoczeni wobec wspólnego doświadczenia, 
któremu zostaliśmy poddani jako naród i któremu nie 
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Drugie czytanie projektu uchwały w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

(senator J.M. Jackowski) du Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 
1956–1989, oraz pana Bogusława Gołąba, prezesa 
Związku Stowarzyszeń Osób Represjonowanych 
w latach 1980–1990 im. Ks. Jerzego Popiełuszki. 
Witam też bardzo serdecznie pana senatora Piotra 
Łukasza Andrzejewskiego.

Proszę o zabranie głosu pana senatora Bogdana 
Klicha.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Bogdan Klich:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Są takie momenty w naszej historii narodowej, 

o których nie tylko należy pamiętać, ale i należy je 
przypominać naszym rodakom. Ta pamięć jest żywa, 
ta pamięć jest w naszych umysłach, ta pamięć jest 
w naszych sercach. Ta pamięć nie jest tylko i wy-
łącznie w archiwach historycznych czy na kartach 
książek o historii – ta pamięć jest obecna także na 
tej sali. W związku z tym mamy pełne podstawy do 
tego, aby uchwałę upamiętniającą 35. piątą rocznicę 
wprowadzenia stanu wojennego… aby tę okoliczność 
przypomnieć.

Oni wtedy próbowali czołgami rozjechać nasze 
marzenia, im się wtedy wydawało, że pod gąsienica-
mi tych czołgów nasze marzenia o demokratycznej, 
niepodległej Polsce zostaną stłamszone. Ale im się 
nie udało. I tego mi właśnie brakuje w tym projekcie 
uchwały, która jest raczej martyrologiczna – i dobrze 
– poświęcona ofiarom stanu wojennego, także wielu 
naszym przyjaciołom, którzy w różnych okoliczno-
ściach zginęli w wyniku opresji komunistycznej. Za 
mało jest w tej uchwale o powodach do dumy. Oni 
próbowali nas zniszczyć, ale to im nie wyszło.

Dlatego też chciałbym zgłosić, Panie Marszałku, 
3 poprawki do tego projektu uchwały, tak aby ona bar-
dziej wyrażała nasze przekonanie o tym, że zwycię-
żyliśmy, że zwyciężyliśmy także w trudnych dniach 
stanu wojennego i po jego zawieszeniu. Chciałbym 
zaproponować zmianę w zdaniu mówiącym o tym, 
że decyzją o wyprowadzeniu wojska na ulice miast, 
internowaniu i aresztowaniu blisko 10 tysięcy działa-
czy Solidarności oraz wprowadzeniem drakońskich 
przepisów prawa, z dekretem o stanie wojennym 
na czele, ekipa generała Wojciecha Jaruzelskiego… 
I tutaj proponuję słowa „próbowała zniszczyć”. Bo 
ona nie zniszczyła, ona próbowała zniszczyć dorobek 
16 miesięcy istnienia NSZZ „Solidarność”, wielkiego, 
10-milionowego ruchu społecznego. Proszę o roz-
ważenie możliwości wprowadzenia słów „próbowa-
ła zniszczyć” w miejsce słowa „zniszczyła”. Bo nie 
zniszczyła.

A w następnym zdaniu w brzmieniu: „Zostały 
zdławione naturalne dążenia narodu do stopniowego 

krwi, że dzięki temu nie doszło do interwencji so-
wieckiej w Polsce i że dzięki temu światli przywódcy 
Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego ocalili Polskę 
przed straszliwymi kataklizmami, które jakoby miały 
nadejść. I w tym kontekście podkreślenie, że stan wo-
jenny był sprzeczny nawet z peerelowskim prawem, 
ma fundamentalne znaczenie. Ma też znaczenie dla 
przywracania pamięci i właściwych proporcji. Bo 
– przypomnę – niektórzy twórcy stanu wojennego 
nawet w środowiskach części elit solidarnościowych 
byli gloryfikowani jako szczerzy demokraci, któ-
rzy później odkupili swoje winy. A nawet generał 
Jaruzelski, który nigdy nie został osądzony, a jest tutaj 
szczególną postacią, ponieważ w grudniu 1970 r. był 
ministrem obrony narodowej, a w 1981 r. był szefem 
państwa, szefem partii i odgrywał kluczową rolę…

(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Przepraszam 

bardzo. Panie i Panowie Senatorowie, z szacunku 
do przemawiającego i do pozostałych bardzo proszę 
o wygaszenie rozmów, o nierozmawianie. To bardzo 
nieeleganckie. Bardzo proszę.)

Może powtórzę…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę, 

Panie Senatorze.)
…że generał Jaruzelski, który w grudniu 1970 r. 

był ministrem obrony narodowej, a w grudniu 1981 r. 
był de facto szefem komunistycznego państwa i osobą 
odgrywającą kluczową rolę w wydarzeniach, o któ-
rych tu mowa, nigdy w III RP nie poniósł w związku 
z ofiarami i wprowadzeniem stanu wojennego żad-
nych konsekwencji prawnych. Mało tego, w 2014 r. 
był chowany z honorami państwowymi. To też poka-
zuje, jak trudny proces przywracania pamięci o tych 
traumatycznych, tragicznych wydarzeniach z naszej 
przeszłości… I jak ważne jest, żeby dzisiaj w dyskusji 
o naszej najnowszej historii przywracać właściwe 
proporcje i również prawdę historyczną.

Chciałbym z tego miejsca panu profesorowi 
Żarynowi, który zechciał być głównym autorem 
tekstu wspomnianej uchwały, podziękować za ini-
cjatywę. Jest to bowiem ważny moment i musimy 
pamiętać, że przywracanie pamięci o tych tragicznych 
wydarzeniach, ale również zmierzenie się z tymi tra-
gicznymi wydarzeniami jest dla naszego pokolenia 
sprawą szczególnie ważną. Tak że mam nadzieję, że 
tę uchwałę podejmiemy i przejdzie ona do annałów 
dorobku Senatu Rzeczypospolitej. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pragnę przywitać państwa, którzy do nas dołą-

czyli: pana Daniela Alaina Koronę, prezesa zarzą-
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(senator B. Klich) z nią, chociaż niespodzianki były wielkie i tragiczne. 
Jednak niemożliwe byłoby ówczesne powodzenie sta-
nu wojennego, gdyby nie udzielono militarnego, eko-
nomicznego i politycznego wsparcia ze strony państw 
Układu Warszawskiego. Nie będę tutaj przypominał 
wybryków Honeckera, Husáka, obcałowywania się 
Jaruzelskiego z towarzyszem Breżniewem. Nie wiem, 
jak to uczynili, skoro pan Breżniew już wówczas miał 
poważne problemy z ustami – podobno miał „żabkę” 
w ustach. To jest jedna poprawka.

Druga. Mówi się o aresztowaniu działaczy 
Solidarności – i to jest prawda. Gdyby nawet przy-
jąć rozszerzającą interpretację, to jednak trzeba 
wspomnieć, że to nie była wojna Jaruzelskiego 
z Solidarnością. To była wojna Jaruzelskiego ze spo-
łeczeństwem. A jeśli tak, to przecież prawdą jest, 
że aresztowano, internowano nie tylko działaczy 
Solidarności, ale i ludzi kultury, intelektualistów, 
młodzież i studentów. Zresztą później ci ludzie wnie-
śli bardzo istotny wkład w stworzenie biernego i ak-
tywnego, organizacyjnego oporu przeciwko władzy.

Myślę, że… Na drugiej stronie mówimy o wdzięcz-
ności. To jest też ważny akcent w tej uchwale. Ta 
wdzięczność jest budowana nie tylko poprzez oficjal-
ne uznanie. Dane mi było m.in. wręczać odznacze-
nie szefowi dyplomacji niemieckiej, mam też pełne 
uznanie dla prezydenta Reagana, ale myślę, że trzeba 
wspomnieć o tych ludziach, którzy okazali pomoc 
w najmniej spodziewanym momencie. O zwykłych… 
O parlamentach, które jednoznacznie uchwałami mo-
bilizowały – czasem zbyt bierne czy oporne, a na-
wet związane interesami z krajami komunistyczny-
mi – rządy. Parlamenty wyznaczyły główny obszar 
działań, obszar wsparcia dla Polski – m.in. poprzez 
ogłoszenie bojkotu przez prezydenta Reagana, ale 
i w Niemczech, chyba przez Schmidta, i w Wielkiej 
Brytanii, i we Francji.

Trzeba także wspomnieć o zwykłych ludziach. 
Wówczas, w momencie wprowadzenia stanu wo-
jennego, pojawiło się mnóstwo inicjatyw związa-
nych z Polską, z Solidarnością – była solidarność 
z Solidarnością. Powstały struktury obywatelskie 
stworzone przez ludzi, od których, zdawałoby się, 
nie musieliśmy oczekiwać pomocy. I to nie była tylko 
pomoc o charakterze charytatywnym czy humanitar-
nym. Iluż kierowców i działaczy związkowych z tam-
tych krajów uczestniczyło w konwojach, w których 
przewożono – pan marszałek mógłby więcej o tym 
powiedzieć – maszyny, ówczesną broń Solidarności, 
broń wolnego słowa? Ile nawiązywano kontaktów? 
I jak sieciowano te ruchy na Zachodzie, by one były 
skuteczne? Tak że uważam, że o tych ludziach, o tych 
organizacjach i ich działaniach trzeba pamiętać.

I tu, wydawałoby się, w ten sposób Senat odpra-
cował to, co było należnym obowiązkiem. Ale… 
Mnie się podoba przedostatnie zdanie: „Bądźmy 

poszerzania sfery wolności, wprowadzania demokra-
tycznych zasad współżycia społecznego, a w konse-
kwencji uwolnienia narodu polskiego spod jarzma 
moskiewskiej niewoli”… Proponuję zastąpić pierwsze 
słowo…

(Senator Piotr Zientarski: Ale tego już nie ma.)
(Senator Marek Borowski: Tego już nie ma. Jest 

nowy tekst.)
(Senator Piotr Zientarski: To jest inny tekst, Panie 

Senatorze.)
(Senator Janina Sagatowska: Pan senator ma stary 

druk.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: To nie jest ten 

druk, Panie Senatorze. Sprawozdanie komisji znaj-
duje się w druku nr 324 S, a pan nie ma tego druku 
przed sobą.)

W takim razie proponuję tylko tę pierwszą po-
prawkę. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuje bardzo.
Pan senator Jan Rulewski. Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Koledzy ze 

Szlaku Solidarnościowego!
35. rocznica… Trudno mi się nie odnieść, bo jako 

uczestnik, jako ofiara stanu wojennego, ale również 
jako kolega tych wszystkich, którzy są w ławach par-
lamentarnych, senatorskich, jak i poza ławami… Ale 
też myślę o tych, którzy być może oczekują takiej 
uchwały.

Oczywiście uważam, że uchwała wypełnia oczeki-
wania opinii, nawet te skrywane, te nieartykułowane, 
chociażby skierowane do pokolenia, którego darem 
było nieprzeżywanie tych dramatycznych chwil, trau-
matycznych chwil. I wydaje mi się, że ona dobrze 
ilustruje ówczesny stan, choć najpiękniejsze słowa, 
nawet wzmocnione obrazami, nie są w stanie oddać 
ducha, zdawałoby się, wówczas pogrążonego w szcze-
gólnej traumie narodu.

Mam parę uwag, parę poprawek. Przepraszam, 
nie będę się upierał przy konieczności ich wprowa-
dzenia, bo, jak powiedziałem, trudno zilustrować 
tamten, nieobjęty nawet przez cały świat, stan wo-
jenny, który wprowadzono w Polsce, tym bardziej 
po 35 latach. Ale gwoli pewnej prawdy należałoby 
we fragmencie, w którym się pisze o decyzji o wpro-
wadzeniu wojska i milicji, wspomnieć o wsparciu 
Układu Warszawskiego, a szczególnie Związku 
Radzieckiego. To nie była agresja tylko wewnętrz-
na – bo można by przyjąć, że poradzilibyśmy sobie 
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(senator J. Rulewski) sna, zawsze można coś zmieniać i wprowadzać nowe 
propozycje, natomiast warto to robić wtedy, kiedy 
poprawki wnoszą jakąś dodatkową wartość. Ruch 
Solidarności nie został w tej uchwale ograniczony 
tylko i wyłącznie do Solidarności robotniczej – rzecz 
jasna traktujemy to zjawisko szerzej. W związku 
z tym także ludzi kultury, dziennikarzy, literatów 
umieszczamy w tym nurcie, ruchu Solidarności, i tak 
też został on potraktowany w tymże zapisie. Można 
oczywiście wymienić wszystkie zawody inteligenc-
kie i wszystkich ludzi kultury, ale wydaje się, że nie 
miałoby to większego sensu.

Jednak najważniejsze bez wątpienia jest to, co 
powiedział pan senator Rulewski na temat ostatnich 
zdań i tego, czy rzeczywiście nie ulegliśmy… Proszę 
przeczytać kolejne zdanie, bo ono tłumaczy, czemu 
nie ulegliśmy, w jakim stopniu nie ulegliśmy oraz co 
stanowi nasze zwycięstwo. Mam nadzieję, że to na-
stępne zdanie pana jednak przekona, że nie ulegliśmy, 
pozostaliśmy bowiem Polakami, którzy nie wyrzekli 
się prawa do wolności i suwerenności. Mam nadzieję, 
że nie ma pan żadnych wątpliwości, Panie Senatorze, 
że to są dwa bardzo ważne pojęcia i wartości, które 
nas właśnie jednoczą. W związku z tym nadal uznaje-
my, że ktoś jest zdrajcą, a ktoś jest patriotą i potrafimy 
przynajmniej starać się rozróżniać te pojęcia. A to 
jest między innymi miara tego, czy ktoś ma prawo 
do wolności i suwerenności, czy też sobie to prawo 
odebrał, ponieważ już nie umie rozróżniać, gdzie jest 
zdrada, a gdzie jest miłość do ojczyzny. A zatem my-
ślę, że w tym aspekcie ta uchwała, choć niedoskonała, 
jednak oddaje rzecz w sposób właściwy.

Sensem podstawowym tej uchwały – i to niewąt-
pliwie było powodem, dla którego teraz występuję 
– jest podkreślenie dwóch ważnych kwestii mery-
torycznych. To znaczy z jednej strony niewątpliwie 
13 grudnia 1981 r. był dniem, który nas jako społe-
czeństwo, w tym nasze pokolenia, reprezentowane 
także tutaj, w Senacie, dotknął w sposób wyjątkowy. 
Wyjątkowość tej traumy jest powodem, dla którego 
zarówno Senat i Sejm, jak i wszystkie inne odpowie-
dzialne instytucje państwa polskiego, będą zabierały 
głos w tym dniu, 13 grudnia, bo niewątpliwie jest to 
wydarzenie pokoleniowe, które musi być analizowa-
ne. Stanowi ono nasze wspólnotowe doświadczenie, 
bez wątpienia traumatyczne i oparte na złych inten-
cjach strony, która ten stan wojenny wprowadzała. 
I to jest pierwsza, dość oczywista intencja, w związku 
z którą ta uchwała powinna być podjęta.

Druga wiąże się z czymś, co pan senator Rulewski 
albo pan senator Klich, już nie pamiętam który, 
słusznie nazwali… Oczywiście poza martyrologią 
musi być także – i jest – wdzięczność. To znaczy 
niewątpliwie jesteśmy Polakami, którzy stale mówią 
o sobie – i słusznie – że są narodem historycznym. 
W związku z tym, jako naród historyczny, rozpo-

dziś zjednoczeni wobec wspólnego doświadczenia, 
któremu zostaliśmy poddani jako naród i któremu 
nie ulegliśmy”. Mam poważne wątpliwości, czy to 
jest rzeczywisty uczciwy zwrot, czy tylko figura re-
toryczna, czy to nie jest tylko zwrot, powiedziałbym, 
pozorny. Bo jeśli wspomnę, że jeszcze niedawno pan 
prezydent w Gdańsku – w miejscu, gdzie powstał ruch 
Solidarność, więcej: gdzie w czasie trudnych lat stanu 
wojennego wykazano się olbrzymim hartem, gdzie 
dziś fetuje się zwycięstwo – dzielił ludzi na tych, któ-
rzy właściwie interpretowali historię, działali w niej, 
i na tych, którzy ją ukrywali bądź fałszowali… I tu 
prezydent zwracał się do ludzi z III Rzeczypospolitej.

(Senator Robert Mamątow: Jasiu, nie galopuj.)
To jest… Moim zdaniem jedno zaprzecza drugie-

mu. Mam tu też na uwadze te wszystkie zwroty, które 
tą ideę zjednoczenia… A ono miało miejsce – choć nie 
da się ukryć, że Solidarność była podzielona, nie tylko 
politycznie, ale również światopoglądowo. Jednak 
dziś, gdy to wspominamy, gdy mówimy o owocach, 
gdy usiłujemy eksportować nasze poczucie dumy 
i zwycięstwa, tego rodzaju podziały, na tych… kto 
gdzie stał, a kto fałszował – świadomie lub nieświa-
domie – historię, to obraza tych wszystkich, którzy 
tworzyli Solidarność…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze…)

…bronili jej…
(Marszałek Stanisław Karczewski: …10 minut 

pana wypowiedzi już minęło, przepraszam.)
…a dzisiaj występują z projektem tej uchwały. 

Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
No, dziękuję bardzo. Wyjątkowo interesujące wy-

stąpienie.
Proszę, pan senator Jan Żaryn.
(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, czy pan 

mi udzieli jeszcze głosu na 5 minut?)
Regulamin to przewiduje.
Bardzo proszę.

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jako inicjator tego projektu uchwały chciałbym 

się odnieść do niektórych wypowiedzi, które tutaj pa-
dły. Szczególnie chodzi o wypowiedzi pana senatora 
Rulewskiego, który chciał mieć jeszcze kolejne 5 mi-
nut. Uprzejmie informuję, że w zasadzie, jeśli dobrze 
się przyjrzeć treści tejże uchwały, to wszystkie wątki, 
które zostały przez pana poruszone, może w inny spo-
sób, ale zostały w tej uchwale umieszczone. Rzecz ja-
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(senator J. Żaryn) na powiedzieć, podpowiada, że sformułowanie pana 
senatora Klicha jest lepsze. A zatem wspieram tę 
poprawkę i jednocześnie sam też wniosę poprawkę 
dotyczącą postaci Ryszarda Kuklińskiego. Dziękuję 
bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Grze-
gorz Czelej)

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

Chróścikowskiego.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nie sposób nie wypowiedzieć się tutaj… Nie ma na 

sali kolegi Rulewskiego, który wspominał już o tym 
wydarzeniu tak ważnym dla nas, dla Solidarności, 
Solidarności pracowniczej, Solidarności rolniczej… 
Rzeczywiście to była dla nas czarna noc, jak to na-
zywam, stanu wojennego, bo przecież to nie od rana 
się zaczęło, tylko w nocy się zaczęło, kiedy nas inter-
nowali. To była czarna noc, która tkwi w wielu z nas. 
Ja mogę powiedzieć o wielu rolnikach… Bo każdy 
pamięta o tym, że zakłady pracy… Ale w Zamościu, 
w Siedlcach… Trwał strajk okupacyjny siedziby ZSL 
u mnie, w Zamościu, i wtedy w nocy ściągali nas 
z tamtych terenów, z siedziby, która była okupowa-
na. Chcę powiedzieć, że w sumie na Lubelszczyźnie 
zostało internowanych 66 rolników, a z samego 
Zamojskiego – 34. To była po prostu noc, która za-
kończyła się nie wraz z końcem nocy 13 grudnia, 
ale przecież, jak piszemy, aż w 1983 r. Jak piszemy 
w tej uchwale, oddajemy cześć tym wszystkim lu-
dziom. I wszyscy pamiętamy kopalnię „Wujek” – je-
den z górników, który pochodził z Zamojszczyzny, 
z Tarnogrodu, z naszego regionu, również tam poległ. 
Wielu młodych ludzi zginęło w tamtym czasie.

Cieszę się, że możemy uczcić naszą uchwałą tych 
ludzi i przypominać te dni w historii, które pozbawiły 
tysiące… A nawet mówimy, że miliony Polaków mu-
siały emigrować i rzeczywiście do dnia dzisiejszego 
nie wrócili oni do Polski. To jest potężna strata dla 
narodu polskiego, bo wyemigrować było zmuszone 
tyle setek tysięcy Polaków. Przeżyliśmy to w tamtym 
czasie, ale dzisiaj jesteśmy zobowiązani… Cieszę się, 
że piszemy w tej naszej uchwale: W 35. rocznicę wpro-
wadzenia stanu wojennego Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej zwraca się do wszystkich Polaków o oddanie 
należnej czci tym wszystkim, którzy zginęli w latach 
osiemdziesiątych z rąk komunistycznych oprawców, 
a także o masowe uczestnictwo – szczególnie mło-
dzieży – w obchodach, konferencjach, sesjach i in-
nych wydarzeniach historyczno-edukacyjnych przy-

znajemy coraz głębiej i mocniej to, co się wówczas 
zdarzyło. Rozpoznajemy także coraz lepiej jako spo-
łeczeństwo, komu powinniśmy być wdzięczni. I ten 
wyraz wdzięczności jest tutaj zawarty.

Rzecz jasna, nie jest żadnym zaskoczeniem dla nas 
i dla nikogo w Polsce, że wdzięczność jest kierowana 
przede wszystkim w stronę Jana Pawła II. Ale już 
nie jest takie pewne – a niewątpliwie powinniśmy 
to podkreślać – że wówczas, po 13 grudnia 1981 r., 
doznaliśmy bardzo wielu aktów solidarności oraz 
aktów miłosiernego wsparcia bardzo zubożałego spo-
łeczeństwa polskiego, którego ubóstwo było także 
wynikiem wprowadzenia stanu wojennego. I bez wąt-
pienia ta wdzięczność należy się również konkretnym 
osobom, które tutaj w części zostały wymienione. 
Szczególną rolę odegrał tu prezydent Ronald Reagan, 
który, można powiedzieć, odwrócił w polityce ame-
rykańskiej nastawienie do Związku Sowieckiego. 
Zarówno nazwanie Związku Sowieckiego imperium 
zła, jak i, później, skierowanie w Berlinie pamiętnych 
słów do Gorbaczowa „Panie Gorbaczow, zburz pan 
ten mur” – to wszystko stanowiło pewne bardzo istot-
ne kroki, nie tylko symboliczne, ale i rzeczywiste, bo 
wsparte realną polityką, do zmiany rzeczywistości 
w Europie Środkowo-Wschodniej.

Ja jednak także mam, można powiedzieć, auto-
poprawkę do tegoż tekstu. Niewątpliwe zapomnie-
liśmy o osobie, która wymaga specjalnego zdania, 
które to zdanie powinno zostać zawarte w uchwale. 
Niewątpliwe ta osoba dziś także traktowana jest jako 
symbol pewnej postawy. Chodzi, rzecz jasna, o puł-
kownika Ryszarda Kuklińskiego. Będę proponował 
do tego tekstu poprawkę, która by spowodowała, dała 
możliwość umieszczenia tu tegoż nazwiska – dziś już 
generała Ryszarda Kuklińskiego.

Powiem od razu, że jeśli chodzi o poprawkę pana 
senatora Klicha, to oczywiście „próbowała znisz-
czyć”, a nie „zniszczyła” i, rzecz jasna, zdanie z tą 
zmianą lepiej brzmi, choć z punktu widzenia logiki 
tekstu chodziło przede wszystkim o to, przynajmniej 
w moich intencjach, żeby właśnie pokazać ten stan 
traumy – to znaczy 13 grudnia ewidentnie zniszczył, 
nie miał w sobie żadnego budulca, tylko niszczył. 
Jest to niewątpliwie taki moment, gdy w intencjach 
sprawców stanu wojennego chodziło o to, by podtrzy-
mać upadły system nomenklaturowy, i wszystko, co 
wiązało się z rozmontowaniem totalitarnego państwa, 
a było promieniowaniem robotniczej Solidarności na 
wszystkie inne działy społeczne, nie tylko zostało 
zahamowane, ale zostało zniszczone. Ale oczywiście 
na szczęście nie zostało zniszczone aż tak mocno, 
żebyśmy jako naród zabrnęli za daleko i powiedzieli 
sobie, że nie mamy już w ogóle prawa do wolności 
i suwerenności. A zatem logika wewnętrzna, moż-
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(senator J. Chróścikowski) do dumy przy okazji stanu wojennego jest to, że wielu 
nie dało się złamać, a duża część spośród nich przy-
stąpiła do pracy w podziemiu. Uważam, że należy ich 
upamiętnić. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuje bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Ryszkę.

Senator Czesław Ryszka:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W uchwale na początku czytamy: „13 grudnia 

2016 r. mija 35. rocznica wprowadzenia stanu wo-
jennego w Polsce. To jedno z wydarzeń z najnow-
szej historii Polski, które najmocniej wpłynęło na 
życie wielu naszych rodaków”. Dalej w uchwale 
mamy przypomnienie o postawie Ojca Świętego Jana 
Pawła II, który w tych tragicznych dniach stanął po 
stronie narodu. To właśnie postawie Ojca Świętego 
Jana Pawła II pragnę poświęcić moją uwagę.

Charakterystyczna była już jego pierwsza reakcja 
na wprowadzenie stanu wojennego. A mianowicie 
przemawiając z okazji modlitwy Anioł Pański w nie-
dzielę 13 grudnia na placu św. Piotra, najpierw prosił 
o modlitwę w intencji Polski, a następnie przypomniał 
swoje słowa wypowiedziane kilka tygodni wcześniej 
z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej – cy-
tuję – „nie może być przelewana polska krew, bo zbyt 
wiele jej wylano, zwłaszcza w czasie ostatniej wojny. 
Trzeba uczynić wszystko, aby w pokoju budować 
przyszłość ojczyzny”.

Następnego dnia, 14 grudnia, na placu św. Piotra na 
wezwanie Ojca Świętego odbyło się modlitewne czu-
wanie tysięcy wiernych – z inicjatywy „Comunione 
e Liberazione” modlono się w intencji Polski. Jan 
Paweł II, przemawiając do nich, podkreślił wielką 
solidarność świata z narodem Polskim. Zaakcentował 
– cytuję – „niezbywalne prawa człowieka i prawa 
narodu.” Papież powiedział, że walka o realizację tych 
praw „musi stworzyć wielką solidarność o wymiarze 
europejskim i światowym, ponieważ ratować te zasa-
dy, znaczy bronić i rozwijać sprawiedliwość i pokój 
w dzisiejszym świecie”. Ojciec Święty zaapelował 
o… wskazał, że walka z Solidarnością w Polsce to 
jest walka z solidarnością i z prawami człowieka na 
całym świecie.

16 grudnia, podczas pierwszej po wprowadzeniu 
stanu wojennego audiencji generalnej, Ojciec Święty 
dokonał próby całościowej oceny stanu wojennego. 
Stwierdził m.in., że Polacy mają – cytuję – „jako 
naród, prawo do życia swoim własnym życiem i do 
rozwiązywania swoich problemów wewnętrznych 

bliżających nam wiedzę na temat ostatniej dekady 
komunizmu w Polsce. I jeszcze te słowa: „Bądźmy 
dzisiaj zjednoczeni wobec wspólnego doświadczenia, 
któremu zostaliśmy poddani jako naród i któremu nie 
ulegliśmy. Pozostaliśmy bowiem Polakami, którzy 
nie wyrzekli się prawa do wolności i suwerenności”. 
Myślę, że te słowa są bardzo dobitne, za co inicja-
torom bardzo dziękuję w imieniu NSZZ Rolników 
Indywidualnych „Solidarność”, a sądzę, że mogę mó-
wić, że również Solidarności pracowniczej. Dziękuję.

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

Senator Bogdan Klich:
W duchu tego, o czym mówiłem wcześniej… Nie 

widzę pana senatora Żaryna, ale skoro podziela po-
gląd, że choć próbowano, to się jednak nie udało, choć 
próbowano zniszczyć nasze aspiracje wolnościowe, 
to jednak nic z tego nie wyszło, i że usiłowano, ale 
bezskutecznie… Brakuje mi tutaj, proszę państwa, 
jeszcze jednego zdania, takiego, które by podkreślało, 
że oprócz tych, którzy z różnych powodów zdecydo-
wali się na emigrację wewnętrzną albo też na wyjazd 
za granicę – a przecież to były setki, tysiące, miliony – 
i oprócz tych, którzy byli represjonowani, pozbawiani 
pracy, nękani przez SB, jak wielu z nas, czy zmuszani 
do współpracy, było także wielu takich, którzy się 
zaangażowali w działalność opozycyjną i robili to 
z niezwykłą determinacją i prawdziwą odwagą. To 
tak naprawdę były czasy, w których się sprawdzały 
charaktery. To był czas, kiedy ktoś pokazywał, jaki 
jest, czy ma odwagę, czy jest tchórzem. I wielu wyka-
zało się prawdziwą odwagą cywilną, robiąc to, za co 
groziło wyrzucenie z pracy, ze studiów czy represje 
w stosunku do rodziny.

Dlatego chciałbym złożyć jeszcze jedną popraw-
kę – w nawiązaniu do tego, o czym powiedziałem 
wcześniej – i po ostatnim zdaniu drugiego akapitu, 
mówiącym o emigracji bądź zagranicznej, bądź we-
wnętrznej, dodać zdanie: „Wielu robotników, inte-
lektualistów, studentów i rolników z determinacją 
przystąpiło jednak do tworzenia struktur podziem-
nych. To dzięki ich odwadze i wysiłkowi Polska po 
latach odzyskała niepodległość i wprowadziła zasa-
dy demokracji parlamentarnej”. Wydaje mi się, że 
nie tylko jesteśmy winni pamięć o ofiarach, nie tyl-
ko o traumie, ale także mamy powód do dumy. Jan 
Nowak-Jeziorański zawsze powiadał, że nie będziemy 
osiągać swoich celów politycznych jako naród, jeżeli 
nie będziemy dumni z naszych osiągnięć. Powodem 
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(senator C. Ryszka) naszego narodu przy opłatku wigilijnym. Trzeba 
uczynić wszystko, ażeby tegorocznych świąt Polacy 
nie musieli spędzać pod groźbą śmierci i represji. 
Zwracam się do Pańskiego sumienia, Generale, do 
sumień wszystkich tych ludzi, od których zależy 
w tej chwili decyzja”.

Dopiero 12 stycznia 1982 r. Jan Paweł II 
otrzymał datowaną na 6 stycznia odpowiedź 
generała Wojciecha Jaruzelskiego na swój list. 
Przewodniczący WRON zgodził się z Ojcem 
Świętym, że stan wojenny jest szokiem dla spo-
łeczeństwa polskiego, zapewniając jednocześnie 
o humanitaryzmie poczynań rządu. Dał również do 
zrozumienia, że stan wojenny był mniejszym złem 
wobec groźby rzekomej interwencji zewnętrznej. 
Pisał: „Właśnie w imię zapobieżenia rozległej, ostrej 
konfrontacji, masowemu przelewowi krwi wpro-
wadziliśmy stan wojenny, oddalając w ten sposób 
widmo wojny domowej od tak ciężko w przeszłości 
doświadczonego narodu. A przecież niekoniecznie 
zamknęłaby się ona w ramach wewnątrzpolskich; 
mogłaby pociągnąć za sobą kataklizm w znacznie 
szerszej skali”.

Odpowiadając na to pismo, w swym drugim 
liście datowanym na 6 kwietnia 1982 r. do ge-
nerała Jaruzelskiego Jan Paweł II napisał m.in.: 
„Panie Generale! Analiza Pańskiego pisma skła-
nia mnie do usilnego ponowienia mojej prośby 
zawartej w liście grudniowym. Aby odbudować 
siłę państwa wynikającą «z poparcia społecznego» 
trzeba usunąć «szok» wywołany stanem wojen-
nym, internowaniem tysięcy czołowych działaczy 
«Solidarności» z Lechem Wałęsą oraz całym sze-
regiem bolesnych sankcji w stosunku do świata 
pracy i kultury. Nie tylko trzeba usunąć «szok». 
Należy ponadto odbudować zaufanie. W Pańskim 
piśmie czytam: «Wiemy, że państwo musi być silne 
poparciem społecznym. Będziemy o nie uczciwie 
zabiegać». Słowa te wskazują na inny model po-
stępowania władz niż ten, który jest stosowany 
w związku ze stanem wojennym. Zmiana postępo-
wania władz w Polsce z pewnością zmieni także 
stosunek zagranicy do Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej. Społeczeństwa zachodnie, związane 
z Polską wielu więzami kultury i historii, również 
i w okresie stanu wojennego świadczą różnorodną 
pomoc moim Rodakom w Ojczyźnie – a gotowe są 
od tymczasowych restrykcji o charakterze politycz-
nym przejść do planowej i rozbudowanej współ-
pracy. (…) Naród Polski zasługuje na to, aby mógł 
budować swój suwerenny byt w warunkach pokoju 
i poszanowania obywatelskich praw wszystkich 
swoich synów i córek”.

Cytuję te listy, ponieważ one nie są tak szeroko 
znane, a równocześnie świadczą o tym, jak głęboko 
Ojciec Święty był zaangażowany w sprawy, które się 

w duchu własnych przekonań, zgodnie ze swoją kul-
turą i tradycją narodową. Spraw tych, niewątpliwie 
trudnych, nie można rozwiązywać przy użyciu prze-
mocy”.

Papież skierował także prośbę do wszystkich swo-
ich rodaków, mówiąc – cytuję – „trzeba wrócić na 
drogę odnowy, kształtowanej metodą dialogu, przy 
poszanowaniu praw człowieka pracy. Ta droga nie 
była łatwa – ze zrozumiałych przyczyn – ale nie jest 
niemożliwa. Siła i powaga władzy wyraża się tak-
że w dialogu, a nie w użyciu siły”. W tym przemó-
wieniu Jan Paweł II również zdecydowanie poparł 
Solidarność, mówiąc, iż to pojęcie – cytuję – „mówi 
o wielkim wysiłku, którego dokonali ludzie pracy, aby 
zabezpieczyć prawdziwą godność człowieka pracy”.

Z kolei przemawiając 1 stycznia 1982 r., powie-
dział, że słowo „solidarność” – tu znów cytat – „mówi 
o wysiłku zmierzającym do sprawiedliwości i pokoju. 
Stąd jest ono szeroko znane i przyjmowane z uzna-
niem na całym świecie. «Solidarność» należy do 
współczesnego dziedzictwa ludzi pracy”.

Papież Jan Paweł II odniósł się do stanu wojen-
nego nie tylko w słowach, ale też podjął konkretne 
działania. M.in. już 18 grudnia 1981 r. przybył do 
Warszawy ksiądz arcybiskup Luigi Poggi, który 
w imieniu Ojca Świętego przekazał przewodniczące-
mu Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego specjalny 
list, w którym Ojciec Święty zwrócił się do generała 
Wojciecha Jaruzelskiego „z usilną prośbą i zarazem 
z gorącym wezwaniem o zaprzestanie działań, któ-
re przynoszą ze sobą rozlew krwi bratniej”. Papież 
w tym liście domagał się zniesienia stanu wojenne-
go, respektowania praw człowieka i rozwiązywania 
trudnych spraw metodą dialogu. Dalej pisał m.in. 
tak: „W ciągu ostatnich zwłaszcza dwu stuleci Naród 
Polski doznał wielu krzywd, rozlano też wiele pol-
skiej krwi, dążąc do rozciągnięcia władzy nad naszą 
Ojczyzną. W tej perspektywie dziejowej nie można 
dalej rozlewać polskiej krwi, nie może ta krew ob-
ciążać sumień i plamić rąk Rodaków. Zwracam się 
więc do Pana, Generale, z usilną prośbą i zarazem 
gorącym wezwaniem, ażeby sprawy związane z od-
nową społeczeństwa, które od sierpnia 1980 r. były 
załatwiane na drodze pokojowego dialogu, wróciły 
na tę samą drogę. Nawet jeżeli jest ona trudna, nie 
jest to niemożliwe. Domaga się tego dobro całego 
narodu. Domaga się również opinia całego świa-
ta, wszystkich społeczeństw, które słusznie wiążą 
sprawę pokoju z poszanowaniem praw człowieka 
i praw Narodu. Ogólnoludzkie pragnienie pokoju 
przemawia za tym, ażeby nie był kontynuowany stan 
wojenny w Polsce. Kościół jest rzecznikiem tego pra-
gnienia. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, któ-
re od tylu pokoleń łączyły wszystkich synów i córki 
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(senator C. Ryszka) Drugi wątek, o którym w tej uchwale nie ma 
mowy – ja powiem, dlaczego pewnie nie ma o nim 
mowy – to są harcerze. Harcerze krótko po powstaniu 
Solidarności powołali taką strukturę poziomą – tak to 
się wtedy nazywało – mianowicie Kręgi Instruktorów 
Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego. Jedni mó-
wili, że to harcerska opozycja w oficjalnym ZHP, żeby 
nie używać bardziej ostrych słów, my woleliśmy okre-
ślenie „harcerstwo niepokorne”. Otóż krótko przed 13 
grudnia Kręgi Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja 
Małkowskiego ogłosiły Pogotowie Zimowe Harcerek 
i Harcerzy. To była działalność oparta, wzorowana na 
tym, co zrobiły harcerki w 1939 r. W 1939 r. harcerki 
powołały pogotowie harcerek. I to Pogotowie Zimowe 
Harcerek i Harcerzy – były takie białe opaski, na 
których było napisane „pogotowie zimowe” – jak się 
okazało, po wprowadzeniu stanu wojennego było bar-
dzo potrzebne, niosło pomoc wielu potrzebującym 
ludziom. A wiemy, że wtedy telefony nie działały, że 
nie można było wezwać pogotowia, nie można było 
uzyskać elementarnej pomocy. Oczywiście były też 
wśród tych młodych ludzi zatrzymania. Rozpoczęła 
się praca konspiracyjna. Można powiedzieć, że bez 
tej pracy konspiracyjnej, bez zorganizowania tych 
młodych ludzi, staliby się oni bardzo łatwym łupem 
dla służb. Tak zresztą było w pierwszych dniach stanu 
wojennego, kiedy harcerz z plecakiem ulotek został 
aresztowany, potem zmuszony do współpracy. Takie 
przypadki były. Ale rzeczywiście jest tak, że wątek 
tej konspiracji młodzieżowej, harcerskiej jest słabo 
udokumentowany, ponieważ nie chcieliśmy tych mło-
dych ludzi narażać. To jednak było dla instruktorów 
harcerskich trudne, w jakim stopniu ich angażować, 
w jakim stopniu im wpajać postawy patriotyczne, 
budować nadzieję, nieść pomoc potrzebującym, a jed-
nocześnie ich nie narażać. To był taki pomysł, taka 
metoda śliwki: instruktorzy byli w twardej konspira-
cji, a młodzież współpracowała i brała udział w tych 
działaniach.

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! Ja 
chciałbym złożyć wniosek do tej uchwały. W pierw-
szej wersji uchwały w trzecim akapicie było takie 
zdanie złożone podrzędnie: „W tym trudnym dla 
polskiego narodu czasie nie zawiedli nasi prawdzi-
wi przyjaciele, w tym w pierwszym rzędzie Ojciec 
Święty”… W kolejnym druku, nr 324 S, podzielono 
je na dwa zdania, ale to drugie zdanie nie brzmi do-
brze: Ojciec Święty Jan Paweł II, którego kolejne 
pielgrzymki dały Polakom… Proponuję poprawkę, 
którą za chwilę zredaguję i przekażę panu marszał-
kowi. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Zapraszam do dyskusji pana senatora Cichonia.

wtedy w Polsce działy. To była nie tylko wymiana 
listów. Jan Paweł II, korzystając z wielu okazji, ak-
centował jedność z narodem polskim, budził nadzieję, 
wskazywał drogi wyjścia z kryzysu. W jego ocenie, 
zdecydowanej ocenie stan wojenny naruszał podsta-
wowe prawa człowieka i narodu.

Kiedy w krajach zachodnich rozpoczęły się dni 
solidarności z narodem polskim, zbiórki żywności, 
odzieży itd., Jan Paweł II również włączył się w te 
akcje, wyrażając żywą wdzięczność za wszelkie do-
wody tej solidarności i za pomoc materialną i moralną 
udzielaną naszej ojczyźnie. To jedynie kilka myśli 
o tym, jak papież, a także Kościół bronili spraw na-
rodu. Należy o tym mówić w sytuacji, gdy dzisiaj 
młodzież albo o tym nie wie, albo… gdy oskarża 
się Kościół, hierarchię kościelną o szkodliwą rolę 
w procesie budowania przyszłości naszego państwa. 
Dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Zapraszam do dyskusji pana senatora Wiatra.

Senator Kazimierz Wiatr:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
13 grudnia 1981 r. byłem w Bydgoszczy i tego dnia 

wracałem do Krakowa. Widziałem Warszawę, czołgi, 
transportery opancerzone. Wielu ludzi płakało. Ale 
chciałem powiedzieć o dwóch sprawach.

Pierwsza sprawa. Po ogłoszeniu stanu wojen-
nego na Akademii Górniczo-Hutniczej ogłoszono 
strajk okupacyjny. Były osoby, które się wahały 
i które na ten strajk nie przyszły, jednak przyszło 
bardzo wiele osób, ponieważ przez ostatnie tygo-
dnie mówiliśmy, tak jak cała Solidarność, że je-
śli coś się zdarzy, to trzeba podjąć działanie. To 
coś to było zagrożenie zewnętrzną interwencją. 
Pamiętamy odbijane na powielaczach instruk-
cje, że trzeba odwracać znaki drogowe itd. Więc 
przyszliśmy na ten strajk na AGH ze śpiworami, 
z konserwami. W dużej sali pawilonu C-4 – to taka 
duża hala do pomiarów geodezyjnych – mieściło się 
bardzo dużo osób. Były odprawiane msze święte. 
To trwało 2 czy 3 dni, w tej chwili już nie pamię-
tam. Niemniej jednak to, co zapamiętałem na całe 
życie, to była pacyfikacja tego strajku przez milicję 
i wojsko. I pamiętam stłoczonych na dziedzińcu 
Akademii Górniczo-Hutniczej, na śniegu i mrozie, 
starszych wiekiem profesorów, otoczonych przez 
milicję i wojsko. To była noc, druga czy trzecia 
godzina w nocy.
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To dowodzi, z jak różnymi ludźmi mieliśmy w tym 
czasie do czynienia. Czasami były też i negatyw-
ne zaskoczenia, rozczarowania, bo oto stawało się 
przed sędzią, o którym miało się mniemanie, że jest 
przyzwoitym człowiekiem, a on wydawał wyroki 
skazujące, kierowany nie własnym sumieniem i lite-
rą prawa, ale czystym strachem. Oczywiście daleki 
jestem od potępiania tych ludzi, albowiem odwaga 
jest czymś stosunkowo rzadkim, aczkolwiek uważam, 
że od sędziów powinno się jej wymagać. Zdaję sobie 
sprawę z tego, że były to inne czasy i że odwaga była 
wtedy bardzo droga i rzadka.

Chciałbym też oddać tutaj należytą cześć ad-
wokatom, którzy w tamtym momencie stanęli na 
wysokości zadania. Patrzę zwłaszcza na mojego 
kolegę, mecenasa i senatora wielu kadencji, pana 
Piotra Łukasza Andrzejewskiego. Wspominam rów-
nież tych, którzy już odeszli, mi.in. pana mecenasa 
Macieja Bednarkiewicza, którego w zeszłym tygo-
dniu żegnaliśmy na cmentarzu Powązkowskim, jak 
również…

(Senator Piotr Zientarski: Dubois, Taylora.)
(Senator Wiesław Dobkowski: Olszewskiego.)
(Senator Sławomir Rybicki: Jacka Taylora.)
(Senator Bogdan Klich: Kosińskiego.)
Tak, dobrze mi tu panowie podpowiadają: mece-

nasa Dubois, mecenasa Taylora, a w Krakowie pana 
mecenasa Rozmarynowicza, który był dla mnie wzo-
rem rzetelnego realizowania misji adwokatury. Ci lu-
dzie, nie bacząc na niebezpieczeństwa, nie bacząc na 
prześladowania, jakich doznali… A przypominam, 
że mecenas Bednarkiewicz był nawet aresztowa-
ny, był pozbawiony wolności przez ponad pół roku, 
był też przedmiotem nagonki medialnej. Do dzisiaj 
pamiętam, jak rzecznik rządu Urban naśmiewał się 
z niego, mówiąc, że pan mecenas bronił charytatyw-
nie… A bronił w różnych sprawach, ale też oskarżał, 
chociażby w sprawie Przemyka, który został hanieb-
nie zamordowany przez Służbę Bezpieczeństwa. I, 
proszę państwa, Urban nabijał się z niego, mówiąc, 
że skoro pan mecenas występował charytatywnie, 
to ciekawe, skąd było go stać na takie charytatywne 
prowadzenie działalności – widocznie musiał mieć 
jakieś ukryte dochody, których nie opodatkował. 
Proszę państwa, taka była cena. Dla niektórych była 
to cena pozbawienia wolności, dla niektórych była 
to cena zawieszenia w prawach wykonywania za-
wodu, dla niektórych była to cena spalenia domu, 
tak jak się stało w przypadku obecnego tu mecena-
sa i senatora wielu kadencji, pana Piotra Łukasza 
Andrzejewskiego, a dla innych były to tendencyjne 
kontrole skarbowe oraz inwigilacja i odcinanie te-
lefonów w kancelariach adwokackich. Robiono to 
po to, żebyśmy nie mogli się kontaktować między 
sobą, między adwokatami, jak również z naszymi 
klientami.

Senator Zbigniew Cichoń:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bardzo jestem rad, że podejmujemy tę uchwałę, 

która dotyczy tak brzemiennej w skutki decyzji ów-
cześnie rządzących przywódców systemu totalitar-
nego jak wprowadzenie stanu wojennego. Dzisiaj, 
niebawem, za kilka dni, jest 35. rocznica.

Chciałbym pochylić czoło również przed pew-
ną grupą osób, która tutaj nie została wymieniona, 
i w tym kierunku będzie zmierzała moja propozycja 
uzupełnienia tekstu tej uchwały. Mianowicie biorąc 
pod uwagę aspekt prawny całego bezprawia, jakie 
się dokonało w dniu 13 grudnia 1981 r., i cały ciąg 
procesów, bezprawnego prześladowania działaczy 
związkowych i innych osób, które realizowały swo-
je przyrodzone prawo do swobody wypowiedzi, do 
manifestowania swoich poglądów, zwłaszcza do two-
rzenia związków zawodowych… Było wiele dzia-
łań, które się kończyły procesami sądowymi. W tej 
uchwale są wymienieni sędziowie, jest powiedziane, 
że znaczna część środowiska sędziowskiego wspiera-
ła, niestety, działania aparatu bezpieczeństwa i pro-
kuratury. Oczywiście jest to prawda. Ja bym nawet 
powiedział, że nie tylko część, ale niestety znakomita 
większość tego środowiska wspierała.

Ale chciałbym podkreślić, że bardzo często spo-
tykały mnie miłe niespodzianki. Nigdy nie zapomnę 
sytuacji, kiedy to sądził sprawę były sekretarz orga-
nizacji partyjnej sądu, który, jak się potem dowie-
działem, doznał olśnienia i nawrócenia po wizycie 
Ojca Świętego. Sądził sprawę, w której człowiek był 
oskarżony o to, że rzekomo zaatakował funkcjona-
riuszy bezpieki, którzy przyszli do niego do domu 
aresztować go, bo rzekomo miał napuścić na tychże 
funkcjonariuszy dwa owczarki alzackie, które oczy-
wiście trochę porządku z tymi funkcjonariuszami 
zrobiły. I tenże sędzia, robiąc prawdziwy majstersz-
tyk prawniczy, ku memu, tak jak mówię, miłemu za-
skoczeniu, tak uzasadnił wyrok, że uniewinnił tego 
człowieka, oczywiście wychodząc z przesłanek czy-
sto prawnych, a mianowicie że nie miał on żadnego 
wpływu na zachowanie tych psów, które reagowały 
w sposób im właściwy na wejście intruzów do domu.

Ale pamiętam również kompromitujący fakt zwią-
zany z tą sprawą. Otóż minął blisko rok i oto otrzyma-
łem rewizję nadzwyczajną – wtedy był to odpowiednik 
dzisiejszej skargi kasacyjnej – wniesioną przez jedne-
go z prokuratorów Prokuratury Generalnej w sprawie 
w sumie drobnej, bo ta sprawa była traktowana jako 
wykroczenie. Powiem szczerze, że po raz pierwszy 
jako adwokat – wtedy wprawdzie byłem jeszcze bardzo 
młody, początkujący – spotkałem się z taką sytuacją, 
że rewizja nadzwyczajna została zastosowana w spra-
wie stosunkowo błahej. No bo sprawy wykroczeniowe 
w porównaniu do spraw karnych mają charakter błahy.
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(senator Z. Cichoń) (Senator Piotr Zientarski: To za dużo.)
Nie. Ja mówię o wątku dotyczącym wymiaru 

sprawiedliwości. Jest to uzasadnione pewną logiką. 
Wspominamy o prokuraturze i wspominamy o śro-
dowisku sędziowskim. Zabrakło mi tutaj słów o po-
stawie adwokatury. Dlatego składam taki wniosek. 
Dziękuję bardzo.

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

Zientarskiego.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Szanowni Goście! Wysoka Izbo!
Stan wojenny to rzeczywiście istotne wydarzenie 

w historii Polski, z tymi wszystkimi konsekwencjami, 
o których była już tutaj mowa. Ale…

(Senator Robert Mamątow: Smutne…)
Oczywiście, że smutne, ale wyszliśmy z tego 

czyśćca z podniesioną głową, o czym mówił pan se-
nator Żaryn. Nie daliśmy się zdusić.

Wracając do propozycji pana mecenasa, powiem, 
że ta poprawka jest zbyt rozbudowana, jeśli chodzi… 
Można by jednym słowem wspomnieć o roli adwo-
katów, bo oni też podzielali los innych szeroko re-
presjonowanych.

Chciałbym wypowiedzieć jeszcze kilka zdań na 
temat nazwisk –symboli. Słusznie, że pan senator 
uzupełnił to o nazwisko pułkownika, obecnie ge-
nerała Kuklińskiego. Jego działalność jest w szcze-
gólności związana ze stanem wojennym, bo prze-
cież przekazywał on informacje dotyczące właśnie 
stanu wojennego. Jest Jan Paweł II, jest nazwisko 
Reagana, jest nazwisko Kuklińskiego. I ja proponuję, 
żeby w drugim akapicie, po słowach „działacze roz-
wiązanej «Solidarności»” dodać wyrazy „z Lechem 
Wałęsą na czele”. Bo to też jest symbol. To też symbol. 
Proszę państwa, w tamtych czasach – przypomnijmy 
sobie – był to symbol Polski, wtedy tej Polski, która 
walczyła z komunizmem. I o tym… Była nagroda 
Nobla itd. Nie będę o tym mówił, bo to jest oczywiste.

Dalej. W akapicie drugim… W akapicie trzecim 
po słowach „Jesteśmy także wdzięczni wszystkim 
narodom świata i Polonii, rozporoszonej na wszyst-
kich kontynentach, za ofiarność i wspieranie Polaków 
licznymi dowodami solidarności” dodałbym dwa bar-
dzo ważne nazwiska: „w szczególności Zbigniewowi 
Brzezińskiemu i Janowi Nowakowi Jeziorańskiemu.” 
To były osoby, które na zewnątrz były niejako am-
basadorami. I skoro mówimy o Polonii, o ludziach 
rozproszonych, to tu mamy Nowaka-Jeziorańskiego 
i mamy Wolną Europę, a tu mamy naszego adwokata, 
profesora Brzezińskiego w Stanach Zjednoczonych, 

Pamiętam te momenty, kiedy trzeba było się prze-
bijać przez uzbrojone kordony milicji stojące przed 
kolegiami do spraw wykroczeń czy przed sądami. 
Było to konieczne, żeby dotrzeć do tych ludzi i ode-
brać od nich pełnomocnictwo do obrony. I pamiętam 
też potyczki słowne z tymi milicjantami, którzy z kpi-
ną w oczach mówili: „No, jakie macie prawo do obro-
ny, skoro się nie legitymujecie pełnomocnictwem? 
Proszę okazać pełnomocnictwo, to was dopuścimy 
do tych ludzi”. Oczywiście mówiliśmy wtedy, że ci 
ludzie chcą nam udzielić pełnomocnictwa, tylko że 
są od nas oddzieleni tymi funkcjonariuszami, którzy 
nie chcą do tego dopuścić. Potyczki te kończyły się 
na szczęście tak, że w końcu dawano nam możliwość 
odebrania tego pełnomocnictwa, a w skrajnych przy-
padkach, w których nie chciano do tego dopuścić, ci 
prześladowani, ścigani ludzie udzielali nam takiego 
pełnomocnictwa do protokołu.

Pamiętam również szydercze zachowania, zwłasz-
cza kolegiów do spraw wykroczeń, kiedy to wypomi-
nano nam, że jesteśmy tylko adwokatami, i mówiono, 
żebyśmy pamiętali o swojej roli. Wtedy im przypomi-
naliśmy, że nasza rola być może dla nich jest tylko rolą 
adwokata, ale dla nas jest to powołanie do pilnowania, 
żeby proces był rzetelny, i dlatego będziemy pilno-
wać prawidłowego protokołowania zeznań świadków 
i wyjaśnień oskarżonych. I realizowaliśmy to z całą 
konsekwencją.

Pamiętam również sytuacje, kiedy to zomow-
cy, zwłaszcza podczas różnych manifestacji patrio-
tycznych, w szczególności 3 maja, atakowali ludzi 
fizycznie, na różne sposoby, przy użyciu wozów pan-
cernych czy działek wodnych i częstokroć wyłapy-
wali ludzi nieuczestniczących w tych wydarzeniach. 
Mistrzostwem w działaniach ubeków było to, że czę-
sto oskarżali oni ludzi, którzy byli przypadkowymi 
uczestnikami tych zdarzeń, a właściwie jedynie ich 
obserwatorami. Oczywiście to wszystko było wpisane 
w projekt systemu, który miał na celu zastraszenie 
społeczeństwa i zastraszenie adwokatury.

Dlatego, proszę państwa, pozwolę sobie złożyć 
tutaj drobną poprawkę wspominającą o wątku pięk-
nej postawy adwokatury w tamtym czasie. Chodzi 
o dopisanie przed ostatnim akapitem pierwszej strony 
sformułowania, że swoją cenę za obronę społeczeń-
stwa przed łamaniem podstawowych praw człowieka, 
w tym wolności związkowej, zapłacili adwokaci – 
były to aresztowania, zawieszenia w prawie wyko-
nywania zawodu, tendencyjne kontrole skarbowe, 
inwigilacja, wyłączenia telefonów itd. Uważam, że…

(Senator Piotr Zientarski: To za dużo.)
Proszę?
(Senator Stanisław Kogut: To wszystkich trzeba 

by wpisać, także kolejarzy.)
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(senator P. Zientarski) tu, w którym się wtedy znajdowały. Uważam, że stan 
wojenny wyrządził wielkie szkody także uczelniom 
i na uczelniach. Życie na uczelniach uległo brutalne-
mu przerwaniu. Jednym z dowodów na to był fakt, że 
po godzinie 15.00 trzeba było aresztować maszyny 
do pisania, zamykać je łańcuchem na kłódkę. Byłem 
tego świadkiem. I w stanie wojennym życie akade-
mickie już nigdy nie wróciło do pierwotnego stanu. 
A wcześniej było tak, że do 20.00, do 21.00, do 22.00 
można było spotkać bardzo dużo kolegów pracowni-
ków, którzy wykonywali swoją pracę, a także dysku-
towali o ówczesnych, nurtujących nas problemach.

Na zakończenie pragnę powiedzieć o tym, co było 
dla mnie pozytywne. Miałem okazję poznać praw-
dziwe autorytety. A profesorowie zostali zagonieni 
do wykonywania prac porządkowych przy usuwaniu 
śniegu. I ja miałem ten zaszczyt, że z największymi 
pracownikami naszej uczelni mogłem usuwać śnieg.

Taka drobna sprawa, jeśli chodzi o łączność. Pan 
profesor Wiatr mówił, że nie było łączności. Otóż 
wydziały górnicze miały łączność. Zomowcy nie wie-
dzieli, że jest system wewnętrznej łączności, tzw. 
górniczej. Wszystkie kopalnie i wydziały górnicze 
były połączone – pan profesor nie był na wydziale 
górniczym AGH – i przez kilka dni miały łączność. 
Myśmy wiedzieli, co się dzieje. Nie wiem, jak było 
z łącznością kolejową, ale…

(Senator Stanisław Kogut: Nie było.)
Nie było. A o łączności górniczej zapomnieli. Nie 

wpadli tam z tasakami, z łomami i nie zniszczyli. 
Myśmy jeszcze przez kilka dni porozumiewali się 
pomiędzy kopalniami, z „Wujkiem”. Prawdopodobnie 
po „Wujku” zostało to zlikwidowane. Dziękuję za 
uwagę.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Zapraszam do dyskusji pana marszałka 

Borusewicza.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Moje pokolenie, to, które przeżyło stan wojen-

ny, jest szczególnie uwrażliwione na kwestie obrony 
zasad demokracji, wolności i praworządności. Stan 
wojenny łamał nawet ówczesne prawa, naruszał nawet 
ówczesną konstytucję. I dlatego, mając doświadcze-
nie kilkunastu miesięcy wolności, wiemy, że władza, 
która nie stosuje się do zasad prawa, władza, która 
narusza praworządność, może zdecydować się także 
na tego typu działania – na wyprowadzenie wojska 
na ulice, na narzucenie skrajnych rygorów dla spo-
łeczeństwa, na odebranie tej wolności, którą jeszcze 
wtedy mieliśmy.

którego postawa niewątpliwie miała wpływ na po-
stawę Reagana, którego tutaj przywołujemy. Stąd też 
te nazwiska, o których tutaj do tej pory była mowa, 
i te, które proponuję… Proszę państwa, wznieśmy 
się ponad aktualne spory, popatrzmy, jak rzeczywi-
ście… jakie wówczas były symbole i oddajmy, że tak 
powiem, prawdę, a myślę, że wówczas ta uchwała 
będzie rzeczywiście pełna i przyjęta w konsensusie. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuje bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Probierza.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę.

Senator Krystian Probierz:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W pełni podzielam inicjatywę podjęcia tej uchwa-

ły z okazji 35-lecia wprowadzenia stanu wojennego. 
Podzielam większość wypowiedzianych tutaj opinii, 
ale czuję wewnętrzną potrzebę podzielenia się pew-
ną osobistą refleksją. Ta refleksja będzie szczególnie 
nawiązywała do wypowiedzi senatora Wiatra i do 
wypowiedzi senatora Cichonia.

Otóż obserwowałem te wydarzenia z punktu 
widzenia uczelni, z punktu widzenia młodego pra-
cownika, który na ówczesnym Wydziale Górnictwa 
i Geologii przygotowywał swoją pracę doktorską. 
I cały okres poprzedzający wprowadzenie stanu wo-
jennego niemal codziennie, także w nocy, przeby-
wałem na uczelni, wykonywałem, konstruowałem 
mapy geologiczne, górnicze. Jednym z powodów, 
dla których uczestniczyłem w zajęciach nocnych, 
wieczornych na uczelni, było to, że w pokoju w aka-
demiku, gdzie mieszkałem z żoną, nie miałem wy-
starczająco dużo miejsca, aby te mapy rozłożyć 
i konstruować. Wobec tego chętnie brałem dyżury, 
pilnowałem, dozorowałem studentów, aby nie ulegli 
pewnym prowokacjom. Miałem okazję widzieć za-
chowanie okolicznej ludności, która codziennie rano 
dostarczała pożywienie, mleko, bułki, czasem troszkę 
kiełbasy studentom, którzy wtedy strajkowali. I dla 
mnie największym wydarzeniem i najbardziej bole-
snym faktem było to, że tak brutalnie przerwano moje 
młodzieńcze, pełne romantyzmu spojrzenie na świat. 

Ale proszę państwa, nie ma tego złego… czy też 
w każdej złej sytuacji można dopatrzeć się też po-
zytywów. Otóż dzięki temu miałem okazję poznać 
znakomitych ludzi i profesorów, ale także miałem 
okazję poznać zwyczajne szuje, zwyczajne szuje – to 
trzeba powiedzieć – i to niezależnie od strony konflik-
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(senator B. Borusewicz) To państwo podziemne nie miało wojska, nie mia-
ło sądownictwa, nie wydawało wyroków tak jak 
kilkadziesiąt lat temu, ale wszystkie inne atrybuty 
były. Była władza podziemna na poziomie krajo-
wym, była tymczasowa komisja koordynacyjna, 
były komisje regionalne. W Gdańsku była regional-
na komisja koordynacyjna, gdzie indziej nazywało 
się to inaczej, ale to była władza podziemna, która 
organizowała i wzywała do oporu. I to było napraw-
dę bardzo istotne. I to było też bardzo polskie. Tak 
więc niech to będzie też wskazówką, że Polacy, 
kiedy tracą wolność, są w stanie się zorganizować. 
Za każdym razem tak było i za każdym razem tak 
będzie. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożyli…
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę!
…Pan senator Bogdan Klich, pan senator Jan 

Rulewski, pan senator Jan Żaryn, pan senator 
Kazimierz Wiatr, pan senator Zbigniew Cichoń 
i pan senator Piotr Zientarski. Czy ktoś jeszcze? 
Wyczytałem wszystkich?

Zamykam dyskusję.
Przypominam, że drugie czytanie kończy się skie-

rowaniem projektu do komisji w celu ustosunkowania 
się do zgłoszonych w toku dyskusji wniosków.

W związku z tym stwierdzam, że Senat kieruje 
projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

(Senator Stanisław Gogacz: Panie Marszałku…)
Pan senator Gogacz, proszę.

Senator Stanisław Gogacz:
Panie Marszałku, w związku z poprawkami zgło-

szonymi…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Proszę o włą-

czenie mikrofonu.)
…do projektu przedmiotowej uchwały składam 

wniosek o wyznaczenie Komisji Ustawodawczej 
terminu przygotowania dodatkowego sprawozdania 
w celu przeprowadzenia trzeciego czytania projektu 
uchwały jeszcze na tym posiedzeniu Senatu. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Gogacz zgłosił wniosek o wyznacze-

nie komisji terminu przygotowania dodatkowego spra-
wozdania w celu przeprowadzenia trzeciego czytania 
projektu uchwały jeszcze na tym posiedzeniu Senatu.

My dyskutujemy nad uchwałą, która ma znacze-
nie historyczne, w konkretnej sytuacji politycznej. 
I ja od tego zaczynam. Nie należy się dziwić, że lu-
dzie z mojego pokolenia są szczególnie uwrażliwieni 
na łamanie prawa i praworządności. Ta uchwała jest 
oczywiście potrzebna. Trzeba pamiętać o czarnej 
nocy stanu wojennego. Czarnej nocy, która okazała 
się czarną nocą nie tylko dla społeczeństwa. Później 
okazała się ona czarną nocą także dla ówczesnej 
władzy – bo decyzja o stanie wojennym była począt-
kiem końca władzy totalitarnej w Polsce. Ta decyzja 
niczego nie załatwiła, chociaż zgodnie z pomysłem 
Jaruzelskiego miała załatwić wszystko. Miała przy-
nieść dobrobyt i rozwój gospodarczy, a doprowa-
dziła nie tylko do ograniczenia wolności, ale także 
do krachu gospodarczego. Bo taki był wynik stanu 
wojennego. Gospodarka także nie rozwija się bez 
wolności.

W omawianej tu uchwale jest kilka braków. Nie 
wspomina się o roli PZPR. PZPR tam nie istnieje. 
Twórcy uchwały o nim zapomnieli? Istnieje tylko 
Służba Bezpieczeństwa. PZPR nie istnieje. Nie istnie-
je także propaganda. Nie istnieje telewizja reżimowa. 
Nie istnieje prasa. Ja nie będę wchodził w szczegóły, 
ale przecież to wszystko tworzyło stan wojenny, at-
mosferę stanu wojennego. Przecież nie tylko aresz-
towano, lecz także potem w telewizji zohydzano… 
Mówiono, że coś ukradł, kogoś pobił. Nie że za dzia-
łalność polityczną…

Ta uchwała jest także, czemu się nie dziwię, wy-
raźnym stosowaniem polityki historycznej przez 
senatora Żaryna. Ja znam tę politykę, wiem i wi-
dzę w tej uchwale… Doskonale to jest widoczne. 
Eksponowana jest wszędzie rola Kościoła. Słusznie. 
Ale jeżeli wymieniamy, kto zginął, to… Co, przede 
wszystkim, na początku kapłani? Ginęli przede 
wszystkim robotnicy. Ta polityka historyczna jest 
także wskazana przez iunctim, łącznik we fragmen-
cie: „Polacy skupieni wokół ideałów «Solidarności» 
i Kościoła katolickiego”. Ja znam wielu, którzy nie 
czuli się związani z Kościołem katolickim, a działali 
w podziemiu, brali udział w tych działaniach. To jest 
dla mnie jasne. To jest po prostu polityka historyczna, 
o której mówił pan senator Żaryn. Ona jest realizowa-
na w tej uchwale. Niedobrze, że ona jest realizowana 
akurat w tej uchwale.

W ogóle nie wspomniano w projektowanej 
uchwale także o tym, że przez Polaków zostało 
stworzone coś, co jest ewenementem – została 
stworzona podziemna struktura, w zasadzie pań-
stwo podziemne. Po okresie powstania styczniowe-
go, okresie II wojny światowej i okresie powojen-
nym, do 1947 r., po raz trzeci zaistniało w Polsce 
państwo podziemne. Nie było oczywiście wojska. 
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(wicemarszałek G. Czelej) uchwały w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojen-
nego w Polsce.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania 
projektu uchwały skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej i zobowiązał komisję do przedsta-
wienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu do-
datkowego sprawozdania. Znajduje się ono w druku 
nr 324 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora Jana 

Żaryna, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W trakcie przerwy miało miejsce spotkanie, 

obrady Komisji Ustawodawczej. Podczas tego 
spotkania rozpatrzonych zostało w sumie 10 po-
prawek do pierwotnego tekstu. Te 10 poprawek 
wywołało dyskusję, w wyniku której ostatecz-
nie zdecydowana większość tychże poprawek 
została zaakceptowana przez członków Komisji 
Ustawodawczej. Komisja poparła poprawki nr 1, 
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Inaczej mówiąc, komi-
sja nie poparła praktycznie tylko poprawki nr 4, 
która stała się wnioskiem mniejszości. Przy tym 
chciałbym też powiedzieć, że prawie wszystkie 
te poprawki, jeśli chodzi o pierwotne ich wersje 
przekazane panu marszałkowi, za zgodą wnoszą-
cych uległy lekkim modyfikacjom i w związku 
z tym brzmią nieco inaczej niż te, które zostały 
przekazane. W związku z tym, jeśli państwo po-
zwolą, przeczytam te poprawki w takiej wersji, 
w jakiej zostały uchwalone podczas posiedzenia 
Komisji Ustawodawczej.

Poprawka nr 1, przyjęta przez Komisję 
Ustawodawczą: w akapicie pierwszym w zdaniu trze-
cim po wyrazach „wojska i milicji” dodaje się wyrazy 
„przy wsparciu Układu Warszawskiego, zwłaszcza 
Związku Sowieckiego”.

Poprawka nr 2 w obecnym brzmieniu: w pierw-
szym akapicie po wyrazach „działaczy «Solidarności»” 
dodaje się wyrazy „ludzi nauki i kultury”.

Poprawka nr 3 nie uległa żadnym modyfikacjom: 
wyraz „zniszczyła” zastępuje się słowami „próbowała 
zniszczyć”.

Poprawka nr 4, która jako jedyna nie została przy-
jęta przez Komisję Ustawodawczą i stała się popraw-
ką mniejszości, polegała na tym, by po wyrazach 
„działaczy «Solidarności»” dodać wyrazy „z Lechem 
Wałęsą na czele”.

Kolejna poprawka, nr 5, została zaakceptowana 
w następującej wersji: po drugim zdaniu drugiego 
akapitu dodaje się zdanie „Swoją cenę za obronę 

Jeżeli nie usłyszę głosu sprzeciwu, uznam, że 
Senat przyjął przedstawiony wniosek. Nie widzę 
głosów sprzeciwu.

Proszę o odczytanie komunikatu.

Senator Sekretarz Rafał Ambrozik:
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w celu rozpa-

trzenia wniosków zgłoszonych na posiedzeniu Senatu 
do projektu uchwały w 35. rocznicę wprowadzenia 
stanu wojennego w Polsce odbędzie się 30 minut po 
ogłoszeniu przerwy w sali nr 176.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Ogłaszam godzinną przerwę z możliwością jej 

przedłużenia, jeżeli komisja nie zdąży zakończyć 
posiedzenia i nie będą przygotowane druki.

Informuję również, że po zakończeniu przerwy 
będzie głosowanie nad tym punktem.

Ogłaszam godzinną przerwę, do godz. 11.35.
(Przerwa w posiedzeniu od godziny 10 minut 32  

do godziny 11 minut 35)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Przedłużam przerwę do godziny 12.05.
(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 35  

do godziny 12 minut 05)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Szanowni Państwo, w związku z tym, że dopiero 

kilkanaście minut temu skończyło się posiedzenie 
komisji, a było dosyć dużo autopoprawek do zgłoszo-
nych wniosków, biuro potrzebuje jeszcze pół godziny 
na przygotowanie dokumentów.

W związku z tym przedłużam przerwę do godziny 
12.35.

O 12.35 odbędą się głosowania nad uchwałą.
(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 05  

do godziny 12 minut 34)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Szanowni Państwo, druki są jeszcze niegotowe.
Przedłużam przerwę do 12.45, o 10 minut.
(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 34  

do godziny 12 minut 45)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu czter-

nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
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Drugie czytanie projektu uchwały w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (cd.)

(senator sprawozdawca J. Żaryn) Bardzo oczywiście proszę o podjęcie tej uchwały 
dzisiaj na naszym posiedzeniu.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości komi-

sji, panią senator Grażynę Sztark, o przedstawienie 
wniosków popartych przez mniejszość komisji.

(Senator Grażyna Sztark: Panie Marszałku, czy 
mogę z miejsca?)

Nie wiem, jak długo… Jak krótko, to tak, a jak 
dłużej, to…

(Senator Grażyna Sztark: Krótko, oczywiście, że 
krótko.)

Proszę uprzejmie.

Senator Sprawozdawca 
Grażyna Sztark:

Wnieśliśmy poprawkę mniejszości, w akapicie 
drugim w zdaniu pierwszym po wyrazach „działa-
cze rozwiązanej «Solidarności»” dodajemy wyrazy 
„z Lechem Wałęsą na czele”.

Chciałabym oddać prawdę historyczną. Po 
pierwsze, Lech Wałęsa był wówczas przewodni-
czącym NSZZ „Solidarność”, związku zawodowe-
go „Solidarność”. Po drugie, 13 grudnia wiąże się 
z rocznicą wprowadzenia stanu wojennego, a o za-
chowaniu wówczas Lecha Wałęsy, który, jeszcze 
raz przypomnę, nie podpisał żadnego dokumentu 
ani żadnego porozumienia, dzięki czemu udało nam 
się wszystkim przetrwać… Nie mówimy o wcze-
śniejszej czy późniejszej historii Lecha Wałęsy, ale 
o jego zachowaniu się czy też o prawdzie histo-
rycznej dotyczącej Lecha Wałęsy w okresie stanu 
wojennego.

Bardzo proszę jednak o poparcie tej poprawki, 
bo, jeszcze raz przypomnę, oddaje ona prawdę hi-
storyczną. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały se-

nator sprawozdawca Stanisław Gogacz chcą jeszcze 
zabrać głos? W trakcie drugiego czytania wnioski 
o charakterze legislacyjnym zgłosili: pan senator Jan 
Rulewski, pan senator Bogdan Klich, pan senator 
Piotr Zientarski, pan senator Zbigniew Cichoń, pan 
senator Kazimierz Wiatr i pan senator Jan Żaryn. Pan 
senator Stanisław Gogacz był sprawozdawcą komisji 
po pierwszym czytaniu. Nikt.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawców 

społeczeństwa przed łamaniem podstawowych praw 
człowieka, w tym wolności związkowej, zapłacili 
adwokaci”.

(Rozmowy na sali)
Poprawka nr 6: w zdaniu drugim trzeciego akapitu 

wyrazy „Ojciec Święty Jan Paweł II, którego kolejne 
pielgrzymki” zastępuje się wyrazami…

(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Szanowni 

Państwo, przepraszam…)
(Głos z sali: Ciii…)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę pań-

stwa, pan senator tłumaczy teraz treść poprawek. 
Później państwo będziecie głosować, nie wiedząc, 
nad czym głosujecie.)

(Senator Bogdan Borusewicz: Ojej…)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę…)
…Zastępuje się wyrazami „Pielgrzymki Ojca 

Świętego Jana Pawła II”.
Jestem szczęśliwie przy siódmej poprawce, a jest 

ich 10, więc mam nadzieję, że wszyscy państwo wy-
trzymają.

W poprawce nr 7, też zaakceptowanej przez 
Komisję Ustawodawczą, dodaje się zdanie 
w brzmieniu: „Wyrażamy wdzięczność generało-
wi Ryszardowi Kuklińskiemu za poinformowanie, 
z narażeniem życia swojego i najbliższych, Stanów 
Zjednoczonych o przygotowaniach do stanu wo-
jennego”.

Poprawka nr 8, też przyjęta: w zdaniu w trzecim 
akapicie, w którym znajdują się wyrazy „wszystkim 
narodom świata”, dodaje się po przecinku słowa 
„parlamentom demokratycznych państw, zwykłym 
ludziom” i dalej jest zdanie wtrącone po tej części 
bez zmian.

Poprawka nr 9: w akapicie trzecim w zdaniu trze-
cim na końcu wprowadza się, w ramach wdzięczności, 
dodatkowe dwa nazwiska, i to brzmi tak: „w szcze-
gólności Zbigniewowi Brzezińskiemu i Janowi 
Nowakowi Jeziorańskiemu”.

Także zaakceptowana poprawka, która obecnie 
ma nr 10. Wcześniej była to poprawka nr 5, ale w tej 
wersji już jest poprawką nr 10. W akapicie trzecim 
w zdaniu piątym wyrazy „ideałów «Solidarności» 
i Kościoła” jak gdyby uzupełnia się i zastępuje wy-
razami „ideałów i walki podziemnej «Solidarności» 
oraz Kościoła”.

W ten sposób wypracowaliśmy te poprawki pod-
czas posiedzenia Komisji Ustawodawczej. Poza, po-
wtarzam, tym jednym wnioskiem, jedną poprawką, 
reszta została jednogłośnie przyjęta, a ta jedna po-
prawka stanowi wniosek mniejszości.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję bar-
dzo.)
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Poprawka nr 6, pana senatora Kazimierza Wiatra.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 18)
Poprawka nr 7, pana senatora Jana Żaryna.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, 74 – za, 2 – przeciw, 2 

się wstrzymało. (Głosowanie nr 19)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 8, pana senatora Jana Rulewskiego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 78 – za, 2 się wstrzyma-

ło. (Głosowanie nr 20)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 9, pana senatora Piotra Zientarskiego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 73 – za, 5 – przeciw, 2 

się wstrzymało. (Głosowanie nr 21)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 10, pana senatora Bogdana Klicha.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 76 było za, 3 się wstrzy-

mało. (Głosowanie nr 22)
Poprawka nr 10, pana senatora Bogdana Klicha, 

została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem pro-

jektu uchwały w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 76 – za, 4 się wstrzyma-

ło, nikt nie był przeciwny. (Głosowanie nr 23)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w 35. rocznicę wprowadzenia stanu 
wojennego w Polsce. (Oklaski)

Państwo Senatorowie, proponuję skreślenie z po-
rządku obrad punktu dwunastego, tj. drugiego czyta-
nia projektu ustawy o zmianie ustawy o nauczyciel-
skich świadczeniach kompensacyjnych.

i wnioskodawców w związku z przedstawionym do-
datkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać takie 
pytania? Dziękuję.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad poprawkami, według kolejności 
przepisów projektu, druk nr 324 X, a następnie nad 
przyjęciem projektu, druk nr 324 S, w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką nr 1, 
pana senatora Jana Rulewskiego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 77 senatorów, 27 było za, 49 – przeciw. 

(Głosowanie nr 13)
Poprawka nr 1 została odrzucona.
Poprawka nr 2, również pana senatora Jana 

Rulewskiego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 75 – za, 3 – przeciw, 1 

się wstrzymał. (Głosowanie nr 14)
Poprawka nr 2 została przyjęta.
Poprawka nr 3, pana senatora Bogdana Klicha.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 77 – za, 1 – przeciw, 1 

się wstrzymał. (Głosowanie nr 15)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 4, pana senatora Piotra Zientarskiego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 27 – za, 52 – przeciw. 

(Głosowanie nr 16)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 5, pana senatora Zbigniewa Cichonia.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 76 – za, 1 – przeciw, 3 se-

natorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 17)
Poprawka została przyjęta.
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  

ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

(marszałek S. Karczewski) czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych oraz niektórych innych ustaw, za-
wartą w druku senackim nr 322. Ustawa ta ma na celu 
przywrócenie dotychczasowych zasad finansowania 
szczepionek służących do przeprowadzenia obowiąz-
kowych szczepień ochronnych z budżetu państwa. 
Zrezygnowano w niej z finansowania przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia; zaplanowano wejście od 1 stycz-
nia…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Przepraszam, Pani 

Senator. Szanowni Państwo, bardzo proszę o ciszę, 
bo nie słychać pani senator sprawozdawcy.)

…wejście od 1 stycznia 2017 r. tego sposobu fi-
nansowania.

Uzasadnieniem powrotu do zasad finansowania 
z budżetu państwa i zakupu szczepionek w ramach 
programu obowiązkowych szczepień ochronnych 
jest przywrócenie zasady odpowiedzialności pań-
stwa za politykę zdrowotną, w tym w szczegól-
ności za prowadzenie działań profilaktycznych, 
ponieważ szczepienia ochronne stanowią element 
tej działalności, realizowanej przez państwo zgod-
nie z art. 68 konstytucji, i służą ochronie zdrowia 
publicznego.

Drugim punktem jest rezygnacja z dochodze-
nia roszczeń przez NFZ za świadczenia udzielone 
w ramach POZ. Ustawa wprowadza zmiany mające 
na celu zagwarantowanie osobie, która skorzysta ze 
świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej, że nie poniesie kosztów udzielone-
go jej świadczenia nawet w przypadku, gdy wystąpią 
trudności z potwierdzeniem jej prawa do świadczeń 
opieki zdrowotnej.

Trzecim ważnym punktem zmian jest stworzenie 
możliwości wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia 
zdrowotnego. Nie wszczyna się postępowania oraz 
następuje umorzenie wszczętych i niezakończo-
nych w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy 
postępowań, o których mowa w art. 50 ust. 18, to 
jest postępowań o zwrot kosztów świadczeń opieki 
zdrowotnej.

Czwartym punktem jest zwolnienie świadcze-
niodawców z obowiązku przekazywania danych na 
listach oczekujących do systemu informacji w ochro-
nie zdrowia. Wynika to ze zmiany koncepcji wdra-
żania elektronicznej platformy gromadzenia, analizy 
i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach 
medycznych; w szczególności chodzi o przesunięcie 
terminu udostępnienia użytkownikom e-skierowań.

Piątym punktem jest wprowadzenie zmian w usta-
wie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i cho-
rób zakaźnych u ludzi. Proponuje się wprowadzenie 
zmiany dotyczącej terminu zgłaszania przez głów-
nego inspektora sanitarnego programu szczepień 
ochronnych. Termin ten został określony na dzień 

Komisja zwróciła się do rządu o przedstawienie 
stanowiska w tej sprawie.

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

Przypomnę, że wnoszę o skreślenie z porządku 
obrad punktu dwunastego: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świad-
czeniach kompensacyjnych.

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

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

Proponuję jeszcze, proszę państwa, zmianę ko-
lejności rozpatrywania punktu trzeciego: ustawa 
o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji 
ustawy budżetowej na rok 2017 – i rozpatrzenie go 
jutro, w środę, o godzinie 10.00; oraz punktu czwar-
tego: ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzeda-
ży detalicznej – do jego rozpatrywania przystąpimy 
w dalszym toku obrad.

Obecnie przystąpimy do punktu piątego: ustawa 
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych oraz niektó-
rych innych ustaw.

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

Dziękuję bardzo.
Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że 

Senat przedstawioną propozycję przyjął.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piątego 

porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 322, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 322 A.

Bardzo proszę panią senator Bogusławę 
Orzechowską o przedstawienie sprawozdania komisji.

Pani Marszałek?
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Ma-
ria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Może chwilkę jeszcze poczekamy…
Bardzo proszę, Pani Senator, o przedstawienie 

sprawozdania komisji.
(Rozmowy na sali)
Proszę państwa o ciszę.

Senator Sprawozdawca 
Bogusława Orzechowska:
Panie Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo!
Komisja rozpatrywała na posiedzeniu ustawę 

z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świad-
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Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  

ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

(senator sprawozdawca B. Orzechowska) Senator Leszek Czarnobaj:

Pani Marszałek! Pani Senator! Jak rozumiem 
z pani wypowiedzi, to przywrócenie polega na tym, 
że pan minister będzie miał pieniądze. Tak? Czy tak 
pani rozumie… O tym po części dyskutowaliśmy na 
posiedzeniu komisji. Narodowy Fundusz Zdrowia jest 
elementem polityki państwa polskiego i w mojej oce-
nie nie można mówić, że NFZ to jest jakaś agenda, nie 
wiadomo kogo. Każdy minister zdrowia ma olbrzymi 
wpływ na to, co się dzieje w NFZ itd. W związku 
z tym jeszcze raz… Jeżeli to się wiąże tylko z tym, że 
pieniądze będą w ministerstwie, to okej, ale jeżeli pani 
chce powiedzieć, że teraz to polski rząd będzie miał 
bezpośredni nadzór nad tym problemem, to trochę 
byłoby to pokręcone.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Pani Senator.

Senator Bogusława Orzechowska:
Chodzi o to, że Narodowy Fundusz Zdrowia mu-

siałby część pieniędzy, które dostaje w swoim bu-
dżecie, dodatkowo przeznaczyć na szczepienia. Do 
tej pory te szczepienia były finansowane przez mi-
nisterstwo. Ministerstwo nadal chce finansować te 
szczepienia, w związku z czym Narodowy Fundusz 
Zdrowia pieniądze, które ma do dyspozycji, będzie 
mógł przeznaczać na inne świadczenia, nie będzie 
musiał z tej puli zabierać pieniędzy na szczepionki.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Tomasz Grodzki. Proszę bardzo. A po-

tem pan marszałek.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Pani Senator! Panie i Panowie! 

Ja mam pytanie o przebieg prac komisji odnośnie do 
kwestii rozliczania nieubezpieczonych. Jest opinia 
Sądu Najwyższego do tej ustawy, w której, powie-
działbym, jest wprost napisane, że w ten sposób wpro-
wadzono w istocie powszechne nieodpłatne prawo do 
świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. I dalej: 
w tym kontekście należy zauważyć, że rozwiązaniem 
właściwszym z punktu widzenia techniki legislacyj-
nej byłoby czytelne wskazanie, np. w art. 2 ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej, że prawo do 
świadczeń POZ przysługuje wszystkim nieodpłatnie 
i bez związku z posiadaniem statusu świadczenio-
biorcy, a nie regulowanie tej bardzo istotnej kwestii 

31 października na rok poprzedzający realizację tego 
programu.

W czasie prac legislacyjnych były liczne dysku-
sje, były też wypowiedzi ministrów. Jednak z uwagi 
na to, że ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza 
istotne zmiany, zwracam się z prośbą o jej przyjęcie 
bez poprawek.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Czarnobaj, tak?
Bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:

Pani Marszałek! Pani Senator! Pani senator w swo-
jej wypowiedzi powiedziała, że ta decyzja, która 
zapadnie, to przywrócenie roli państwa w zakresie 
nadzoru nad problemem szczepień. Czy mogłaby pani 
to wyjaśnić? Drugie pytanie… To w zależności od 
tego, co pani powie.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo proszę.
(Senator Bogusława Orzechowska: Na to jedno 

pytanie, tak?)
Tak, proszę, Pani Senator.

Senator Bogusława Orzechowska:

To przywrócenie polega na tym, że… Od 
1 stycznia 2017 r. planowane było wprowadzenie 
finansowania tych świadczeń przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia. Chodzi o to, że za politykę 
prozdrowotną odpowiada ministerstwo, w związku 
z czym ministerstwo będzie to finansowało. A więc 
fundusz zdrowia nie będzie dodatkowo obciążony 
finansowaniem szczepień. Tu chodzi o szczepionki.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator ma jeszcze jedno pytanie, tak?
Bardzo proszę, senator Czarnobaj.
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(senator T. Grodzki) temat ruchów antyszczepionkowych. Była również 
rozmowa o tym, że szczepienia są sposobem zwalcza-
nia chorób zakaźnych i to sposobem zwalczania tych 
chorób, które stanowią zagrożenie, a w odniesieniu 
do których nie ma leczenia.

Ruchy antyszczepionkowe, a też była o tym mowa, 
nie zawsze opierają się na faktach medycznych. Wiele 
spraw, które poruszają przedstawiciele ruchów an-
tyszczepionkowych, ma za podstawę różnego rodzaju 
artykuły czy opracowania przygotowane przez oso-
by, które podają, że są np. profesorami jakiegoś wy-
działu medycznego, ale nie są lekarzami. Znam takie 
opracowania. To są albo biotechnolodzy, albo innego 
rodzaju specjaliści, oczywiście profesorowie, osoby 
wykształcone, ale tu jest jeszcze kwestia tego, jak to 
jest interpretowane.

Jako praktyk mogę powiedzieć, że zajmuję się 
szczepieniami w swojej pracy na co dzień i wyjaśnie-
nie, wytłumaczenie pacjentowi, jaki jest cel przepro-
wadzenia szczepionek, często daje mu podstawy do 
tego, żeby jednak się zaszczepić. Mówi się, że część 
chorób zakaźnych to jest wymysł firm farmaceutycz-
nych. To nieprawda. Ja mam kolegę, który zachorował 
na chorobę Heinego-Medina. On jeździ na wózku 
tylko dlatego, że zachorował na tę chorobę, a w tym 
czasie nie było szczepień. Na roku też miałam kole-
żankę, która chorowała na chorobę Heinego-Medina. 
Szczepienia przeciwko żółtaczce też są bardzo ważne, 
dlatego że w związku z częstotliwością, z dostępno-
ścią… W sytuacji częstych wędrówek ludzi chronią 
one przed zarażeniem, przed zachorowaniem na cho-
robę, która daje poważne powikłania. Samo przecho-
rowanie na początku nie zawsze daje wielkie objawy, 
ale bardzo często później daje istotne powikłania.

W ruchach antyszczepionkowych wiele się mówi 
np. w sprawie szczepionki przeciwko odrze, śwince 
i różyczce, która jest skojarzoną szczepionką. To jest 
ta, która rzekomo była odpowiedzialna za autyzm. 
Pierwotnie ruchy antyszczepionkowe przeciw tej 
szczepionce ujawniły się we Francji. Przeprowadzono 
badania naukowe, które wykazały, że i u szczepio-
nych, i u nieszczepionych procent przypadków auty-
zmu jest dokładnie taki sam, ale jest on uzależniony 
od okresu wykrywania danej choroby. Czasami zda-
rza się, że dana choroba występuje w momencie, kiedy 
akurat w kalendarzu szczepień wypada szczepienie 
przeciwko tej chorobie.

Ja powiem, że dzięki szczepionkom… Najlepszym 
dowodem na to, że warto szczepić, jest to, że ja szcze-
piłam swoje dzieci i szczepię swoje wnuki, i uważam, 
że to jest naprawdę istotny element profilaktyki. Poza 
tym koszt szczepionek jest i tak dużo mniejszy niż 
koszt leczenia pacjentów.

Szczepienie przeciw Haemophilus zapobiega wielu 
poważnym infekcjom, takim jak zapalenie opon mó-
zgowo-rdzeniowych czy zapalenie płuc. Proponowane 

w niezmiernie rozbudowanym, liczącym obecnie 
23 ustępy, art. 50. 

Chodzi mi o to, czy nie można tego zapisać pro-
ściej, bo de facto niezależnie od tego, czy ktoś jest 
ubezpieczony, czy nie jest, uzyskuje pełne prawo do 
świadczeń. Jak pani senator, pani doktor i ja wie-
my, tak naprawdę ci ludzie i tak byli leczeni. W tej 
chwili zostało to skodyfikowane prawnie, ale w spo-
sób niezwykle skomplikowany, a można to, jak Sąd 
Najwyższy sugeruje, z punktu widzenia techniki le-
gislacyjnej zrobić prościej.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator Bogusława Orzechowska:
Rozbudowa tego artykułu nie była przedmiotem 

dyskusji komisji. Jedno i drugie dotyczą tego samego, 
czyli możliwości dostępu do bezpłatnych świadczeń 
dla każdego obywatela Polski, co jest zagwarantowa-
ne w konstytucji.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I pan marszałek Bogdan Borusewicz. Proszę bar-

dzo, Panie Marszałku. A potem jeszcze pan senator 
Grodzki.

Senator Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Senator, rozwija się czy też istnieje ruch an-

tyszczepionkowy. Czy może pani powiedzieć, jak 
w związku z tym ruchem wygląda sprawa szczepień, 
czy realizacja szczepień się zmniejsza, zwiększa, czy 
jest na tym samym poziomie? Chodzi o wyszcze-
pialność.

(Senator Bogusława Orzechowska: Sprawa wy-
szczepialności…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Pani Senator, jeśli to było tematem 

obrad komisji…
Proszę bardzo.

Senator Bogusława Orzechowska:
Sprawa wyszczepialności nie była tematem obrad, 

było to wspominane przy okazji podawania szczegó-
łowych danych. Za to była prowadzona rozmowa na 



81

31. posiedzenie Senatu w dniu 29 listopada 2016 r.
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  

ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

(senator B. Orzechowska) Senator Bogdan Borusewicz:

Pani Senator, bardzo pani dziękuję za wyjaśnienie 
sprawy szczepionek. Jest pani lekarzem, doskonale zna 
pani sytuację i wie, jakie zagrożenia są związane z tym, 
że się nie szczepi, szczególnie dzieci. Ja uważam, że 
trzeba to wielokrotnie publicznie powtarzać. Dlatego 
też zadałem pani to pytanie – żeby usłyszeć wypowiedź 
lekarza na ten temat, lekarza z długoletnią praktyką.

Chcę zadać pani inne związane z tą sprawą pytanie. 
Jak pani ocenia fakt, że w telewizji publicznej redaktor 
Pawlicki realizuje program, który jest programem an-
tyszczepionkowym? Zaprasza osoby – w większości są 
to ludzie, którzy są w różnych ruchach antyszczepion-
kowych – które uzasadniają to publicznie. Informacje, 
że szczepionki szkodzą, są przekazywane w telewizji 
publicznej. Jak pani to ocenia?

Senator Bogusława Orzechowska:
Nie było to przedmiotem dyskusji.
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku, 

chciałabym powiedzieć, że zadajemy pytania odno-
szące się do dyskusji, jaka się odbyła na posiedzeniu 
komisji.)

(Senator Bogdan Borusewicz: To nie było przed-
miotem dyskusji komisji?)

To nie było przedmiotem dyskusji. Mogę powie-
dzieć…

(Senator Bogdan Borusewicz: Zwracam na to 
uwagę.)

…że ja sama tego nie oglądałam, ale uważam, że 
do dyskusji powinni być dopuszczeni zarówno ci, 
którzy są zwolennikami szczepionek, jak i ci, którzy 
są ich przeciwnikami, chociażby po to, żeby można 
było im wytłumaczyć, dlaczego warto się szczepić.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
(Senator Bogdan Borusewicz: Czyli musi być rów-

nowaga w dyskusji.)
Tak jak pani senator powiedziała.
(Senator Bogusława Orzechowska: Tak, w dysku-

sji powinna być równowaga.)
Pan senator Leszek Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek! Pani Doktor! Nie wiem, może 

to był ten fragment obrad, kiedy pani wyszła. Chcę 
tylko przypomnieć…

(Senator Bogusława Orzechowska: Ja nie wycho-
dziłam.)

…że pan profesor Stanisławek i chyba jeszcze 
ktoś poruszał problem tego programu telewizyjnego 
na posiedzeniu komisji. Rozmawialiśmy o tym, że 

szczepionki przeciwko pneumokokom również za-
pobiegną takim infekcjom. Ponieważ ja pracuję już 
prawie 35 lat, pamiętam czasy, kiedy na dyżurach 
średnio 2 razy w miesiącu pojawiały się dzieci z zapa-
leniem opon mózgowo-rdzeniowych. W tej chwili to 
na szczęście jest naprawdę rzadkość, coś takiego zda-
rza się raz do roku, a pracuję w mieście powiatowym. 
Poza tym trzeba wiedzieć o powikłaniach u dzieci, 
które nie były szczepione. Jeśli chodzi o odrę, której 
rodzice czasami się tak boją, to powiem, że pamię-
tam dzieci z poodrowym zapaleniem mózgu, które 
praktycznie były skazane na śmierć tylko dlatego, że 
rodzice ich nie zaszczepili.

Wicemarszałek Maria Koc: 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę, pan senator Tomasz Grodzki, a po-

tem pan marszałek.

Senator Tomasz Grodzki:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Doktor, myślę, że w gronie lekarzy dyskusja 

o konieczności stosowania szczepionek jest niepo-
trzebna, bo wszyscy jesteśmy w tej materii zgodni. 
Mówiąc o tych zapisach ustawowych, martwimy się 
raczej o to, czy dostępność szczepionek będzie lepsza 
wtedy, gdy będą one w ministerstwie, czy wtedy, gdy 
będą w NFZ. Zapis mówiący o tym, że budżet bierze 
odpowiedzialność, jest tu trochę mylący, bo NFZ to 
też jest, powiedziałbym, budżet państwa, tylko w tro-
chę innej postaci.

Wracam do tematu ubezpieczonych i nieubezpie-
czonych. Zapisy, które proponujemy, de facto poka-
zują ludziom, że nie warto się ubezpieczać, bo i tak 
dostanie się opiekę. Czy na posiedzeniu komisji była 
na ten temat dyskusja? Obawiam się, że skutkiem 
ubocznym może być tu to, że ludzie przestaną się 
ubezpieczać, zwłaszcza ci, którzy prowadzą działal-
ność gospodarczą. Powiedzą „jestem nieubezpieczo-
ny, ale i tak będę objęty opieką”. I nie będzie żadnej 
sankcji. Dziękuję.

Senator Bogusława Orzechowska:
Na posiedzeniu komisji nie było to przedmiotem 

dyskusji.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Jeszcze pan marszałek Bogdan Borusewicz.
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(senator L. Czarnobaj) Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Katarzyna Głowala:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Ministerstwo Zdrowia widzi ten problem, do-

strzega go, wychodzi mu naprzeciw i stara się za-
chęcać społeczeństwo polskie do szczepienia. Mogę 
tutaj powiedzieć, że całe kierownictwo Ministerstwa 
Zdrowia zaszczepiło się przeciwko grypie. Poza tym 
od 1 stycznia 2017 r. wprowadzamy obowiązkowe 
szczepienia przeciwko pneumokokom dla wszystkich 
dzieci urodzonych po 1 stycznia 2017 r. od drugiego 
miesiąca. Do tej pory szczepienia przeciwko pneumo-
kokom były tylko dla dzieci z grup ryzyka.

Jest tzw. evidence-based medicine. W Kielcach 
samorząd podjął własną inicjatywę i szczepił dzieci. 
Podjął się finansowania z budżetu jednostki samo-
rządu terytorialnego szczepień przeciwko pneumo-
kokom. Został wprowadzony program pilotażowy 
i nastąpiło tam zmniejszenie hospitalizacji o 40%, 
i to niezależenie od wieku pacjentów, ponieważ szcze-
pienie dzieci skutkuje też tym, że poprawia się stan 
zdrowia osób dorosłych. Ministerstwo Zdrowia do-
strzega ten problem i cały czas zachęca do szczepień.

Nie mam danych co do wpływu ruchów antyszcze-
pionkowych na zaszczepialność. Jednak pomimo tego, 
że są podnoszone głosy o szkodliwości szczepień, 
jestem przekonana, że i tak rodzice szczepią dzieci, 
że mają świadomość sprawy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pani senator Jadwiga Rotnicka. Bardzo proszę.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Szanowna Pani Minister, sformułowanie jest na-

stępujące: szczepienia są obowiązkowe. Jeżeli obywa-
tel nie wypełnia swojego obowiązku, powinien pono-
sić jakieś sankcje. Jak to w tej chwili wygląda? Bardzo 
często niektórzy rodzice, a także wychowawczynie 
w przedszkolach mówią, że przyjęcie do przedszkola 
powinno być obwarowane przedstawieniem książecz-
ki zdrowia z wpisami dokumentującymi przejście 
obowiązkowych szczepień. Wiadomo, że dziecko 
niezaszczepione może być poważnie chore, co może 
rzutować na zdrowie innych dzieci itd. 

Co pani minister może powiedzieć na temat tego obo-
wiązku i niedopełnienia tego obowiązku, a także ewen-
tualnych prac w tym zakresie w przyszłości? Dziękuję.

telewizji publicznej nie przystoi jednostronne prze-
kazywanie…

(Senator Bogdan Borusewicz: …nieprawdziwych 
informacji.)

Czy nieprawdziwych, czy prawdziwych, ja w to na 
razie nie wnikam. Toczyliśmy długą dyskusję i mówi-
liśmy, że zrobimy na ten temat posiedzenie komisji. 
Chodzi o to, aby takich programów nie było. Jeżeli 
umknęło to pani doktor, to ja o tym przypominam. 
Jest to w protokole.

Senator Bogusława Orzechowska:
Możliwe, że umknęło, ale nie było dyskusji, w któ-

rej mówiono by, w jaki sposób tę sprawę rozwiązać.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę chętnych.
Bardzo dziękuję pani senator sprawozdawcy.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Jest dzisiaj z nami pani minister Katarzyna 
Głowala, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Zdrowia.

Czy pani minister pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rzą-
du?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Katarzyna Głowala: Nie.)

Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Pani minister w tym momencie nie zabierze głosu.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan marszałek Bogdan Borusewicz, a potem pani 
senator Jadwiga Rotnicka.

Pani Minister, zapraszam panią na mównicę.
Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Minister, chciałbym zadać pytanie o wpływ 

ruchów antyszczepionkowych na wyszczepialność. 
Jak to w tej chwili w Polsce wygląda? Czy wyszcze-
pialność się zmniejsza, a jeżeli tak, to w odniesieniu 
do jakich chorób? Czy sytuacja nie ulega zmianie? 
Czy jest z tym problem? Czy pani minister widzi 
problem w ruchach antyszczepionkowych, które są 
tak głośne?
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Dobrze. W takim razie teraz pan przewodniczący, 
pan senator Waldemar Kraska, a potem pan senator 
Leszek Czarnobaj.

Senator Waldemar Kraska:
Pani Minister, w 2006 r. w Polsce rodzice nie za-

szczepili 2,5 tysiąca dzieci, w 2015 r. liczba ta sięgnęła 
już 16 tysięcy. Czyli widzimy, że ta liczba z roku na 
rok rośnie. 

Czy państwo jako ministerstwo przewidujecie 
jakieś akcje, nie wiem, telewizyjne, medialne, które 
w jakiś sposób zachęciłyby rodziców do szczepie-
nia? Bo wiemy, że główną obawą rodziców dotyczącą 
szczepień, przeciwko szczepieniom są powikłania 
poszczepienne – prawda? Rodzice wiele chorób utoż-
samiają z podaną szczepionką. Czy państwo planuje-
cie jakąś akcję, która będzie podparta autorytetami 
medycznymi, które te mity obalą?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Katarzyna Głowala:
Tak jak powiedziałam, przede wszystkim kierow-

nictwo Ministerstwa Zdrowia… Szczególnie minister 
Radziwiłł z komisarzem szczepili się na oczach kamer 
telewizyjnych. I to też jest przykład, że Ministerstwo 
Zdrowia coś w tym zakresie robi. Kampanię medialną 
promującą szczepienia prowadzi przede wszystkim 
główny inspektor sanitarny. I tutaj jako organ, który 
jest odpowiedzialny za szczepienia… Tutaj cały czas 
jest prowadzona kampania w celu pokazywania za-
sadności szczepienia się.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Leszek Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek! Pani Minister! Dużo rozmawia-

liśmy na ten temat podczas posiedzenia komisji, ale 
mam jeszcze takie pytanie. Te ruchy antyszczepion-
kowe, muszę powiedzieć, są bardzo silne, aktywne, 
widoczne. I to, co przytoczył pan przewodniczący, 
pokazuje, że również odnoszą one pewien sukces. 
Mówię tutaj o ruchach antyszczepionkowych. Czy 
państwo w ogóle rozmawiacie z tymi ruchami an-
tyszczepionkowymi? Czy próbujecie z nimi rozma-
wiać, czy nie, czy tylko publiczne szczepienia całego 
ministerstwa są ważnym elementem przekonywania 
Polaków do tego, że szczepienia są istotne?

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Katarzyna Głowala:

Mogę jeszcze dodać kilka słów w odniesieniu do 
poprzedniego pytania, bo dostałam tu na nie odpo-
wiedź. Jeżeli chodzi o wyszczepialność, to jest to 
95%, a więc sytuacja jest bezpieczna epidemicznie.

Jeżeli chodzi o namawianie do szczepień, to obec-
nie są kary grzywny za namawianie do szczepień…

(Senator Bogdan Borusewicz: Do nieszczepienia.)
Do nieszczepienia, przepraszam. Ministerstwo 

Zdrowia analizowało sytuację, sprawdzało, jak to 
wygląda w innych krajach, tych, w których funkcjo-
nuje obowiązkowość szczepień. Dzisiaj ciężko mi 
powiedzieć, czy będziemy prowadzić w tym zakresie 
jakieś prace, czy nie, ponieważ, tak jak powiedziałam, 
zaszczepialność wynosi ponad 90%, czyli sytuacja 
jest epidemicznie bezpieczna. Minister zdrowia na 
pewno podejmie jakąś decyzję, jeśli zaszczepialność 
spadnie. Dzisiaj nie ma potrzeby, żeby wprowadzać 
aż tak wysokie sankcje, jakie obowiązują w innych 
krajach Unii Europejskiej. Ale ogólnie, gdyby zaist-
niała jakaś sytuacja epidemiczna, byłoby zagrożenie 
epidemiczne, to minister zdrowia pewnie podjąłby 
kroki w tym kierunku.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Czy mogę dodać jesz-
cze jedno?)

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, Pani Senator.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Tylko że to zagrożenie epidemiczne jest różne dla 

różnych typów chorób. Są też takie, które zwłaszcza 
dla młodych ludzi, dla dzieci są bardzo groźne. Tak 
więc być może warto byłoby przeprowadzić anali-
zę i podjąć prace, żeby jednak niektórych po prostu 
zmusić do szczepienia.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Katarzyna Głowala: Przejrzymy się temu.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Teraz pytanie zadaje pan marszałek. Tak? Czy już 

nie, Panie Marszałku?
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja ustępuję innym. 

Jeszcze później…)
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Pani Minister, bardzo dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Pani Minister, bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szóste-

go porządku obrad: ustawa o ustanowieniu Krzyża 
Wschodniego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 319, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 319 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw Emigracji 
i Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji 
Kultury i Środków Przekazu, senatora Jana Żaryna, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze, Panie Profesorze.

Senator Sprawozdawca 
Jan Żaryn:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Przedmiotem tegoż punktu jest ustawa dotyczą-

ca Krzyża Wschodniego, inicjatywa Sejmu i posła, 
konkretnie pana Michała Dworczyka. Sejm uchwalił 
wspomnianą ustawę i skierował ją do Senatu. Ze słów 
pana Michała Dworczyka wynika, że Sejm uchwalił 
ją praktycznie jednomyślnie.

Przejęły tę ustawę 2 senackie komisje: Komisja 
Kultury i Środków Przekazu oraz Komisja Spraw 
Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. I w dniu 
14 listopada 2016 r. odbyło się posiedzenie tychże 
połączonych komisji. Ustawa została przedstawiona 
przez wnioskodawcę, a raczej już delegata ze strony 
Sejmu, czyli pana posła Michała Dworczyka. W toku 
dyskusji zostały zgłoszone propozycje poprawek. 
Można powiedzieć, że te poprawki miały dwojaki 
charakter. Po pierwsze, były to poprawki propono-
wane przez Biuro Legislacyjne, bardziej techniczne, 
choć także mające znamiona poprawek merytorycz-
nych, a po drugie, również ja, jako senator i członek 
jednej ze wspomnianych komisji, wniosłem poprawki 
natury merytorycznej. I może po kolei te poprawki 
przedstawię.

Głównym i w ogóle podstawowym punktem od-
niesienia w dyskusji był pierwszy akapit ustawy doty-
czącej projektowanego orderu, Krzyża Wschodniego. 
Większość poprawek odnosiła się właśnie do tego 
akapitu. I później, w dalszych akapitach, ujawniły 
się konsekwencje. Pierwsza i podstawowa poprawka 
dotyczyła tego, by skreślić w pierwszym akapicie 
wyrazy „w latach 1937–1959”. Inicjatorzy ustawy 
uznali, że te daty są ważne z punktu widzenia celu 

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Katarzyna Głowala:
Przyznam szczerze, że na razie nie było takich 

rozmów, ale nie wykluczamy, że będą. Myślę, że je-
żeli… To musi być świadoma decyzja całego kierow-
nictwa. Na razie podejmujemy inne kroki, właśnie 
typu kampanie promujące, medialne itd., ale nie jest 
to wykluczone, nie wykluczamy takiej możliwości.

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy jeszcze ktoś z państwa chce zabrać głos?
Pan marszałek.
Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Minister, chcę nawiązać do programu telewi-

zyjnego prowadzonego przez jednego ze znaczących 
dziennikarzy telewizji publicznej, w którym prze-
kaz był antyszczepionkowy. Mówię o redaktorze 
Pawlickim i jego programie. Czy w związku z tym 
programem ministerstwo skierowało wniosek do 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji? Bo uważam, 
że jeżeli tego typu sytuacje pozostaną bez reakcji, to 
one się będą powtarzać. Telewizja publiczna nie może 
takich programów robić.

(Senator Waldemar Bonkowski: Od roku nie ma 
cenzury.)

(Senator Leszek Czarnobaj: Trzeba oddzielić cen-
zurę od łamania prawa.)

A jeżeli będzie takie programy robić, to powinna 
oddzielić informacje od komentarza, a tego nie robi, 
nie tylko zresztą w tym przypadku. Czy ministerstwo 
skierowało wniosek do Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji?

(Senator Robert Mamątow: Wolność mediów. 
Wolność mediów.)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Katarzyna Głowala:
Minister zdrowia nie skierował takiego wniosku.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję. To chcia-

łem wiedzieć.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania do pani minister? 

Nie widzę zgłoszeń.
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(senator sprawozdawca J. Żaryn) zydenta RP, który nadaje tenże Krzyż Wschodni, bez 
opinii Instytutu Pamięci Narodowej. I to jest novum, 
które zostaje tu wpisane. Dalsze konsekwencje są już 
zawarte w dotychczasowym ustawodawstwie, więc 
uznaliśmy, że warto to ujednolicić z legislacyjnego 
punktu widzenia.

Podobnie jest z poprawką nr 6, która ma charakter 
czysto techniczny. Wyrazy „jego legitymacji” za-
stępuje się wyrazami „legitymacji potwierdzającej 
nadanie Krzyża”.

Poprawka nr 7 nie ma znaczenia wyłącznie tech-
nicznego, gdyż proponuje się w niej skreślenie wy-
razów „wykazu przedstawianych wniosków”. Otóż 
nie ma rozporządzenia o wykazie wniosków i nie 
ma, jak się wydaje, potrzeby, żeby jakikolwiek organ 
państwa – w tym przypadku albo MSZ, albo prezy-
dent Rzeczypospolitej – wydawał rozporządzenie, 
które by tworzyło wspomniany wykaz. Jest to więc 
poprawka legislacyjna, ale mająca znamiona meryto-
ryczne. W istniejącym zapisie nie ma też jasności co 
do celu przedstawienia takiego wykazu, który miałby 
się znaleźć w rozporządzeniu, więc uznaliśmy, że 
wykaz ten nie jest potrzebny.

Zgodnie z poprawką nr 8 w art. 6 dodaje się wy-
razy „a także konieczność zachowania kolejności 
wynikającej ze starszeństwa przyznanych orderów 
i odznaczeń oraz uwzględniając święta i rocznice 
państwowe”. I jest to zapis wkomponowany niejako 
w dotychczasowe ustawodawstwo, dotyczący… nie 
chcę powiedzieć rzecz jasna, że techniki noszenia 
tego Krzyża Wschodniego, ale kolejności, w jakiej jest 
noszony przez osoby, które posiadają większą liczbę 
odznaczeń. Jest to regulowane i to zdanie ma być 
pomocą, że tak powiem, w odniesieniu do regulacji 
już istniejącej.

Poprawka nr 9 też ma charakter czysto technicz-
ny, legislacyjny: w art. 7 po wyrazach „z wyjątkiem 
art. 8”, który oczywiście pozostaje, dodaje się wyrazy 
„i art. 36 ust. 3” – oczywiście ustawy o orderach i od-
znaczeniach – co jest konsekwencją skreślenia ust. 3 
w tej ustawie. Skoro go skreślamy, a odwołujemy 
się właśnie do art. 36, to tamta poprawka jest tym 
odniesieniem do art. 36.

I ostatnia poprawka, poprawka nr 10: załącznik do 
ustawy otrzymuje brzmienie… załącznik ten zawiera 
wizerunek orderu, na którym w pierwotnej wersji 
były daty 1937–1959. W związku z poprawką nr 1 
w tej wersji, którą mamy po ustaleniach komisji, ten 
Krzyż zostaje pozbawiony tychże dat.

Wszystkie te poprawki, o których powiedziałem, 
zostały, o ile pamiętam, uchwalone jednogłośnie i nie 
stwarzało to problemów. Jednak w trakcie dyskusji, 
która zaczęła się praktycznie po głosowaniu, mieli-
śmy wątpliwość dotyczącą konsekwencji skreślenia 
dat w art. 1 i nieumieszczenia jakichkolwiek innych 
dat. To podniosła osoba z Biura Polonijnego, pan 

nadawania tegoż odznaczenia, nadawania go obywa-
telom polskim II Rzeczypospolitej, ale narodowości 
niepolskiej, oraz cudzoziemcom, a konkretnie tym, 
którzy zamieszkiwali tereny Kresów Wschodnich 
oraz tereny Związku Sowieckiego właśnie w latach 
1937–1959, a zatem także w okresie II wojny świa-
towej. I te daty skrajne miały uzasadnić meryto-
rycznie wybór osób do odznaczeń. Czyli, mówiąc 
w skrócie, chodziło o okres od operacji antypolskiej 
w 1937 r., w której zginęło ponad 110 tysięcy Polaków, 
obywateli Związku Sowieckiego, do 1959 r., czyli 
daty formalnie kończącej ostatnią falę repatriacyj-
ną między innymi łagierników polskich ze Związku 
Sowieckiego. Poprawka, którą wniosłem, zmierzała 
do tego, by skreślić wspomniane daty. Uznałem – 
i uznaliśmy później wszyscy, bo akurat tak się składa, 
że ta poprawka nie podlegała specjalnym dyskusjom 
i została szybko przyjęta – że zawężały one de facto 
możliwości przyznawania odznaczeń, które warto 
w ramach wdzięczności nadawać cudzoziemcom, któ-
rzy przysłużyli się polskiej sprawie i chronili Polaków 
w różnych sytuacjach wynikających ze skomplikowa-
nej historii XX wieku na szeroko pojętym Wschodzie. 
I w związku z tym zaproponowaliśmy, żeby te daty 
zostały skreślone. Jeszcze wrócę do tego pod koniec 
swojej wypowiedzi.

Poprawka nr 2 dotyczy art. 2 proponowanego 
projektu ustawy, a konkretnie ust. 3. Proponuje się 
skreślenie tegoż ust. 3, ponieważ taki sam zapis znaj-
duje się już w istniejącej ustawie o orderach i od-
znaczeniach. Ten zapis, który już istnieje w ustawie 
o orderach i odznaczeniach – konkretnie jest to art. 36 
– faktycznie pokrywa się z tą propozycją ustawową. 
Ta poprawka była propozycją Biura Legislacyjnego, 
ale uznaliśmy ją za zasadną.

Podobnie jest z poprawką nr 3. Wyraz „legityma-
cję” w art. 4 zastępuje się wyrazami „legitymację 
potwierdzającą nadanie Krzyża”. Jest to poprawka 
czysto techniczna.

Poprawka nr 5. W art. 6 skreśla się wyrazy „tryb 
postępowania w przypadku podjęcia przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej decyzji o pozbawieniu 
Krzyża”. Jest to konsekwencja poprawki legisla-
cyjnej nr 2. To jest zapisane w ustawie o orderach 
i odznaczeniach, więc w ten sposób ujednolicamy 
tę ustawę z już istniejącą ustawą o orderach i odzna-
czeniach. Nie ma to znaczenia merytorycznego, bo 
nie zmieniamy całego trybu nadawania tego orderu, 
a tryb ten jest taki, że stroną wiodącą w przygotowy-
waniu tegoż odznaczenia dla konkretnej osoby jest 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które działa na 
wniosek osób, instytucji czy różnych stowarzyszeń. 
Ale Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie będzie 
nad tym procedowało i nie wniesie wniosku do pre-
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(senator sprawozdawca J. Żaryn) Z tego artykułu wcale nie wynika, że to obej-
muje także dzień dzisiejszy. Piszemy o „Związku 
Sowieckim”, pan lubi ten „Związek Sowiecki”…

(Senator Jan Żaryn: Ale o byłym.)
Byłym. Ja wolę „były Związek Radziecki”, który 

był…
(Senator Jan Żaryn: Czy mogę odpowiedzieć?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Tak, proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Żaryn:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku, że tutaj też 

byliśmy. Moim zdaniem ma pan ewidentnie rację, 
mówiąc, że te daty, aczkolwiek dadzą się wytłuma-
czyć… One, tak jak powiedziałem, de facto zawężają 
możliwości korzystania z tego orderu, czyli z pewnej 
wdzięczności wobec nieżyjących i żyjących osób, któ-
re nam pomagały. Tak jak powiedziałem, data 1937 r. 
to jest początek akcji antypolskiej, data faktyczna, 
ale nieuwzględniająca tych wszystkich, którzy np. 
w Kazachstanie pomagali Polakom, kiedy ich mniej 
więcej 80-tysięczna grupa znalazła się tam rok wcze-
śniej, w 1936 r. Nie objęlibyśmy bardzo poważnego 
zakresu terytorialnego i ludzkiego tymi odznacze-
niami, a byłby to, moim zdaniem, błąd merytoryczny 
i niepotrzebny… Stąd data 1937 r. wydaje się słaba.

Data 1959 r. też ma, jak powiedziałem, swoje lo-
giczne uzasadnienie w tym sensie, że w 1955 r. za-
częły się w Związku Sowieckim, a następnie także 
w Polsce, w PRL, zmiany ustawowe dotyczące wpro-
wadzania amnestii. Amnestie w Związku Sowieckim 
od 1955 r. zaczęły obejmować m.in. tych Polaków 
– nie tylko Polaków, bo oczywiście przedstawicieli 
innych narodowości także – którzy znaleźli się w ła-
grach sowieckich po akcji „Burza” bądź w innych 
okolicznościach, ale na styku wojny i pokoju, na ofi-
cjalnym styku wojny i pokoju, bo wobec nowego na-
jeźdźcy… Ewidentnie byliśmy jeszcze w warunkach 
wojny, przynajmniej jeśli utożsamiamy się z warto-
ściami podziemia niepodległościowego. Polacy, czyli 
głównie żołnierze, oficerowie Armii Krajowej, zaczęli 
wracać do Polski praktycznie od końca 1955 r; ostat-
nie partie miały przyjechać i przyjechały do Polski 
do roku 1959 w sensie formalnym, a tak naprawdę 
nie… Data 1959 r. jest sztuczna w tym sensie, że 
znowu zawęża możliwość dalszego wskazywania – 
szczególnie może to dotyczyć choćby wspomnianego 
Kazachstanu czy dalekiej Syberii – środowisk, kon-
kretnych osób, które pomagały Polakom, np. tym, 
którzy zostali powtórnie aresztowani w drugą noc 
chruszczowowską, czyli po 1958 r. Mam tu na my-
śli chociażby postać dzisiaj bardzo znaną, błogosła-
wionego księdza Władysława Bukowińskiego, który 

wicedyrektor, o ile pamiętam. To zapytanie, jak się 
wydaje, rzeczywiście było sensowne. W związku 
z tym, niezależnie od tego stanu, który w tej chwili 
przedstawiam – a to jest stan na dzień, jak powie-
działem, 14 listopada 2016 r., czyli stan po obradach 
komisji – w dalszej części naszych obrad będę wno-
sił o dodatkowe poprawki, które szczególnie będą 
dotyczyły właśnie tego problemu w art. 1. Podczas 
posiedzenia sprawę tę podnoszono, ale już bez kon-
sekwencji w postaci wniosków. Wtedy nie uznaliśmy 
za stosowne, żeby do tego się ustosunkować na nie 
albo na tak. Dziś wiem, że ten pan z naszego Biura 
Polonijnego miał ewidentnie rację i trzeba było się nad 
tym pochylić, tzn. nad nowym sformułowaniem art. 1, 
w związku z faktem, że po wykreśleniu w tymże ar-
tykule dat rodzi się wrażenie, że w zasadzie do dzisiaj 
osobom, które pomagają Polakom, a są na Kresach 
Wschodnich I i II Rzeczypospolitej bądź na terenach 
byłego Związku Sowieckiego, osobom, które ratowały 
Polaków bądź ratują w obliczu różnych prześladowań, 
ten Krzyż Wschodni się należy. I to jest ten problem, 
który trzeba w jakiś sposób rozwiązać. Ale to już 
w dalszej części obrad, czyli w dyskusji, będę wnosił 
te poprawki. Dziękuję bardzo… To sprawozdanie…

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję.)
Przepraszam, że tak długo mówiłem, ale wydaje 

mi się, że wyczerpująco.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Czy są pytania do pana senatora?
Bardzo proszę, pan senator, pan marszałek Bogdan 

Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze Sprawozdawco, ja też przygoto-
wałem poprawkę w sprawie likwidacji tego zapisu 
„1937–1959”. Ale chcę dowiedzieć się, jakimi kryte-
riami kierowali się ustawodawcy, że wyznaczali takie 
daty. Rozumiem 1937 r. – to tzw. akcja antypolska. 
Ale 1959 r.? Skąd cezura roku 1959? W 1953 r. zmarł 
Stalin, w 1955 r. został rozstrzelany Beria, a w 1956 r., 
na XX zjeździe, był referat Chruszczowa, który ujaw-
niał zbrodnie stalinowskie.

(Senator Waldemar Bonkowski: Nawyki pozostały 
jeszcze.)

Dlaczego ta data? Dlaczego 1959 r? I pytanie do 
pana: jak pan uważa, jaką tu powinniśmy zastosować 
cezurę? Bo faktycznie tu chyba trzeba jakoś okre-
ślić…

(Senator Jan Żaryn: Tak.)
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(senator J. Żaryn) „tereny byłego Związku Sowieckiego”. Tutaj jest jesz-
cze spójnik „i”. „Kresy Wschodnie pierwszej i dru-
giej Rzeczypospolitej”. Czyli należałoby to czytać 
łącznie, proszę zauważyć. Jeśli już, to powinno być 
„lub”, jeśli chcemy, żeby chodziło o to, że jest to lub 
to. Bo może być tak, że mogą być Kresy Wschodnie 
I Rzeczypospolitej, które nie są Kresami Wschodnimi 
II Rzeczypospolitej. Czy tam nie powinien być spój-
nik „lub”? Ale to już jest inna kwestia.

Pytanie jest takie: po co ta I Rzeczpospolita, 
skoro i tak ma chodzić o usytuowanie na terenie 
Związku Sowieckiego? Tak jest zgodnie z ustawą. 
Czy jest możliwość, że chodzi o teren, który należał 
do Kresów Wschodnich I Rzeczypospolitej, a nie na-
leżał do Związku Sowieckiego?

(Senator Jan Żaryn: Nie należał do drugiej…)
To też, ale i nie należał do Związku Sowieckiego. 

Bo, jak mówię, tu mowa o 3 terenach. Pytanie: czy 
one się pokrywają, czy są rozłączone? I jeszcze ten 
nieszczęsny spójnik „i” czy też „oraz”, który… No, 
wolałbym „lub”. Bo wtedy to byłoby bardziej ogólnie. 
Ale to już według pana uznania…

Druga kwestia to kwestia czasu. Jakby pan się 
nad tym zastanowił i odpowiedział… Ja chciałbym 
usłyszeć wyraźnie, czy chodzi tutaj o czas istnienia 
formacji, czyli np. Związku Sowieckiego, czy o kon-
kretne lata. Czym to będzie charakteryzowane, czy 
latami, czy istnieniem danej instytucji, właściwie to 
danego państwa?

Trzecia kwestia dotyczy terminologii, która jest 
w art. 2 ust. 1. Bo tam jest napisane, że dajemy to 
odznaczenie osobom o narodowości innej niż polska 
– czyli, jak rozumiem, trzeba będzie jakoś wykazać, 
że się jest narodowości innej niż polska – ale jedno-
cześnie takim, które udzielały pomocy Polakom lub 
obywatelom polskim. Czy to rzeczywiście tak ma 
być sformułowane? Czyli obywatelom polskim, ale 
także tym Polakom, którzy obywatelami polskimi 
nigdy nie byli, bo na przykład nie mogli być? Czy to 
o to chodzi?

I ostatnie pytanie: kto występuje z wnioskiem? 
Tu jest „oraz osób prywatnych”. To znaczy minister, 
z inicjatywy… i tutaj są podane poszczególne insty-
tucje i mowa także o osobach prywatnych. Pytanie 
jest takie: czy to dotyczy także cudzoziemców? Czy 
cudzoziemcy, nie-Polacy, mogą wyjść z inicjatywą 
nadania takiego krzyża? Mam na myśli osoby prywat-
ne. Bo proszę zauważyć, że według wspomnianego 
zapisu jest to możliwe.

I już naprawdę ostatnie pytanie. Krzyż jest hono-
rowym odznaczeniem, nie ma tu żadnych związanych 
z nim profitów oprócz tego, że to jest odznaczenie 
honorowe. Ale czy nie uważa pan, że można by było 
w jakiś sposób podnieść rangę tego krzyża, tego od-
znaczenia, poprzez dodanie w związku z jego nada-
niem – oczywiście tu nie chodzi o kwestie materialne 

trwał w Kazachstanie do 1974 r. Udzielano mu tam 
wszechstronnej pomocy – przede wszystkim robili to 
ci mieszkańcy, którzy byli beneficjentami niesionej 
przez niego pomocy duszpasterskiej. Ludzie ci zostali 
wykluczeni z kręgu… Nie ma możliwości nadawania 
im tego orderu, jeżeli przyjmujemy datę 1959 r.

Krótko mówiąc, każda data jest sztuczna, bo 
zupełnie niepotrzebnie możemy kogoś wykluczyć, 
a wiadomo, że z jednej strony chodzi o spotkanie 
z totalitaryzmem bolszewicko-sowieckim, który 
trwał od 1917 r. praktycznie do rozwiązania Związku 
Sowieckiego, czyli do roku 1991, a z drugiej stro-
ny chcemy honorować tych, którzy żyli na kresach 
Polski i znaleźli się i pod okupacją sowiecką, i pod 
okupacją niemiecką w latach 1941–1944. Bo okupacja 
niemiecka w tym przypadku obejmowała krótszy 
czas niż istnienie sowieckiej okupacji czy dominacji, 
czy przejęcie wspomnianych terenów przez Związek 
Sowiecki.

W związku z tym będę postulował, żeby te daty 
zmienić, ale z drugiej strony – żeby wstawić daty, 
które określają po prostu okres istnienia Związku 
Sowieckiego od czasów bolszewickich do momentu 
upadku tejże struktury państwowej, i w ten sposób 
wyleczyć problem ewentualnej dwuznaczności, jeżeli 
chodzi o rozumienie art. 1. Bo ja się zgadzam z pa-
nem, Panie Marszałku, że można czytać ten artykuł, 
że tak powiem, pozytywnie i wtedy wszyscy wiedzą, 
o co chodzi, i nie trzeba dopisywać dat, ale z drugiej 
strony może być ktoś „niegrzeczny”, kto nie będzie 
chciał naszych, pańskich i moich intencji przyjąć do 
wiadomości. I daty, o których mówimy, mają mu uła-
twić to, żeby zgrzeczniał.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Czerwiński. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Panie Senatorze, chciałbym właśnie sprecyzowa-

nia przez pana… Aby potem stosowanie tej ustawy 
nie rodziło jakichś trudności interpretacyjnych. I być 
może… Jeśli pan ma poprawki związane z odpowie-
dzią na pytania, które za chwilę zadam, to prosiłbym 
też o przedstawienie tego, jak to powinno według 
pana, po tych poprawkach, wyglądać.

Pierwsza kwestia to jest określenie miejsca. Mamy 
tutaj tak naprawdę 3 desygnaty, 3 określenia: „dawne 
Kresy Wschodnie pierwszej Rzeczypospolitej”, „daw-
ne Kresy Wschodnie drugiej Rzeczypospolitej” oraz 
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(senator J. Czerwiński) Przerwa do godziny 14.05, czyli 8 minut przerwy.
(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 57  

do godziny 14 minut 09)

Wicemarszałek Maria Koc:
Szanowni Państwo, wznawiam obrady.
Bardzo proszę pana senatora Jana Żaryna, sena-

tora sprawozdawcę, o odpowiedź na pytania pana 
senatora Jerzego Czerwińskiego.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuje, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, a zatem odpowiem na pyta-

nie pierwsze. Art. 1 rzeczywiście obejmuje Kresy 
Wschodnie I i II Rzeczypospolitej. Pan sugeruje, że 
byłoby lepiej, chociażby ze względu na chęć ogarnię-
cia tego terytorium nie tylko łącznie, ale i rozdziel-
nie… Chodzi zarówno o I Rzeczpospolitą, o Kresy 
Wschodnie, które nie weszły do II Rzeczypospolitej, 
a znalazły się w obszarze Związku Sowieckiego, jak 
i o tereny Związku Sowieckiego. Dlaczego nie został 
pozostawiony tylko Związek Sowiecki, a wyodręb-
niona jest ta część nazwana Kresami Wschodnimi? 
Jak już mówiłem, jest tak dlatego, że nie było ciągło-
ści panowania Związku Sowieckiego nad tymi tere-
nami, szczególnie w latach 1937–1959, bo w okresie 
1941–1944 tereny te były pod okupacją niemiecką. 
A przecież chcemy uczynić potencjalnymi benefi-
cjentami Krzyża Wschodniego także te osoby, które 
udzielały Polakom pomocy właśnie w tym czasie. 
Chodzi głównie o sprawiedliwych Ukraińców, którzy 
mogą być tutaj brani pod uwagę w sposób szczegól-
ny. A zatem Krzyż Wschodni jest w pewnym sensie 
obszarem polskiej dominacji w pamięci historycz-
nej. Chcemy w różnych miejscach na tej szerokiej 
terytorialnej skali pamięci uwzględnić wszystkich, 
którzy potencjalnie mogliby być beneficjentami te-
goż krzyża. Być może te zapisy mogłyby być lepsze, 
dlatego będziemy jeszcze pracować nad art. 1 – on 
niewątpliwie ulegnie zmianie.

Podejmowaliśmy także dyskusję dotyczącą kwe-
stii narodowości innej niż polska. Wydaje się, że na 
razie zostawimy to w takim kształcie, jaki jest, pa-
miętając o tym, że w art. 3 ust. 2 jest mowa o tym, 
jaki jest tryb wskazywania osoby do odznaczenia, 
a tryb ten jest taki, że jedynym organem, który jest 
do tego powołany w sposób bezpośredni, jest mini-
ster spraw zagranicznych, który robi to na wniosek 
bardzo różnych podmiotów, w tym także osób pry-
watnych. Minister spraw zagranicznych jest stroną, 
która niejako uruchamia dalszy przebieg tej proce-
dury, ale jest on związany pozytywną opinią preze-
sa Instytutu Pamięci Narodowej. Może co najwyżej 
zachodzić wątpliwość… No, tak na logikę nasuwa się 

– właśnie jakiegoś profitu? Jaki to mógłby być profit? 
Na przykład… Żeby było jasne: nie chodzi tu…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, 
a może…)

Ostatnia fraza. Potem już nie będę się odzywał.
(Wicemarszałek Maria Koc: Bo pan pyta już dosyć 

długo, więc… Bardzo proszę.)
Może tym osobom, które pomagały Polakom 

i które zasługują na to wysokie odznaczenie, nadać 
uprawnienia takie, jakie przysługują tym osobom, 
które mają Kartę Polaka? Nie chodzi o to, żeby dać 
im Kartę Polaka, ale analogiczne uprawnienia. Czyli: 
Polska uważa, że pomagaliście naszym obywatelom, 
więc daje wam takie uprawnienia, jakie mają ci, któ-
rzy posiadają Kartę Polaka.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę, Panie Profesorze, o odpowiedź na to py-

tanie.

Senator Jan Żaryn:
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, wszystkie te pytania są jak naj-

bardziej zasadne. Znaczna ich część padała podczas 
posiedzenia komisji, choć może nie w tej samej for-
mie. I tak art. 1 zawiera różne określenia zarówno 
terytorialne, jak i państwowe, dotyczy także tego or-
ganizmu państwa, czyli Związku Sowieckiego, gdyż 
chodzi o tereny, które nie zawsze były pod władzą 
Związku Sowieckiego, tak jak pan słusznie zauwa-
żył. Tak jak powiedziałem, chodzi o lata 1941–1944, 
kiedy…

(Senator Stanisław Karczewski: Pani Marszałek, 
niech pani kończy.)

(Wicemarszałek Maria Koc: Już, już.)
…tereny polskich kresów II Rzeczypospolitej…
(Senator Stanisław Karczewski: Ale to już.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Ja pana bardzo przepraszam, ale…
(Senator Stanisław Karczewski: 5 minut przerwy.)
…w tym momencie muszę ogłosić 5-minutową 

przerwę.
(Senator Bogdan Borusewicz: Niech pan senator 

dokończy wypowiedź.)
(Senator Stanisław Karczewski: Ale jest bardzo 

pilny konwent seniorów. Po przerwie dokończy.)
Po przerwie pan senator wróci do tego pytania.
(Senator Jan Żaryn: Dobrze.)
Dziękuję bardzo.
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(senator J. Żaryn) powinien mieć w gruncie rzeczy pewną zdolność do 
wyznaczania najlepszych dat dotyczących okolicz-
ności wiążących się z procedurą nadawania odzna-
czeń. I myślę sobie, że z uwagi na szerokość zakresu 
nadawania tego orderu każda data byłaby zawężająca. 
Z kolei 40 dat jak najbardziej byłoby właściwych; 
rzecz jasna nie ma sensu ich wszystkich wypisywać.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze chciałby…
Pan marszałek Bogdan Borusewicz. Proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze Sprawozdawco, wydaje się to 

prostą ustawą…
(Senator Jan Żaryn: A nie jest.)
…ale nie jest ona prosta, jest dość skomplikowana.
(Senator Jan Żaryn: Tak jest.)
Mam do pana pytania. Czy według tego zapisu, 

który jest w art. 1, będzie można nadawać odznacze-
nia osobom, które pomagały obywatelom polskim, 
Polakom na terenie obecnej Litwy? Część Litwy 
wchodziła w skład terytorium Polski. Pojęcie „Kresy 
Wschodnie” nie obejmuje tej części.

(Senator Jan Żaryn: Obejmuje.)
Nie. To po pierwsze.
Po drugie, będę miał także pytanie do ministra 

spraw zagranicznych. Jak Litwini na to zareagują, 
jeżeli zechcemy objąć pojęciem Kresów Wschodnich 
także obecną Litwę? Ja widzę tu problem. Nie wiem, 
jak to zapisać w tej chwili…

(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę, Panie 
Senatorze… Już?)

A nie obejmuje… Dlaczego będziemy mieli pro-
blem? Dlatego że Litwa nie uznaje, że była częścią 
Związku Radzieckiego.

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

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Marszałku, dziękuję za pytanie. No, dla 

mnie sprawa jest dość jasna. To znaczy historycz-
nie Kresy Wschodnie I Rzeczypospolitej, bo o tym 
mówimy, to są rzecz jasna ziemie Korony Królestwa 
Polskiego wraz z tą częścią – czyli wielkim obsza-
rem Kijowszczyzny – która po unii lubelskiej zna-
lazła się także na terenie Korony oraz Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. Po unii lubelskiej, czyli po 
1569 r., zostało ono mocniej zintegrowane z Koroną. 
Obydwa te państwa unijne funkcjonowały do cza-

wątpliwość związana z tym, co mają zrobić podmioty 
występujące do MSZ, jeżeli MSZ nie podtrzyma ich 
wniosku, tylko z jakichś powodów go zatrzyma, np. 
po negatywnej opinii Instytutu Pamięci Narodowej. 
Ci wnioskodawcy rzeczywiście nie mają tutaj żadnego 
trybu, który by ich interesy zabezpieczał. I w związku 
z tym definicja osoby narodowości innej niż polska 
jest de facto pozostawiana w gestii MSZ i Instytutu 
Pamięci Narodowej. W praktyce to IPN będzie roz-
strzygał, czy dana osoba jest narodowości polskiej, 
czy nie – w trybie, że tak powiem, historycznym, 
a nie jakimkolwiek innym, rzecz jasna.

Pytał pan także o profity. Napis „RATUJĄCYM 
POLAKÓW” znajdujący się na proponowanym orde-
rze jest ewidentnym profitem. Nasuwa się pytanie, czy 
moglibyśmy dodać jeszcze jakieś dodatkowe profity 
w postaci dyplomów czy jakichś innych, że tak po-
wiem, dowodów ratowania Polaków. Niewątpliwie 
jest to do rozważenia, niemniej ustawodawca sejmo-
wy nie przewidział takich rozwiązań i myśmy się tym 
w ogóle nie zajmowali, nie było to przedmiotem na-
szej refleksji. Ale refleksja niewątpliwie jest zasadna.

To tyle, jeśli chodzi o te pytania, które zadano. To 
chyba wszystkie, tak? Jeśli pamiętam…

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I pan senator Czesław Ryszka. Bardzo proszę.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Mam takie pytanie do pana senatora: czy nie by-

łoby dobrze, aby dniem nadawania tych odznaczeń 
był dzień 11 lipca, kiedy obchodzimy Narodowy 
Dzień Pamięci Męczeństwa Kresowian? Mówię 
„Kresowian”, ale chodzi o to, żebyśmy ten dzień nie-
jako ubogacili właśnie poprzez takie wydarzenie, jak 
nadawanie Krzyża Wschodniego. Czy moglibyśmy to 
zapisać w ustawie?

Senator Jan Żaryn:
Tak, tak…
Można, Pani Marszałek?
Dziękuję, Panie Senatorze. Wydaje mi się, że 

takim zapisem ustawowym nie tylko byśmy weszli 
w przestrzeń, którą warto zostawić innemu podmio-
towi – zaraz powiem jakiemu, rzecz jasna – ale także 
byśmy go niepotrzebnie ograniczali. Tym podmiotem 
oczywiście jest pan prezydent Rzeczypospolitej, któ-
ry w ramach swojej polityki historycznej, uprawianej 
przez kancelarię prezydenta i przez niego samego, 
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(senator J. Żaryn) Dziękuję uprzejmie za możliwość zabrania głosu.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w którego 

imieniu chcę wystąpić, popiera projekt tej ustawy. 
I kilka słów o tym, jak chcielibyśmy uzasadnić owo 
poparcie.

W tej chwili nie istnieje żadne państwowe od-
znaczenie za zasługi dla osób narodowości innej 
niż polska pomagających Polakom poszkodowanym 
czy też represjonowanym na Wschodzie. Istniejący 
Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej jest na-
grodą za wybitne zasługi położone dla współpracy 
między narodami i nadawany jest cudzoziemcom 
oraz zamieszkałym za granicą obywatelom pol-
skim, którzy swoją działalnością wnieśli wybit-
ny wkład we współpracę międzynarodową oraz 
współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z inny-
mi państwami i narodami, a więc ma nieco inny 
cel. Ustanowiony w drodze ustawy z 2003 r. Krzyż 
Zesłańców Sybiru jako wyraz narodowej pamięci 
o obywatelach polskich deportowanych w latach 
1939–1956 na Syberię, do Kazachstanu, północnej 
Rosji jest zaś nadawany osobom, które w chwili 
deportacji posiadały obywatelstwo polskie, a więc 
też obejmuje inny zakres.

Dialog historyczny z naszymi partnerami na 
Wschodzie, choć prowadzony z powodzeniem, jest 
wciąż bardzo skomplikowany. W jego trakcie formu-
łujemy czasem różnorodne ryzykowne uogólnienia, 
dotyczące działań przodków naszych sąsiadów. Są 
one często odbierane jako krytyczne wobec współ-
czesnych. Niezwykle ważna jest zatem możliwość 
wskazania na pozytywne przykłady zachowań 
Białorusinów, Rosjan czy Ukraińców wobec Polaków 
w okresie, gdy nasi rodacy podlegali najróżniejszym 
prześladowaniom, a niesienie im pomocy było zwią-
zane ze śmiertelnym ryzykiem.

Poprzez odznaczenie zasłużonych Krzyżem 
Wschodnim zyskujemy ważny instrument wizerun-
kowy w naszej polityce historycznej, promujący wza-
jemne przyjazne postawy przedstawicieli sąsiednich 
narodów. Szczególnie istotne pozytywne oddziały-
wanie może mieć wprowadzenie tego odznaczenia 
i praktykowanie jego nadawania na stosunki polsko-
-ukraińskie.

Z uwagi na wspomniane przeze mnie elemen-
ty ustawy MSZ pozytywnie ocenia projekt ustawy 
o ustanowieniu Krzyża Wschodniego i rekomenduje 
kontynuację prac nad projektem. Dziękuję uprzejmie.

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

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

sów rozbiorów. Kresami Wschodnimi nazywamy te 
wszystkie ziemie, które w wyniku pierwszego, dru-
giego i trzeciego rozbioru znalazły się na terenie Rosji 
carskiej. W związku z tym nie obejmowały Kresów 
Wschodnich, przynajmniej w wyobraźni Wincentego 
Pola, który ten termin w ogóle wprowadził nam do 
literatury. W „Mohorcie”, jego wspaniałym poemacie 
ta miłość do Kresów została… Ona spowodowała, 
że ten utwór został przez niego napisany. On nie-
wątpliwie tak je rozumiał, to znaczy pierwszy, drugi 
i trzeci rozbiór Polski, ziemie mniej więcej do dzi-
siejszej granicy wschodniej, czyli zabużańskie, które 
znalazły się na terenie Rosji carskiej. Rzecz jasna, 
dzisiaj Kresy postrzegamy szerzej, pojęciem Kresów 
Wschodnich obejmujemy także te ziemie, które były 
w okresie zaborów pod kontrolą Austrii bądź później, 
po przekształceniu, pod kontrolą Austro-Węgier i do 
których Rosja carska może i rościła sobie pretensje, 
ale nigdy ich nie miała, czyli Galicję Wschodnią, mó-
wiąc w skrócie, a Związek Sowiecki w 1939 r. przejął 
je na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow.

W naszej pamięci, a już nie jesteśmy Wincentym 
Polem, my mamy za sobą doświadczenia ca-
łego XX wieku, pojęcie Kresów Wschodnich 
I i II Rzeczypospolitej to są także tereny Galicji 
Wschodniej. I tak je rozumiemy dzisiaj geograficznie 
i historycznie. To także oczywiście Litwa w tej części, 
w której znajdowała się na terenie I Rzeczypospolitej, 
a tak się składa, że cała Litwa terytorialnie mieści 
się w Kresach, bo nawet Inflanty, do Estonii włącz-
nie, wszystko to wchodzi w zakres pojęcia Kresów 
Wschodnich I i II Rzeczypospolitej.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania? Nie widzę chętnych.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Jest dzisiaj z nami pan minister Marek Ziółkowski, 

podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych.

Czy pan minister pragnie zabrać głos?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Marek Ziółkowski: Tak, Pani 
Marszałek.)

Bardzo proszę.
Zapraszam, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Marek Ziółkowski:
Dzień dobry, Pani Marszałek.
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(wicemarszałek M. Koc) sytuacje, które historia przynosi, i również Litwa musi 
się z tym liczyć.

Co do tej ewentualnej ustawy, projektu ustawy, 
to nie widzimy na razie powodu, by uzgadniać czy 
informować o pracach nad tym projektem jakichkol-
wiek naszych sąsiadów. Po pierwsze, intencja ustawy 
jest nad wyraz szlachetna. Po drugie, każda proce-
dura nadawania orderów musi uwzględnić zwyczaj 
międzynarodowy, jakim jest wystosowanie najpierw 
zapytania do ministerstwa danego kraju, czy jego 
obywatel może być nagrodzony orderem czy odzna-
czeniem innego państwa. To jest stosowane. My tego 
przestrzegamy, przestrzegają tego także inne pań-
stwa, również nasi sąsiedzi ze Wschodu – Rosja czy 
Ukraina. Rzeczywiście jesteśmy od czasu do czasu 
pytani i poprzez protokół Kancelaria Prezydenta RP 
odpowiada, czy rzeczywiście zgadzamy się na odzna-
czenie. Tak że tą drogą każdy z krajów będzie musiał 
być zapytany, jeśli zaczniemy starać się o wręczenie 
takiego odznaczenia. Nawet po jego przyznaniu rze-
czywiście musimy zapytać dany kraj o zgodę. W tym 
trybie może strona litewska uznać, że właśnie z takich 
względów, o których pan marszałek wspomniał, nie 
wypada takiego czy innego obywatela odznaczyć. 
Ale teraz to jest nieco przedwczesne…

Chciałbym także nawiązać, jeśli można, do dys-
kusji na temat ewentualnego dodawania do samego 
odznaczenia przywilejów analogicznych do tych 
wynikających z Karty Polaka. To oczywiście od 
dyskusji i przebiegu prac nad ustawą zależy, czy 
w ogóle ten temat się znajdzie. Zwracamy uwagę, 
że w tej chwili stan tych przywilejów – tak pobież-
nie oceniamy – i dodanie jakichkolwiek przywile-
jów z tego stanu nie budzą jakichś kontrowersji. 
Jednak zgodnie ze zmianami w ustawie o Karcie 
Polaka, a wchodzą one w życie w styczniu, ten 
pakiet przywilejów się znacznie rozszerzy i bę-
dzie stosunkowo szybka ścieżka nadania polskiego 
obywatelstwa. I to jest już kwestia bardziej skom-
plikowana. Wyprzedzając nieco dyskusje, powiem, 
że wówczas w tej sprawie zapewne ministerstwo, 
jeśli będzie proszone, przygotuje jakąś oddzielną 
opinię. Dziękuję uprzejmie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Senator Bogdan Borusewicz: Mogę?)
Za chwileczkę, Panie Marszałku.
Odczytam teraz komunikat. O godzinie 15.00 

ogłoszę przerwę w obradach do godziny 18.00. Po 
przerwie przystąpimy do rozpatrywania kolejnych 
punktów porządku obrad.

Proponuję zmianę kolejności rozpatrywania punk-
tu siódmego: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz 

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan marszałek Borusewicz się zgłaszał? Tak. 
Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Tak, ja się zgłaszałem.
Panie Ministrze, to pytanie dotyczy nadawania 

tego krzyża na terenie obecnej Litwy. Czy Litwa… 
Pan miał kontakt z rządem litewskim, z Litwinami. 
Czy Litwa zalicza się do… Inaczej: czy Litwa uzna-
ła, że była częścią Związku Radzieckiego? To jest 
pierwsze pytanie.

Drugie pytanie: czy Litwa zgadza się na zaliczenie 
swojego kraju do Wschodu? Ja wiem, że były nawet 
interwencje, jeżeli chodzi o Departament Wschodni, 
który miał się zajmować Litwą. W związku z tym 
czy to nie wywoła jakichś negatywnych działań ze 
strony obecnego rządu litewskiego czy parlamentu 
litewskiego?

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Marek Ziółkowski:

Dziękuję uprzejmie, Panie Marszałku.
Litwa faktycznie nie uznawała się za część 

Związku Sowieckiego, ale to jest jakby oświadcze-
nie czy polityka ex post, kiedy rzeczywiście Litwa 
odzyskała de facto niepodległość w 1990 r… No, 
zwracam przy tym uwagę, że np. Stany Zjednoczone 
po 1945 r. rzeczywiście stosowały politykę nieuzna-
wania sowieckiej aneksji państw bałtyckich, Litwa 
na tym także opierała te deklaracje po odzyskaniu 
niepodległości.

Czy Litwa należy do Wschodu? To pytanie doty-
czy także kilku innych krajów. Od czasu do czasu 
strona ukraińska także pretendowała do tego, by prze-
nieść Ukrainę do departamentu Europy Centralnej 
czy Zachodniej, ale to są… Czasem tak się zdarza. 
Litwa akurat w przypadku naszego ministerstwa 
w tej chwili terytorialnie jest zaliczana do zakresu 
Departamentu Polityki Europejskiej. Ale zwracam 
uwagę na taki paradoks – on jest także historyczny, 
geograficzny – że Litwa ma zachodniego partnera, 
jakim jest Rosja, którego… a symbolicznie Rosję 
uważamy za Wschód, tak że to… No, są też takie 
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(wicemarszałek M. Koc) Wicemarszałek Maria Koc:

Czy są jeszcze jakieś pytania do pana ministra? 
Nie ma…

(Senator Jerzy Czerwiński: Tak.)
A, pan senator Czerwiński. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam 2 pytania. 

Pierwsze dotyczy tego, co już tutaj jakby wywoła-
łem, mianowicie uzupełnienia honorowego odznacze-
nia o pewne uprawnienia. To przecież nie muszą być 
wszystkie uprawnienia z Karty Polaka, np. nadawanie 
obywatelstwa, ale część z tych uprawnień mogłoby być. 
Dlatego prosiłbym o pisemną opinię, czy pewne upraw-
nienia z Karty Polaka, a jeśli tak, to które, tym przecież 
nielicznym osobom – bo to będą pojedyncze osoby, to 
nie będą tysiące ani dziesiątki tysięcy osób – tym, na-
zwijmy ich, Sprawiedliwym wśród Narodów Świata, ale 
i tym, którzy Polaków, obywateli polskich wspomagali 
w najtrudniejszym okresie… Czy teraz państwo pol-
skie być może niektórym tym osobom mogłoby po-
móc w sposób z jednej strony jakby niezbyt inwazyjny, 
a z drugiej strony niepociągający za sobą – powiedzmy 
to sobie wprost – wielkich kosztów? Czyli, mówiąc krót-
ko: czy niektórych uprawnień z Karty Polaka właśnie 
tym osobom narodowości niepolskiej, oczywiście żyją-
cym, które wcześniej zasłużyły się dla obrony Polaków, 
nie należałoby udostępnić, przy okazji jakby tego… Ale 
oczywiście nie przy okazji tej nowelizacji, tylko ewentu-
alnie… To znaczy nie teraz, nie przy okazji tej ustawy, 
tylko ewentualnie przy okazji nowelizacji. To jest jedna 
kwestia. Nad tym trzeba się zastanowić.

I drugie pytanie…
(Wicemarszałek Maria Koc: Rozumiem, że pan 

senator prosi o odpowiedź na piśmie. Tak?)
Tak, na piśmie, bo trzeba się nad tym zastanowić. 

Tutaj pan minister oczywiście musi się skonsultować 
z różnymi osobami w ministerstwie.

Drugie pytanie dotyczy właśnie Kresów 
Wschodnich. Otóż ja już byłem świadkiem, ale nie 
w Senacie, tylko w Sejmie, w latach, proszę sobie wy-
obrazić, 2001–2005, próby zdefiniowania… legalnego 
zdefiniowania tego, co to są Ziemie Odzyskane. My 
wszyscy wiemy, co to są Ziemie Odzyskane, posłu-
gujemy się tym terminem. Mało tego, one fizycznie 
istniały, było Ministerstwo Ziem Odzyskanych, ale le-
galnej definicji Ziem Odzyskanych nie było. Pojawiła 
się dopiero bodajże w roku 2003, o ile pamiętam, 
w każdym razie w latach 2001–2005. Ja rozumiem, 
że legalnej definicji Kresów Wschodnich nie ma, więc 
tym bardziej jest to rozmyta nazwa. Pytanie: czy na 
użytek tej ustawy ta nazwa „Kresy Wschodnie” po-
winna być zdefiniowana? Jeśli tak, to w jaki spo-

niektórych innych ustaw – rozpatrzenie go w czwar-
tek, 1 grudnia.

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

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

Bardzo proszę, jeszcze pan marszałek ma pytanie. 
Tak? Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Tak. Mam pytanie, ponieważ pojęcie Kresów 

Wschodnich jest pojęciem bardziej literackim niż 
geograficznym. Jak ministerstwo spraw zagra-
nicznych zakreśli po tej ustawie termin „Kresy 
Wschodnie”? Bo ja rozumiem, że II Rzeczypospolita, 
I Rzeczypospolita, Związek Radziecki czy Związek 
Sowiecki – jak pan senator Żaryn go nazywa – to 
też określone terytoria. A pytanie jest o Kresy 
Wschodnie.

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Marek Ziółkowski:

Dziękuję.
Bez wątpienia, tak jak pan senator sprawozdawca 

podkreślił i informował, jest to termin zarówno lite-
racki, jak i polityczny, ale nie określa ściśle jednostek 
państwowych. Ze względu na to, iż ten termin jest 
w tej chwili wyłącznie w preambule odnoszącej się 
do moralnych zobowiązań, nie widzimy na razie pod-
staw do interpretacji tego określenia jako niosącego 
bezpośrednie konsekwencje w postaci wywodzenia 
z tego akurat terminu jednostek geograficznych lub 
też politycznych.

(Senator Bogdan Borusewicz: Mogę?)

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Ministrze, zwracam uwagę, że ten termin 
nie znajduje się w preambule, tylko w art. 1, który 
określa terytorium objęte tą ustawą.
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(senator J. Czerwiński) wiać wnioskodawcom, IPN i ministrowi ocenę tego, 
czy rzeczywiście zgłoszona osoba kwalifikuje się, 
zgodnie z kryteriami ustawy, do… i dopiero potem 
procedować, a na końcu godzić się z opinią, czasem 
negatywną, kraju, którego obywatel miałby być takim 
odznaczeniem uhonorowany. Można załatwiać spra-
wę w ten sposób lub też definiować… Przypuszczam, 
że nie będzie to oczywiste, iż akurat uda się taką de-
finicję zbudować, ale możemy podjąć się takiego za-
dania, jeśli uznamy, że będzie to niezbędne. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nie.
Dziękuje, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Marek Ziółkowski: Dziękuję.)
Czy pan minister udzieli pisemnej odpowiedzi 

panu senatorowi?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Marek Ziółkowski: Tak, tak.)
Możemy na to liczyć, dobrze.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane 
przez pana senatora Jerzego Czerwińskiego.

Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu proszę pana senatora Czesława 

Ryszkę.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Już dotychczasowa dyskusja wskazuje na to, że 

ustanowienie tego krzyża z jednej strony jest istotnym 
wydarzeniem, czymś bardzo ważnym, ale z drugiej 
strony widzimy różne niuanse, także polityczne, 
dyplomatyczne, które w tej ustawie powinny zostać 
doprecyzowane.

Bardzo ważny jest art. 1 uchwalanej ustawy, który 
przytoczę bez dat: wypełniając moralny obowiązek 
wobec osób, które niosły pomoc Polakom na dawnych 
Kresach Wschodnich I i II Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz na terenach byłego Związku Sowieckiego i rato-
wały ich w obliczu prześladowań oraz ludobójstwa, 
ryzykując życiem własnym i swoich rodzin, ustana-
wia się odznaczenie Krzyż Wschodni, zwane dalej 
„Krzyżem”, jako dowód wdzięczności oraz wyraz 
szacunku i pamięci o tych osobach.

Wydawałoby się, że w tym artykule jest wszyst-
ko, co najbardziej istotne, bo te słowa zawierają całą 
ideę tego odznaczenia, czyli wdzięczność i szacunek 
dla tych cudzoziemców, którzy ratowali Polaków na 
Kresach Wschodnich, czyli dla Rosjan, Kazachów, 
Uzbeków, Ukraińców – słowem, dla tych wszystkich, 
którzy ratowali swoich sąsiadów, obywateli polskich, 

sób? Czy na podstawie rozporządzenia wydanego, 
nie wiem, dla ministra spraw zagranicznych – no to 
już jest kwestia do dyskusji – czy dla IPN, który by 
wskazał… I porównałoby się to z tym, co wskazałby 
IPN, co to są Kresy Wschodnie… I to by weszło do 
naszego porządku prawnego, i być może przydało-
by się na użytek innych ustaw. Czy też po prostu 
zostawimy to i będziemy realizować tę ustawę na 
zasadzie praktyki? To opinia IPN będzie decydowała, 
czy dana osoba działała i pomagała na terenie Kresów 
Wschodnich, czy też nie, bez definiowania Kresów. 
Jak pan minister uważa, jak to powinno być zrobione?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę pana ministra o odpowiedź.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Marek Ziółkowski:
Dziękuję uprzejmie.
W sprawie ewentualnej listy przywilejów oczy-

wiście gotowi jesteśmy współpracować zarówno 
z inicjatorami ustawy, jak i z komisjami Senatu. 
Postaramy się przygotować jakiś rodzaj bardziej 
zwartej opinii, ale najpierw będziemy oczekiwać od 
inicjatorów, także od Senatu, rzeczywiście decyzji 
czy też inicjatywy, czy jakikolwiek zestaw przywile-
jów, analogiczny do przywilejów z Karty Polaka, czy 
innych, powinien być do tej ustawy włączony. To do-
piero będzie przedmiotem analizy. W tym wypadku 
powinien być określony nie tylko ewentualny zestaw 
przywilejów, jak mi się wydaje, ale także powinny 
być określone konsekwencje jego wprowadzenia dla 
ustawy i dla samego charakteru odznaczenia. To już 
wtedy byłby inny produkt, także prawno-polityczny. 
Tak że my na razie nie możemy przedstawić opinii 
i jej dołączyć do projektu ustawy, jeśli nie znamy po-
litycznej decyzji, nie wiemy, czy Senat, czy też Sejm 
zdecyduje, że rzeczywiście odznaczeniu powinien 
towarzyszyć zestaw jakichś dóbr czy przywilejów. 
Ale gotowi jesteśmy współpracować.

Dziękuję bardzo za przypomnienie tej analogii 
z Ziemiami Odzyskanymi. Ja także ze swojej pracy 
pamiętam, że od czasu do czasu nasz minister określa 
jeden czy drugi kraj jako „strefę działań wojennych”. 
Tak naprawdę nie jest łatwo w polskim prawie znaleźć 
to określenie, ale go używamy. Irak czy Afganistan jest 
określany jako taka strefa. Czasem nie są to łatwe terminy.

W przypadku tego omawianego tu terminu i tej 
ustawy deklaruję, jeśli można, że przeprowadzimy 
dodatkową analizę i sprawdzimy, czy rzeczywiście 
można używać go w trybie obiegowym i pozosta-
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(senator C. Ryszka) żyły przyjaźnie i po bratersku. Ustanowienie Krzyża 
Wschodniego z całą pewnością jest oczekiwanym 
gestem historycznym, elementem pewnej narracji 
historycznej budowanej na prawdzie. Myślę, że do-
brze wpisuje się to w politykę historyczną Prawa 
i Sprawiedliwości, a także w działalność prezydenta 
Andrzeja Dudy polegającą m.in. na przywracaniu 
pamięci, pokazywaniu prawdy o polskich bohaterach 
i niełatwych losach naszej ojczyzny.

Bardzo ważny w tej ustawie jest zapis o pośmiert-
nym nadawaniu Krzyża Wschodniego osobom zasłu-
żonym. Od czasów rewolucji październikowej upłynęło 
już prawie 100 lat, tak że możliwość nadania Krzyża 
Wschodniego osobom zmarłym jest bardzo ważna. 
Nadawanie tego odznaczenia pozwoli na budowanie 
dobrych relacji z sąsiednimi narodami. Właściwy jest 
także zapis, że Krzyża Wschodniego można pozbawić, 
gdy jego posiadacz zachowuje się w sposób niegodny 
wobec Rzeczypospolitej Polskiej lub Polaków.

Ta cenna inicjatywa dobrze wpisuje się w posta-
wę świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, 
który wizytę w Katyniu w 2007 r. rozpoczął od na-
wiedzenia cmentarza prawosławnego, cmentarza 
rosyjskich, ukraińskich i żydowskich ofiar komuni-
stycznego totalitaryzmu. Przypomnę, że świętej pa-
mięci prezydent powiedział wówczas takie słowa: my, 
Polacy, wiemy, że narody Wschodu – naród rosyjski, 
naród ukraiński – tak jak naród polski były ofiarami 
komunistycznego barbarzyństwa; nie patrzymy na 
Rosjan, Ukraińców jako na sprawców komunistycz-
nego barbarzyństwa, ale patrzymy na nich również 
jako na ofiary tego strasznego, totalitarnego ustroju.

Oceniając w tym właśnie duchu inicjatywę przy-
znawania Krzyża Wschodniego, jestem przekonany, 
że przyczyni się on do pojednania między narodem 
polskim a sąsiadami na Wschodzie, z podkreśleniem, 
że za zbrodnią ludobójstwa oraz szeregiem innych 
tragicznych wydarzeń nie stały narody, ale zbrodnicze 
jednostki i grupy. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
I o zabranie głosu poproszę pana senatora Jana 

Żaryna.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Szefie, już nie zdą-

żysz.)

Senator Jan Żaryn:
Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Senatorowie!
Rzecz jasna wydaje mi się, że nie ma co powta-

rzać za często tego sformułowania, że polska polityka 
historyczna zmienia się od roku za sprawą przejęcia 
władzy przez formację Prawo i Sprawiedliwość, ale 
ewidentnie trzeba sobie czasem to przypomnieć. I na 

ryzykując życie własne i swoich rodzin – oraz pa-
mięć o nich. W ustawie nie ma ograniczenia co do 
obywatelstwa, nie ma enumeratywnie wymienionych 
krajów, których obywatele mogą być odznaczani, co 
jest akurat bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ 
to umożliwia objęcie wszystkich… Niektórzy z nich 
mogą mieszkać nawet w Stanach Zjednoczonych itd.

Odznaczenie przyznaje prezydent, a inicjatywę 
ma Ministerstwo Spraw Zagranicznych, do którego, 
jak tu było mówione, zwracają się różne instytucje, 
środowiska, osoby po zasięgnięciu opinii Instytutu 
Pamięci Narodowej. I to także jest bardzo ważne, po-
nieważ Instytut Pamięci Narodowej współpracuje ze 
swoimi odpowiednikami praktycznie we wszystkich 
krajach byłego Związku Sowieckiego, zbiera różne 
dokumenty, opisy, relacje świadków, oświadczenia 
osób, które zapamiętały różne fakty itd., dzięki cze-
mu może, w przypadku wystąpienia o odznaczenie 
danej osoby…

Państwo Senatorowie, naród polski na Kresach 
Wschodnich, tak jak je szeroko rozumiemy, przeszedł 
gehennę. W latach istnienia Związku Sowieckiego 
Polacy doświadczyli straszliwego terroru, ogromnych 
represji i szykan. Przywołany tu wcześniej rok 1937 
jako ta cezura czasowa… Jeśli taka poprawka zostanie 
przegłosowana, to pominiemy podane tu lata. A pod-
czas tej operacji antypolskiej NKWD rozstrzelano 
111 tysięcy Polaków, a kilkadziesiąt tysięcy poddano 
okrutnym represjom w miejscach zamieszkania. Do 
tego dochodzą zsyłki, łagry. Po 17 września 1939 r., 
po ataku Związku Sowieckiego na II Rzeczpospolitą, 
podobnym represjom, podobnym cierpieniom byli 
poddawani nasi rodacy zamieszkujący wschodnie 
województwa II Rzeczypospolitej. Podobnie było 
w czasie terroru niemieckiego na tych terenach. Do 
tego wszystkiego należy dodać ludobójstwo doko-
nane przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach 
zamieszkujących tereny Wołynia i województw po-
łudniowo-wschodnich. Myślę, że prawdziwym bło-
gosławieństwem losu było to, że w tych tragicznych 
latach znaleźli się ludzie, którzy ryzykując swoim 
życiem, pomagali swoim polskim sąsiadom. Tym 
osobom państwo polskie do tej pory oficjalnie nie 
podziękowało. Odznaczenie Krzyżem Wschodnim 
ma być swego rodzaju spłatą długu moralnego wobec 
tych wszystkich, którzy okazali, mówiąc najprościej, 
ale najdokładniej, człowieczeństwo wobec swoich 
polskich sąsiadów.

Ale nie tylko o to chodzi w tym odznaczeniu. 
Jak sądzę, wolą inicjatorów, czyli posłów polskie-
go Sejmu, odznaczenie to ma również przypominać 
o polskim dziedzictwie na Kresach Wschodnich, 
o wszystkim tym, co jest z tym związane – o Polsce 
wielokulturowej, tolerancyjnej, w której liczne narody 
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(senator J. Żaryn) Piąta. W art. 5 ust. 1 w zdaniu trzecim fragment bez 
dat byłby zamieniony wyrazami „w latach 1917–1991”.

Mam jeszcze jedną propozycję zmiany legisla-
cyjnej. Mianowicie wydaje się, że w art. 2 można 
śmiało skreślić ust. 2, czyli zdanie „Krzyż może być 
nadawany pośmiertnie”, ponieważ jeżeli będziemy 
– a już to zrobiliśmy – odwoływać się do obecnie 
obowiązującej ustawy o orderach i odznaczeniach… 
Tam jest zawarta ta formuła. To jest powtórzenie. 
Oczywiście możemy to zdanie utrzymać, ale z punktu 
widzenia techniki legislacyjnej wydaje się, że sko-
ro jest odwołanie do tamtej ustawy na końcu tejże, 
w sformułowaniu „w sprawach nieuregulowanych 
w niniejszej ustawie stosuje się przepisy ustawy” itd., 
to nie trzeba mnożyć artykułów i podpunktów. Jest to 
poprawka bardziej techniczna, ale przy okazji można 
ją wprowadzić. Zostawiam to państwu.

Bardzo się cieszę, że Krzyż Wschodni zostanie 
ustanowiony, i cieszę się, że jesteśmy tutaj – wydaje 
mi się, że tak właśnie jest – zgodni co do sensowności 
naszych działań, a próbujemy jedynie poprawić dzie-
ło, które zawsze jako dzieło ludzkie można poprawić.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze. Dziękuję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana marszałka.
(Senator Bogdan Borusewicz: 3 minuty?)
(Senator Jan Żaryn: 10 minut.)
Panie Marszałku, bardzo proszę. Myślę, że zakoń-

czymy już prace nad tym punktem.

Senator Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Ta ustawa jest potrzebna. Od tej ustawy powinni-

śmy zaczynać nasze rozliczenia, także w sferze mię-
dzynarodowej. Krzyż jest wzorowany na nadawanym 
przez Yad Vashem odznaczeniu Sprawiedliwy wśród 
Narodów Świata. Właśnie od tej strony… Tak powin-
niśmy wskazywać tych sprawiedliwych. A sytuacja, 
w której ci sprawiedliwi byli poddani presji i działa-
li… Jest to coś, o czym wiemy, także w odniesieniu 
do Wołynia. My powinniśmy zacząć od mówienia 
o lepszej stronie natury ludzkiej, o tych ludziach, 
którzy ratowali, po to żeby móc mówić także o tych, 
którzy mordowali. Ale zaczęliśmy od drugiej strony, 
odwrotnie. Dobrze się stało, że w tej chwili dyskutuje-
my już w innej kolejności, dobrze, że taka inicjatywa 
została przedstawiona. Ja ją popieram. Ta dyskusja 
pokazuje, że natykamy się na wiele problemów, któ-
rych na pierwszy rzut oka nie widać, których nie 
powinno być, ale chcemy upamiętnić ludzi, którzy 
ratowali innych ludzi.

Ja nie chcę mówić, że ustawa powinna być napi-
sana nieco inaczej, że powinna mieć inną strukturę. 
Pierwszy artykuł powinien być preambułą. Pan mini-

pewno ustanowienie Krzyża Wschodniego wpisuje 
się z jednej strony w tę promocję polskości, a z dru-
giej strony w to, co nazywamy aktem wdzięczności. 
Obydwa te elementy musimy rzecz jasna widzieć.

Ja jednak chciałbym skupić się głównie na kon-
kretnych poprawkach, które chciałbym wnieść do 
obecnego projektu. Bez wątpienia poprawki te doty-
czą głównie art. 1.

Zanim o nich powiem, chcę tylko przypomnieć, że 
wydawało mi się, że ja zdefiniowałem pojęcie „Kresy 
Wschodnie” – to adresuję i do pana marszałka, i do 
pana ministra – dość precyzyjnie. To znaczy to są zie-
mie, które były ogarnięte pierwszym, drugim i trze-
cim rozbiorem I Rzeczypospolitej przez carską Rosję, 
i te, które znalazły się w ciągu XIX wieku na wschód 
od granicy Królestwa Polskiego. To są te Kresy w ro-
zumieniu Wincentego Pola i całej polskiej formacji 
dziewiętnastowiecznej, kolejnych pokoleń. Do ziem ob-
jętych pojęciem „Kresy” zaliczamy też ziemie Galicji 
Wschodniej, które były w II Rzeczypospolitej, a które 
w 1939 r. znalazły się po raz pierwszy pod okupacją 
sowiecką, zaś od 1944 r. znalazły się w Sowietach. Stąd 
w literaturze historycznej używamy pojęć kresów pół-
nocno-wschodnich i kresów południowo-wschodnich, 
łącząc te dwie rzeczywistości historyczne. I takie też 
rozumienie Kresów jest widoczne w przypadku map 
używanych w nauczaniu przedmiotu historia w szko-
łach gimnazjalnych, średnich. I nikt nie ma specjalnie 
wątpliwości, jak w sensie terytorialnym definiować 
pojęcie „Kresy”. Ja też starałem się to tutaj wyarty-
kułować.

Przechodzę już do konkretnych poprawek.
W art. 1… I tutaj dziękuję za słowa pana senatora 

Ryszki, ponieważ mnie też generalnie ten artykuł się 
podoba ze względu na jego zawartość, wymowę. Tam 
jest powiedziane w zasadzie to wszystko, co miałoby 
być – jak chcielibyśmy – w nim powiedziane. Stąd 
w imię szacunku wobec inicjatorów ustanowienia 
Krzyża Wschodniego starałem się minimalizować 
zakres ingerencji. I moja propozycja jest taka, żeby 
przede wszystkim skreślić dwa słowa, tzn. słowo 
„dawnych” oraz słowo „byłego”, i by w miejsce lat 
„1937–1959”, a raczej w miejsce bez tych lat, bo je-
steśmy na tym etapie, wprowadzić lata „1917–1991”. 
I wydaje mi się, że to jest szansa na ograniczenie 
możliwości innego rozumienia tego zapisu niż zgod-
nie z intencją ustawodawcy pierwotnego, czyli Sejmu, 
który przesłał do Senatu ten projekt ustawy. Wydaje 
mi się, że szanując tegoż pierwotnego inicjatora, war-
to to poprawić, ale też nie ma co za daleko ingerować. 
Za tym oczywiście idzie kolejna poprawka, czyli do 
załącznika, który także by się zmienił. Na Krzyżu 
Wschodnim byłyby te nowe daty, 1917–1991. To są 
4 poprawki, które się ze sobą wiążą.
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(senator B. Borusewicz) Uważam także, że tym obywatelom innych państw 
powinna przysługiwać cześć uprawień z Karty 
Polaka. Tu nie trzeba jakiejś dogłębnej analizy. Jest 
kilka uprawnień w Karcie Polaka, które można bez 
problemu przyznać. I ja taką poprawkę będę zgłaszał. 
Ale wtedy to muszą być obywatele innych państw. To 
nie mogą być Polacy. Bo na jakiej zasadzie…

(Senator Waldemar Bonkowski: Byli obywatelami 
polskimi…)

I jedziemy… Tak. Jakie uprawnienia?
(Rozmowy na sali)
(Senator Waldemar Bonkowski: …Żydzi.)
Pani Marszałek…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, bar-

dzo proszę o ciszę.)
Dziękuję, że pani zwróciła uwagę senatorowi 

Bonkowskiemu. On mi co prawda pomaga, ale ja 
sam sobie dam radę.

Jakie uprawnienia? Zwolnienie z obowiązku 
posiadania zezwolenia na pracę; możliwość ko-
rzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w sta-
nach nagłych – bo część tych ludzi na pewno jest 
już w wieku schyłkowym; ulgi przy przejazdach 
środkami transportu, 37% ulgi; bezpłatny wstęp 
do muzeów państwowych. I takie uprawnienia mo-
żemy i powinniśmy przyznać. Faktycznie, nie tyl-
ko krzyż, nie tylko blacha, choćby najpiękniejsza 
i najbardziej honorowa, ale także coś konkretnego. 
I wtedy też ludzie będą się zgłaszali. Oczywiście 
to musi być weryfikowane itd., itd. No bo możemy 
sobie wyobrazić, że będą się zgłaszały także osoby 
nieuprawnione. A więc ja uważam, że trzeba część 
tych uprawnień ludziom, którzy pomagali naszym 
rodakom, przekazać.

I ostatnia poprawka. Uważam, że trzeba skreślić 
ust. 3 w art. 2, który mówi, że krzyża można pozba-
wić, gdy jego posiadacz zachowuje się w sposób uwła-
czający Rzeczypospolitej Polskiej lub Polakom. Ja ro-
zumiem, co to znaczy „Rzeczypospolitej Polskiej”…

(Senator Jan Żaryn: Ale już nie ma tego punktu…)
…ale jeżeli ktoś powie, że Polacy też mordowali, 

to co? A były takie sytuacje, w ramach akcji represyj-
nych, w 1944, 1945 r… To co? Będziemy odbierać? 
Trzeba się zastanowić wcześniej… Bo dajemy ten 
Krzyż za pomoc, za uratowanie, i to jest najistotniej-
sze. Nie jest istotne, że ktoś coś powie. Tak? Może 
mieć inne zdanie, niż my mamy, ale dajemy ten krzyż 
za uratowanie życia. W związku z tym uratowanie…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku, 
10 minut…)

Już? Kończę.
Uratowanie życia to jest rzecz tak ważna… 

Uważam, że nadanie Krzyża  Wschodniego to jest 
jednorazowa decyzja, nie powinniśmy wprowadzać 
zasady, że możemy ten krzyż odbierać.

I jeszcze na końcu… Mogę?

ster słusznie nazwał go preambułą, bo to jest pream-
buła, wstęp. Ideowy wstęp. Dopiero potem powinny 
być następne artykuły, które są w tej ustawie.

Ja chcę powiedzieć, że ustawa, prawo, które sta-
nowimy, powinno być ścisłe. Ścisłe są pojęcia geo-
graficzne albo obszary państw. Dla mnie pojęcie 
„Kresy Wschodnie”, mimo że funkcjonuje, nie jest 
pojęciem ścisłym ani geograficznie, ani historycznie. 
Nie jest to pojęcie ścisłe, w związku z czym będą 
problemy, jeżeli takie pojęcie zafunkcjonuje. Dlatego 
ja proponuję skreślić to pojęcie. Przedstawiam po-
prawkę, która mówi o skreśleniu wyrazów „Kresach 
Wschodnich pierwszej i” i zastąpieniu tych wyra-
zów wyrazem „ziemiach”, czyli byłoby: ziemiach 
drugiej Rzeczypospolitej oraz na terenach Związku 
Radzieckiego… czy Związku Sowieckiego, niech 
będzie…

(Senator Waldemar Bonkowski: Radzieckiego.)
…Związek Sowiecki.
(Senator Waldemar Bonkowski: Związku 

Radzieckiego.)
Uważam, że… Powtarzam: pojęcia powinny być 

ścisłe. A oprócz tego może być wrażenie, że stosu-
jemy pojęcia, które dla nas są bliskie i pozytywne, 
a dla innych, dla tych, których chcemy nagradzać, nie 
są pozytywne i nie są bliskie. Co to znaczy „Kresy 
Wschodnie” i „I Rzeczpospolita”? Po co to wymie-
niamy? Po to, żeby zwrócić uwagę, że to było nasze? 
To akurat w tym przypadku nie jest dobre i to nie 
jest dobry kierunek, że chcemy nagradzać, a jedno-
cześnie mówimy: to było nasze. Czyli jak było nasze, 
to i może być nasze – tak? Takie mogą być sugestie. 
W związku z tym uważam, że to trzeba skreślić.

Uważam, że trzeba skreślić ten zapis „1937–1959”. 
Zgadzam się, że może być data „1917 r.”. Ale zupeł-
nie nie rozumiem, dlaczego ma być 1991 r. Związek 
Radziecki faktycznie został rozwiązany w 1991 r., ale 
już kilka lat wcześniej nie było represji. Za czasów 
Gorbaczowa, od 1988 r., nie było represji. Gdzie były 
represje? Jeżeli tak, to prosiłbym o wskazanie.

(Senator Waldemar Bonkowski: W psychiatryku.)
Uważam, że można pójść w takim kierunku, że 

powiemy, że po 1917 r., ale ta data końcowa nie jest 
dla mnie datą przekonującą. A więc po 1917 r.

Uważam też, że ten krzyż powinien być nadawa-
ny, i trzeba to zapisać, obywatelom innych państw 
w takim rozumieniu, że chodzi o ich obecne obywa-
telstwo. Powinien być nadawany obywatelom innych 
państw, a nie osobom narodowości innej niż polska. 
Kto będzie to sprawdzał, kto miał jaką narodowość? 
Przychodzi Ukrainiec i mówi: byłem Polakiem. Albo 
Polak, który mówi: byłem Ukraińcem. Tego nie da 
się tak określić. Ten krzyż powinien być nadawany 
obywatelom innych państw.
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(senator B. Borusewicz) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwar-

tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o po-
datku od sprzedaży detalicznej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 330, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 330 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, pana senatora Krzysztofa Mroza, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Mróz:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W dniu 16 listopada Komisja Budżetu i Finansów 

zajmowała się ustawą o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od sprzedaży detalicznej. Był to projekt 
ustawy przygotowany przez rząd, do prezentowania 
której został upoważniony minister finansów. Komisja 
jednogłośnie przyjęła ustawę bez poprawek. Biuro 
Legislacyjne także nie wniosło swoich zastrzeżeń.

Ustawa obejmuje swoim merytorycznym działa-
niem przesunięcie terminu poboru podatku od skle-
pów na dzień 1 stycznia 2018 r. Jak wszyscy państwo 
pamiętamy, Komisja Europejska zakwestionowała 
podatek… powszechnie znany podatek handlowy, 
wszczęła postępowanie i zażądała wstrzymania jego 
poboru. Minister finansów rozporządzeniem z 18 paź- paź-paź-
dziernika zaniechał poboru tego podatku. A teraz my 
chcemy, aby termin poboru tego podatku przesunąć 
na dzień 1 stycznia 2018 r. Dlaczego taka konstrukcja? 
Konstrukcja dlatego jest taka, że rząd dalej chce, aby 
ten podatek funkcjonował, uważa, że w tym okresie 
Komisja Europejska podejmie jednoznaczną decyzję, 
ale rząd także przygotowuje się, gdyby ta decyzja była 
niekorzystna, do zaskarżenia.

Uchwalenie tej ustawy spowoduje, że podatnicy 
nie będą musieli składać deklaracji podatkowych. 
Na mocy rozporządzenia pana ministra finansów 
jest zawieszony pobór podatku, ale podatnicy muszą 
składać deklaracje. Po uchwaleniu tej ustawy, czyli 
przesunięciu terminu poboru tego podatku, podatnicy 
nie będą musieli składać deklaracji.

Tak jak powiedziałem, ustawa została zaopiniowa-
ła przez komisję jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku, no, 
już 10 minut minęło.)

No to o 5 minut za chwilę poproszę.
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku, to 

będę musiała ogłosić przerwę.)
To niech pani mi da jeszcze minutę.
(Wicemarszałek Maria Koc: To minutę, proszę.)
Tak?
(Wicemarszałek Maria Koc: Minutę, bo inaczej 

będę musiała ogłosić przerwę.)
Kresy Wschodnie. Ja chcę powiedzieć, jak jest 

trudno, jak jest trudno… jakie są tu problemy. No, 
Białostockie. Zostało wcielone do Związku? Zostało. 
To co, to są Kresy Wschodnie czy nie? Przemyśl, 
przynajmniej część Przemyśla itd. To są te problemy, 
na które wskazuję.

Składam poprawki i na tym kończę.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Bardzo dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Robert 

Mamątow złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 
na piśmie złożyli pan senator Jan Żaryn i pan senator 
Bogdan Borusewicz.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu pragnie ustosunkować 

się do przedstawionych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Marek Ziółkowski: Nie.)
Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Spraw Emigracji 
i Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisję 
Kultury i Środków Przekazu o ustosunkowanie się do 
przedstawionych wniosków i przygotowanie wspól-
nego sprawozdania.

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

Szanowni Państwo, za chwilę ogłoszę przerwę do 
godziny 18.00. O godzinie 18.00 przejdziemy do roz-
patrywania punktu czwartego porządku obrad: ustawa 
o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. 
A następnie – do rozpatrywania punktów dziewiątego, 
dziesiątego, jedenastego i trzynastego. Dziękuję bardzo.

Ogłaszam przerwę do godziny 18.00.
(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 10  

do godziny 18 minut 00)

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan senator Pęk, proszę o pytanie.

Senator Marek Pęk:
Panie Senatorze, jeżeli pan nie będzie w stanie 

udzielić odpowiedzi, to ewentualnie zapytam pana 
ministra. Chciałbym się dowiedzieć, tak bardziej 
szczegółowo, jaka jest linia obrony tego podatku, jaka 
jest argumentacja. Chodzi o to, żeby jednak cały czas 
próbować bronić tych rozwiązań, któreśmy uchwalili, 
a które zakwestionowała Komisja.

Senator Krzysztof Mróz:
Myślę, że najlepszą osobą do wyjaśnienia tych 

zagadnień będzie tutaj pan minister.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Nie ma więcej pytań…
(Głos z sali: Mikrofon.)
Nie ma więcej pytań, w związku z tym bardzo 

dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Krzysztof Mróz: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister roz-
woju i finansów.

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

Witam wiceministra…
Panie Ministrze, zapraszam.
Witam pana ministra Wiesława Janczyka.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Janczyk:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt prezentować stanowisko rządu 

w sprawie projektu dotyczącego zawieszenia podat-
ku od sprzedaży detalicznej zawartego w druku se-
nackim nr 330. Senator sprawozdawca przedstawił 
sekwencję zdarzeń, która skutkuje takim działaniem 
dotyczącym ustawy, która weszła w życie 6 lipca 
2016 r. Otóż na mocy decyzji z 19 września tego 
właśnie roku Komisja wszczęła postępowanie i na-
kazała zawieszenie pobierania tej daniny. Najpierw 
minister finansów w dniu 19 października wydał roz-
porządzenie wstrzymujące pobór tej daniny, więc 
podmioty objęte tym podatkiem w istocie nigdy nie 
wpłaciły tego podatku. Jednak to rozporządzenie nie 

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Dowhan. Bardzo proszę. Sprawozdawcę 
zapraszam do mównicy.

Senator Robert Dowhan:
Po raz kolejny jesteśmy w takiej śmiesznej sytu-

acji, że do tego, co było uchwalone, a było przez nas 
krytykowane, dzisiaj wracamy. Proszę mi powiedzieć 
taką rzecz. Rząd zaplanował dochody z podatku, któ-
ry miał obowiązywać od 1 września. Tych dochodów 
nie będzie. Jaka to była kwota i czy ta kwota wpłynie 
na realizację jakichkolwiek w tej chwili spraw zwią-
zanych z naszym budżetem?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Krzysztof Mróz:
Panie Senatorze, ten element nie był podnoszony 

na posiedzeniu komisji.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Dowhan. Bardzo proszę.

Senator Robert Dowhan:
Czy prawdą jest, że trwają prace nad całkiem no-

wym podatkiem od detalu? Czy coś panu wiadomo 
na ten temat?

Senator Krzysztof Mróz:
Panie Senatorze, obecny na posiedzeniu komisji 

pan minister, wiceminister finansów, nie potwierdził 
tych informacji. Rząd dalej jest zwolennikiem obec-
nych rozwiązań, zamierza ich bronić i przekonywać 
Komisję Europejską do tych zapisów, które mamy. 
Obecnie Komisja Europejska jest w trakcie szczegó-
łowej analizy tych przepisów i nakazała wstrzymać 
pobór tego podatku do czasu rozstrzygnięcia. Rząd 
jest przeświadczony o tym, że są to dobre rozwiąza-
nia, ale ze względu na wymóg, który dała Komisja 
Europejska, najpierw rozporządzenie ministra finan-
sów… Pobór tego podatku został wstrzymany zgodnie 
z zaleceniami Komisji Europejskiej. A teraz, żeby nie 
było tych obciążeń dla przedsiębiorców, składania 
deklaracji, bo one wynikają z zapisów ustawy, li-
kwidujemy je, przyjmując tę ustawę. A więc de facto 
wychodzimy naprzeciw… Może inaczej: ułatwiamy 
życie przedsiębiorcom.

(wicemarszałek G. Czelej)
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(sekretarz stanu W. Janczyk) Senator Robert Dowhan:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Jedno z pytań, które chciałem zadać, zadał senator 

Augustyn. My też, Panie Ministrze, kiedy chcieliście 
wprowadzić ten podatek, podnosiliśmy, że on jest 
niezgodny… Mimo to państwo strasznie się przy tym 
upieracie. Czy nie jest panu po prostu wstyd po raz 
kolejny przychodzić i debatować na wiadomy temat, 
na temat, co do którego wszystko było jasne od same-
go początku? To jest moje pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Czy w ministerstwie nie ma po-
ważniejszych tematów niż tworzenie tego podatku 
od handlu, upieranie się przy tym w sytuacji, gdy 
praktycznie nigdzie na świecie on nie istnieje?

I trzecie moje pytanie, chyba najważniejsze. Kto 
pokryje koszty związane z całym tym procesem, 
z całym tym, jak pan mówi, odwołaniem w Komisji 
Europejskiej, przygotowywaniem pisma? Kto za to 
zapłaci? Bo ktoś popełnił błąd, zostało to wprowa-
dzone. Kto ma dzisiaj za to zapłacić? Polski podatnik 
czy może pan minister z własnej kieszeni, a może 
rząd się na to złoży? Ktoś popełnia błędy, a my za 
to płacimy. Czy może pan konkretnie odpowiedzieć 
na to pytanie?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę chętnych.
Panie Ministrze, bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Janczyk:
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, rząd pani premier Beaty 

Szydło, rząd Prawa i Sprawiedliwości ma odwagę 
w nowy sposób kształtować szanse na zwiększenie 
dochodów budżetu państwa. To nie jest sprawa, która 
istnieje od paru miesięcy. Kwestia opodatkowania hi-
permarketów w Polsce, sprzedaży detalicznej w dys-
kusji, w debacie publicznej, w przestrzeni publicznej 
funkcjonuje w Polsce od wielu, wielu lat.

Polska jest krajem, w którym segment komercyjny 
z udziałem kapitału zagranicznego w tym obszarze 
jest wyjątkowo mocno rozbudowany, dlatego nie jest 
łatwo kształtować politykę podatkową w odniesieniu 
do sieci, do sklepów wielkopowierzchniowych, które 
– jak wiemy – często stosują optymalizacje podatko-
we, a dane dotyczące wielkości środków, jakie z tytu-
łu podatków trafiają do budżetu państwa, pokazują, że 
te optymalizacje są stosowane dosyć skutecznie. Stąd 
dyskusja, stąd debata na ten temat została podjęta, 
była prowadzona i została uformowana do kształtu 
ustawy, którą przynieśliśmy do Sejmu, do Senatu, po 

zwolniło tychże podmiotów ze składania deklaracji 
co do wysokości podatku. Dopiero wejście w życie 
tej ustawy, którą przedstawiamy, będzie miało takie 
konsekwencje, takie skutki.

Na pytanie pana senatora Pęka pragnę udzielić 
odpowiedzi, że my ze strony Ministerstwa Finansów 
przekazaliśmy wszystkie argumenty, które powodo-
wały ustalenie podatku według takiej reguły, jaką 
właśnie przyjęła w ustawie Wysoka Izba, Sejm 
i Senat, w ślad za bardzo długo trwającą dyskusją ze 
środowiskiem osób oferujących swoje usługi w bran-
ży sprzedaży detalicznej. Przekazaliśmy nasze su-
gestie i linię obrony tego podatku do Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, które prowadzi tutaj polemi-
kę z Komisją Europejską i będzie składało skargę 
do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 
Jest to dokument bardzo obszerny, Panie Senatorze. 
Zawiera kilkadziesiąt stron, mogę tak odpowiedzieć, 
i dzisiaj jest dokumentem, który zostanie ujawniony 
w określonym trybie, najpierw przekazany do TSUE, 
a następnie opublikowany. Więc sądzę, że za kilka 
tygodni wszyscy będziemy mieli do niego dostęp. 
A wcześniej wydaje się nieuprawione ujawnianie ar-
gumentów, racji i toku rozumowania przy tworzeniu 
linii obrony, jakie przyjął minister spraw zagranicz-
nych, który będzie reprezentował stanowisko Polski 
w tej sprawie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Augustyn. Proszę o pytanie.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Ministrze, dwie kwestie.
Pierwsza. Nim przedstawi się jakiś projekt ustawy, 

zwykle wcześniej bada się, czy ten projekt jest zgodny 
z prawem Unii Europejskiej. Zwykle dostajemy taką 
opinię wraz z uzasadnieniem. Czy państwo wywią-
zaliście się z tego obowiązku podczas projektowania 
ustawy? Na jakiej podstawie stwierdziliście, że ta 
ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej?

Druga. W jakich krajach, gdzie, tego rodzaju po-
datek funkcjonuje? Czy był on gdzieś akceptowany 
przez Unię Europejską? Krótko mówiąc, czy były 
przesłanki do tego, żeby powziąć przekonanie, że 
można wprowadzić taki podatek?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Pan senator Dowhan. Proszę.
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(sekretarz stanu W. Janczyk) Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Janczyk:

Przez cały czas, kiedy trwała debata w Polsce na 
ten temat, byliśmy w kontakcie z Komisją Europejską. 
Odbywały się czynności, które pozwalały nam przy-
puszczać, że ten podatek nie zostanie zakwestiono-
wany.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Pan senator 
Dowhan…)

Udzielaliśmy wyjaśnień we wszystkich sprawach, 
które były przez Komisję Europejską badane.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan senator Dowhan. Proszę.

Senator Robert Dowhan:

Panie Ministrze, czy w tej chwili trwają prace nad 
całkiem nowym podatkiem od handlu? Może pan 
powiedzieć coś na ten temat?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Janczyk:
Panie Senatorze! Wysoka Izbo!
Jestem zwolennikiem takiej komunikacji w obsza-

rach, którymi zainteresowana jest opinia publiczna 
oraz poszczególne branże, żeby jedynym momentem, 
kiedy można informować o propozycjach mających 
zmienić relacje czy podatkowe, czy warunki prowa-
dzenia działalności gospodarczej… Te propozycje 
muszą być tak dopracowane, muszą być tak dojrzałe, 
że nadają się do tego, żeby komunikat w tej sprawie 
zaprezentował premier rządu, ewentualnie minister 
finansów. Jeżeli jakaś propozycja uzyska rangę tego 
typu, to zostanie tak przedstawiona opinii publicznej. 
I tyle mogę powiedzieć w tej sprawie.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Dowhan. Proszę.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję.
Czyli z tego wynika, Panie Ministrze – skoro pra-

cujecie nad czymś nowym…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Wiesław Janczyk: Ja nie powiedziałem, że pracuje-
my. Powiedziałem…)

Ale nie zaprzeczył pan.

czym opuściła ona obydwie te izby i została podpisana 
przez pana prezydenta. Polska – ja to już mówiłem 
z tej trybuny – jest w rodzinie krajów europejskich 
dosyć mocno osamotniona, jeśli chodzi o dążenie do 
kształtowania i stymulowania polityki podatkowej 
w tym sektorze.

Na pytanie pana senatora odpowiadam, że istotnie 
Hiszpania i Francja posiadają podobny podatek. Różne 
są tam historyczne uwarunkowania dotyczące akceptacji 
tego typu podatku, różne są struktury własności, inna jest 
proporcja własności kapitału rodzimego do własności 
kapitału zagranicznego i w związku z tym ta danina nie 
była kontestowana. Ale prawdą jest i to, że rząd Prawa 
i Sprawiedliwości ma odwagę w tym segmencie podej-
mować wysiłki na rzecz umożliwienia funkcjonowania 
firmom małym, średnim, podmiotom rodzinnym. To jest 
ten aspekt, który nas bardzo interesował, oprócz aspektu 
fiskalnego, który był aspektem uzupełniającym. Tylko 
ten, kto nic nie robi, nie popełnia błędów. Chcę powie-
dzieć tak: uważam, że formuła tego podatku, która została 
ostatecznie zdefiniowana, nie musiała zostać objęta kry-
tyką Komisji Europejskiej. Polska w tym momencie może 
jest krajem dość osamotnionym, jeśli chodzi o wysuwa-
nie takiej propozycji, ale proszę mi wierzyć, Szanowni 
Państwo, Panie i Panowie Senatorowie – ja jestem o tym 
absolutnie przekonany – że gdyby ta propozycja została 
uznana przez Komisję Europejską… A nie wiemy, jak się 
zachowa Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 
Znamy przypadki polskich przedsiębiorców, którzy, dzia-
łając w charakterze firm globalnych, rywalizując o rynek 
na całym świecie, przed Komisją Europejską nie znaj-
dowali uznania dla swojego sposobu działania, a przed 
Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej skutecz-
nie bronili swoich racji. Podejrzewam, że może być tak 
i w tym przypadku. Wtedy śladem Polski będą podążać 
inne kraje. Dlatego taka wysoka jest stawka. Proszę się też 
nie martwić o koszty. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
będzie prowadzić tę sprawę w ramach swojego normalne-
go funkcjonowania. Nie możemy, mając nawet jakiś cień 
wątpliwości, nie podejmować żadnych działań, dlatego że 
chcemy łączyć różnego typu strumienie dochodów, tak 
żeby budżet państwa zapewniał rządowi realizację zadań 
zgodnie z ambitnym programem działania. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
I pan senator Augustyn. Proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, ale na pierwsze pytanie absolut-

nie pan nie odpowiedział. Czy były jakieś przesłanki, 
które pozwalały państwu mieć nadzieję, że to jest 
zgodne z prawem Unii Europejskiej?
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(senator R. Dowhan) dysponowałem, nie chciałbym ich w tej chwili po 
raz kolejny przywoływać, bo to byłaby strata czasu 
Wysokiej Izby. Wszyscy o nich wiemy: na 100 miliar-
dów przychodu w branży 20 największych podmiotów 
uiściło w roku 2013 podatek – mówię to, przypomi-
nając sobie te dane – na poziomie około 250 milio-
nów zł. To pokazuje, że wola płacenia danin podatko-
wych w Polsce w stosunku do skali obrotów branży 
jest rachityczna. To musi powodować wolę i potrzebę 
uruchamiania dyskusji na temat przyszłości funkcjo-
nowania branży. Dodam też, że – powiedzmy sobie 
to uczciwie – rozpoczęcie funkcjonowania programu 
500+ spowodowało, że poprzez półki sklepowe, po-
przez lady sklepów i kasy fiskalne przechodzi, przy 
tej samej infrastrukturze, dużo większa sprzedaż. To 
też powoduje, że efektywność tej sprzedaży rośnie. 
Wydaje się więc uzasadnione to, że w tym czasie 
dyskusja na temat płacenia podatków powinna być 
uruchomiona w ślad za tym oczekiwaniem społecz-
nym i oczekiwaniem płynącym ze sklepów małych, 
osiedlowych, rodzinnych, dotyczącym wyrównania 
warunków konkurencyjności w prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej.

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

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Ministrze, my w tej chwili jesteśmy 

w pewnym sensie w defensywie, no bo to Komisja 
Europejska tak naprawdę decyduje, jak rozumiem, 
kiedy to postępowanie zostanie zakończone. Czy 
mamy jakieś elementy nacisku na to, żeby to postępo-
wanie przyspieszyć? To po pierwsze. To jest właściwie 
pytanie o datę, która jest w tej ustawie.

A po drugie, czy nie uważa pan, że należy w pew-
nym sensie po prostu uciec do przodu i albo zasto-
sować inne kryterium… Bo ja jestem zwolennikiem 
tego podatku z kilku powodów, oczywistych wręcz… 
Albo trzeba zastosować kryterium powierzchni 
obiektu handlowego, ewentualnie kubatury, w celu 
wyodrębnienia podmiotów, które powinny płacić ten 
podatek, albo też, co według mnie i tak, i tak polepszy 
sytuację naszego handlu detalicznego, takiego rodzin-
nego, trzeba po prostu zastosować podatek jednolity, 
taki sam dla wszystkich, obrotowy. Bo ci mali będą 
go płacić, być może będą mieli trochę pretensji do 
pana ministra, ale ci duzi na szczęście zapłacą go po 
raz pierwszy i będą go płacić w sytuacji takiej, no, 
kompletnej nierównomierności, unikania płacenia 
tego podatku, co wynika z tego, co pan mówił, z tych 
danych… Czy pan nie uważa, że należałoby oczywi-
ście procesować się z Komisją, ale widząc, że piłka 

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Wiesław Janczyk: …Stenogramy.)

Są jakieś tam rozwiązania, że tak powiem, w my-
ślach.

Podajecie w wątpliwość tę sprawę, która w tej 
chwili została wszczęta przez Komisję Europejską. 
Czy w ogóle jest sens toczyć boje o ten podatek?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Janczyk:
Panie Senatorze, niczego nie podajemy w wąt-

pliwość. Jak pan widzi, nowela tej ustawy, z którą 
przychodzimy do Wysokiej Izby, Senatu, zawiera 
cezurę czasową zawieszenia. W interwale jednego 
roku spodziewamy się zakończenia postępowania 
Komisji Europejskiej. Jak widać, nie wycofujemy 
się z tej propozycji.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Robert Dowhan:
Przepraszam, że tak się dopytuję, ale od samego 

początku nie byłem zwolennikiem tego podatku, uwa-
żam go za bardzo szkodliwy i będę bronił tej racji. 
Ale powiedział pan dzisiaj… Zresztą po to jest to two-
rzone, bo duże grupy handlowe, sieci uciekają z po-
datkiem, nie chcą płacić go w Polsce, przynajmniej 
optymalizują swoje koszty, tak jak pan powiedział…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Wiesław Janczyk: Nie jest to odkrywcze stwierdzenie.)

Tak. I czy mamy, czy ministerstwo ma jakieś 
przykłady na to, jak to wygląda? Bo skoro tak o tym 
się mówi, to powinna za tym też pójść jakaś logika 
w przykładach. Takie jest moje pierwsze pytanie.

I moje drugie pytanie: czy dalej pan wierzy w to, 
że ten podatek zapłacą sieci, a nie klienci?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Nie wiem, czy pytanie o wiarę jest tutaj na miej-

scu, ale bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Janczyk:
Powiem tak, Szanowni Państwo: ja na te wszystkie 

pytania już odpowiedziałem, można łatwo sięgnąć do 
stenogramu z tego dnia, kiedy poprzednio byłem tu 
obecny. Nie mam żadnego nowego stanowiska w tej 
sprawie. Przywoływałem tutaj również dane, którymi 
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(senator J. Czerwiński) ale, jak powiedziałem, są one kompletnie nieistotne 
i niewiążące do momentu, kiedy osoby właściwie umo-
cowane – premier rządu, minister rozwoju i finansów, 
wicepremier – nie podejmą w tej sprawie decyzji, która 
by postawiła temat na forum publicznym. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo dziękuję.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Wiesław Janczyk: Dziękuję uprzejmie.)
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Dowhana.

Senator Robert Dowhan:

Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! 
Wysoka Izbo!

Chciałbym w kilku słowach… Brałem aktywny 
udział w tworzeniu tamtej ustawy i też bardzo ją kry-
tykowałem. Panie Ministrze, padło tu wiele słów na 
temat całego procesu. Mówiono o tym, że to się nie 
ma prawa udać, ponieważ Komisja Europejska się na 
taki przepis nie zgodzi. Tak się stało i nie wiem, czy 
jest sens powielać to wszystko.

Ta kwestia do nas wraca, musimy znów zaj-
mować się tym punktem, musimy po raz kolejny 
gdzieś tam na ten temat opowiadać. I to nie jest 
tak, jak pan mówi, że… Powiedział pan, że w roku 
2013 wpłacili 250 milionów podatków. To nie jest 
mało, prawda? Obroty, jak pan powiedział, były 
duże, ale w ślad za tym nie zawsze idzie marża: 
w marketach są koszty związane z funkcjonowa-
niem dużych placówek. Wbrew pozorom, wbrew 
temu, co mówi opozycja, markety wniosły dużo 
dobrego do polskiego handlu. Przede wszystkim 
większość z nas, większość z tych, którzy mają 
dzisiaj związek z handlem, nauczyła się tego, co 
niosą już sprawdzone systemy na Zachodzie, które 
przecież funkcjonują tam od wielu lat. Nie jest też 
prawdą to, że nasz rodzinny handel w Polsce ma 
się czego wstydzić i że nie mamy dużych sieci, bo 
takich dużych sieci, naprawdę dobrych, jest dużo – 
nie będę ich tutaj wymieniał. Ale też dzisiaj właśnie 
Polacy dają przykład m.in. na Zachodzie, jak należy 
tworzyć dobry handel.

Ja jednak dalej będę bronił zdania, że nie na-
leży wprowadzać żadnego podatku, dlatego że to 
nic nie da. Ten podatek, Panie Ministrze, i tak na 
końcu zapłacą odbiorcy ostateczni, na których tak 
naprawdę ten podatek nie powinien być nakładany. 
Nie wierzy pan chyba, że gdy jest mała marża, któ-
rą pan tutaj przeliczył, to jeżeli chodzi o płacenie 
podatku, sieci same z siebie dzisiaj zapłacą jeszcze 

jest po ich stronie, że my jesteśmy w defensywie, 
trzeba byłoby jak najszybciej uchwalić taki przepis, 
który byłby niepodważalny w żaden sposób, po to 
tylko, żeby m.in. biurokratom z Unii Europejskiej 
pokazać, że tu jeszcze nie rządzą?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Janczyk:
Dziękuje uprzejmie, Panie Senatorze, za to py-

tanie.
Ja nie mogę być tak wylewny w symulacjach tego, 

co by mogło być i jak to by mogło wyglądać, żeby 
było jeszcze inaczej niż w tej propozycji, którą ana-
lizujemy. Mogę powiedzieć tylko tyle, że… Może 
nawet bardziej jako poseł niż jako minister chciałbym 
powiedzieć, że wydaje się, iż gdyby była większa 
przychylność i wyrozumiałość ze strony opozycji 
w parlamencie, to taką ścieżką można by było pójść. 
Ponieważ jednak, co było zupełnie niezrozumiałe, 
moc krytyczna przyłożona do tej sfery była prze-
sadzona, była przesadnie rozbudowana i zapewne 
również wspierana w sposób sponsorowany przez 
określoną politykę medialną, ja o tej sprawie nie mó-
wię więcej niż to, do czego jestem upoważniony.

W pierwszej części swojej wypowiedzi na temat 
tego, w jakim kierunku można podążać, chciałbym 
pozostać zdyscyplinowany. Nie będę snuł dywagacji 
na temat tego, jak byłoby lepiej, bo, proszę państwa, 
w przypadku każdej wersji tego podatku – ustaliliśmy 
to w czasie tej długiej i wyczerpującej dyskusji, która 
trwała przez rok – będą podmioty i osoby prawne, 
które będą bardziej lub mniej zadowolone. Proszę 
docenić fakt, że od pierwszego momentu, w którym 
powstawały pierwsze koncepcje dotyczące tego ocze-
kiwanego społecznie podatku… Nikt nie lubi płacić 
podatków, ale w tym przypadku było duże przyzwole-
nie społeczne. Tu nastąpiła naprawdę radykalna zmia-
na polegająca na wyłączeniu dużego niezadowolenia 
społecznego. To się niewątpliwie rządowi udało, udało 
się Wysokim Izbom Sejmu i Senatu, zwłaszcza że za-
chowano rdzeń i istotę konstrukcji podatkowej. Każde 
inne rozwiązanie postawi nas w punkcie wyjścia. 
Nie mam żadnej wątpliwości co do tego, że staniemy 
dokładnie w tym samym miejscu, w którym byliśmy 
rok wcześniej, jeśli chodzi o presję mediów, opozycji 
i uruchomionej w ten sposób części opinii publicznej.

Co do reszty, to nawet nie mogę się tu wypowia-
dać. Oczywiście mam w głowie kilka scenariuszy, 



103
31. posiedzenie Senatu w dniu 29 listopada 2016 r.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

(senator R. Dowhan) ósmego porządku obrad – ustawy o zmianie ustawy 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz niektórych innych ustaw – przystąpimy 
jutro.

W związku z tym przystępujemy do rozpatrze-
nia punktu dziewiątego porządku obrad: ustawa 
o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprze-
daży żywności przez rolników.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 335, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 335 A i 335 B.

Dziękujemy, Panie Ministrze.
Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, pana senatora Jerzego Chróścikowskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

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

Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawozdanie dotyczące 
ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia 
sprzedaży żywności przez rolników.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu 23 listopa-
da 2016 r. komisja wnosi, by Wysoki Senat uchwalić 
raczył projekt uchwały bez poprawek. Była na ten 
temat duża dyskusja, poprawki nie były zgłaszane. 
Biuro Legislacyjne proponowało poprawki, ale rząd 
uznał, że ustawa może funkcjonować bez tych propo-
nowanych przez Biuro Legislacyjne poprawek. I ko-
misja uznała, że należy przyjąć ustawę bez poprawek, 
o co wnosi.

Omawiana tu ustawa jest ustawą oczekiwaną przez 
rolników. Pamiętamy, że wcześniej, w poprzedniej ka-
dencji, była wprowadzona taka ustawa, w której była 
mowa o sprzedaży ryczałtowej. Omawiana obecnie 
ustawa wprowadza takie rozwiązanie, że daje możli-
wość zwolnienia rolników, małych rolników, w przy-
padku sprzedaży produktów przetworzonych, czy to 
roślinnych, czy to zwierzęcych… Do 20 tysięcy zł są 
one zwolnione… A jeżeli jest powyżej 20 tysięcy, to 
rolnicy, którzy chcą wytwarzać produkty przetwo-
rzone, mogą przechodzić na 2-procentowy ryczałt, 
tak jak w tamtej wcześniejszej ustawie. Omawiane 
tu rozwiązanie jest oczekiwane przez rolników, drob-
nych rolników, którzy będą mogli do tej wysokości… 
Oczywiście, rolnicy oczekiwali więcej. Ale, jak rząd 
wyraził w stanowisku, tylko do 20 tysięcy… Rząd 
uzasadniał, że jeśli się przekroczy 20 tysięcy zł, to 
będzie obowiązywała kasa fiskalna, a to stworzy rol-
nikom problem. W związku z tym nie chcemy, jak 
twierdzi rząd, narażać rolników na konieczność zaku-
pywania kas fiskalnych. Będą oni mogli przechodzić 
na 2-procentowy ryczałt, na rozwiązanie z ustawy, 
która była uchwalona wcześniej, w poprzedniej ka-
dencji. Tyle, dziękuję.

1,2% podatku – chyba taka tam jest stawka, bo teraz 
już nie pamiętam – z własnej kieszeni. Na pewno 
będą w sposób ewidentny albo podnosić ceny, albo 
żyłować, zaniżać marżę związaną z dostawcami – co 
też poniekąd się stało, bo miałem okazję rozmawiać 
na ten temat.

Przykro też się słucha, że po raz kolejny Polska 
wprowadza coś, co zostaje objęte krytyką – i słuszną 
krytyką, Panie Ministrze, nie ma tutaj czego się wsty-
dzić, czasami tej krytyki warto posłuchać – a później 
musimy toczyć boje na szczeblu europejskim i udo-
wadniać coś, co z góry jest, jak uważam, przesądzone 
i będzie porażką. Być może trzeba uczciwości – tak 
jak powiedział pan senator Czerwiński – w podej-
ściu do tego i trzeba objąć podatkiem wszystkich. 
Bo dlaczego akurat ten duży ma płacić, a ten mały 
nie? Mały, jeżeli ma mały obrót, to tego podatku za-
płaci relatywnie mniej, ale też relatywnie… zawsze 
może sobie te koszty tak zorganizować, żeby na ten 
podatek zarobić.

Uważam, że po raz kolejny debatujemy tutaj 
i przenosimy… Chyba do 2018 r. zostało to zawie-
szone. Nie odpowiedział pan na pytanie. Ponieważ 
zaplanowaliście państwo przychody do budżetu i wy-
datki – pewnie te pieniądze już są wydatkowane, 
czy na 500+, czy na inne rzeczy – to w jaki sposób 
to wyrównacie? W jaki sposób do budżetu trafią te 
pieniądze?

Mam nadzieję, że Komisja odrzuci ten podatek, 
a nowe rozwiązania, nad którymi być może pracu-
jecie, zrobicie w ten sposób, że będzie to na pewno 
przede wszystkim uczciwe dla wszystkich i nie będzie 
uderzało jednostronnie w te tzw. złe sieci handlowe, 
które tak naprawdę niczego złego nie robią. To jest 
mój głos wyrażający wyłącznie moje zdanie, bo nie 
mam powiązania z żadnymi marketami, choć bardzo 
często robię tam zakupy, jak i w małych sklepikach, 
które są u mnie na osiedlu. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przypominam, że punkty piąty i szósty zostały 
rozpatrzone przed przerwą w obradach. Zgodnie 
z wcześniejszą zapowiedzią do rozpatrzenia punktu 
siódmego porządku obrad – ustawy o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz niektórych innych ustaw – przystą-
pimy w czwartek, 1 grudnia. Do rozpatrzenia punktu 
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sprzedaży nie tak, jak to było proponowane i zapisa-
ne poprzednio, w tamtej ustawie, że rolnik sam musi 
to sprzedać. Teraz rolnik będzie mógł przekazać 
ten towar innemu rolnikowi. Dwóch, trzech rolni-
ków będzie mogło wspólnie… Jeden będzie mógł 
w imieniu kilku, dwóch czy trzech, pojechać do 
miasta i sprzedać ten produkt z tej, jak to się mówi, 
koszałki. Mogą się zorganizować i nie musi każdy 
z osobna… Zgodnie z tamtą ustawą nie można było 
produktów sprzedawać, co myśmy bardzo mocno 
podnosili, do gospodarstw agroturystycznych, do 
restauracji, do przedszkoli czy szkół. A w tej ustawie 
jest tak, że rolnik będzie mógł sprzedać bezpośred-
nio nie tylko konsumentowi finalnemu, ale i innym 
podmiotom. A więc to jest rozwiązanie, które wy-
chodzi naprzeciw oczekiwaniom. Bardzo mocno na 
tym rolnikom zależało. Chodzi o to, żeby ułatwiać, 
a nie utrudniać.

A jeśli chodzi o ten projekt, to chcę zwrócić 
uwagę pana senatora, że… Jak pracowaliśmy tutaj 
nad projektem senackim, to pan senator Grzegorz 
Wojciechowski stawiał wniosek, żeby to było 20 ty-
sięcy, ale myśmy tego wtedy nie uchwalili, jak pan 
pamięta.

(Senator Mieczysław Augustyn: Tak było. To praw-
da.)

To poszło z niższą stawką, a naszą propozycję, 
senacką, przerobiono na poselską i nie była tam wolna 
kwota, tylko ryczałt.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan senator Dowhan, proszę o pytanie.

Senator Robert Dowhan:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Próg na poziomie 20 tysięcy zostanie utrzymany. 

To jest bez podatku, jak dobrze rozumiem…
(Senator Jerzy Chróścikowski: Nie dochodu, tylko 

obrotu.)
Obrotu?
(Senator Jerzy Chróścikowski: Tak, ze sprzeda-

nego produktu.)
Dobrze. Mówił pan, że rolnik będzie mógł potem 

wybrać opodatkowanie ryczałtowe, że będzie mógł 
wybrać tę stawkę 2%. Coś innego też może wybrać? 
Rozumiem, że w grę wchodzą normalne zasady roz-
liczania się.

(Senator Jerzy Chróścikowski: Może iść na… 
Każdy w każdej chwili może zacząć normalną dzia-
łalność. Nie ma tu żadnych przeszkód.)

Dobrze. Moje pytanie jest takie. Powiedzmy, że 
ktoś ma bardzo duże gospodarstwo rolne. Czy nie 
zajdzie obawa, że… Bo pośredników nie można mieć. 

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych, pana senatora Tadeusza Romańczuka, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Tadeusz Romańczuk:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 

28 listopada też pochyliła się nad ustawą, o której 
mówił mój przedmówca, to jest ustawą o zmianie 
niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żyw-
ności przez rolników, i po krótkiej dyskusji wnosi, 
aby Wysoki Senat uchwalił tę ustawę bez poprawek.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: To wszystko?)
Myślę, że powtarzanie się już nie ma sensu, jako 

że chodzi o tę samą ustawę.

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Rzeczywiście, tamta ustawa, która obowiązywa-

ła… To jeszcze na dodatek był nasz projekt, senacki, 
o ile dobrze pamiętam. I chciałbym dopytać, Panie 
Przewodniczący – adresuję to pytanie do pana prze-
wodniczącego Chróścikowskiego – czy ewidencja 
takiej sprzedaży… Bo to było uważane za jakoś tam 
problematyczne i utrudniające. To jest rozciągnięte, 
jak rozumiem, na ten zwolniony, że tak powiem, wo-
lumen towarów, tak? No, bo trzeba jakoś ustalić… 
Czy też może coś się w tej mierze zmieniło, korzyst-
nie dla rolników, dla drobnych producentów?

(Senator Jerzy Chróścikowski: Mogę?)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Oczywiście, że się zmieniło. I to nawet wiele 

kwestii się zmieniło. Po pierwsze, można będzie, 
nie tak, jak przedtem… Jest uproszczony… Czyli 
zapis i ewidencyjnie… Obecnie będzie możliwość 
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(senator R. Dowhan) niczoną. Według tamtych przepisów one podchodzi-
ły… Ale to miało być bardziej uproszczone. Z tego, 
co wiem… Zgodnie z tym, co działo się w Sejmie 
podczas prac nad ustawą obecną, będzie wydane roz-
porządzenie ministra rolnictwa i ministra zdrowia 
określające warunki, na jakich rolnicy będą mogli 
sprzedawać… Mówię teraz o tej obecnej ustawie. 
W związku z tym oczekujemy na te rozporządzenia, 
które określą zasady, na jakich rolnicy będą mogli… 
Ta ustawa wejdzie w życie dnia 1 stycznia 2017 r. 
Mam nadzieję, że resorty rolnictwa i zdrowia zdążą 
wydać rozporządzenia określające, na jakich warun-
kach rolnicy będą mogli… Zobaczymy, czy to będzie 
dotyczyć osób, które w domu, we własnej kuchni, 
gotują konfitury i je sprzedają, czy to będą inne 
szczegółowe… Pani minister tłumaczyła, że ma się 
to odnosić do rozporządzeń Unii Europejskiej, które 
zawierają odstępstwa od tej zasady, więc o szczegóły 
proszę pytać panią minister Lech, która jest obecna 
na naszej sali plenarnej. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Nie widzę chętnych do zadawania pytań.
Dziękuję sprawozdawcom.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu…

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister rolnictwa 
i rozwoju wsi.

Witam serdecznie panią minister Ewę Lech.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Ewa Lech: Może odpowiem tylko na 
pytania, bo tak poza tym…)

Będą pytania. Zapraszam panią minister.
Tak jak powiedziałem wcześniej, obecnie senato-

rowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż 
minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane 
z omawianym punktem porządku obrad.

Jako pierwszy zgłosił się pan senator Grodzki. 
Proszę o pytanie.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Pani Minister! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Generalnie ten projekt jest rzeczywiście atrak-

cyjny, bo ludzie lubią kupować produkty prosto od 
producenta, ale jako lekarz nie mogę nie zadać py-
tania dotyczącego higienicznej strony tego zagad-
nienia. Czy ta ustawa i ustawy związane z tą ustawą 

Prawda? Czy nie zajdzie obawa, że będzie to wy-
korzystywał, uciekając od opodatkowania poprzez 
sprzedaż objętą tylko 2-procentowym ryczałtem?

Senator Jerzy Chróścikowski:
Ustawa była uchwalona, jak państwo pamiętacie – 

część z senatorów to pamięta – w poprzedniej kaden-
cji. Próg wynosił 600 tysięcy zł, jak dobrze pamiętam.

(Senator Tadeusz Romańczuk: 150 tysięcy euro.)
No, sto pięćdziesiąt… To razy cztery… No ale… 

Tak, dokładnie 150 tysięcy euro, tak jak mówi pan 
przewodniczący.

(Senator Robert Dowhan: Czyli jest jakiś próg.)
Jest próg, jest ograniczenie. A później, po tym 

okresie, przechodzi na normalną działalność.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Dowhan ma jeszcze pytanie?
(Senator Robert Dowhan: Nie, nie. Dziękuję.)
Pan senator Augustyn. Proszę o pytanie.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Przewodniczący, ja się w ten sposób zaopa-

truję, bo po prostu uważam te produkty za znakomite. 
Mam swoje miejsca, w których… W tamtym czasie 
tę, no, niesatysfakcjonującą nas ustawę propagowałem 
na moim targowisku, żeby zachęcać do… Wielu ludzi 
z tego korzysta, a jak byłoby ich jeszcze więcej, to 
należy temu tylko przyklasnąć. Bywa jednak tak, że 
ci, którzy tam sprzedają dzisiaj, to jest pod rząda-
mi obecnej ustawy, wahają się z wystawianiem tych 
przetworzonych wędlin, pasztetów itd. Zapewne nie 
chodzi o sprawy fiskalne, tylko o kontrolę weteryna-
ryjną. I o to chciałbym zapytać. Jak te propozycje tę 
kwestię regulują? Bo z jednej strony jest to oczywiście 
ułatwienie, naturalny produkt jest dostępniejszy itd. – 
to wszystko jest fajne i ważne – a z drugiej strony bez-
pieczeństwo żywności… Jak państwo to regulujecie?

Senator Jerzy Chróścikowski:
Tamta ustawa obowiązuje. Jak pamiętam, do koń-

ca stycznia czy do lutego – mogę się pomylić co do 
miesiąca – była możliwość zgłaszania się podmiotów. 
I te podmioty się zgłaszały. Ktoś mi mówił, ale mogę 
się mylić, że na rynku jest tylko 300 podmiotów, które 
funkcjonują na podstawie ustawy o 2-procentowym 
ryczałcie. Jak przepisy w przypadku małych działal-
ności… O to musiałby pan pytać panią minister, bo 
ja aż takich szczegółów nie znam. Chodzi tu o tzw. 
MOL, czyli działalność marginalną lokalną i ogra-



106
31. posiedzenie Senatu w dniu 29 listopada 2016 r.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

(senator T. Grodzki) większych zagrożeń. Oczywiście inspekcja będzie 
miała nad tym pieczę i jestem przekonana, że nie 
będzie w tym zakresie źle.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuje bardzo.
Pan senator Poślednik. Proszę o pytanie.

Senator Marian Poślednik:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, no, oczywiście cieszy wieś i rol-

ników rozszerzenie w tej ustawie kręgu podmiotów, 
które mogą zakupić żywność bezpośrednio od rolni-
ka. Ja w przeciwieństwie do osób, które są zatroskane 
o jakość tej żywności, takich obaw nie mam, ponie-
waż tutaj będzie zanikać anonimowość, bo mówimy 
o bezpośredniej sprzedaży. Ja bardziej się obawiam 
o to, co rolnicy podnoszą, czyli że będą się bali roz-
wijać tę działalność, ponieważ inspekcje, które kon-
trolują, dostaną dodatkowe upoważnienia i będzie 
im łatwiej dokonywać kontroli – tak przynajmniej to 
rozumiem, jeżeli chodzi o upoważnienie inspektorów 
do kontroli tych gospodarstw. I tu jest pewna obawa, 
czy jednak ta dobra ustawa nie zostanie po prostu 
ograniczona, czy nie zostaną ograniczone jej skut-
ki poprzez tak swobodny nadzór, jaki jest zapisany 
w ustawie. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ewa Lech:

Panie Senatorze, taki nadzór musiał być w ten 
sposób zapisany. Ale zapewniam pana… I to wyni-
ka z mojej wieloletniej praktyki i w ogóle praktyki 
Inspekcji Weterynaryjnej oraz z doświadczeń rolni-
ków, którzy właściwie dążyli do tego, żeby główny cię-
żar nadzoru spoczywał na Inspekcji Weterynaryjnej, 
dlatego że inspekcja najczęściej jest w gospodarstwie, 
lekarze Inspekcji Weterynaryjnej wiedzą, jakie są 
warunki w gospodarstwie, są w stanie ocenić, czy 
rolnik naprawdę będzie dbał o higienę i można dać mu 
troszkę więcej czasu, czy dużo rzadziej go kontrolo-
wać, bo wiadomo, że tam jest dobrze. Więc to kwestia 
oceny i subiektywnego podejścia. Zapewniam pana, 
że nie będzie żadnego prześladowania, na pewno bę-
dzie ocena ryzyka, gdzie, w którym gospodarstwie 
trzeba być częściej.

zabezpieczają wystarczająco stronę, nazwijmy to, 
sanepidowską? Czy nie ma obawy, że kupimy coś, 
co zaszkodzi naszemu zdrowiu? Nie chcę tu mówić 
o przypadkach włośnicy, bo to są sytuacje drastyczne, 
ale to mogą być nawet proste zanieczyszczenia czy 
bakterie – od salmonelli po klebsiellę. Czy taki handel 
uliczny nie spowoduje zagrożenia epidemiologiczne-
go dla ludności?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ewa Lech:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
To jest bardzo ważne pytanie. Myślę, że nie. 

Jestem nawet przekonana, że jeśli ta ustawa w takim 
kształcie wejdzie w życie, to będzie bezpiecznie, ale 
to wynika nie tylko z ustawy, ale i z tego, że jeśli 
chodzi o higienę, to mimo wszystko w przetwórstwie 
obowiązują przepisy unijne. Nie możemy tutaj iść 
na takie ustępstwa, żeby rolnik mógł produkować 
w jakichkolwiek warunkach. Oczywiście będziemy 
stosować uproszczone wymagania co do konstrukcji 
i sposobu opracowywania różnych podstawowych 
procedur. To jest pewne abecadło, jeśli chodzi o pro-
dukcję w gospodarstwie, ale co do wymagań higie-
nicznych i mikrobiologicznych to tutaj nie możemy 
się zgodzić na ustępstwa. Nie ma takiej możliwości, 
bo to są przepisy unijne i rolnik będzie musiał pewne 
minima mikrobiologiczne spełniać. Tak jak dotyczy 
to mikrobiologii, tak samo odnosi się to do zacho-
wania łańcucha chłodniczego, czyli do warunków 
zapewniających to, że żywność, którą będziemy ku-
pować, będzie żywnością zdrową. Oczywiście zawsze 
mogą się zdarzyć jakieś wpadki, ale to dotyczy nie 
tylko żywności produkowanej w gospodarstwie, ale 
i produkcji na przemysłową skalę. Zasada jest taka, że 
producent odpowiada za jakość żywności. Będziemy 
próbowali w ramach nadzoru prowadzonego nad tym 
rolniczym handlem detalicznym… Taki nadzór bę-
dzie prowadzony przez Inspekcję Weterynaryjną – 
oczywiście w części też przez Państwową Inspekcję 
Sanitarną, ale po połączeniu to będzie już jedna 
inspekcja. Ja nie widzę tu większych zagrożeń, też 
dlatego, że ta produkcja będzie na małą skalę. To ma 
być rodzaj dodatkowego zarobkowania, to nie będzie 
coś, co daje utrzymanie rodzinie, tylko to naprawdę 
będą możliwości dodatkowego poszerzenia katalo-
gu dochodów w gospodarstwie. Tak więc nie widzę 
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(podsekretarz stanu E. Lech) procedowanej ustawy, która mówi o łączeniu inspek-
cji – w ustawie będzie to zapisane. Czyli na podsta-
wie nowej ustawy rolniczy handel detaliczny będzie 
nadzorowany przez nową inspekcję. W tej chwili tak 
nie jest, ale tak będzie i to będzie wynikało z ustawy, 
którą w tej chwili opracowujemy.

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

Senator Marian Poślednik:
Dziękuję.
Pani Minister, ja mam jeszcze jedno pytanie, bo 

teraz pojawiła się pewna wątpliwość, o którą nie py-
tałem na posiedzeniu komisji. Czy sprzedaż przez 
internet będzie też traktowana jako sprzedaż bez-
pośrednia? Ponieważ dzisiaj staje się to rzeczą dość 
powszechną. Jeżeli konsument nawiąże w ten sposób 
kontakt z producentem, no to przecież może skorzy-
stać z pośrednictwa dostawcy jako usługi i wtedy nie-
koniecznie będzie to pośrednik, bo ten, kto dostarczy 
towar, będzie usługodawcą przewoźnikiem. Czy ta 
ustawa reguluje w jakiś sposób tę kwestię, czy dopiero 
w rozporządzeniach się ją uszczegółowi? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ewa Lech:
Rozmawialiśmy na ten temat. Ustawa nie odnosi 

się konkretnie do sprzedaży przez internet, ale zakła-
dając, że przez internet sprzedajemy końcowemu od-
biorcy… To jest kwestia interpretacji. Rzeczywiście 
jest to możliwe, chociaż, prawdę mówiąc, może bu-
dzić wątpliwości, bo ja tutaj wcześniej mówiłam o za-
chowaniu łańcucha chłodniczego, więc… Ale biorąc 
pod uwagę informacje, które mam, mogę powiedzieć, 
że sprzedaż internetowa będzie możliwa.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Nie ma więcej pytań.
Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Dla porządku informuję, że pan senator Łuczak 

i pan senator Poślednik złożyli swoje przemówienia 
w dyskusji do protokołu*.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Chciałabym jeszcze odnieść się do pytania pana 
senatora, który wcześniej pytał o to, czy na mocy tej 
ustawy, która w tej chwili obowiązuje…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Pan senator 
Grodzki.)

Nie, jeszcze wcześniej.
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Pan senator 

Augustyn.)
…Że rolnicy, którzy dokonują handlu detalicznego 

na straganach czy na rynkach, obawiają się kontroli 
i właściwie pokątnie sprzedają kiełbasę. Bo rzeczywiście 
ta ustawa… Dlatego nie ma chętnych do skorzystania 
z dobrodziejstw tej ustawy, że handel detaliczny jest 
nadzorowany przez inspekcję sanitarną, a z definicji 
handlu detalicznego wynika, że możemy sprzedawać 
żywność nieprzetworzoną. W związku z tym są te pro-
blemy. Ale ta ustawa o rolniczym handlu detalicznym… 
Po to wprowadzamy pojęcie rolniczego handlu detalicz-
nego, żeby można było sprzedawać żywność również 
przetworzoną. I tutaj nadzór będzie wyglądał inaczej 
– tak chciałam uzupełnić odpowiedź dla pana senatora.

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

Senator Mieczysław Augustyn:
Już nie będę powielał tego pytania, dziękuję za 

odpowiedź. No, to jest bardzo poważna różnica. 
Przypuszczam, że dlatego jest tak: wie pan co, to nie 
tutaj, niech pan może podejdzie do samochodu, bo 
tutaj… Ale to jest skądinąd komplement dla służb, 
bo skoro się obawiali, to znaczy, że te kontrole są.

Chciałbym zapytać o to, czy ta ustawa uwzględ-
nia proces łączenia służb w jedną służbę, czy nie 
będziemy za chwilę tej ustawy nowelizować. Bo to 
służba weterynaryjna, jak słyszałem od pana prze-
wodniczącego, ma wypełniać obowiązki kontrolne. 
A dzisiaj w Senacie była chyba konferencja i bodajże 
mieliśmy już tutaj ustawę, która ma łączyć te służby. 
Czy ta ustawa uwzględnia już tę zmianę?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ewa Lech:
Panie Senatorze, ta ustawa nie uwzględnia tej 

zmiany, bo dalej jest mnogość inspekcji, więc nie 
może jej uwzględniać. Ale w nowej ustawie, wpro-
wadzającej powstanie nowej inspekcji, umożliwienie 
nowej inspekcji… Będzie też zmiana w ustawie o bez-
pieczeństwie żywności i żywienia, gdzie wpisze się 
odpowiednie kompetencje. I to będzie z mocy nowej 
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(wicemarszałek G. Czelej) było to rozwiązane w tej części. Wyraźnie widać, że 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mamy promować 
produkty polskich producentów. Myślę, że to tyle, 
jeśli chodzi o informacje. Proszę o przyjęcie tych 2 
poprawek.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister rol-
nictwa i rozwoju wsi.

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

Witam pana ministra Jacka Boguckiego. Witam, 
Panie Ministrze.

Czy pragnie pan zabrać głos? Nie. Dziękuję bar-
dzo.

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Poślednik. Bardzo proszę.
Panie Ministrze, zapraszam.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Marian Poślednik:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, ja mam pytanie dotyczące roz-

szerzenia przedłożenia rządowego o kwestię doty-
czącą przepisu umożliwiającego przeznaczenie do 
31 grudnia 2018 r. tego funduszu promocyjnego… 
Chodzi konkretnie o chów trzody chlewnej, czyli 
o tuczniki, które są produkowane nie tylko z naszego 
materiału biologicznego, ale także mogą pochodzić 
spoza terytorium Polski, te ważące do 30 kg. Kto 
był głównym inicjatorem rozszerzenia tego zapisu? 
Pytam, ponieważ po krótkich konsultacjach z rolni-
kami, które przeprowadziłem w czasie prac komisji, 
do dzisiejszego posiedzenia dowiedziałem się, że rol-
nicy uważają, że to przedłużenie o 2 lata możliwości 
promowania produktów pochodzących ze zwierząt, 
które nie urodziły się w Polsce, będzie podtrzymy-
wało ogromny napływ prosiąt na rynek polski i tym 
samym hamowało rozwój w tym zakresie polskiego 

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dziesią-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o fun-
duszach promocji produktów rolno-spożywczych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 328, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 328 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, pana senatora Jerzego Chróścikowskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

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

Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawozdanie o uchwalo-
nej przez Sejm w dniu 15 listopada 2016 r. ustawie 
o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów 
rolno-spożywczych.

Jeśli chodzi o stanowisko naszej komisji, komisja 
wprowadziła 2 poprawki, które… Biuro Legislacyjne 
wskazywało na szczegółowe odniesienia. W związku 
z tym wprowadziliśmy zapisy, które dookreślają, np. 
wyrazy „w wadze żywej” zastępuje się wyrazami „za 
wagę żywą”. Takie, można powiedzieć, kosmetyczne 
zapisy wprowadzamy.

Ustawa o funduszach promocji głównie ma na 
celu promowanie polskich produktów, które są sku-
powane od polskich producentów… Również zwie-
rzęta hodowane na terenie naszego kraju… Chodzi 
o to, żebyśmy promowali swoje produkty. Jest jesz-
cze jedna zmiana. Do tej pory skład osobowy w fun-
duszach promocji był inny… Przedtem było 4:4 i 1 
przedstawiciel izby rolniczej, a teraz będzie tak, że 
w funduszu rolnicy będą mieli 5 osób, a przetwórcy 3 
osoby . W związku z tym niejako zamienia się tutaj… 
Chodzi o to, żeby to rolnicy, żeby ci, którzy rzeczy-
wiście wytwarzają, mieli większy wpływ na to, co 
promować, jak kierować tymi funduszami. Tak przy-
gotowało to ministerstwo, taki jest wynik konsultacji 
i tak proponuje to ustawa. Chodzi o to, żeby rolnicy, 
a nie przetwórcy, w większym stopniu mogli promo-
wać swoje produkty gdyż poprzednio można było 
promować nie tylko produkty, które są wytwarzane 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale można też 
było promować te, które… Jak zawsze, podnoszony 
był również problem opłat. Tutaj chyba nie ma wiel-
kich zmian, ale wielokrotnie wnosiliśmy o to, żeby 
za produkt importowany, który ma być promowany, 
również ponoszone były opłaty z tego tytułu. A tego 
niestety chyba… Przynajmniej ja nie pamiętam, żeby 
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(senator M. Poślednik) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Nie widzę chętnych do zadania pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jede-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospo-
darskich.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 329, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 329 A.

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

Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Przemysław Błaszczyk:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 23 li-

stopada rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o ubez-
pieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. 
Ustawa ta została przyjęta przez Sejm w dniu 15 listo-
pada. Procedowanie nad tą ustawą trwało od wiosny 
bieżącego roku. Jest to ważna ustawa dla rolników, 
gdyż wprowadza ona nowe stawki taryfowe, jeśli cho-
dzi o ubezpieczenia upraw rolnych. Z dotychczaso-
wych 3,5% i 5% te stawki zwiększają się do 9% i 12% 
w przypadkach gleb klasy V oraz 15% w przypadkach 
gleb klasy VI.

Zmiany te mają na celu upowszechnienie ubez-
pieczenia wśród rolników. Do tej pory obecne staw-
ki i dofinansowanie… Bo trzeba powiedzieć, że te 
stawki są wypadkową ustalonych przez ministra, 
w drodze rozporządzenia, wysokości odszkodowań 
i przysługują do tych stawek dopłaty, dofinansowa-
nie w wysokości do 65%. Do tej pory wspomniane 
stawki 3,5% i 5% nie spełniały swojej funkcji w takim 
zakresie, w jakim byśmy tego oczekiwali, dlatego 
że zakłady ubezpieczeniowe w przypadku niektó-
rych ryzyk, które zdarzały się częściej, wymagały od 
rolników większych opłat. I tutaj był problem, gdyż 
powyżej tych stawek minister nie mógł… Nie było 
możliwości większej dopłaty, sfinansowania tego, aby 
tak naprawdę to ryzyko zmniejszać. Ostatnie lata po-
kazały, że przez to, że ten zakres ubezpieczeń jest 
tak nieduży, koszty większości klęsk i związanych 

materiału genetycznego, polskiej hodowli świń. Takie 
są odczucia rolników. Oni uważają, że to rozszerzenie 
jest błędnym rozwiązaniem w porównaniu z rozwią-
zaniami przedłożenia rządowego. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Jacek Bogucki:

Panie Senatorze, odpowiadając na pytanie, 
chciałbym wskazać, iż ten przepis pojawił się w toku 
prac parlamentarnych. O taką zmianę wnosiły or-
ganizacje producentów i przetwórców mięsa wie-
przowego. Rząd przychylił się do tej zmiany z tego 
powodu, iż zdajemy sobie sprawę z sytuacji, w jakiej 
w tej chwili znajduje się hodowla trzody chlewnej 
w Polsce. Na 18 milionów sztuk ubijanych rocz-
nie w Polsce pomiędzy 5 milionów a 7 milionów to 
prosięta importowane. Tak więc 1/3 warchlaków to 
warchlaki importowane, 1/3 materiału do hodowli 
pochodzi z importu.

Uzasadnieniem dla wspomnianej poprawki i ar-
gumentem, który przyjęliśmy, jeżeli chodzi o zmia-
ny… Tych argumentów jest kilka. Pierwsza kwestia 
to zderzenie się z konkretną sytuacją, z którą mamy 
w tej chwili do czynienia. Jednocześnie wyznaczo-
ny został 2-letni okres przejściowy – zarówno dla 
przedsiębiorców, jak i dla rolników określony został 
czas na dojście do własnej hodowli. W przypadku 
hodowli trzody chlewnej 2 lata to jest okres, w którym 
można zwiększyć hodowlę o 1/3 i ją rozwinąć; taką 
możliwość daje szybkość dochodzenia do hodowli 
loch. Będziemy zresztą proponować rolnikom także 
program związany z zakupem loch i wsparciem tego 
zakupu.

Kolejną kwestią jest to, że obecnie bardzo trudno 
byłoby w funduszach promocji rozdzielić produkty 
wyprodukowane wyłącznie z polskiego materiału ho-
dowlanego od produktów końcowych wyprodukowa-
nych z produktu pochodzącego z importu, szczególnie 
jeśli chodzi o produkty przetworzone. W przypadku 
mięsa surowego jest to bardzo łatwe, ale w przypadku 
produktów przetworzonych byłoby to bardzo trud-
ne. Tak więc zgodziliśmy się na to – aczkolwiek też 
z pewnymi wątpliwościami – żeby dać i rolnikom, 
i przemysłowi mięsnemu wspomniany 2-letni okres 
przejściowy, aby dostosowali się do tego, abyśmy, jako 
Polska, wrócili do samowystarczalności w zakresie 
hodowli trzody chlewnej.
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31. posiedzenie Senatu w dniu 29 listopada 2016 r.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy  

o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

(senator sprawozdawca P. Błaszczyk) Przypominam, że projekt został wniesiony przez 
grupę senatorów i zawarty jest w druku nr 244, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 244 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, panią marszałek Grażynę Sztark, o przed-ę Sztark, o przed- Sztark, o przed-
stawienie wspólnego sprawozdania komisji o projek-
cie ustawy.

Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W ustawie o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu… Zgodnie z art. 53j usta-
wy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu, tj. ustawy o IPN, „Instytut 
Pamięci prowadzi działalność związaną z upamięt-
nianiem historycznych wydarzeń, miejsc oraz postaci 
w dziejach walki i męczeństwa Narodu Polskiego, 
zarówno w kraju, jak i za granicą, a także miejsc 
walk i męczeństwa innych narodów na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w za-
kresie”… Ja nie będę wymieniała wszystkich rodza-
jów działalności, ale wykażę te, które zainspirowały 
grupę senatorów do tego, żeby podjąć tę inicjatywę 
ustawodawczą. Chodzi przede wszystkim o: inicjo-
wanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz 
trwałego upamiętnienia faktów, wydarzeń i postaci 
związanych z tymi miejscami; popularyzowanie za 
pomocą środków masowego przekazu miejsc, wyda-
rzeń, postaci historycznych związanych z walkami 
i męczeństwem; ocenianie stanu opieki nad miejscami 
i trwałymi obiektami pamięci narodowej, w szcze-
gólności nad grobami i cmentarzami wojennymi 
oraz walk narodowo-wyzwoleńczych, cmentarzami 
ofiar totalitarnego terroru, a także izbami pamięci 
narodowej; opiniowanie pod względem historycznym 
wniosków o trwałe upamiętnienie miejsc wydarzeń 
historycznych, a także wybitnych postaci związanych 
z dziejami walk i męczeństwa. Proszę państwa, tych 
typów działalności jest siedem. Ja tutaj, tak jak mó-
wiłam poprzednio, wskazałam te cztery podstawowe, 
o które nam głównie chodzi.

Wskazane zadania IPN zostały dodane do ustawy 
o IPN ustawą z dnia 29 kwietnia 2016 r., tzn. ustawą 
o zmianie ustawy o IPN – Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych in-
nych ustaw z dnia 29 kwietnia 2016 r. Jak wówczas 
wykazali projektodawcy, nowelizacja z 29 kwietnia 
2016 r. wyposażyła IPN we wskazane kompetencje, co 
było konsekwencją przejęcia przez IPN zadań zwią-

z nimi następstw spadały na budżet państwa i na 
ministerstwo. Ministerstwo musiało reagować czy 
chciało reagować i pomagać rolnikom. Myślę, że ta 
zmiana i planowane w budżecie sumy na kolejne lata 
doprowadzą do tego, że te ubezpieczenia będą bar-
dziej powszechne i że obciążenia dla budżetu… Ale 
także bezpieczeństwo rolników będzie dużo większe.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Komisja wnosi 
o przyjęcie tej ustawy wraz z poprawką, która ma na 
celu uszczegółowienie jednego z artykułów. Tak jak 
powiedziałem, komisja ją poprała i wnosi o poparcie 
przez Wysoki Senat. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję.
Proszę o pozostanie na mównicy.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

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

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki: Nie.)

Nie.
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

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

się do głosu.
W związku z tym zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przypominam, że punkt dwunasty został skreślo-
ny z porządku obrad.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projek-
tu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu.
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31. posiedzenie Senatu w dniu 29 listopada 2016 r.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy  

o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

(senator sprawozdawca G. Sztark) to przejąć ministerstwo kultury. Ale, proszę państwa, 
czas biegnie, a tego projektu nie ma. Jeżeli wpro-
wadzilibyśmy tę zawężającą poprawkę, moglibyśmy 
z czystym sercem oczekiwać na nowe zmiany i przy-
jęcie tej nowej ustawy.

Bardzo proszę jeszcze raz, żebyście państwo się 
pochylili nad tym projektem i przyjęli, czasowo oczy-
wiście, art. 1 w takim brzmieniu: w ustawie z dnia 
18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu, w art. 1 w pkcie 5… Na końcu tego prze-
pisu dodaje się średnik, a pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
prowadzenie działalności związanej z upamiętnia-
niem historycznych wydarzeń, miejsc oraz postaci 
w dziejach walk i męczeństwa narodu polskiego, 
zarówno w kraju, jak i za granicą, a także miejsc 
walk i męczeństwa innych narodów na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

I art. 2: ustawa wchodzi w życie z dniem nastę-
pującym po dniu ogłoszenia. A więc usuwamy – po-
dobnie było w przypadku poprzedniej ustawy – datę 
graniczną, jaką jest rok 1917.

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Szanowni 
Państwo, liczę na państwa zrozumienie, bo to roz-
wiązanie jest w interesie chyba nas wszystkich, jeżeli 
chodzi o politykę historyczną. Dziękuje bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuje bardzo.
Obecnie senatorowie… Proszę o pozostanie na 

mównicy jeszcze przez chwilę.
(Senator Grażyna Sztark: Tak jest.)
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 panią marszałek 
Grażynę Sztark.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Czerwiński, bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym, żeby pani senator, która jest sprawoz-

dawcą, stwierdziła, który projekt sprawozdawała, czy 
ten z druku nr 244, który jest dość krótki i dotyczy 
jednego punktu z jednego z artykułów, czy ten z druku 
nr 244 S, który jest znacznie obszerniejszy. On wpraw-
dzie zawiera 2 artykuły, podobnie jak ten wyjściowy, 
tak bym to określił, ale po przerobieniu przez Komisję 
Ustawodawczą i komisję praw człowieka został uzupeł-
niony o inne zapisy z ustawy o IPN. W efekcie tu nie 

zanych z ochroną miejsc pamięci i męczeństwa, re-
alizowanych dotychczas przez Radę Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa. Przypominam państwu, że ona 
została włączona do IPN, że IPN przejął tę działal-
ność. Nowelizacja z 29 kwietnia 2016 r. sprawiła 
też, że przejęcie dotychczasowych kompetencji rady 
przez instytut nastąpiło już z dniem 1 sierpnia 2016 r. 
Należy również podnieść, że obowiązująca do dnia 
1 sierpnia 2016 r. ustawa z dnia 21 stycznia 1988 r. 
o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nie 
przewidywała – i to o to głównie chodzi – żadnych 
ograniczeń związanych z datą upamiętnianych histo-
rycznych wydarzeń. Takie ograniczenie wprowadziła 
niestety ta nowa ustawa w brzmieniu nadanym jej 
29 kwietnia 2016 r. Zgodnie z art. 1 pkt 6 nowa ustawa 
o IPN reguluje prowadzenie działalności związanej 
z upamiętnieniem historycznych wydarzeń, miejsc 
oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa naro-
du polskiego – zarówno w kraju, jak i za granicą – 
a także miejsc walk i męczeństwa innych narodów 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 
od 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r. Takie 
ograniczenie nasuwa wątpliwości dotyczące moż-
liwości wykonywania tych zadań przez IPN, jeśli 
dane wydarzenia, miejsca oraz postaci w dziejach 
walk i męczeństwa narodu polskiego związane są 
z okresem sprzed 8 listopada 1917 r. Tak istotne za-
wężenie zadań IPN w porównaniu z analogicznymi 
zadaniami zniesionej Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa należy uznać po prostu za błąd usta-
wodawcy, stąd konieczne jest jak najszybsze wejście 
w życie rozwiązań zmierzających do uchylenia tego 
i tylko tego fragmentu art. 1 pkt 6 ustawy o IPN, 
który odnosi się do okresu od 8 listopada 1917 r. do 
dnia 31 lipca 1990 r.

Zanim zacytuję tę poprawioną treść art. 1 pkt 6, 
chcę państwu powiedzieć, że po 1 sierpnia 2016 r. 
m.in. na terenie Ukrainy zaniechano niestety eks-
humacji legionistów marszałka Piłsudskiego, albo-
wiem ponieśli oni śmierć w walkach, które toczone 
były w 1916 r. Dlatego naprawdę bardzo bym prosiła, 
żebyście państwo… To jest o tyle ważne, że bardzo 
trudno odkręcić taką decyzję, dlatego że zarówno 
strona ukraińska, jak i strona białoruska, proszę pań-
stwa, nie są chętne do wydawania tego typu zgód. 
Chcę również powiedzieć, że zainspirował mnie mój 
pobyt w Kostiuchnówce, albowiem harcerze z terenu 
Polski, jak i Ukrainy, harcerze pochodzenia polskie-
go… Tam dokonywano ekshumacji. Obawa, że przez 
stronę ukraińską zostanie wprowadzony zakaz, do 
czego zresztą będzie miała podstawę… W związku 
z tym zwracam się do państwa o przyjęcie tego pas-
susu. Ja rozumiem… Bo jest mowa o tym, że będzie 
praca nad nowym projektem ustawy i w całości ma 
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31. posiedzenie Senatu w dniu 29 listopada 2016 r.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy  

o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

(senator J. Czerwiński) Senator Jerzy Czerwiński:

Jeśli można, Pani Senator, to teraz zadam pytanie 
merytoryczne. Na posiedzeniu komisji, powiedzmy 
wprost, była różnica poglądów w przypadku osób re-
prezentujących dwie instytucje, ministerstwo kultury 
i IPN, co do podzielenia się, w cudzysłowie, grupą 
zagadnień, które nadzorują obie te instytucje. No i te-
raz mam takie pytanie: czy jest już jednolity pogląd 
w tym zakresie? Czy ma pani jakieś informacje z tym 
związane? Po prostu nikt nam tych informacji nie 
przedstawił. Pytanie: czy to już jest jednoznacznie 
powiedziane, kto ma się tym zająć w przyszłości?

Senator Grażyna Sztark:
Nieoficjalnie… Nieoficjalnie, bo oficjalnie, tak jak 

mówiono…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Pani Senator, 

nieoficjalnie – przed kamerami? Bardzo dobrze…)
Nieoficjalnie… No, nie mogę oszukiwać. 

Nieoficjalnie powiem, że prawdopodobnie całością 
spraw ma się zająć ministerstwo kultury. Chcę jednak 
powiedzieć, że istotnie doszło do, że tak powiem, 
wymiany poglądów między przedstawicielami IPN, 
który w dalszym ciągu czuł się spadkobiercą i czuł 
się odpowiedzialny za przejęcie tych zadań… Z kolei 
minister kultury twierdził, że to będzie w tych zada-
niach, które obecnie przejęło ministerstwo. I takie 
były poglądy, kiedy się rozstaliśmy po posiedzeniu 
komisji. I ja powinnam sprawozdawać zgodnie z tym, 
jak to wyglądało podczas ostatniego posiedzenia ko-
misji. Projekt ustawy wówczas… Te poprawki zostały 
przyjęte, ale z tego, co wiem, wynika, że mają… To 
znaczy ten czas niestety nie został wykorzystany na 
to, żeby przygotować spójny i wspólny projekt nowej 
ustawy, która by właśnie konsumowała te zadania, tyl-
ko na, że tak powiem… No, w dalszym ciągu ścierały 
się stanowiska przedstawicieli IPN i ministerstwa kul-
tury, aż prawdopodobnie doszli do porozumienia, że 
to ministerstwo powinno to prowadzić. Tym bardziej, 
że jest jakiś profesor – no, nie „jakiś”, chyba profesor 
Friszke – który ma się zająć przygotowaniem zakresu 
nowych zagadnień z zakresu spraw, które prowadziła 
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Ale to 
jest nieoficjalne, Panie Senatorze.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Czerwiński:
Ostatnie już pytanie…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Nie no, bardzo 

proszę…)

ma zmiany jednego punktu, tylko zmiana dotyczy aż 
pięciu. Mam go przed sobą. Nad którym w tej chwili 
się pochylamy i co mamy uchwalić, Pani Senator?

Senator Grażyna Sztark:
To jest druk nr 244, nie 244 S. Ja dzisiaj…
(Senator Jerzy Czerwiński: A co z drukiem 

nr 244 S?)
(Rozmowy na sali)
Jak jest zapisane w sprawozdaniu?
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Proszę? 

Przepraszam, rozmawiałem z legislatorem…)
Jak jest zapisane? Nr 244 czy nr 244 S?
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Sprawozdanie 

oznaczone jest symbolem „S”.)
(Senator Jerzy Czerwiński: No właśnie.)
To przepraszam bardzo.
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Tak. 

Rozmawialiśmy o tym, że pani marszałek odwołuje 
się do poprzedniego… a nie do sprawozdania komisji.)

Czy mogę poprosić o ten druk? Dziękuję bardzo, 
Panie Senatorze. To znaczy ja…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Na spokojnie, 
Panie Senator.)

Tak, w druku… Jeszcze raz dziękuję bardzo, bo 
faktycznie…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie Senatorze, 
o tym samym rozmawialiśmy teraz z legislatorem. Proszę 
o sprawdzenie tego, tak abyśmy nie popełnili błędu.)

Tak, bo we wszystkich… Faktycznie, tu chodzi o tę 
datę graniczną. W tym druku nr 244, o którym mówi-
łam, było tylko i wyłącznie zawężenie tego do art. 1 
pkt 6. I faktycznie ma pan rację, państwo mają rację, 
że dokonaliśmy poprawek we wszystkich artykułach 
dotyczących dat. Tam, gdzie były daty graniczne, czyli 
gdzie była mowa o 8 listopada 1917 r. i 31 lipca 1990 r., 
istotnie zostało to rozszerzone i dokonano zapisu zmian 
we wszystkich punktach, w których były zawarte te 
daty. Jeszcze raz bardzo państwa przepraszam.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Nie, nie, Pani Senator, nic nie szkodzi. Po prostu 

jesteśmy czujni.
(Senator Grażyna Sztark: Nie, nie, bardzo słusz-

nie, bardzo dobrze.)
Bardzo dziękuję panu senatorowi…
(Senator Grażyna Sztark: Dziękuję za zwrócenie 

uwagi, bo to nie był ten projekt… Dziękuję.)
Tak, tak, to zostanie… Bardzo dziękuję panu se-

natorowi za czujność. Tutaj również kontrolowaliśmy 
wszystko.

Pan senator Czerwiński, proszę.
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31. posiedzenie Senatu w dniu 29 listopada 2016 r.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy  

o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Komunikaty

(senator J. Czerwiński) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Przyłączam się do państwa głosu. Bardzo dzięku-
ję, Pani Marszałek.

(Senator Grażyna Sztark: Dziękuję ślicznie i jesz-
cze raz przepraszam.)

Ale naprawdę nie ma za co.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
W związku z tym zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czyta-

nia projektu ustawy. To trzecie czytanie objęło jedy-
nie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone razem 
z innymi głosowaniami.

Czy mamy komunikat do przeczytania? Tak.

Senator Sekretarz Marek Pęk:

Komunikat: wspólne posiedzenie Komisji 
Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Spraw 
Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 
w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do 
ustawy o ustanowieniu Krzyża Wschodniego odbę-
dzie się w czwartek, 1 grudnia 2016 r., o godzinie 
8.30 w sali nr 182.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Wysoka Izbo, jutrzejsze obrady wznowimy o go-

dzinie 10.00 od rozpatrzenia punktu trzeciego: ustawa 
o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji 
ustawy budżetowej na rok 2017.

Dzisiaj plan wyczerpaliśmy. Ogłaszam przerwę 
do jutra do godziny 10.00.

(Senator Adam Bielan: To jest marszałek. Brawo!)

Przyznam, że moim zdaniem – wyrażę tutaj swoje 
zdanie – to IPN jest lepiej przygotowany merytorycznie…

(Senator Grażyna Sztark: Oczywiście. Też tak 
uważam.)

…i kadrowo, także po prostu z racji tego, że on już 
podejmuje pewne sprawy w tym zakresie. Proszę pań-
stwa, data nie jest ważna, bo pomnik sprzed 150 lat 
i pomnik sprzed 50 lat to jest ciągle ten sam pomnik, 
liczy się kwestia samego obiektu, rodzaju obiektu, 
którym ktoś ma się zajmować. Czym innym jest teatr, 
a czym innym jest pomnik. No, prosta sprawa. Czy 
nie należałoby po prostu, zgodnie z tym projektem, 
który tu mamy w tej chwili, pozostawić to w gestii 
IPN? Jak pani uważa jako sprawozdawca?

Senator Grażyna Sztark:
Tak, zgadzam się, absolutnie, dlatego że IPN jest 

po prostu do tego przygotowany. Tu nie wystarczy 
sucha litera prawa. IPN cały czas się tym zajmował, 
więc przekazanie tych obowiązków do ministerstwa 
może spowodować nowe… mimo że będzie zaopa-
trzone w kompetencje itd.

Chcę powiedzieć, że chyba najważniejszą sprawą 
jest tu dotarcie do strony ukraińskiej, białoruskiej, a to 
wymaga bardzo dużo czasu. Będąc w Kostiuchnówce, 
widzieliśmy, że nie zawsze duch prawa… To dawało 
mocne argumenty tym ludziom, którzy tam od dawna 
pracują nad ekshumacjami.

Obawiam się, że wprowadzenie tej ustawy i po-
dzielenie kompetencji przedłuży toczące się spory 
i niestety może zaowocować wstrzymaniem ekshu-
macji i opieki… Opieki nad grobami to nie dotyczy, 
ale z ekshumacją mogą być problemy, tak że zgadzam 
się z tym, że IPN jest najbardziej kompetentny – po 
prostu nie musi się uczyć.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 19 minut 32)



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

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trze-

ciego porządku obrad: ustawa o szczególnych roz-
wiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej 
na rok 2017.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 317, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 317 A.

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

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Mróz:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych na 

swoim posiedzeniu w dniu 28 listopada zajmowała 
się ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących 
realizacji ustawy budżetowej na rok 2017. Jest to pro-
jekt rządowy. Ustawa została uchwalona przez Sejm 
na dwudziestym dziewiątym posiedzeniu w dniu 
4 listopada. Komisja po rozpatrzeniu tego projektu 
ustawy rekomenduje Wysokiemu Senatowi przyjęcie 
tej ustawy: 6 senatorów było za, 1 się wstrzymał.

Szanowni Państwo, powiem jeszcze kilka słów 
o procedowanej ustawie. Jest to ustawa okołobudże-
towa, którą uchwala się co roku. Ona służy jakby 
takim trzem celom. Po pierwsze, określa… daje 
pewną większą elastyczność przy realizacji budżetu. 
Umożliwia rządowi realizację celów priorytetowych 
w budżecie. Po drugie, jakby pilnuje tych wszystkich 
zasad: zasady wydatkowej, zasady z przepisów unij-
nych, aby budżet nie przekroczył deficytu 3% i tak 
przesuwa pewnego rodzaju wydatki, a niektóre wy-

datki zamraża, aby wszystkie zapisy ostrożnościowe, 
które są wymagane, były.

Co chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić? Tak 
jak powiedziała pani minister… wiceminister finan-
sów, w wyniku przyjęcia tych zapisów będzie moż-
liwość swobodnej realizacji wydatków budżetowych 
na ok. 2 miliardy zł. To nie oznacza, że my ścinamy 
tą ustawą wydatki o 2 miliardy. To oznacza np. moż-
liwość przesunięcia czy zmiany źródeł finansowania 
poszczególnych zadań i możliwość przesunięcia fi-
nansowania tych zadań bezpośrednio z budżetu po-
przez różnego rodzaju fundusze celowe, w ramach 
których zadania ustawowo przypisane budżetowi 
będą realizowane.

Takich najważniejszych zapisów, założeń tej usta-ów, założeń tej usta- tej usta-
wy, o których była mowa na posiedzeniu komisji, 
jest 8. Pierwsze założenie to jest podtrzymanie za-
mrożenia kwot jednostek budżetowych, w przypadku 
których z budżetu można płacić na zakładowy fun-ć na zakładowy fun- na zakładowy fun-
dusz świadczeń socjalnych. Drugim takim elementem 
jest zawieszenie stosowania odpisu 1,5% w ustawie 
o biokomponentach. Trzecim takim elementem jest 
finansowanie staży dla lekarzy i pielęgniarek oraz 
rezydentów z Funduszu Pracy. To są także zmiany 
wskaźników w ustawie o pomocy społecznej. To jest 
także możliwość przejęcia finansowania w kwocie 
do 300 milionów zł na modernizację Policji… z bu-
dżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na moder-
nizację armii. To jest przesunięcie o rok niektórych 
zapisów wynikających z prawa łowieckiego; chodzi 
tutaj o wypłatę odszkodowań. To jest uelastycznienie 
zadań związanych z kształceniem nauczycieli. To 
jest umorzenie pożyczki, którą zaciągnął Fundusz 
Ubezpieczeń Społecznych bodajże w 2014 r., na 
kwotę 39 miliardów zł. I są jeszcze pomniejsze, że 
tak powiem, zmiany, jak np. wpłata przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska składek do organizacji 
międzynarodowych za Ministerstwo Środowiska. Tak 
by te zapisy ustawy się przedstawiały.

Biuro Legislacyjne podniosło swoje zastrzeże-
nia do art. 20. Nie kwestionowało oczywiście sensu 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 00)
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31. posiedzenie Senatu w dniu 30 listopada 2016 r.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

(senator sprawozdawca K. Mróz) waliście – obietnica, ażeby sukcesywnie nadrabiać 
wieloletnie zaległości w podnoszeniu płac dla tych 
pracowników poprzez zmianę algorytmu – była tutaj 
realizowana, a niestety państwo tę umowę proponuje-
cie zerwać. Czy o tym była mowa na posiedzeniu ko-
misji? Czy podawano powody, skutki budżetowe itd.?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Pan marszałek Borusewicz. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pan senator powiedział, że w ustawie proponuje 

się przesunięcie 300 milionów z Policji na wojsko. 
Czy pan senator się nie pomylił?

(Senator Grzegorz Bierecki: Trochę…)
Czy nie jest tak, że chodzi o przesunięcie z wojska 

na Policję?
(Senator Krzysztof Mróz: Tak, z wojska.)
I to jest moje pierwsze pytanie.
A drugie… Jeżeli tak, to jakie… Bo mówił pan 

o modernizacji, o przesunięciu z modernizacji wojska 
na modernizację Policji. Chciałbym się dowiedzieć, 
jakie inwestycje modernizacyjne w wojsku w związ-
ku z tym nie zostaną przeprowadzone, a jakie zostaną 
przeprowadzone w Policji. Czy może pan odpowie-
dzieć bardziej konkretnie?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy jeszcze ktoś chce zadać pytanie? Nie.
Bardzo proszę, Panie Senatorze. Padły dwa… No, 

nie dwa, było więcej pytań, ale dwóch senatorów się 
zgłosiło.

Senator Krzysztof Mróz:
Panie Marszałku, jeżeli powiedziałem o przesu-

nięciu z Policji na wojsko, to się pomyliłem. Tak, 
to jest przesunięcie z modernizacji wojska na mo-
dernizację Policji. Przygotowany jest wieloletni plan 
modernizacji Policji. I tu jest uwzględniona pew-
na możliwość przesunięcia do 300 milionów – nie 
300 milionów, tylko do 300 milionów zł. Chodzi 
oczywiście o modernizację, czyli o zakup sprzętu, 
o łączność, o zakupy teleinformatyczne. To wszystko 
pójdzie na inwestycje, nie chodzi tu o bieżące utrzy-
manie Policji. Wszystko okaże się w trakcie roku 
budżetowego. Wiemy, że fundusz modernizacyjny 
polskiej armii jest bardzo duży. Zobaczymy, jak będą 
szły przetargi. Wiadomo, że pewne kwestie nie zale-
żą od rządu. Mówimy o bardzo dużych kwotach na 
modernizację polskiej armii, a takie kwoty powodują 

merytorycznego tego artykułu, natomiast podniosło 
kwestię, że art. 20 został dopisany w drugim czytaniu 
w Sejmie. I tutaj pan legislator podniósł kwestię, że 
powinna to być oddzielna zmiana legislacyjna, tym 
bardziej że zmiana ta jako jedyna w tej ustawie ma 
charakter trwały, a nie charakter incydentalny, nie do-
tyczy tylko roku 2017. Jednak Ministerstwo Finansów 
nie zgodziło się z taką sugestią, twierdząc, że faktycz-
nie zmiany, jeżeli chodzi o pieniądze z obligacji na 
ochronę środowiska… Dlatego to nie dotyczy tylko 
tego roku, że obligacje będą wyemitowane w roku 
2017, ale wykup tych obligacji będzie oczywiście 
w latach późniejszych. W związku z tym stanowi-
sko Ministerstwa Finansów było takie, aby ten zapis 
podtrzymać.

Swoje zastrzeżenia w debacie w trakcie po-
siedzenia komisji zgłosił przedstawiciel NSZZ 
„Solidarność”, który podniósł kwestię zamrożenia 
progów stawki bazowej do naliczania funduszu so-
cjalnego. Ten fundusz jest zamrażany corocznie już 
od 5 lat i teraz w kolejnym, szóstym roku byłoby 
tak samo. Przedstawiciel Solidarności podnosił, że 
realnie to jest zubożenie około 25%… W przypadku 
nauczycieli to troszkę mniej, ale np. w przypadku 
pracowników uczelni wyższych to tak by to było. Pan 
przewodniczący Grzegorz Bierecki zapowiedział, że 
po konsultacji z Ministerstwem Finansów postara się 
przynajmniej w części odpowiedzieć na te oczekiwa-
nia, które zostały sformułowane przez przedstawiciela 
NSZZ „Solidarność”, oczywiście w miarę możliwości 
budżetowych.

Tak jak powiedziałem, komisja przyjęła formal-
nie tę ustawę bez poprawek. Oczywiście senatorowie 
mogą zgłaszać poprawki w debacie. Dziękuję, Panie 
Marszałku.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Pan senator Augustyn. Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze Sprawozdawco, ja chciałbym się 

odnieść do tych zawartych w art. 22 zmian w ustawie 
o pomocy społecznej. Kwota dotacji, o której tam 
mowa, dotyczy, o ile wiem, środowiskowych domów 
samopomocy. Przedstawiciele stowarzyszenia, któ-
re skupia te domy, poszczególne domy, zapewne do 
wszystkich senatorów zgłaszają się i alarmują, że… 
Ta obietnica, za której realizacją państwo też głoso-
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Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

(senator K. Mróz) Ja chciałabym tylko w uzupełnieniu zwrócić uwagę 
Wysokiej Izby na kilka założeń, które wiążą się z tym 
projektem i które z punktu widzenia różnych instytu-
cji, przede wszystkim ministra rozwoju i finansów, są 
bardzo istotne dla ich funkcjonowania i przekładają 
się na realizację deficytu sektora i deficytu budżetu 
w roku 2017 r.

Chciałabym zwrócić uwagę na założenie, które 
bezpośrednio być może nie wpływa na deficyt budże-
tu czy nawet na deficyt sektora, ale z całą pewnością 
wpływa na wyniki i na prezentację tych wyników 
przez jedną z podstawowych instytucji realizujących 
zadania państwa wobec społeczeństwa, a mianowicie 
ZUS i Fundusz Ubezpieczeń Społecznych prowadzony 
w tej instytucji. Otóż w tym projekcie ustawy około-
budżetowej zakłada się umorzenie pożyczek udzielo-
nych przez Skarb Państwa do Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, które to pożyczki stałyby się wymagal-
ne z końcem marca roku 2017. Ze względu na analizę 
możliwości FUS, możliwości wywiązania się z tych 
zobowiązań wobec Skarbu Państwa spłata tego za-
dłużenia nie jest możliwa, stąd też w tym projekcie 
ustawy okołobudżetowej na rok 2017 zakłada się umo-
rzenie tych pożyczek Skarbu Państwa dla Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych. To umorzenie, żeby nie 
było wątpliwości, nie będzie miało wpływu na deficyt 
sektora, ponieważ wydatki, na które te pożyczki były 
swego czasu udzielane do Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, zostały już w tych latach, w których te 
wydatki były realizowane… W latach, w których te 
wydatki realizowano, odpowiednio przekładało się 
to na deficyt sektora. Samo umorzenie oczywiście 
poprawi wynik funduszu – nie jest możliwa spłata 
tych kwot – a jednocześnie zbilansuje się po stronie 
części rządowej deficytu sektora finansów publicz-
nych i części ubezpieczeniowej. W związku z tym 
nie ma to przełożenia na sytuację… Próg, którego 
jesteśmy zobowiązani wobec Komisji Europejskiej 
przestrzegać – chodzi o nieprzekroczenie 3% deficytu 
sektora do PKB – nie będzie…

Odnosząc się do pytań, które były tutaj stawiane, 
odnośnie do przesunięcia o rok procesu podnoszenia 
wskaźnika finansowania uczestników tych ośrodków 
wsparcia na poziomie powiatów czy też samych tych 
środowiskowych domów samopomocy, chciałabym… 
Tak jak pan senator sprawozdawca zaznaczał, jak 
wczytamy się w uzasadnienie, które towarzyszyło 
projektowi poselskiemu w roku 2015, kiedy to przed-
kładano tę propozycję Wysokiej Izbie, uzasadnienie 
dotyczące wzrostu finansowania tych środowisko-
wych domów czy też ośrodków wsparcia, to okaże 
się, że wyraźnie z niego wynika, jaki poziom finan-
sowania tych osób miał być osiągnięty w poszczegól-
nych latach. Ten poziom od początku roku 2016 jest 
realizowany w takim wymiarze, jaki był zakładany 
dopiero na rok 2017, a ponieważ ten projekt przewidu-

nieraz pewnego rodzaju przesunięcia. Jeżeli te środki 
na modernizację wojska nie zostaną wykorzystane, 
to będzie możliwość przesunięcia niewielkiej części, 
do 300 milionów zł. W kontekście wielu miliardów 
na modernizację armii to są naprawdę niewielkie pie-
niądze, które możemy przesunąć na modernizację 
Policji i jeszcze innych służb mundurowych. No ale 
to też idzie w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa.

Z kolei odpowiadając na pytanie pana senatora 
Florka…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie, nie, pana 
senatora Augustyna.)

Przepraszam bardzo, pana senatora Augustyna.
(Senator Kazimierz Kleina: O, pan marszałek pil-

nuje.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Po to jestem.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję, Panie Marszałku.
Myśmy uchwalili tę ustawę w roku 2015 i w niej 

były te progi, które miały… Tą ustawą przesuwamy 
to o rok w stosunku do tego harmonogramu, który 
był w ustawie. Przesuwamy realizację tego progu, 
ale tylko z tego powodu, że osiągnęliśmy w ujęciu 
nominalnym kwoty, które wynikały ze wskaźnika 
procentowego. W roku 2017 kwota 1 tysiąca 200 zł, 
która była wspomniana w uzasadnieniu ustawy, nomi-
nalnie została osiągnięta, więc nominalnie te kwoty 
się będą zgadzały. Można by powiedzieć, że to, czego 
chciało środowisko, nominalnie zostanie wykonane, 
a teraz, że tak powiem, troszeczkę powstrzymujemy 
jeszcze większy wzrost.

Marszałek Stanisław Karczewski:
To już wszyscy? Nie widzę już więcej chętnych 

do zadawania pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister roz-
woju i finansów.

Na posiedzeniu jest pani minister Hanna 
Majszczyk.

Czy pani minister pragnie zabrać głos?
Bardzo proszę, pani minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Założenia tej ustawy okołobudżetowej, projektu 

będącego przedłożeniem rządowym zostały szcze-
gółowo przedstawione przez senatora sprawozdawcę. 
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(podsekretarz stanu H. Majszczyk) Senator Piotr Florek:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, ja wrócę do art. 20, który zmie-

nia art. 84 w ustawie o finansach publicznych. Była 
już tutaj mowa – sprawozdawca o tym mówił – że 
ten przepis został wprowadzony w drugim czytaniu, 
że on nie ma charakteru epizodycznego i wprowa-
dza trwałe zmiany. Czytałem ustawę i rzeczywiście 
w ustawie okołobudżetowej mamy taki zapis, że do 
zaciągnięcia pożyczek itd., ale propozycja zmiany 
miała dotyczyć roku 2017. Ja rozumiem, że jeżeli 
zmiana mówi o ustawie okołobudżetowej, to ona ge-
neralnie dotyczy przyszłego roku, ale takie wprowa-
dzenie tego przepisu zmienia ustawę i on zostanie na 
stałe do ustawy wpisany, czyli będzie obowiązywał 
jednak nie epizodycznie, tylko przez cały czas trwa-
nia tej zmiany. Jakie było uzasadnienie, Pani Minister, 
w tej sprawie? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Pan senator Kazimierz Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, w ustawie proponujemy możliwość 

przesunięcia 300 milionów zł z budżetu Ministerstwa 
Obrony Narodowej na rzecz Policji, na modernizację 
Policji. Zgodnie z ustawą jesteśmy zobowiązani do 
ustalenia w budżecie państwa środków na rzecz MON 
w wysokości 2% PKB. 

Czy przesuniecie tej kwoty oznacza, że w budże-
cie państwa będzie mniej niż 2% PKB przeznaczo-
ne na obronę narodową? Czy może w projekcie jest 
proponowana wyższa kwota niż 2%? A w związku 
z tym przesuniecie 300 milionów zł nie zmniejszy 
tego wskaźnika 2%. 

I pytanie z tym związane: ile w tym roku już 
wydano środków z budżetu Ministerstwa Obrony 
Narodowej na modernizację, jaki procent środków 
przewidzianych na modernizację armii, na zakupy 
inwestycyjne itd. udało się zrealizować?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk:
Dziękuję bardzo.
Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, dotyczące środ-

ków na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego… 

je utrzymanie tego poziomu na poziomie 200% bazy 
stanowiącej wymiar dofinansowania tych osób… 
On będzie utrzymany w roku 2017, a więc poziom 
finansowania, jak tutaj pan senator zwrócił uwagę, 
nominalnie będzie zachowany. Stąd też nie przełoży 
się to na uszczuplenie tych środków. Jeżeli chodzi 
np. o rok 2015, to na dofinansowanie tych ośrodków 
na poziomie powiatowym i gminnym skierowano 
z budżetu państwa ponad 450 milionów zł. To tyle, 
jeżeli chodzi o uzupełnienie, o główne rzeczy zawarte 
w tym projekcie.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Pani Minister, proszę jeszcze… Wiem, że będą 

pytania.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedsta-
wiciela rządu, do pani minister, związane oczywiście 
z tym punktem porządku obrad.

Pan senator Jan Rulewski zgłaszał chęć zadania 
pytania.

(Senator Jan Rulewski: Tak. Dzień dobry.)
Dzień dobry.
(Rozmowy na sali)

Senator Jan Rulewski:
Bardzo dziękuję za możliwość zadania pytania.
Zauważam, Pani Minister, braki w tych ustawach 

okołobudżetowych przynajmniej w stosunku do 2 za-
gadnień.

Po pierwsze, to jest konieczność realizacji orze-
czeń Trybunału Konstytucyjnego dotyczących zrów-
nania statusu opiekunów osób niepełnosprawnych. 
Zagadnienie, jak wiadomo, jest przeterminowane 
i interwencja ministra finansów byłaby jak najbar-
dziej wskazana – i to już teraz. Tego nie dostrzegam.

I po drugie. Proszę się nie obrażać, ale jest py-
tanie: czy pani też już zmieniła swoje zdanie albo 
czy Ministerstwo Finansów zmieniło zdanie, w tym 
zwłaszcza pani, na temat zabezpieczenia środków 
na realizację ustawy o opozycji antykomunistycz-
nej i prześladowanych? Jak wiadomo, Senat podjął 
uchwałę, przekazał ją do Sejmu, gdzie trwają inten-
sywne prace. I pytanie: czy są zabezpieczone środki 
na realizację tej ustawy, jakkolwiek by było, odnoszą-
cej się do pokolenia, które praktycznie już co dzień 
nam odchodzi?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Piotr Florek.
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(podsekretarz stanu H. Majszczyk) chce, wykraczają poza ten rok. I trzeba to przewidywać 
w przepisach. Dotyczy to między innymi też zmian 
zaproponowanych w art. 22 przedkładanej Wysokiej 
Izbie ustawy okołobudżetowej, dotyczącym przesu-
nięcia o rok zwiększania dofinansowania dla benefi-
cjentów, uczestników środowiskowych domów samo-
pomocy. Bo tu, proszę zwrócić uwagę, również po to, 
żeby zachować jakąś pewność tego, jak wspomniane 
finansowanie będzie dalej wyglądało, jest przesunięcie 
o rok. Jest wpisane, że w 2017 r. wspomniana kwota to 
będzie również 200% podstawy. Ale w tej propozycji 
wychodzi się także… Dopiero w 2018 r. będzie 230%. 
Tak więc też wykracza się poza rok 2017, ale to jest kon-
sekwencja wspomnianego przesunięcia. I takie właśnie 
uzasadnienie zostało też przedstawione odnośnie do 
obligacji, o których tu mowa.

Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora Kleiny od-
nośnie do tych 300 milionów zł, to nie ma tutaj naru-
szenia wspomnianym przepisem zasad wynikających 
z ustawy o modernizacji, dotyczących 2% na obronę 
narodową. W przepisach jest powiedziane – i wie-
lokrotnie było to też rozstrzygane – że chodzi o za-
bezpieczenie środków na etapie planowania budżetu, 
a nie na etapie jego realizacji. Bo tu też było… I to jest 
przepis jak najbardziej prawidłowy i z punktu widze-
nia ekonomiki wydawania środków jak najbardziej 
zasadny, ponieważ gdyby było inaczej, to zmuszałoby 
to do byle jakiego wydawania środków, nawet wtedy, 
kiedy byłoby to nieuzasadnione.

Pan senator pyta, czy wspomniane środki są wyż-
sze niż 2%. One są wyższe, ponieważ w budżecie 
Ministra Obrony Narodowej jest zabezpieczone 2%, 
ale w rezerwie jest jeszcze 200 milionów zł, wpraw-
dzie z przeznaczeniem na zakupy samolotów dla 
VIP. I to jest rezerwa, którą budżet ministra obrony 
również może być zasilony w związku z realizacją 
wspomnianego programu i założenia, które zostało 
przyjęte uchwałą Rady Ministrów z roku 2016.

Jeżeli chodzi o to, jaki procent na modernizację 
wydano w tym roku, to my tego w budżecie nie wi-
dzimy, jeżeli chodzi o takie, powiedziałabym, bieżące 
uruchamianie środków dla poszczególnych dysponen-
tów. Obecnie w budżecie MON jest zaplanowanych, 
o ile pamiętam, ok. 35 miliardów zł, trochę ponad 
35 miliardów zł. I całość tych środków została obec-
nie zaplanowana przez Ministra Obrony Narodowej 
do wyjęcia, tzn. żebyśmy im uruchomili te środki. 
Tak więc dzisiaj w planie i zapotrzebowaniu, rów-
nież przedstawionym na grudzień – tak jak żeśmy to 
przeanalizowali – całość środków jest rozpisana jako 
te środki, na które będzie zapotrzebowanie złożone 
przez ministra obrony narodowej. I dzisiaj tylko taką 
informację mogę przekazać. Ile z tego poszło wprost 
na modernizację? Nie mamy takiej informacji. Takiej 
informacji musiałby udzielić po prostu bezpośrednio 
minister obrony. Dziękuję.

Panie Senatorze, zgodnie z ustawą o działach od-
powiedzialny za realizację merytoryczną tego typu 
spraw jest minister rodziny, nie minister finansów. 
W związku z tym trudno mi się odnosić do tego, 
w jakim momencie, terminie i zakresie rozwiązanie 
dotyczące realizacji tego wyroku trybunału mogłoby 
być Wysokiej Izbie przedstawione.

Jeżeli chodzi o zabezpieczenie środków… Tutaj 
trzeba zwrócić uwagę, że jeżeli spojrzymy na wy-
rok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący stricte 
i merytorycznie zakresu, w jakim on odnosi się do 
tych świadczeń, to będzie widać, że tak naprawdę 
te świadczenia, te ubytki czy dodatkowe wydatki 
z budżetu państwa byłyby niewielkie, rzędu kilku-
dziesięciu milionów złotych. A w rezerwie na zobo-
wiązania wymagalne Skarbu Państwa mamy m.in. 
600 milionów zł. I myślę, że wtedy z tej rezerwy 
byłyby pokryte takie wydatki.

Jeżeli chodzi o zabezpieczenie środków na realiza-
cję ustawy o działaczach opozycji, to ustawa przedło-
żona do parlamentu uwzględnia środki w wysokości 
50 milionów zł.

Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora Florka odno-
śnie do zmiany, która została wprowadzona w trakcie 
prac w parlamencie, dotyczącej wyłączeń związanych 
z emisją obligacji przez ministra finansów, no to rzeczy-
wiście zmiana ta była wprowadzona na etapie prac… i, 
co do zasady, zgodnie ze sztuką, powinny być to rozwią-
zania wprost zapisane jako odnoszące się do roku 2017. 
Była na ten temat toczona dyskusja i przedstawiane były 
też argumenty, że granica pomiędzy tym, czy powinno 
się to zawęzić, czy też zostawić otwarte… To jest tro-
szeczkę, powiedziałabym, zróżnicowane, z uwagi na 
to, że wyemitowane środki, te obligacje, które zostaną 
wyemitowane, będą wykupywane w innych latach niż 
rok 2017. Tak że zdecydowano się wspomniany przepis 
wprowadzić. My, co do zasady, nie mieliśmy uwag do 
tego projektu. Takie emisje nie były jeszcze dokonywa-
ne, będą dokonywane po raz pierwszy. Takie plany… 
Taka, powiedziałabym, polityka w kierunku emisji ob-
ligacji, gdzie środki byłyby w jakiś sposób znaczone, 
będzie prowadzona po raz pierwszy, dla zachęty do 
lokowania środków na określony cel. Tak więc trudno 
powiedzieć, jaki to będzie rozmiar. Ale rzeczywiście 
trudno tutaj ocenić poprawność… Ja rozumiem też uwa-
gi zgłoszone przez Biuro Legislacyjne, ale, jak mówię, 
w stosunku do uzasadnienia, że wspomniany wykup 
będzie miał miejsce w następnych latach, trudno też 
mieć taką jednoznaczną postawę, że to jest akurat dzisiaj 
niewłaściwie sformułowane.

Ponadto czasami są takie rozwiązania, które mają 
bezpośredni wpływ na dany rok budżetowy – i do-
tyczy to również tych obligacji, o których mówimy 
– ale których konsekwencje, czy się chce, czy się nie 
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Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
I jeszcze pan senator Mieczysław Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Minister, prosiłbym jeszcze o powtórzenie, 

jaka jest wysokość oszczędności na przesunięciu 
wdrożenia obiecanych podwyżek dla pracowników 
środowiskowych domów samopomocy. Ja przypomnę 
tylko, że motywem zmiany tego wskaźnika finan-
sowania na uczestnika, na co pani się precyzyjnie 
powołuje, było podniesienie płacy zatrudnionym tam 
osobom, ponieważ płace stanowią w granicach 90% 
kosztów tych placówek. Nie wiem, czy pani minister 
zdaje sobie sprawę z tego, jaki to jest poziom płac. Ci 
pracownicy, od których wymaga się wysokich kwa-
lifikacji, ponieważ ich podopieczni to osoby chore 
psychicznie i niepełnosprawne intelektualnie, i to naj-
częściej w stopniu głębokim, więc opieka nad nimi 
wymaga specjalistycznych umiejętności, mają płace 
w granicach 1 tysiąca 500 zł. 1 tysiąca 500 zł netto.

I teraz, Pani Minister, zmieniła się sytuacja, bo 
to, że nominalnie mówiono o 1 tysiącu 200 zł, nie 
powinno mieć znaczenia, dlatego że otoczenie też się 
zmieniło. Bardzo wzrosła średnia płaca, bardzo wzro-
sła najniższa płaca i zmieniła się sytuacja na rynku 
pracy. Pracownicy odchodzą z tych placówek. To jest 
bardzo zły ruch. Prosiłbym o odpowiedź na pytanie, 
czy państwo braliście te okoliczności pod uwagę.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę panią minister o odpowiedzi na te pytania.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk:
Dziękuję bardzo.
Jeżeli chodzi o pytania pana senatora Rulewskiego, 

to jak najbardziej… Myślę, że pan senator mnie źle 
zrozumiał. Trzeba to powiązać z ministrem rodziny, 
a ja na pana pytanie udzieliłam odpowiedzi. Mówiłam 
o ministrze rodziny dlatego, że ostateczny zakres 
ustawy będzie zależał od niego. Pan senator pytał 
o Trybunał Konstytucyjny. W odniesieniu do tego 
powiedziałam, że te środki są zapewnione w takim 
zakresie, w jakim wynikałoby to stricte z orzecze-
nia trybunału, w rezerwie na zobowiązania, gdzie 
jest 600 milionów zł. Tylko dlatego mówiłam o mi-
nistrze rodziny, mówiłam tak, ponieważ ja do końca 
nie wiem, jak on to przygotuje. Jeżeli przygotuje to 
stricte tak, jak wynika to z orzeczenia trybunału, to 

Marszałek Stanisław Karczewski:

Pan senator Jan Rulewski zgłasza się do zadania 
pytania.

Senator Jan Rulewski:
Tak. Dziękuję bardzo za możliwość swobodnego 

zadawania pytań.
Z pełną elegancją, która mi przystoi, muszę 

jednak zwrócić pani uwagę, Pani Minister, że nie 
usatysfakcjonowała mnie pani swoją odpowiedzią. 
Wskazywanie, że to nie ja, a kolega… No, nie na tym 
polega elegancja ani kultura polityczna w rządzie. 
Pytanie brzmiało: czy są zabezpieczone środki na 
długo już oczekiwaną realizację postanowień dwóch 
orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Pani odpowie-
działa, że ministerstwo jak gdyby nie przedstawiło 
bazy, czyli, jak rozumiem, jakiegoś rozwiązania. To 
ja zgłaszam swoją ofertę, że ja to skoordynuję. To 
jest pierwsze pytanie, i chciałbym jednak uzyskać 
odpowiedź, czy w jakikolwiek sposób te środki będą.

A drugie… Chyba również się nie zrozumieliśmy, 
Pani Minister. Ja nie pytałem o to, ile jest środków na 
realizację ustawy o opozycji i osobach prześladowa-
nych, tej minionej ustawy, obowiązującej. Chodziło 
mi o tę ustawę, która aktualnie jest w trakcie prac 
w Sejmie, bo, jak wiadomo, z OSR wynika, że w tym 
przypadku środki będą trzykrotnie większe.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Ma-
ria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę jeszcze o zadanie pytania pana senatora 

Piotra Wacha.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
Ja chciałbym zapytać o sprawę z art. 15, a mia-

nowicie kwestię umorzenia pożyczek udzielonych 
Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych. Pani minister 
była uprzejma z własnej inicjatywy na ten temat coś 
powiedzieć, ale w moim pytaniu jak gdyby dążę do 
pełniejszego wyjaśnienia tej sprawy. Czy to umorze-
nie jest możliwe dzięki temu, że wykonanie deficytu 
budżetowego w tym roku jest niższe od planowanego, 
i w związku z tym ustawa budżetowa nie zostanie 
jakby naruszona? Tzn. czy to daje tę możliwość? To 
jest pierwsza rzecz.

I druga rzecz, bo tego nie dosłyszałem albo nie 
było to przez panią wypowiedziane. Jaka jest wy-
sokość tych umorzeń za lata 2009–2014? Jaka jest 
sumaryczna kwota tych umorzeń?
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(podsekretarz stanu H. Majszczyk) mniemam, myślę, że tak musiało to być rozumia-
ne przez posłów, którzy rekomendowali ten projekt 
i przedstawiali go w Wysokiej Izbie. Myślę, że tak 
został ten koszt skalkulowany. Chodziło o osiągnięcie 
odpowiednich zmian otoczenia związanych z kosz-
tami funkcjonowania, w tym zmianami płacowy-
mi i potrzebą ich podniesienia. Pamiętajmy również 
o tym, że nie są to domy całodobowej opieki nad tymi 
osobami, ale są to dzienne domy opieki. To oznacza, 
że tak to było skonstruowane w tych kwotach, które 
chciano uzyskać w ramach projektu poselskiego, żeby 
w roku 2017 była to kwota tysiąca dwustu osiemdzie-
sięciu kilku zł. I ona taka będzie. Taka jest informacja, 
którą dziś posiadamy. Dziękuję.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Marszałek, ale ja pytałem o to, czy państwo 

mieliście świadomość, że w stosunku do tamtego 
czasu projektowego tak wiele w otoczeniu tych śro-
dowiskowych domów się zmieniło, chociażby w za-
kresie płacy minimalnej, średniej płacy i sytuacji na 
rynku pracy. Myśmy się odnosili, Pani Minister, nie 
tylko do kwot minimalnych. I dlatego to jest podane 
procentowo, a nie kwotowo, żeby to nadążało wresz-
cie za tym, co się dzieje w otoczeniu. W otoczeniu 
zmieniło się bardzo wiele i zmiany są pozytywne, ale 
nie w sytuacji środowiskowych domów samopomocy, 
które jeszcze chcemy przyhamować.

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy pani minister chce jeszcze coś dodać do swo-

jej wypowiedzi?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk:
Odpowiadam wprost na powtórzone pytanie pana 

senatora: tak, było to analizowane, analizowaliśmy 
te wszystkie kwestie wspólnie z ministrem rodziny. 
Jak słusznie tutaj pan senator zauważył, wiele rzeczy 
się zmieniło. Jednak trzeba też pamiętać, że przez 
ostatnie 2 lata mieliśmy do czynienia z deflacją, czyli 
bieżące koszty utrzymania jakby nie rosły, pomi-
mo tego, że w planach i projektach budżetowych na 
kolejny rok zakładano wstępnie wzrosty inflacyjne. 
Tymczasem, jak wskazują dane, była tutaj deflacja, 
czyli częściowo nastąpiło też obniżenie… No, przy-
najmniej nie wzrosły te koszty, w przypadku których 
pierwotnie zakładano, że mają wzrosnąć, kiedy kie-
rowano się tym, co było przedkładane przy ustawie 
budżetowej, że ten wzrost inflacyjny będzie miał 
miejsce. Tymczasem mamy do czynienia z deflacją, 
a te czynniki deflacyjne, przekładanie się ich na po-

będzie to skutek około kilkudziesięciu milionów, a te 
środki są w rezerwie. Po to odwoływałam się do mi-
nistra rodziny. A równocześnie udzieliłam panu sena-
torowi odpowiedzi, że środki właśnie na wypełnienie 
tego wyroku są w rezerwie nr 16 na zobowiązania 
wymagalne Skarbu Państwa.

Jeżeli chodzi o drugie pytanie, to mogę odpowie-
dzieć, że jedyne środki, jakie są, to są takie środki. 
Dlatego powiedziałam o tych 50 milionów zł, tylko 
dlatego o nich powiedziałam. Więc też nie sądzę, 
żebym nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie. Jeżeli 
mówię, że jest 50 milionów zł, to znaczy, że nie ma 
innych środków. Jest tylko te 50 milionów zł. Nie ma 
zaznaczonych środków na realizację innych ustaw, 
o które pan senator pytał. Więc myślę, że również 
w tej sprawie udzieliłam odpowiedzi.

Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora Wacha do-
tyczące udzielania tych pożyczek, to odpowiadam, 
że – tak jak mówiłam – chodzi o kwotę 39 miliar-
dów zł. Nie ma to żadnego związku z mniejszym 
wykonaniem deficytu budżetu państwa w tym roku, 
ponieważ środki na pożyczki są przeznaczane nie 
z wydatków, które mają wpływ na deficyt budżetu, 
ale z rozchodów budżetu państwa. Czyli w ogóle nie 
ma to związku z niższym wykonaniem. Jest to tylko 
i wyłącznie efekt tego, że nie ma możliwości, żeby 
FUS spłacił te pożyczki do końca marca, wtedy kiedy 
zapada ich termin wymagalności. Nie ma to również, 
o czym wspominałam, przełożenia na wynik sektora 
finansów publicznych.

W odpowiedzi na pytanie pana senatora Augustyna 
chcę powiedzieć, że środki, które wynikają z przesu-
nięcia o rok zmiany poziomu finansowania uczest-
ników środowiskowych domów samopomocy, to jest 
około 130 milionów zł, 130–135 milionów zł, bo to 
oczywiście też zależy od liczby uczestników, ale tak 
to jest szacowane.

Panie Senatorze, myślę, że jednak poziom mi-
nimalny nominalny kwoty, którą chciano osiągnąć 
w wyniku tych zmian, ma istotne znaczenie. W uza-
sadnieniu wskazywano, jaki poziom finansowania 
uczestnika chce się osiągnąć, właśnie po to, żeby 
pokryć potrzeby związane z płacami. Ja chciałabym 
tylko zwrócić uwagę na pewną niuansowość podejścia 
do finansowania tych zadań, bo to są zadania z za-
kresu administracji rządowej. Zgodnie z systematyką 
ustawy o finansach publicznych zadania zlecone nie 
są finansowane jako zadania dotyczące finansowania 
wynagrodzeń. To jest zadanie, jak sama ustawa o fi-
nansach publicznych wskazuje, i w pewnym ryczałcie, 
który przekazuje się na finansowanie, nie finansu-
je się odrębnie wynagrodzenia, odrębnie kosztów 
eksploatacji budynku czy innych składowych, które 
w efekcie składają się na ten koszt. Więc rozumiem, 
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(podsekretarz stanu H. Majszczyk) Senator Jan Rulewski:

Dziękuję.
Będę jeszcze trochę namolny – przepraszam, Pani 

Minister. Zacznę od krótkiej informacji, poproszę o jej 
potwierdzenie. W środkach Funduszu Pracy zebrała 
się olbrzymia kwota 7 miliardów zł. Czy jest jakaś 
ekspozycja ustawowa rządu, jak te środki wydawać, 
wobec wprawdzie malejącego, ale występującego bez-
robocia? Czy można przyjąć, że jest kontynuowana 
polityka tworzenia rezerw dla, powiedzmy, budże-
towych słupków, czy też jest polityka, aby jednak 
w dalszym ciągu ograniczać bezrobocie?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk:
Dziękuję bardzo.
Jeżeli chodzi o środki na promocję biopaliw, to 

jest to kwota około 450 milionów zł, z jakąś tam koń-
cówką, bo to 451 czy 457 milionów zł, nie pamiętam 
w tej chwili. Powiedzmy, że to około 450 milionów zł, 
można tak to zaokrąglić. Nie będzie tych środków na 
tym funduszu, który miał być tworzony na promocję 
biopaliw, czyli z tego funduszu one na ten cel nie 
będą wydawane. Chciałabym tylko zwrócić uwagę, 
że tak czy inaczej nie mogłyby być wydawane, by-
łoby swoiste zamrożenie środków na tym funduszu, 
ponieważ nie mamy notyfikacji dotyczącej funkcjo-
nowania tego funduszu i dokonywania tej promocji. 
Nie ma notyfikacji tych przepisów w Komisji. One 
nie zostały notyfikowane, w związku z tym i tak nie 
mogłyby być wydane, a zatem umiejscowienie na tym 
funduszu kwoty 450 milionów zł byłoby ich swoistym 
zamrożeniem, a nie przeznaczeniem ich na inne cele, 
co też uczyniono w tym projekcie budżetu.

Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora 
Komarnickiego, to w zakresie ustawy o lekach 
dla seniorów czy też podwyżek dla nauczycieli… 
Chciałabym zwrócić uwagę, że ustawa okołobudże-
towa w ogóle tego nie dotyczy. Takie kwestie zosta-
ły zawarte w ustawie budżetowej, która jest dopie-
ro przedmiotem obrad Sejmu. I też trudno dzisiaj 
powiedzieć, z jakimi ostatecznymi uregulowaniami 
z tego Sejmu wyjdzie, ponieważ, jak normalnie co 
roku, zgodnie z kompetencjami Wysokiej Izby, mogą 
być dokonywane zmiany. O ile pamiętam, na leki 
dla seniorów w projekcie, który wyszedł z rządu do 
parlamentu, przewidziano 0, 5  miliarda zł. Środki na 
podwyżki dla nauczycieli również zostały w subwen-

szczególne produkty, które są zakupywane przez te 
domy, mają również istotne przełożenie na koszty ich 
funkcjonowania. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Leszka 

Czarnobaja. Bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:

Pani Marszałek! Pani Minister! Mam króciutkie 
pytanie dotyczące art. 10 i zawieszenia stosowania 
w 2017 r. przepisu umożliwiającego finansowanie 
działań związanych z promocją biopaliw, paliw od-
nawialnych. Pani Minister, czy należy rozumieć, 
że to zadanie w sensie promocji – przepraszam, nie 
zapytałem o to na posiedzeniu komisji – nie będzie 
realizowane w roku 2017 z budżetu? A jeśli będzie, to 
o jakiej kwocie mówimy? Czy były jakieś przymiarki 
co do kwoty, która ma być przeznaczona na promocję 
tego przedsięwzięcia?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę, pytanie zadaje pan senator 

Władysław Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Szanowna Pani Minister, była taka wielka obietni-

ca, która przetoczyła się przez kraj, obietnica wybor-
cza PiS. Dlaczego w tej sytuacji nie ma nic w budżecie 
o lekach dla seniorów? Czyli chodzi to słynne 70+.

Drugie pytanie. Miały być podwyżki dla nauczy-
cieli. W trakcie kampanii mówiło się bardzo po-
ważnie, że to będą godne podwyżki, natomiast tak 
naprawdę, Pani Minister, wyszło, że to 30 zł. W tej 
sytuacji mam do pani minister pytanie o to, czy rząd 
planuje w najbliższym czasie podnieść tę kwotę. 
A jeżeli tak, to może pani by mogła ją precyzyjnie 
określić?

Trzecie pytanie. Dlaczego są zamrożone 2 miliar-
dy zł w funduszu świadczeń socjalnych? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Jan Rulewski.
Jest pan senator.
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(podsekretarz stanu H. Majszczyk) dzenie, czy istnieje te 2… 7 miliardów zł, czy nie. 
Pani odpowiedziała: moim zdaniem…. A ja prosiłem 
o potwierdzenie, czy jest w Funduszu Pracy ta odkła-
dająca się suma w wysokości około 7 miliardów zł?

I po drugie, pani doskonale wie, że posiadanie 
środków to nie jest to samo, co posiadanie mandatu 
czy tytułu do tego, żeby wydawać. Pytanie brzmiało: 
czy jest ekspozycja legislacyjna pozwalająca urucha-
miać te środki? Bo dzisiaj one się blokują z powodu 
blokady legislacyjnej.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk:
Panie Senatorze, ustawa okołobudżetowa nie 

dotyczy tych kwestii, o które pan senator pyta. Nie 
pamiętam w tej chwili, ile jest wolnych środków 
na Funduszu Pracy. Plan Funduszu Pracy jest załą-
czony do ustawy budżetowej, przyjęty przez Radę 
Ministrów, której członkiem jest również minister 
rodziny odpowiedzialny za Fundusz Pracy, a więc, jak 
rozumiem, środki, które są tam zaplanowane i przy-
jęte wspólnie przez całą Radę Ministrów, są zgodne 
z polityką w zakresie promocji zatrudnienia, jaką ten 
fundusz realizuje.

(Senator Jan Rulewski: Ja jeszcze jednak…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Przepraszam bardzo, ale wydaje mi się, że minister 

finansów, a już na pewno podniesiony do rangi mi-
nistra rozwoju i wicepremiera, powinien dostrzegać, 
czy jest kwota 7 miliardów zł, czy jej nie ma. Mogą 
tego nie dostrzegać senatorowie, ale taką kwotę, jak 
myślę, Pani Minister… I tu jest pytanie: czy minister 
dostrzeże tę kwotę, czy nie?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk:
Dla budżetu państwa, Panie Senatorze, nie ma 

ona znaczenia. Dla ustawy okołobudżetowej – nie. 
Ale jeżeli pan mnie będzie pytał o te kwestie przy 
omawianiu budżetu, na pewno na wszystko panu od-
powiem, tak z głowy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Andrzej Kamiński. Proszę bardzo.

cji zabezpieczone tak jak dla całej sfery budżetowej 
– 1,3. Warto wspomnieć, że akurat grupa zawodowa 
nauczycieli w ostatnich latach miała wzrost wyna-
grodzeń o 50%, więc nie jest to grupa, która była 
objęta zamrożeniem od roku 2010 jak pozostałe gru-
py, a mimo to w roku 2017 nauczyciele będą mieli 
podwyżkę jak wszyscy inni.

Jeżeli chodzi o 2 miliardy zł na ZFŚS, to przy-
znam, że nie wiem, czego dotyczy pytanie, bo żad-
ne takie kwoty, jeżeli chodzi o Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych, nie są zamrażane. Biorąc pod 
uwagę wszystkie grupy zawodowe, które są finanso-
wane z budżetu, czy też w ramach służb munduro-
wych – z funduszu ministra obrony narodowej, z tych 
2%, to maksymalna kwota, jaka mogłaby być brana 
pod uwagę, wynosi około 280 milionów zł, a nie 2 mi-
liardy. Nigdy nie było takiej kwoty objętej zamroże-
niem, więc, jak myślę, to jest jakieś nieporozumienie, 
Panie Senatorze.

Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora Rulewskiego 
o to, jak będą wydawane środki, to oczywiście przy 
opisie, przy pracach nad budżetem… Kiedy będzie 
prezentowany Fundusz Pracy zostaną przedstawione 
także wszystkie kwoty i kierunki, na których będzie 
to wydane. Dzisiaj ustawa okołobudżetowa nie odnosi 
się w tym zakresie do kierunków polityki wydawania 
środków, ani do zagospodarowania tych 7 miliardów 
zł, o których pan senator mówi. Dzisiejsze umiejsco-
wienie wydatków na staże lekarskie i pielęgniarskie 
nie zmienia tego faktu, dlatego że… Mówiłam już 
na posiedzeniu komisji, że finansowanie tego typu 
wydatków z Funduszu Pracy jest wynikiem takiej 
sytuacji, która… Gdyby tych wydatków nie było 
w Funduszu Pracy, to trzeba byłoby ich poszuki-
wać w budżecie państwa, ale i tak nie można było-
by zmniejszyć wydatków Funduszu Pracy. Wynika 
to ze zmian wprowadzonych do ustawy o promocji 
zatrudnienia w roku 2015 i szczegółowo opisanych 
sposobów kalkulacji do budżetu wydatków na tzw. 
program dla młodych, który również jest finansowany 
z Funduszu Pracy. W celu nieprzekroczenia deficytu 
sektora w roku 2017 kwota 1 miliarda zł umiejscowio-
na w Funduszu Pracy ma istotne znaczenie.

(Senator Jan Rulewski: Przepraszam.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan chciał dopytać, tak?
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Tak, bo nie otrzymałem… Proszę o precyzję, Pani 

Minister. Po pierwsze, najpierw prosiłem o potwier-
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przedstawionym przez związki zawodowe, to na 
pewno nasze stanowisko nie może być pozytywne. 
Skutki, jakie pociągałyby za sobą propozycje przed-
stawione przy okazji dyskusji na ten temat w Komisji 
Finansów Publicznych, to – zresztą mówiłam i dzisiaj 
o tych skutkach z tytułu ZFŚS – maksymalnie około 
280 milionów zł. A takich środków nie ma zaplano-
wanych w budżecie i trudno sobie wyobrazić, gdzie 
należałoby obciąć wydatki, żeby pokryć ubytki wy-
nikające z przekierowania środków na sfinansowanie 
takiego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 
Oczywiście… O ile dobrze pamiętam wypowiedź 
przedstawiciela związków, to propozycja była jakby 
dwuwariantowa. Jeden wariant to było wykreślenie 
tego zamrożenia w ogóle – i wtedy skutki wynosiły-
by, tak jak powiedziałam, około 277 czy 280 milio-
nów zł… Bo oczywiście to zależy również od tego, co 
się dzieje w trakcie roku i jakie byłyby te fundusze, do 
kształtowania których byliby zobowiązani pracodaw-
cy. A druga propozycja polegałaby na przesunięciu 
bazy do wyliczania kwot z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych dla wszystkich na rok 2013 – 
a dla szkolnictwa wyższego na 2014 r. – ale w moim 
przekonaniu również to jest nie do udźwignięcia 
w przyszłym roku, bo skutki tego wynosiłyby 150 mi-
lionów zł, jeżeli nie uwzględnimy tu MON, a około 
170 milionów, jeżeli niejako doliczylibyśmy tu mini-
stra obrony narodowej, który oczywiście musiałby 
to sfinansować w ramach tych swoich 2% na obronę 
narodową, które ma zapewnione w budżecie. Ale co 
do zasady również ta kwota 150 milionów zł, która 
byłaby dla pozostałych jednostek finansowanych bez-
pośrednio z budżetu państwa, w moim przekonaniu 
jest kwotą, która na tym etapie i oczywiście ze wzglę-
du na ułożenie tego budżetu w wersji przedstawionej 
Wysokiej Izbie przez rząd… Bo oczywiście ja nie 
kwestionuję możliwości dokonywania przesunięć czy 
to przez Sejm, czy przez Wysoką Izbę, zmiany kie-
runku wydatków, obcinania jednych i przesuwania 
środków na inne, gdyż zgodnie z ustawą o finansach 
publicznych w trakcie prac w parlamencie oczywiście 
mogą być robione wszelkie zmiany, ale z zastrzeże-
niem, że nie prowadzą one do zwiększenia deficytu 
budżetu państwa. Stad też mówię o przegrupowywa-
niu wydatków, a nie o powiększaniu tych wydatków.

Jeżeli chodzi o pożyczki, to nie są zaplanowane 
pożyczki zmierzające do dofinansowania Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych w celu realizacji zadań. 
Wszystko jest zaplanowane w dotacji, która jest 
kierowana do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
Przepisy w części tekstowej ustawy budżetowej na 
rok 2017 zakładają możliwość udzielenia pożyczki 
do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do kwoty 
12 miliardów zł. Taki przepis jest, pomimo że w sa-
mej konstrukcji wydatków FUS nie przewiduje się 
tej pożyczki. Jest to przepis ostrożnościowy, bo ze 

Senator Andrzej Kamiński:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Pani Minister, ja chciałbym dopytać o kwotę ba-

zową do naliczania kwot funduszu socjalnego, o to, 
że ona w dalszym ciągu jest zamrożona na poziomie 
kwoty z roku 2010. W tej sprawie był również postulat 
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność”, żeby tę kwotę odmrozić. Nie ukrywam, 
że rok temu również pytałem panią o to, chyba przy 
okazji budżetu, i odniosłem wrażenie, że w tym roku – 
czyli na 2017 r. – ta kwota będzie już odmrożona. A więc 
moje pytanie jest takie: czy ministerstwo przewiduje 
odmrożenie tej kwoty? I od kiedy? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
I pan senator Marek Borowski. Proszę bardzo.

Senator Marek Borowski:
Najpierw sprawa pożyczek dla ZUS. Jak rozu-

miem, budżet na rok przyszły nie przewiduje takich 
pożyczek. Ale czy przepisy, które pozwalają udzielać 
takich pożyczek, w dalszym ciągu istnieją? To znaczy 
jeśliby wystąpiła taka potrzeba w ciągu roku, to czy 
budżet takiej pożyczki by udzielił? Krótko mówiąc: 
czy istniejące przepisy w dalszym ciągu pozwalają 
na udzielanie takich pożyczek?

Drugie pytanie dotyczy sprawy opiekunów osób 
niepełnosprawnych. Opiekunowie osób niepełno-
sprawnych, które to osoby nabyły tę niepełnospraw-
ność w wieku poniżej 18 lat, otrzymują chyba 1 tysiąc 
300 zł, a w przypadku gdy osoba niepełnosprawna 
nabyła tę niesprawność po osiemnastym roku życia, 
to otrzymują chyba 500 zł z czymś. Wyrok trybunału 
mówi o wyrównaniu tych kwot. Czy ja dobrze zrozu-
miałem… Pytam, ponieważ cały czas, kiedy dyskutu-
jemy na ten temat, słyszymy, że to są bardzo poważne 
koszty, że trzeba się nad tym zastanowić, że razie nie 
możemy tego zrobić. Czy ja dobrze zrozumiałem, że 
te koszty wynoszą kilkadziesiąt milionów zł?

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

pani minister? Nie.
Proszę więc o odpowiedzi na te pytania, które padły.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk:
Bardzo dziękuję.
Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie i kwestię zakła-

dowego funduszu świadczeń socjalnych w zakresie 
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(podsekretarz stanu H. Majszczyk) Można i o czymś innym mówić, bo były i takie po-
mysły, żeby tę kwotę 1 tysiąc 300 zł obniżyć, a kwotę 
500 zł podwyższyć. No ale to już zostawmy na boku. 
Rozumiem, że gdyby to było pełne podniesienie, to 
byłaby to kwota ok. 1 miliarda zł.

Wracam jednak do tej pożyczki i dotacji. Czy dota-
cja do ZUS, która w tej chwili jest założona w ustawie 
budżetowej, to jest oblig? Chyba nie, prawda? To zna-
czy można przekazać ZUS mniej, niż tam jest założone.

Wicemarszałek Maria Koc:
Jeszcze pan senator Jerzy Czerwiński pragnie za-

dać pytanie, tak?
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! 

Chciałbym zadać pytanie dotyczące art. 20. To jest 
artykuł, nazwijmy to, nieepizodyczny. Otóż tutaj jest 
odniesienie do 3 przepisów, 3 artykułów, które są za-
warte w przepisach o zamówieniach publicznych oraz 
w przepisach o grach hazardowych. A to są 2 różne 
ustawy: jest ustawa o zamówieniach publicznych i jest 
ustawa o grach hazardowych. Tak więc mam pyta-
nie o to odwołanie. Czy któraś z tych ustaw… Bo to 
jest niejednoznaczne. No, chyba że jest jakaś trzecia 
ustawa, która łączy zamówienia publiczne z grami 
hazardowymi, tylko że tutaj nie ma, proszę zauważyć, 
żadnego odnośnika, nie ma wskazanego Dziennika 
Ustaw. To jest o tyle ciekawe, że te gry hazardowe do-
chodzą… To zostało zmienione. Ta zmiana polega na 
dodaniu tej ustawy o grach hazardowych. I dochodzi 
do tego nowy przepis art. 42 ust. 2, tylko że w za-
mówieniach publicznych jest on uchylony, a w grach 
hazardowych w ogóle go nie ma – tam nie ma ust. 2. 

Pytanie jest takie: czy to jest jednoznaczne wska-
zanie, których przepisów się nie stosuje? To są 2 usta-
wy, 3 różne artykuły, a art. 42 ust. 2 nie występuje 
w żadnej z tych ustaw, o ile mówimy o ustawach 
podstawowych, czyli o ustawach o zamówieniach 
publicznych i o grach hazardowych. No, być może 
jest jakaś inna ustawa, która obejmuje oba te zakresy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy jeszcze ktoś z państwa ma pytanie do pani 

minister? Nie.
Bardzo proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk:
Dziękuję bardzo.
Co do pożyczki, to jeżeli zapotrzebowanie FUS 

będzie mniejsze, to ona nie zostanie udzielona, 

względu na to, że wypłata rent i emerytur jest gwa-
rantowana przez państwo, nie ma możliwości, aby 
nie było środków na wypłatę tych emerytur. Stąd 
też w budżecie robi się zabezpieczenie na wszelki 
wypadek, na wypadek, gdyby jakaś różnica w sto-
sunku do… Ale chciałabym jeszcze zaznaczyć może 
tylko jedną kwestią. Otóż ta konstrukcja dofinanso-
wania dotacjami Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
uwzględnia również zmiany w zakresie wieku emery-
talnego planowane na rok przyszły. Więc na pewno ta 
pożyczka nie jest skonstruowana po to, żeby można 
było jej udzielić dlatego, że nie przewidziano tu zmian 
w wieku emerytalnym. Ona jest jakby obok i jest 
tylko wyrazem troski o to, żeby w przypadku nieprze-
widzianych okoliczności, konieczności skierowania 
emerytur do większej liczby osób, niż zakładano to 
w planowaniu wydatków na rok 2017, te środki zawsze 
były podstawione i obowiązek wypłaty emerytur czy 
rent był realizowany na czas.

Jeszcze było pytanie dotyczące osób niepełno-
sprawnych i tego… Panie Senatorze, oczywiście nie 
chciałabym polemizować co do tego wyroku, ale ten 
wyrok w moim przekonaniu to nie jest wyrok, któ-
ry każe zrównywać do kwoty 1 tysiąca 300 zł. Tam 
chodziło o różnicę między kwotami 540 a sześciuset 
kilkudziesięciu złotych. Ale chodzi tu o opiekunów 
nie dzieci, tylko osób dorosłych. Inne były pułapy, ten 
wyrok jest stary i w tym zakresie, jak był analizowa-
ny… Jego kwestia się pojawiała jakby w pierwszych 
zarysach rozwiązania tego problemu. Gdy liczyliśmy 
te skutki jeszcze kilka lat temu, to okazywało się, że 
gdyby stricte wykonać wyrok trybunału, tylko i wy-
łącznie w takim zakresie, do jakiego on się odnosi, 
to byłoby to kilkadziesiąt milionów zł. Ale to nie są 
skutki związane z podniesieniem kwoty do 1 tysiąca 
300 zł, o które pan senator pytał.

(Senator Marek Borowski: Ja wiem…)
Te skutki byłyby pewnie bliżej 1 miliarda zł niż 

tych kilkudziesięciu milionów.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Pani Minister.
(Senator Marek Borowski: Można?)
Pan senator jeszcze chce dopytać. Proszę bardzo.

Senator Marek Borowski:
No właśnie, to dobrze, że sobie to wyjaśniliśmy, 

aczkolwiek nie bardzo zgadzam się z panią minister 
co do interpretacji wyroku trybunału. My ten temat 
omawialiśmy tu już kilkakrotnie i absolutnie nie roz-
ważaliśmy takiej wersji, że jest to podniesienie z 500 
do 600 zł, tylko jeżeli w ogóle, to do 1 tysiąca 300 zł. 
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(podsekretarz stanu H. Majszczyk) Wicemarszałek Maria Koc:

Tak, oczywiście, proszę odnieść się do wypowie-
dzi pana senatora.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk:
Panie Senatorze, proszę zwrócić uwagę, że 

w poprzednich latach – jedne były lepsze, inne 
gorsze – też zawsze była możliwość udzielenia 
pożyczki wyższej niż ta, która faktycznie była 
w planie. Takie instrumenty mogły być wykorzy-
stywane, ale po nie nigdy nie sięgano, bo to jest 
nieekonomiczne, wymaga współudziału prezesa 
FUS, a poza tym z ekonomicznego punktu widze-
nia, ale także po prostu logicznego, nie ma wska-
zania do zadłużania jednostki wtedy, kiedy jest 
dotacja. To jest plan finansowy, który jest zatwier-
dzany, a jego nierealizowanie wiąże się z bloka-
dami środków, które musiałyby być wdrażane. To 
podlega normalnej procedurze, w ramach której 
z taką blokadą, powiedziałabym, przychodzi się 
do Wysokiej Izby – mam tu na myśli Sejm. Sejm 
musi wyrazić opinię co do tych blokad. A więc 
to nie jest tak, że minister finansów ot tak po 
prostu nie udzieli dotacji. On de facto musiałby 
zablokować wydatki, bo to wynika z kolejności 
proceduralnej tego postępowania, a nie tak po 
prostu zmienić sposób finansowania. Nie sądzę, 
żeby w ogóle można było takie rzeczy zakładać 
w innej formie niż ta, o której mówimy.

Pytanie pana posła Czerwińskiego. To odwo-
łanie rzeczywiście jest do ustawy o grach hazar-
dowych, ale w art. 42 jest odniesienie do ustawy 
o finansach publicznych. Proszę zwrócić uwagę, że 
chodzi również o wyłączenie… Jeżeli chodzi o za-
mówienia publiczne, to one dzisiaj w tych wyłącze-
niach również są. To nie jest zmiana, która popraw-
ką w parlamencie została dokonana. Tutaj chodzi 
m.in. o to, żeby w losowaniu wśród uczestników, 
którzy kupują obligacje, można było im jakąś pre-
mię, tak żeby nie stosować ustawy o grach hazar-
dowych… Myślę, że nie będzie problemów z tym, 
żeby móc stosować właściwe przepisy przy okazji 
tego losowania nabywców tych obligacji i udzielać 
im odpowiedniej premii. Chodziło tutaj również 
o to, żeby środki z tytułu sprzedaży tych obligacji 
odpowiednio znaczyć, z przeznaczeniem na obszar 
ochrony środowiska. I dlatego należało wyłączyć 
tutaj stosowanie niektórych przepisów ustawy o fi-
nansach publicznych, które mówią o tym, że co do 
zasady pozyskiwane środki nie mogą być znaczone. 
A tutaj takie znaczenie, uwzględnienie tego kierun-
ku prośrodowiskowego, miałoby miejsce.

ale jeżeli nie zostanie udzielona, a będą niedobo-
ry w środkach normalnie pozyskiwanych przez 
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, to bez tej do-
tacji… Przepraszam, nie chodzi o pożyczkę, tylko 
o dotację. No, FUS nie będzie mógł realizować 
podstawowych obowiązków w postaci wypłaty 
emerytur i rent. Dzisiejsza kalkulacja potrzeb FUS 
dotyczących wypłaty rent i emerytur w roku 2017 
wymusza dofinansowanie tej instytucji w kwocie 
47 miliardów zł, ale zaplanowano to dofinansowa-
nie w postaci dotacji, a nie pożyczki. Oczywiście 
można sobie wyobrazić, że normalne przychody 
FUS będą lepsze, że większe będą wpłaty pocho-
dzące bezpośrednio ze składek, ale wtedy FUS 
nie będzie miał w ogóle podstaw do tego, żeby 
wystąpić do ministra finansów o zasilenie taką do-
tacją. Zgodnie z ustawą o Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych dotacja lub pożyczka jest przekazy-
wana do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na 
pokrycie niedoborów, a zatem oni muszą mieć nie-
dobory środków, żebyśmy mogli uruchomić dotację 
czy też pożyczkę. A jeżeli pytanie pana senatora do-
tyczyło tego, czy można zastąpić dotację pożyczką 
– wtedy nie byłoby tego obliga – to odpowiadam, że 
żaden prezes ZUS, który zarządza tym funduszem, 
nie wystąpi o pożyczkę, mając w planie dotację. No, 
w sumie byłoby to działanie zaburzające działanie 
instytucji, która może wystąpić o dotację – dota-
cję, która jest objęta planem. Tak więc myślę, że 
taki ruch… Środki uruchamiane są ze względu na 
zapotrzebowanie beneficjenta, bo to on wie, jaki 
ma niedobór. I myślę, że jeżeli beneficjent chciałby 
zmienić źródło tego dofinansowania, to nie byłoby 
to działanie ani logiczne, ani ekonomiczne, gdyby 
wciągnął Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w do-
datkowe zadłużenie, zamiast skorzystać z dotacji, 
która jest przewidziana w planie. Nie wiem, czy 
taka była intencja pana senatora, ale…

Senator Marek Borowski:
Mogę, Pani Marszałek?
Pani minister bardzo trafnie odczytała moją in-

tencję, chociaż była ona zawoalowana. Powiem tak: 
z punktu widzenia prezesa ZUS oczywiście lepiej 
jest dostać dotację niż pożyczkę, bo to jest prostsze, 
no ale wiemy, że te pożyczki są potem umarzane, 
w związku z tym jest wszystko jedno, czy… Niemniej 
jednak z punktu widzenia pani minister… No, nie 
będę tego rozwijał, ale zastąpienie 12 miliardów zł 
dotacji pożyczką w wysokości 12 miliardów – bo 
tyle wolno pożyczyć – niesie ze sobą pewne korzyści.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Hanna Majszczyk: Mogę?)
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Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Jeszcze pan senator Leszek Czarnobaj. Proszę 

bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek! Pani Minister! To ostatnie wy-

stąpienie natchnęło mnie do zadania następującego 
pytania… Jeśli będzie ono dla pani minister za trud-
ne ze względu na sytuację, to proszę się uchylić od 
odpowiedzi. 

Proszę mi powiedzieć: czy instrument udzielania 
pożyczek jest instrumentem nieuczciwym, czy uczci-
wym i dlaczego w niektórych okresach go się wyko-
rzystuje, czyli wykorzystuje się pożyczkę, a w nie-
których okresach udziela się dotacji? Czy mogłaby 
pani ten wątek rozwinąć? Bo chcę go przedyskutować 
w debacie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk:
Instrument udzielania pożyczek do Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych jest zgodny z ustawą 
o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Pani Minister, bardzo dziękuję.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Hanna Majszczyk: Dziękuję.)
Dziękuję, Pani Minister.
Szanowni Państwo, otwieram dyskusję.
O zabranie głosu poproszę pana senatora 

Grzegorza Biereckiego.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Dziękuję za tak szczegółowe wyjaśnienia doty-

czące dyskutowanej ustawy.
Zanim przedstawię poprawkę, którą z wielką przy-

jemnością za chwileczkę złożę, chciałbym jeszcze się 
odnieść troszkę anegdotycznie do tej dyskusji o po-
życzce do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Bo za 

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
I pan senator Krzysztof Mróz.
Panie Senatorze, proszę bardzo.

Senator Krzysztof Mróz:
Pani Minister, kilku senatorów odnosiło się tu do 

kwestii formalnego umorzenia pożyczki dla Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych. Ja bym chciał, aby pani 
minister potwierdziła mój tok rozumowania. Proszę 
państwa, my tą ustawą umarzamy 39 miliardów zł 
pożyczki, która została udzielona z budżetu państwa 
Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych. To chyba jest 
z lat 2009–2014. To była taka kreatywna księgowość, 
którą wymyślił pan minister Rostowski, aby właśnie 
udzielać pożyczek tak, żeby to wszystko w budżecie 
wyglądało ładnie, zgadzało się…

(Senator Robert Dowhan: Pytanie, pytanie.)
(Senator Mieczysław Augustyn: To do dyskusji.)
…i żeby nie przekroczono tego progu ostrożno-

ściowego na poziomie 3% deficytu budżetowego. 
To była taka ucieczka. Było wiadomo, że Fundusz 
Ubezpieczeń Społecznych, który co roku ma deficyt, 
nie będzie tych pożyczek spłacał. Można było to za-
łatwiać albo poprzez umorzenie, albo poprzez prze-
suwanie terminu spłaty tych pożyczek, wydłużanie 
tego okresu. Z tego, co się orientuję – proszę panią 
minister o potwierdzenie – to w projekcie budżetu na 
rok 2017, w tych planach nie ma udzielenia pożyczki, 
tylko właśnie jest dotacja. Ta dotacja dla Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych ma w 100% pokryć tę róż-
nicę, ten niedobór, który będzie w FUS. Uważam, że 
to jest uczciwsze podejście – dajemy dotację, która 
pokrywa te niedobory funduszu, i nie bawimy się 
w to, co niestety miało miejsce za rządów Platformy 
Obywatelskiej i PSL, czyli w udzielanie pożyczek, 
które, tak jak pan senator Borowski powiedział, są 
tylko na papierze. Przecież mamy świadomość, że 
one i tak nigdy nie byłyby do spłacenia. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Są jeszcze jakieś pytania do pani minister?
Proszę o odpowiedź.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk:
Ja mogę potwierdzić to, co już mówiłem w odpo-

wiedzi dla senatora Borowskiego. Nie ma założonych 
w planie na rok 2017 pożyczek na dofinansowanie 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
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(senator G. Bierecki) socjalnych, będzie na poziomie przeciętnego wyna-
grodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej 
w drugim półroczu 2012 r.

W funduszu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy 
zawodowych i ich rodzin także jest zmiana dotycząca 
przyjęcia wskaźnika z roku 2012.

I wreszcie fundusz socjalny, o którym mowa 
w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariu-
szy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, CBA, 
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej 
Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz ich rodzin. 
Tu także jest wskaźnik z roku 2012.

Ta propozycja dotyczy tych grup pracowniczych, 
które najdłużej mają zamrożoną kwotę bazową, gdzie 
to zamrożenie najdłużej obowiązywało. A więc 
w stosunku do tych osób potrzebna jest w tym roku 
interwencja, potrzebna jest zmiana. To jest wzrost 
o 8,4% w stosunku do dotychczas obowiązującego 
wskaźnika. Szacujemy koszt przyjęcia tej poprawki 
na około 50 milionów zł, koszt dla budżetu państwa.

Tak więc z wielką przyjemnością proponuję, 
przedstawiam państwu senatorom tę zmianę. Możemy 
powoli z tego mrozu wychodzić. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

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

Mieczysława Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Ja z niepokojem wysłuchałem pani odpowiedzi 

na temat ewentualnej realizacji wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego, gdy idzie o świadczenia opiekuń-
cze.

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę o ciszę, 
Szanowni Państwo. Proszę o ciszę.)

To naprawdę opaczne rozumienie wyroku, który 
nakazuje zrównanie świadczeń ze świadczeniami 
tych, którzy otrzymują je po zaprzestaniu pracy, lub 
tych, którzy nigdy jej nie podjęli, bo poświecili się 
opiece. W nowym roku będą oni dostawali to świad-
czenie chyba nawet w wysokości, o ile dobrze pamię-
tam, 1 tysiąca 410 zł. Takie są przewidywane. I to jest 
ten próg, do którego powinny być zrównane, chyba że 
przyjmiemy założenie, że tym opiekunom obniżymy, 
ale wyrok Trybunału Konstytucyjnego mówi jasno.

Teraz moje zaniepokojenie jest tym większe… Bo 
skoro tego tutaj nie przewidziano i prawdopodobnie 
nie przewidziano tego w budżecie, to jak brać serio 
słowa pana ministra Michałkiewicza, a nawet pani 

każdym razem, kiedy minister Rostowski proponował 
takie rozwiązanie, zadawałem pytanie: „A z czego 
FUS to spłaci i jak to będzie wyglądało?”. No, zosta-
ło znalezione czyste rozwiązanie: ta pożyczka jest 
umorzona. Przecież wiadomo było, że FUS tej po-
życzki nie spłaci. W Senacie nad praktyką takiego 
zaciemniania sytuacji finansów państwa, finansów 
FUS przechodziliśmy do porządku dziennego w po-
przedniej kadencji, nikt nie miał z tym problemu. 
Ale anegdotycznie państwu powiem, że np. senat 
brazylijski za coś takiego dokonał impeachmentu 
pani prezydent Brazylii. Nawet senatorowie z partii 
tej pani prezydent nie mieli wątpliwości, że za coś 
takiego, za takie, jak to nazywano, robienie makijażu 
finansom publicznym, zaciemnianie sytuacji, należy 
się wyrzucenie z urzędu. I 31 sierpnia 2016 r. wyrzu-
cili panią prezydent Brazylii dokładnie za to, że za 
pomocą sztuczek księgowych zaciemniała wizeru-
nek finansów państwa, a tym samym uniemożliwia-
ła parlamentowi podejmowanie właściwych decyzji. 
Chociaż więc w naszej Izbie w poprzedniej kadencji 
ocena tego typu działań nie była tak surowa, to jak 
widać, w innych krajach obowiązują inne standardy. 
Mam nadzieję, że my, dokonując właściwego działa-
nia, umarzając tę pożyczkę i rzeczywiście finansując 
FUS po prostu dotacjami, nie ukrywamy sytuacji 
finansów państwa, nie zaciemniamy obrazu finansów 
państwa i dostarczamy parlamentowi danych potrzeb-
nych do prawdziwej oceny stanu finansów państwa. 
Nie apeluję o usuwanie, bo przecież pana ministra 
Rostowskiego z urzędu usunęli wyborcy, więc już nie 
musimy nic w tej sprawie robić, ale ważne jest, żeby 
takie standardy w przyszłości obowiązywały także 
w naszym kraju.

No ale przechodzę do poprawki, którą z wielką 
przyjemnością chciałbym Wysokiej Izbie zapre-
zentować. To poprawka, która dotyczy zwiększania 
odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjal-
nych i fundusze socjalne służb mundurowych. To 
zwiększenie dotyczy właściwie wszystkich jednostek 
budżetowych, pracowników samorządów, ale także 
przedsiębiorców. Zamrożenie wysokości funduszu so-
cjalnego na poziomie wysokości funduszu w 2010 r., 
które dotyczyło dużych grup pracowniczych, powo-
li odmrażamy. Dlaczego nie odmrażamy szybko 
i w całości? Dlatego że musimy wychodzić z tego 
zamrożenia, z tego mrozu powoli. Krótko mówiąc, 
musimy iść powoli. Tę naprawę państwa realizujemy 
konsekwentnie, ale etapowo. 

Stąd moja poprawka, aby w ustawie o zakłado-
wym funduszu świadczeń socjalnych przyjąć, że 
w roku 2017 to przeciętne wynagrodzenie miesięcz-
ne w gospodarce narodowej, w stosunku do którego 
wylicza się środki na zakładowy fundusz świadczeń 
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(senator M. Augustyn) się wtedy do minimalnej płacy, do przeciętnego wy-
nagrodzenia. I jeszcze jeden element, który należy 
wziąć pod uwagę: bardzo podobną pracę wykonują 
pracownicy warsztatów terapii zajęciowej, którym ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 2 lata temu i w zeszłym roku 
podnosiliśmy wynagrodzenia. Tak więc 2 porówny-
walne grupy pracowników mają diametralnie różne 
płace za podobną pracę. Wydaje mi się, że to jest 
nie do obrony. Pieniądze, o których mówimy, nie są 
takimi, których nie można by w budżecie znaleźć, 
by nie powiedzieć: wykroić. Ja składam tutaj takie 
zobowiązanie, że będę ich szukał i będę szukał sku-
tecznie. I dlatego ośmielam się, Pani Marszałek, na 
pani ręce złożyć poprawkę. Wydaje mi się, że wtedy, 
kiedy państwo mówiliście, że sytuacja uczestników 
i pracowników środowiskowych domów samopomocy 
społecznej jest zła, mieliście rację. Myśmy, jako wów-
czas rządzący, tę rację wam przyznali, zmieniliśmy 
ustawę. I jest rzeczą absolutnie nie do zaakceptowa-
nia, że teraz państwo robicie ruch przeciwny do tego, 
co było przecież waszą intencją.

Składam tę poprawkę.

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

Czarnobaja. Potem pan senator Marek Borowski i pan 
senator Kazimierz Kleina.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Projekt ustawy okołobudżetowej to jest taka zapo-

wiedź, można powiedzieć – oczywiście nie w całości, 
ale w dużej mierze – kierunku, tego, jak będzie mógł 
wyglądać i jak już wygląda przyszłoroczny budżet 
państwa. I chciałbym wrócić – jako osoba, która pra-
cowała również w komisji budżetowej w poprzedniej 
kadencji – do tego, co teraz się dzieje, jak ci sami 
senatorowie, wtedy partii opozycyjnej, a dzisiaj partii 
rządzącej, mówią coś diametralnie innego. Ja rozu-
miem, można powiedzieć, że czasami punkt widzenia 
zależy od punku siedzenia, ale wywracać wszystko 
do góry nogami to już jest lekka nieprzyzwoitość.

Pamiętam wystąpienia dotyczące czy to właśnie 
ustaw okołobudżetowych, czy już budżetowych, te 
głosy o sięganiu do głębokich kieszeni, by pomóc 
tym najbiedniejszym, i to, co wyłania się z projek-
tu tej ustawy okołobudżetowej… Jeżeli to cudowne 
odmrożenie, o którym mówił przewodniczący ko-
misji budżetowej, na poziomie 50 milionów zł jest 
tak fantastycznym przedsięwzięciem, to będzie to 
odmrażanie trwające 6 lat, bo potrzeba 300 milionów, 
żeby do tego doprowadzić. To po pierwsze.

minister Rafalskiej, ich wypowiedzi na posiedzeniach 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
że ta kwestia zostanie w nowym roku, czyli w tym 
roku budżetowym, o którym mówimy, wreszcie za-
łatwiona. Tracę nadzieję. Myślę, że to jest taki pierw-
szy sygnał, że wbrew wyrokowi opiekunowie osób, 
u których niepełnosprawność wystąpiła po osiemna-
stym roku życia, nie mogą się spodziewać podobnych, 
porównywalnych warunków, jakie mają ci, którym 
świadczenia przysługują dlatego, że zrezygnowali 
z pracy w celu opieki nad dziećmi, u których niepeł-
nosprawność wystąpiła przed osiemnastym rokiem 
życia.

Druga kwestia, którą chciałbym poruszyć, to jest 
sprawa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 
No, powiedzmy szczerze: dlatego, jak mówi pan sena-
tor Bierecki, byliśmy za te rozwiązania bardzo mocno 
krytykowani, że one tak naprawdę, w myśl ustawy, 
której dotyczą, czy ustaw, których dotyczą, miały być 
zaadresowane, no, nie do wszystkich pracowników, 
ale, zgodnie z zakładowym regulaminem, do tych, 
którzy są w szczególnie trudnej sytuacji. I wspomnia-
nych 50 milionów zł to oczywiście jakiś tam ruch na 
otarcie łez. Jeżeli się to podzieli na te grupy, o których 
mówimy, w złotówkach, to będą to naprawdę niezau-
ważalne – by nie powiedzieć: śmieszne – pieniądze, 
w sytuacji, kiedy państwo zapewniacie, że budżet 
stoi na solidnych podstawach, stać nas na więcej. Za 
chwilę, jeszcze na tym posiedzeniu, będziemy mó-
wić o miliardach zł, na które będzie nas stać, i tutaj, 
z tej mównicy, słyszymy też, że z powodu uszczel-
nienia VAT w budżecie przybędzie kilkadziesiąt mi-
liardów zł. Otóż wydaje mi się, że jest to poważna 
niekonsekwencja i złamanie wielokrotnie dawanego 
tutaj słowa, że jak przejmiecie władzę, to ten fundusz 
socjalny będzie zmieniany zgodnie ze wzrostem płac 
w poszczególnych latach.

No i na koniec wrócę do kwestii, o którą panią 
minister tak bardzo tutaj pytałem. Ja zajmuję się, jak 
pani minister wie, tematyką społeczną, sprawami 
socjalnymi, więc naprawdę dobrze znam sytuację 
środowiskowych domów samopomocy. Do tych 
kwestii, o których mówiłem, że wspomniane oso-
by obecnie, nawet po podwyżkach, Pani Minister, 
w jeszcze w większym stopniu niż poprzednio, że 
tak powiem, odstają od tego, co się dzieje dookoła 
nich… Proszę sobie wyobrazić, że podwyższenie pła-
cy minimalnej, które państwo znowu zapowiadacie, 
spowoduje, że po podwyżkach wielu spośród wspo-
mnianych pracowników w dalszym ciągu dostawać 
będzie najniższe wynagrodzenie. I to jest sytuacja 
o tyle sprzeczna z daną obietnicą, że miało być ina-
czej. To nie jest tak, że można odnieść się do tego 
kwotowo. Trzeba by zobaczyć, jak dana kwota miała 
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(senator L. Czarnobaj) nów zł – zapewne na szczytny cel, jest to potrzebne 
– na doposażenie Policji, Straży Granicznej i wszyst-
kich, którzy są tutaj wymieniani… Skoro jest taka 
potrzeba, trzeba zapisać osobny wydatek i przezna-
czyć na to zadanie pieniądze w budżecie państwa, 
a nie ukrywać, że wydajemy 2 miliony zł, ale może 
jeszcze pociągniemy 300 milionów zł na inne zadanie.

Patrząc na mojego sympatycznego przewodni-
czącego Komisji Zdrowia, chciałbym powiedzieć, 
że – przecież pamiętacie państwo – myśmy mieli aku-
rat odmienne zdanie, może w głosowaniach nie, ale 
w dyskusji. Ileż było dyskusji o tym, żeby z Funduszu 
Pracy nie finansować staży lekarzy, teraz jeszcze pie-
lęgniarek. Przecież wyście rwali włosy z głowy, mó-
wiąc, że nie należy tego tak robić. Ja uważałem, że 
należy to robić, i dobrze, że jest to w budżecie. Ale 
po co było zajmować ludziom czas i gadać głupoty 
o tym, że nie należy tego robić itd. Przecież jeżeli tak 
było, to trzeba było tego nie robić w tym budżecie. 
Uważam, że finansowanie tego przedsięwzięcia z tego 
źródła to dobry ruch; to tak gwoli wyjaśnienia tego, 
jak dzisiejsza rzeczywistość ma się do wszystkich 
deklaracji.

A jeżeli mówimy o tym, że kwota 50 milionów zł, 
która zwiększa – zgodnie z poprawką – fundusz so-
cjalny dla osób najbardziej potrzebujących… Nie wi-
dzę wniosków w ustawie okołobudżetowej o zmniej-
szenie kosztów administracji w Polsce, o zmniejszenie 
administracji. Z tego, co słyszę, wynika, że liczba 
ministrów jest chyba największa od roku 1990; mini-
strów, wiceministrów i pozostałych osób funkcyjnych. 
Z tego, co słyszę, wynika, że w porównaniu z innymi 
krajami europejskimi w tej dziedzinie – chodzi o licz-
bę – również jesteśmy przodujący. W związku z tym 
państwo szukacie tych pieniędzy, które są potrzebne, 
nie tu gdzie trzeba.

Tak jak powiedziałem, budżet w ogóle nie odnosi 
się – mówię o założeniach ustaw okołobudżetowych – 
do zwiększania inwestycji, do zwiększania potencjału 
Polski, tylko odnosi się konsumowania. Oczywiście 
da to dużą dozę zadowolenia niektórym środowiskom, 
ale w przyszłości przyjdzie nam bardzo słono zapła-
cić za tego rodzaju politykę, czyli politykę dawania, 
rozdawnictwa, braku perspektywy, nieograniczania 
administracji i finansowania ze źródeł, które powinny 
służyć pomocy osobom najbardziej potrzebującym, 
tego, co należałoby finansować z innych źródeł.

Nie ma tutaj dwóch panów, ale powiem tylko kilka 
słów na temat sytuacji dotyczącej relacji między po-
życzką a dotacją, na temat zaciemniania, innych nie-
czystych działań, uczciwości. No, znowu pan Bierecki 
uderza w uczciwość. Chciałbym powtórzyć to, co 
powiedziała pani minister: pożyczka i dotacja również 
są dopuszczalnymi formami prawnymi. Obym nigdy 
nie doczekał w Polsce sytuacji, w której stan finan-
sów publicznych będzie wymagał tego, żeby udzielić 

Po drugie, chcę powiedzieć, że warunki tworzenia 
czy ustawy okołobudżetowej, czy budżetowej w roku 
2008, 2009, 2010 były diametralnie inne niż w roku 
2016, jeśli chodzi o budżet państwa, sytuację gospo-
darczą. No, przecież nie kto inny, tylko aktualnie 
rządzący mówią o fantastycznej kondycji budżetu 
państwa. I co widać? W jakim kierunku państwo 
polskie pod waszymi rządami idzie? Kierunek jest 
mianowicie taki: maksimum konsumpcji, jak najmniej 
inwestycji. Ale jeszcze co do tej konsumpcji, o którą 
się państwo upominaliście, żeby zwiększanie kon-
sumpcji następowało w stosunku do różnego rodzaju 
grup społecznych potrzebujących… No, oczywiście 
zaraz powiecie: tak, no, wprowadziliśmy 500+. No 
i tak będziemy słyszeli przez 20 lat. Myśmy kiedyś 
wprowadzili 500+, i w związku z tym doprowadzili-
śmy gospodarkę do ruiny. No, ale 500+ daliśmy. No, 
o co pretensje? Że produkt krajowy brutto nie rośnie, 
że inwestycji nie ma, że Polska się nie rozwija? No, 
ale 500+ daliśmy.

W związku z tym, jeżeli patrzy się na te wstępne 
założenia, to… Przecież tutaj nie ma ani słowa… 
Poprzednio w założeniach ustawy okołobudżetowej 
zdarzało się, bywało, nawet w trudnej sytuacji bu-
dżetu państwa, jeśli chodzi o sytuację społeczno-
-gospodarczą, zwiększanie pieniędzy chociażby na 
fundusz drogowy, inwestycje… Mówiliśmy o tym. 
Ale jeżeli tutaj oszczędności na poziomie 300 milio-
nów czyni się – przy dobrej kondycji polskich finan-
sów – kosztem funduszu socjalnego, czyli osób naj-
bardziej potrzebujących, a później fantastycznie się 
odmraża, albo kosztem osób w domach samopomocy, 
osób bardzo pokrzywdzonych, potrzebujących takiej 
pomocy, no to jednak te deklaracje dotyczące dbałości 
o równomierność wspierania obywateli, szczególnie 
tych potrzebujących pomocy, jakoś się rozmijają…

Ponadto jeżeli traktujemy… Budżet państwa to 
taki bardziej skomplikowany budżet rodzinny. Ja my-
ślę, że dopiero jak zobaczymy konkretny budżet, to 
będziemy o tym konkretnie rozmawiać, ale już widać, 
że rodzina w Polsce to będzie tylko konsumować. 
A jak się patrzy na historię rodzin, jak się patrzy na 
historię państw, to można zauważyć, że państwa, któ-
re tylko konsumują i zwiększają konsumpcję, marnie 
kończą. Do tego jeszcze dokładamy te elementy zwią-
zane z oszczędzaniem na najbardziej potrzebujących. 
Więc deklaracja z poprzedniego okresu troszeczkę się 
rozmija z jej dzisiejszą realizacją.

Jeżeli, proszę państwa, do tego jeszcze dołoży-
my… Przecież pamiętacie państwo – mówię szcze-
gólnie do tych senatorów, którzy byli w poprzedniej 
kadencji – ileż tutaj było gardłowania, że niszczymy 
obronność państwa polskiego, bo wydaliśmy nie 2%, 
a 1,9% albo 1,95%. A wy już planujecie, że 300 milio-
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(senator L. Czarnobaj) lić pożyczki, i to do 12 miliardów zł. Czyli, Panie 
Senatorze Mróz, pańska koncepcja się rozsypuje. Bo 
skoro można, tzn., że jest to uczciwe. Więc proszę nie 
używać takich słów.

Możemy mówić o kreatywnej księgowości, jak 
chcemy, proszę bardzo. Ale nie o uczciwości albo nie-
uczciwości. Powiem szczerze, że byłbym za tym, żeby 
zwyczajnie zlikwidować taką możliwość. Niestety 
w sytuacji, w której brakuje środków dla ZUS, trzeba 
ograniczać inne wydatki. Wtedy jest to w porządku. 
Ale dopóki się to dopuszcza, to nie mówmy o uczci-
wości albo nieuczciwości. Jest to pewnego rodzaju – 
powiedzmy sobie – wentyl bezpieczeństwa dla rządu 
i tyle.

Jeśli chodzi o wypowiedź pana senatora 
Biereckiego… O, jest i pan senator Bierecki. Witam 
serdecznie. Otóż ja zawsze bardzo uważnie słucham 
tego, co mówi pan senator Bierecki, ponieważ jego 
talent retoryczny nierzadko go ponosi. Lubi różne 
przykłady, lubi odwoływać się do czegoś. Wczoraj 
np. podał nową definicję większości, stwierdzając, 
że większość Polaków skorzysta na obniżonej kwocie 
wolnej. Tak na marginesie, Panie Senatorze: pod-
stawowa kwota wolna, która dotyczy zdecydowanej 
większości Polaków, pozostaje bez zmian, jest zamro-
żona. Czyli można… To à propos mrożenia. Czyli, 
szczerze mówiąc, 20 milionów Polaków, którzy będą 
mieli tę samą kwotę – już nie mówiąc o tych, którzy 
jej nie będą mieli – zapłaci wyższy podatek, ponie-
waż kwota została zamrożona. To tyle, jeśli chodzi 
o wczorajszą pańską wypowiedź.

Teraz chciałbym wrócić do dzisiejszej pańskiej 
wypowiedzi. Otóż powołał się pan na Brazylię i na pa-
nią Dilmę Rousseff, którą parlament brazylijski rze-
czywiście odsunął od władzy właśnie za – jak to pan 
powiedział – kreatywną księgowość. Powiedział pan: 
proszę bardzo, takie twarde obyczaje są w Brazylii, 
a u nas to można sobie takie rzeczy robić. Już mówi-
łem, że ta ustawa przewiduje udzielenie pożyczki do 
12 miliardów zł. Gdyby rząd to zrobił, to musiałby pan 
wykonać, że tak powiem, swój zamiar i zgłosić jakiś 
wniosek impeachmentowy. Ale zostawmy to. Wracam 
do pani Dilmy Rousseff. Otóż pani Dilma Rousseff 
rzeczywiście brała pożyczki z banków państwowych, 
którymi finansowała tzw. programy rodzinne, można 
powiedzieć, że brazylijskie 500+…

No tak, tak. Proszę pana, dokładnie tak. Ja nie 
mam nic do 500+. Program 500+ się zmieścił w bu-
dżecie, więc… Nie o to chodzi. Ja pokazuję pewien 
przykład. Finansowała to… Dlaczego podałem ten 
przykład? Nie o to chodzi, że finansowała jakieś, po-
wiedzmy sobie, niekorzystne rzeczy. Prawda? Ona 
finansowała rzeczy socjalne. Tylko że problem, Panie 
Senatorze Bierecki, nie polegał na tym, że ona to 
robiła, tylko na tym, że ona to robiła bez zgody kon-
gresu. Natomiast u nas wszystko dzieje się za zgodą. 

FUS pożyczki. Ciekaw jestem, co będzie wtedy, jak 
będzie argumentowane udzielenie takiej pożyczki. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Marka 

Borowskiego.

Senator Marek Borowski:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Tego, czego się chciałem dowiedzieć, dowiedzia-

łem się od pani minister, zadając jej pytania. Do 
zabrania głosu skłoniły mnie wypowiedzi pana se-
natora Mroza i pana senatora Biereckiego, oczywi-
ście na temat finansowania Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych za pomocą pożyczek. Rzeczywiście 
pożyczka jest dość specyficzną formą. Z całą pew-
nością będzie ona umarzana, bo wiadomo, że FUS 
ma permanentny – można powiedzieć, że wrodzony 
– niedobór, i będzie go miał. Zaleta pożyczki – słowo 
wyjaśnienia dla tych, którzy może nie do końca znają 
te zawiłości – polega na tym, że nie obciąża ona wy-
niku finansowego budżetu, czyli, krótko mówiąc, nie 
zwiększa deficytu budżetowego, ale zwiększa dług 
publiczny. Po prostu pożyczka nie jest jakimś bez-
wartościowym papierem, tylko jest upoważnieniem 
do wydania pieniędzy i te pieniądze trzeba zdobyć. 
Oczywiście zdobywa się je, sprzedając obligacje 
i zwiększając dług publiczny, ale nie zwiększa się 
deficytu budżetowego.

Pan senator Mróz rozwinął pewną teorię, miano-
wicie teorię dotyczącą tego, że poprzednie finansowa-
nie pożyczką było kreatywną księgowością, w sumie 
nie bardzo uczciwą, a w tej chwili rząd rezygnuje 
z tego, nie zakłada w budżecie żadnej pożyczki i to 
jest uczciwe. Właśnie dlatego pytałem, specjalnie, 
czy…

O, jest pan senator Mróz. Właśnie do pana senatora 
mówię. Otóż mówię o tym, Panie Senatorze, o czym 
pan wspomniał w swoim rozwiniętym pytaniu, mia-
nowicie o tym, że poprzedni rząd finansował ZUS 
pożyczkami, że była to kreatywna księgowość, nie za 
bardzo uczciwa, a teraz rząd nie przewiduje pożyczki 
i to jest uczciwe. Mniej więcej wiernie oddałem pań-
ską wypowiedź, tak?

(Senator Krzysztof Mróz: Tak.)
Otóż chciałbym powiedzieć, że uczciwe byłoby 

wprowadzenie przepisu, że nie wolno dawać poży-
czek. Dlatego zapytałem panią minister, czy jest taki 
przepis. Nie ma. Mało tego, nie ma takiego przepisu, 
a w ustawie budżetowej jest zapisane, że można udzie-



131
31. posiedzenie Senatu w dniu 30 listopada 2016 r.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

(senator M. Borowski) wypowiedź. To, co zapowiedział wicepremier, mini-
ster rozwoju i finansów… My w budżecie na rok 2017 
zaplanowaliśmy dotację dla Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, bo wiadomo, że od kilku lat Fundusz 
Ubezpieczeń Społecznych się nie bilansuje, czyli 
wpływy ze składek na ZUS nie pokrywają wydat-
ków na wypłacane świadczenia. W latach 2009–
2014 stosowana była metoda, metoda pana ministra 
Rostowskiego, polegająca… To się troszeczkę inaczej 
klasyfikuje, szczególnie jeśli chodzi o przepisy unijne 
dotyczące tego deficytu, inaczej się to zapisuje. My 
zaplanowaliśmy, aby cały ten niedobór, który jest 
planowany w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
w 2017 r., poprzez dotację…

(Senator Kazimierz Kleina: Jaka będzie kwota tej 
dotacji?)

Wie pan, to zależy od… Budżet jest w Sejmie. 
Podejrzewam, że to będzie ok. 50 miliardów, jeżeli 
się dobrze…

(Senator Marek Borowski: 47 miliardów.)
Proszę?
(Senator Marek Borowski: Czterdzieści siedem.)
No mówiłem, około pięćdziesięciu… Pobieżnie 

ten budżet przeglądałem. I to generalnie jest uczci-
we podejście. Jest pewien niedobór, budżet państwa 
gwarantuje wypłatę rent i emerytur, a my po prostu, 
tak jak pan marszałek Borowski powiedział, musimy 
na czymś zaoszczędzić tak, żeby w stu procentach 
zabezpieczyć wypłatę rent i emerytur. Natomiast pod-
czas państwa rządów to było robione nieuczciwie. Na 
czym polegała ta nieuczciwość, Szanowni Państwo? 
Że udzielaliście państwo pożyczki Funduszowi 
Ubezpieczeń Społecznych, nie dotacji, choć z góry 
było wiadomo, że Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 
tej pożyczki nie spłaci, no bo skoro ma deficyt, to 
trudno oczekiwać, żeby tę pożyczkę spłacił. I zrobili-
ście to tylko po to, aby się zgadzały wskaźniki, a pan 
premier Mateusz Morawiecki powiedział wprost, że 
my chcemy tworzyć budżet – a to jest ustawa około-
budżetowa – nie dla wskaźników…

(Senator Kazimierz Kleina: Ale przecież udzie-
liliśmy…)

…tylko dla ludzi. Chcemy odejść od tego modelu 
polaryzacyjno-dyfuzyjnego na rzecz modelu zrówno-
ważonego rozwoju. Mówiąc o pewnej nieuczciwości, 
myślałem o nieuczciwości wskaźnikowej. Tak tym 
żonglowaliście… Bo tak czy inaczej te pieniądze 
do FUS muszą iść, ale róbmy to tak, jak powinno 
być, o czym mówił pan przewodniczący Bierecki. 
Skoro gwarantujemy wypłatę rent i emerytur, to po 
prostu dajemy dotację, a nie udzielamy pożyczek, 
które później umarzamy. I my w roku 2017 wpro-
wadzamy dwie zmiany. Po pierwsze, rezygnujemy 
z udzielania takich niespłacalnych pożyczek, a po 
drugie, kasujemy pożyczki z lat 2009–2014, czyli 
czyścimy historię, żeby nie powtarzać tych błędnych 

Pożyczki, które od 2009 r. były udzielane, były prze-
widziane – Sejm i Senat się na nie zgadzały. Tak że 
przykład brazylijski, Panie Senatorze Bierecki, jest 
to kolejny przykład oszczędnego gospodarowania 
prawdą z pańskiej strony.

(Wesołość na sali) (Oklaski)
(Senator Grzegorz Bierecki: To ja sobie siądę.)
Chcę pana uprzedzić, że zawsze będzie pan miał 

we mnie wiernego słuchacza. Dziękuję. (Wesołość 
na sali)

(Senator Leszek Czarnobaj: Lepiej się trzeba przy-
gotowywać…)

(Senator Robert Mamątow: Ciebie to dotyczy.)
(Senator Leszek Czarnobaj: …albo się nie odzy-

wać.)
(Senator Robert Mamątow: Fiksum-dyrdum…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, pan senator Kazimierz Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja też chciałbym się odnieść, jednym zdaniem, 

do słów naszego przewodniczącego, pana senatora 
Biereckiego, który mówił o wielkiej zmianie doty-
czącej podniesienia kwoty podstawy świadczeń so-
cjalnych poprzez przesunięcie z roku 2010 lub 2011 r. 
na 2012 r… Nie jest to żadna rewolucyjna zmiana, 
Senatorze. Mówiąc uczciwie, to jest to zasada, któ-
ra daje taką samą sytuację, a może nawet ciut gorszą 
procentowo, jaka była wtedy, kiedy budżety przygo-
towywała Platforma Obywatelska, ponieważ podnie-
sienie przesunęliście tylko o jeden rok, do podstawy 
z 2012 r. Gdyby pan powiedział, że przechodzi się do 
podstawy z 2015 r.… To rzeczywiście byłaby zmiana 
istotna z punktu widzenia tych wielkich rewolucyjnych 
rzeczy, o których pan wspominał. A więc po prostu 
nic się nie zmieniło. Oczywiście to będzie więcej, ale 
przecież przez te lata następowały zmiany. Pan cofnął, 
przesunął tylko o jeden, dwa lata… Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Krzysztof Mróz. Proszę bardzo, Panie 

Senatorze. A potem pan senator Bierecki.

Senator Krzysztof Mróz:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja się muszę odnieść do wypowiedzi pana mar-

szałka Borowskiego. Ja w całości podtrzymuję swoją 
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(senator K. Mróz) uczciwa, to właśnie tym się różnimy, krótko mówiąc. 
W tej sprawie się różnimy. My uważamy, że parlament 
powinien znać rzeczywisty, prawdziwy stan finansów 
państwa i że tego typu sztuczki księgowe nie powinny 
być stosowane. To jest powszechny standard. Za to się 
ministrów finansów w różnych krajach rozwiniętych 
gospodarczo bije po łapach, krótko mówiąc. Więc 
myślę, że niepotrzebnie tę mowę obrończą, Panie 
Marszałku Borowski, pan tu wygłaszał, ponieważ 
bronił pan po prostu złej sprawy, bronił pan złej 
sprawy. Nie powinniśmy, nie będziemy, nie chcemy 
stosować takich sztuczek, a to, że wcześniej, przed 
udzieleniem tej pożyczki, przed uchwaleniem zgo-
dy na udzielenie pożyczki, zrobiliście sobie zmianę 
ustawy, która dopuszcza udzielenie takiej pożycz-
ki… To jest przecież logiczne, to jest właśnie taki 
ciąg zdarzeń i muszę się do tego odnieść. Tak więc 
z tych prześmiewczych wystąpień pana marszałka 
Borowskiego wyszła nam mowa obrończa złej sprawy 
i złego ministra finansów.

Muszę się też odnieść do tego, co powiedział pan 
senator Kleina, który mówił, że żadnej zmiany nie 
robimy. Ja sobie tu napisałem: będzie więcej, ale to 
nie zmiana. Tak pan senator powiedział, jeśli dobrze 
zapamiętałem. No jeśli jest więcej, to jest to zmiana.

(Senator Kazimierz Kleina: Podstawa jest od 
2012 r.)

Logika wypowiedzi wskazuje na to, że jednak 
mamy tu do czynienia ze zmianą. Ja podałem, refe-
rując poprawkę, że jest to zmiana o 8,4% w stosunku 
do dotychczas obowiązujących regulacji. Warto, żeby 
wszyscy, którzy nas słuchają, to zrozumieli. Wydaje 
się, Panie Senatorze… Przecież odpowiadał pan za 
budżety przez 8 lat jako przewodniczący Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych, zgłaszał pan te po-
prawki, namawiał pan Senat do mrożenia tych fun-
duszy socjalnych, więc chyba nie jest pan właściwą 
osobą, żeby teraz krytykować nas za to, że o 8,4% 
zwiększamy fundusz socjalny. Dziękuję bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Grze-
gorz Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borowski. Zapraszam.

Senator Marek Borowski:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Panie Senatorze Bierecki, debaty mają to do siebie, 

że mają również elementy zabawne, humoru, i trzeba 
wykazać się trochę poczuciem humoru…

(Senator Grzegorz Bierecki: Ale nie mogą się do 
tego ograniczać.)

mechanizmów w roku 2017. Oczywiście, że możli-
wość udzielenia pożyczek Funduszowi Ubezpieczeń 
Społecznych teoretycznie w prawie nadal istnieje, 
niemniej zgodnie z deklaracjami pana premiera to ta 
obecnie zaplanowana dotacja ma pokryć planowa-
ny deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. No, 
mogą się wydarzyć różne nadzwyczajne sytuacje, 
dlatego ta elastyczność musi być zachowana, niemniej 
uchwalając budżet i ustawy okołobudżetowe, nie pla-
nujemy z góry przekazania pożyczki, którą potem 
trzeba by było umorzyć. I o tym mówiłem, o takiej 
właśnie nieuczciwości. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan przewodniczący Grzegorz Bierecki. Proszę 

bardzo.

Senator Grzegorz Bierecki:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Tyle razy byłem wywoływany, że musiałem wyjść 

na tę mównicę, chociaż w gruncie rzeczy mógłbym 
chyba nie wychodzić, bo przecież nie jest rolą senato-
rów łapać za słówka innych senatorów i upodabniać 
Izbę Wyższą do „Szkła kontaktowego”, w którym 
się takie prześmiewcze kawałki pokazuje. Prawda? 
W „Szkle kontaktowym” to znakomicie wypada, 
tutaj – nie. Oczywiście, że się przejęzyczyłem. Pan 
senator o tym przecież wie, bo podawałem liczby, 
prezentując tę poprawkę. Chodziło mi o to, że wię-
cej osób skorzysta, a nie że większość skorzysta. To 
było przejęzyczenie zrozumiałe dla wszystkich w tej 
Izbie, bo przecież podawałem dokładne liczby osób, 
których dotyczy ta zmiana, a z tego przejęzyczenia 
pan senator buduje tutaj jakąś wielką konstrukcję. 
Myślę, że robi pan to zupełnie niepotrzebnie, bo to 
obniża jakość debaty w tej Izbie i naprawdę nadaje 
się tylko do „Szkła kontaktowego”.

Muszę też odnieść się do pańskiej mowy obroń-
czej, którą pan tu wygłosił w sprawie ministra 
Rostowskiego, twierdząc, że skoro coś jest legalne, 
to jest i uczciwe, prawidłowe. Ponieważ ta kreatywna 
księgowość była legalna, była też uczciwa. Tak? No 
przecież wcześniej sami uchwaliliście przepis, który 
dopuszczał tę pożyczkę, przecież to był cały ciąg zda-
rzeń. Pan stosuje rozumowanie, które jest typowym 
zabiegiem… A, nie będę używał żadnych określeń, 
ale to jest typowy zabieg, który usuwa przyczyny 
i pokazuje tylko skutek. Można powiedzieć, że cała ta 
konstrukcja, o której mówimy… A mówimy o tym, że 
nie wolno prowadzić takiej kreatywnej księgowości. 
Jeżeli pan twierdzi, że ta konstrukcja była legalna, tj. 
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

(senator M. Borowski) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Czy jeszcze ktoś z państwa chce zabrać głos 

w dyskusji? Nie widzę zgłoszeń.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożyli pan senator Grzegorz Bierecki i pan 
senator Mieczysław Augustyn.

Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 
do przedstawionych wniosków?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Hanna Majszczyk: Dziękuję bardzo.)

Ponieważ zostały złożone wnioski o charak-
terze legislacyjnym, proszę Komisję Budżetu 
i Finansów Publicznych o ustosunkowanie się 
do przedstawionych wniosków i przygotowanie 
sprawozdania.

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

Państwo Senatorowie, proponuję uzupełnienie 
porządku obrad o punkty: ustawa o zmianie usta-
wy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach 
– i rozpatrzenie go jako punktu piętnastego porządku 
obrad; ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku 
z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji – i rozpatrzenie go jako punktu szes-
nastego porządku obrad; ustawa o zmianie ustawy 
o ochronie zwierząt – i rozpatrzenie go jako punktu 
siedemnastego porządku obrad; ustawa o zmianie 
ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020 oraz niektórych innych ustaw – i rozpa-
trzenie go jako punktu osiemnastego porządku obrad; 
ustawa o wypowiedzeniu Statutu Międzynarodowego 
Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, 
sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r. 
– i rozpatrzenie go jako punktu dziewiętnastego po-
rządku obrad.

Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka 
Izba przyjęła przedstawioną propozycję. Sprzeciwu 
nie słyszę.

Wobec braku sprzeciwu stwierdzam, że Senat 
przedstawione propozycje przyjął.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósme-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o po-
wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 337, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 337 A.

(Rozmowy na sali)
Ale bardzo proszę o ciszę.

Nie, nie, na pewno się do tego nie ograniczały. 
Pan sprytnie pominął drugą cześć mojej wypowie-
dzi, choć pan nieprawdę powiedział o przyczynach 
odwołania Dilmy Rousseff, a ten przykład miał po-
kazać, jak bardzo liberalne są u nas przepisy, gdy 
tymczasem powinny być zdecydowanie ostrzejsze. 
To tak na marginesie.

A co do tego, czym pan się, że tak powiem, zajął 
głównie…

(Senator Grzegorz Bierecki: „Szkło kontakto-
we”…)

Ja krytykowałem słowa o nieuczciwości, dlatego 
że ten przepis nie tylko był stosowany, ale także obec-
nie może być stosowany, więc niech pan to weźmie 
pod uwagę. To po pierwsze.

Po drugie, zasugerował pan, że ten przepis został 
uchwalony przez ministra Rostowskiego, mówiąc 
w skrócie, po to, żeby następnie mógł on stosować 
te praktyki. Otóż zapewniam pana, że ten przepis 
został uchwalony znacznie wcześniej, nie wiem, czy 
nie za rządów AWS w 1998 r., bo wtedy ustawa 
o funduszu weszła w życie. Więc widzi pan, takie 
rzeczy trzeba sprawdzać, a nie rzucać tak ot, na 
zasadzie: a może coś z tego wyrośnie. I o taką de-
batę proszę, bo wtedy ona będzie merytoryczna, nie 
będzie próbą jakiegoś zawracania i krytykowania 
w ten sposób, że tworzy się tutaj „Szkło kontak-
towe”. „Szkło kontaktowe” to pan zaczął wczoraj. 
Wczoraj, kiedy powiedziałem o tym, że chyba ina-
czej pan tę większość rozumie, pan miał możliwość 
wejść na mównicę i powiedzieć: przejęzyczyłem się. 
Ale pan nie wszedł i nie powiedział. Dzisiaj pan 
mówi o tym, że to jest „Szkło kontaktowe”. Takie 
rzeczy trzeba prostować od razu. Wtedy nie będzie 
problemów. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę o zabranie głosu pana senatora Kleinę.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Prawo i Sprawiedliwość uchwalało budżet na rok 

2016 r. i przyjęło wówczas te zamrożenia, które były 
wcześniej przygotowane przez ten zły rząd Platformy 
Obywatelskiej. W tym roku przesuwa pan okres walo-
ryzacji o jeden rok, czyli stosuje pan – jeżeli już – tę 
samą praktykę i zasadę, którą stosował rząd Platformy 
Obywatelskiej, a czyni pan z tego wielkie wydarzenie, 
które ma ludziom, że tak powiem, uzmysłowić, jakie 
dobre jest dla wszystkich Prawo i Sprawiedliwość. No, 
po prostu nie można tego robić ze względu na prostą 
uczciwość. Dziękuję bardzo.



134
31. posiedzenie Senatu w dniu 30 listopada 2016 r.

Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

(wicemarszałek G. Czelej) który razem z panem pułkownikiem Dębczakiem 
włożył wiele wysiłku w to, aby te prace organiza-
cyjne, można powiedzieć, bardzo merytoryczne, od 
samego początku powstawania tego nowego rodzaju 
sił zbrojnych przebiegały z wielką aktywnością. Były 
konferencje, spotkania w różnych środowiskach, jak 
również proces działań informacyjnych w tym zakre-
sie, zarówno w warstwie legislacyjnej, jak i w war-
stwie organizacyjnej, kontakty z różnymi środowiska-
mi, również ze środowiskiem żołnierzy zawodowych, 
i przekazywanie informacji o tych przedsięwzięciach.

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej w myśl 
ustawy podlega bezpośrednio ministrowi obrony 
narodowej. I tu jasno stwierdzam, że w myśl zapi-
sów tej ustawy nie podlega dowódcy generalnemu 
rodzajów Sił Zbrojnych ani dowódcy operacyjnemu 
rodzajów Sił Zbrojnych. Szanowni Państwo, na tym 
tle jest wiele nieporozumień. Chciałbym przywołać 
konstytucyjny zapis art. 134 pkt 2, gdzie jest jasna for-
muła, że w czasie pokoju prezydent Rzeczypospolitej 
sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi za 
pośrednictwem ministra obrony narodowej. Myślę, 
odnosząc się do tego zagadnienia, że jest to bardzo 
ważna informacja.

Jakie są główne zadania Wojsk Obrony 
Terytorialnej? Przede wszystkim są to działania 
w obszarze antykryzysowym, antyterrorystycznym, 
dotyczące ochrony bezpieczeństwa ludności cywilnej. 
To jest bardzo ważny element ustawy odnoszący się 
do współpracy ze środowiskiem lokalnym, współ-
pracy z administracją terenową, zarówno państwo-
wą, jak i samorządową. W tym aspekcie ważna jest 
lokalność: żołnierze, którzy w sposób ochotniczy 
byliby powołani do Wojsk Obrony Terytorialnej… 
Oni wyrastają z tych środowisk, gdzie się urodzili, 
gdzie się kształcili, gdzie się wychowywali, a teraz, 
podejmując w sposób dobrowolny służbę w Wojskach 
Obrony Terytorialnej, tej lokalnej społeczności chcą 
służyć w mundurze wojskowym.

Ustawa w art. 98 pkt k ust. 3 precyzyjnie określa, 
jakie są warunki do spełnienia dla osób kandydują-
cych do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej, 
jednak pewne pierwszeństwo, jeśli możemy tak po-
wiedzieć, do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej 
mieliby żołnierze zawodowi, członkowie organizacji 
proobronnych, członkowie organizacji pozarządo-
wych, którzy sobie takie cele stawiają, i absolwenci 
szkół ponadgimnazjalnych, którzy realizują programy 
innowacyjne, czyli, mówiąc w skrócie, przedstawi-
ciele tzw. klas mundurowych.

Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej będzie 
miała dwie podstawowe formy. Pierwsza to będzie 
służba rotacyjna, a druga – dyspozycyjna. Jeśli cho-
dzi o służbę rotacyjną, to żołnierze będą uczestni-
czyć przynajmniej raz w miesiącu w 2-dniowym 
okresie szkoleniowym w czasie wolnym od pracy. 

Proszę sprawozdawcę Komisji Obrony Narodowej, 
pana senatora Jarosława Rusieckiego, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji.

(Głos z sali: Nie ma go.)
Proszę o telefon do pana senatora…
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Już idzie.)
Zapraszam.

Senator Sprawozdawca 
Jarosław Rusiecki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Panowie Oficerowie! Szanowni Państwo!
Chciałbym przedstawić w imieniu senackiej 

Komisji Obrony Narodowej sprawozdanie z uchwalo-
nej przez Sejm 16 listopada ustawy o zmianie ustawy 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

Czynię to w imieniu komisji z poczuciem wielkiego 
wyróżnienia i też w przeświadczeniu o w pewnym 
sensie historycznym znaczeniu tego faktu, jeśli chodzi 
o potrzebę wzmocnienia bezpieczeństwa państwa pol-
skiego, oraz o historyczności tego momentu, ponieważ 
dzięki tej ustawie tworzymy nowy rodzaj sił zbrojnych, 
tak potrzebnych w obecnym niespokojnym świecie.

Komisja pracowała nad tą ustawą na posiedze-
niu w dniu 23 listopada w obecności pana ministra 
Antoniego Macierewicza, ministra obrony narodowej.

Myślę, że na początek podam kilka niezbędnych 
informacji o samej ustawie. Sądzę, że jest to niezbęd-
ne wobec faktu – myślę, że w wielu przypadkach 
może niezamierzonego, a w kilku przypadkach może 
i zamierzonego – dezinformowania. W tej sprawie 
nawet Ministerstwo Obrony Narodowej 17 listopada 
wydało specjalny komunikat.

Otóż zasadniczym celem ustawy nowelizu-
jącej ustawę o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej jest utworzenie nowego sa-
modzielnego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej – Wojsk Obrony Terytorialnej.

Ustawa ta powołuje dowództwo tych wojsk, jak 
również tworzy cały segment kierownictwa odpo-
wiedzialnego za dowodzenie nowym rodzajem sił 
zbrojnych. Nie chciałbym się rozwodzić, ale pra-
ce organizacyjne nad powstaniem Wojsk Obrony 
Terytorialnej trwają już od przynajmniej początku 
tego roku. Kalendarium tworzenia nowych brygad 
czy stworzenia na początku biura do spraw utwo-
rzenia Wojsk Obrony Terytorialnej obejmuje wiosnę 
i lato tego roku.

W tym miejscu chciałbym podziękować panu dok-
torowi Grzegorzowi Kwaśniakowi, dyrektorowi biura, 
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(senator sprawozdawca J. Rusiecki) W ustawie reguluje się też sprawę dotyczącą po-
bierania materiału genetycznego. Do tej pory ta kwe-
stia była regulowana zarządzeniem ministra obrony 
narodowej z 23 grudnia 2010 r., jednakże z uwagi na 
zgłoszone przez głównego inspektora ochrony danych 
osobowych zastrzeżenia i sugestię, aby ta kwestia była 
włączona do przepisów rangi ustawowej, ustawa tę 
kwestię reguluje.

W toku obrad komisji pani mecenas zgłosiła 
4 uwagi, nad którymi dyskutowaliśmy w czasie po-
siedzenia komisji. Te uwagi odnosiły się do następują-
cych kwestii: do uściślenia pojęcia „kobieta żołnierz”, 
przebiegu kolejnych okresów służby w Wojskach 
Obrony Terytorialnej, kwestii odnoszącej się do 
opiniowania służbowego żołnierza Wojsk Obrony 
Terytorialnej, a także kwestii nomenklatury odno-
szącej się do kar, które są przewidziane w kodeksie 
karnym. Te kwestie zostały wyjaśnione przez pana 
dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie 
Obrony Narodowej.

Jednakże formalnie… Powiem też w tej materii, 
że pan senator Jan Dobrzyński złożył wniosek, aby 
przyjąć ustawę bez poprawek. I ustawa została… I ten 
wniosek, aby przyjąć ją bez poprawek, został przez 
komisję przegłosowany. Ale też pan senator, pan prze-
wodniczący Grubski złożył wniosek o odrzucenie 
ustawy – wniosek ten, poza głosem wnioskodawcy, 
nie uzyskał poparcia.

Co do innych kwestii podnoszonych w czasie 
obrad komisji, to chcę jeszcze wyróżnić następu-
jące zagadnienia podejmowane przez panów se-
natorów. Pan senator Kraska pytał o to, w jakiej 
części Polski będzie największe skupisko, w sensie 
liczbowym, batalionów żołnierzy Wojsk Obrony 
Terytorialnej. Ze strony pana ministra padła odpo-
wiedź – jak myślę, przez nas wszystkich zrozumiała 
– że w części północno-wschodniej. Pan senator 
Zając… Nie był to wniosek, było to przedstawie-
nie opinii z własnego okręgu wyborczego – pan 
senator ma swój okręg we wschodniej części na-
szego kraju i zadeklarował dużą życzliwość opinii 
publicznej, obywateli z jego okręgu wyborczego, 
wobec tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Pan 
senator Mamątow i pan marszałek Bielan pytali 
pana ministra o to, czy będzie jakaś akcja infor-
macyjna odnosząca się do promocji Wojsk Obrony 
Terytorialnej w kraju. Tak, taka akcja jest przygo-
towywana w formie czy to spotów telewizyjnych, 
czy całego segmentu informacyjnego związanego 
z konferencjami, spotkaniami, które będą konty-
nuowane. Tak nawiasem mówiąc, 21 listopada, już 
po uchwaleniu przez Sejm ustawy, w Akademii 
Sztuki Wojennej odbyła się bardzo interesująca 
całodniowa konferencja na temat Wojsk Obrony 
Terytorialnej pt. „Wojska Obrony Terytorialnej Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”.

Druga forma obejmuje swego rodzaju działania 
kryzysowe, które… Wezwania do stawienia się do 
służby dokonuje dowódca jednostki. Ci ochotnicy, 
którzy nie pełnili wcześniej czynnej służby woj-
skowej i nie złożyli wcześniej przysięgi wojskowej, 
będą rozpoczynali swoja służbę w Wojskach Obrony 
Terytorialnej, odbywając wcześniej 16-dniowe szko-
lenie podstawowe; będą też wtedy składali przysię-
gę wojskową. Myślę, że należy dopowiedzieć, bo 
na tym tle jest wiele dezinformacji… Całościowy 
proces szkoleniowy żołnierza, który ochotniczo 
został włączony do Wojsk Obrony Terytorialnej, 
ma przebieg 3-letni. A więc mówienie o tym, że to 
są żołnierze weekendowi, myślę, jest daleko idącą 
nadinterpretacją.

Warto też tutaj dopowiedzieć, że do Wojsk Obrony 
Terytorialnej będą mogli być wcieleni żołnierze po-
siadający kategorię D. Myślę, że jest to adresowane 
przede wszystkim do tych, którzy taką kategorię po-
siadają, a jednocześnie posiadają wiedzę i umiejętno-
ści niezbędne przy tworzeniu takich wojsk.

Żołnierze terytorialnej służby wojskowej podlega-
ją opiniowaniu służbowemu, tak jak to jest w innych 
rodzajach Sił Zbrojnych.

Warto też powiedzieć, że ustawa zakłada przy-
znawanie żołnierzom obrony terytorialnej comie-
sięcznego dodatku do uposażenia zasadniczego za 
pełnienie tej służby, w związku z rotacyjnym czy 
dyspozycyjnym sposobem jej pełnienia.

Ustawa określa również prawa i obowiązki praco-
dawców zatrudniających żołnierzy pełniących służbę 
w Wojskach Obrony Terytorialnej. Ustawa daje także 
możliwość wspierania w podwyższaniu kwalifikacji, 
poprzez kursy, staże, studia, żołnierzy Wojsk Obrony 
Terytorialnej.

Warto też zwrócić uwagę, że ustawa wprowadza 
zmiany, podnosząc górną granicę wieku, do którego 
mężczyźni podlegają obowiązkowi służby wojsko-
wej – z 50 na 55 lat, jeśli chodzi o stopnie podofi-
cerskie, a jeśli chodzi o stopnie oficerskie, z 60 do 
63 lat. W przypadku kobiet – z 50 do 55 lat, gdy są 
one włączone do służby wojskowej.

Warto również zwrócić uwagę na następujący 
fakt, który jest pewną nowością. Mianowicie ustawa 
zawiera zmianę, która wprowadza możliwość przy-
należności żołnierzy do stowarzyszeń działających 
poza wojskiem. Jednakże jasno i z całą mocą nale-
ży tutaj powiedzieć, że żołnierze służący w Wojsku 
Polskim nie mogą przynależeć do jakiejkolwiek partii 
politycznej. Przytoczę myśl pana ministra Antoniego 
Macierewicza, skierowaną do żołnierzy, do ofice-
rów. Mówił o tym, że jedyną partią żołnierza Wojska 
Polskiego jest Rzeczpospolita Polska. I to jest, myślę, 
sprawa największej wagi, największej troski.
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(senator sprawozdawca J. Rusiecki) Senator Barbara Zdrojewska:

Bardzo dziękuję.
Szanowny Panie Senatorze Sprawozdawco, czy 

w zadaniach Wojsk Obrony Terytorialnej mieści się 
wykorzystanie tej formacji także przeciwko obywa-
telom polskim? Zadaję to pytanie, dlatego że w czasie 
prac sejmowych została zgłoszona taka poprawka 
i ona nie znalazła uznania. Czy rozmawialiście pań-
stwo o tym na posiedzeniu komisji? Jakie padały 
argumenty przeciwko dodaniu takiego zapisu, że 
wspomniane wojska nie mogą być użyte przeciwko 
polskim obywatelom. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Jarosław Rusiecki:
Dziękuję bardzo.
Pani Senator, odsyłam do ustawy, proszę o jej 

wnikliwe przeczytanie. Nigdzie, w żadnym miejscu 
nie są wpisane taki cel i takie zadania Wojsk Obrony 
Terytorialnej. Co więcej, Ministerstwo Obrony 
Narodowej wydało w tej kwestii specjalny komuni-
kat. To, o czym tu mowa, jest bowiem swego rodzaju 
zabiegiem socjotechnicznym, aby wprowadzać pewne 
niepokoje w związku z omawianą tu kwestią.

Ja uczestniczyłem, Szanowni Państwo – pozwolę 
sobie na pewną dygresję – w konferencji przygoto-
wanej przez lokalną uczelnię, akurat tak się złożyło, 
że z mojego miasta, przez Wyższą Szkole Biznesu 
i Przedsiębiorczości, gdzie pani doktor z Uniwersytetu 
Gdańskiego przedstawiła taką swego rodzaju kla-
syczną manipulację, dokonywaną przez jedną z wiel-
kich stacji telewizyjnych, w sprawie której Komisja 
Europejska wydała ostatnio komunikat. Ten film – bo 
chodzi o film – jest, można powiedzieć, 2-elementowy. 
Obraz przedstawia operowanie w środowisku lokal-
nym sekcji Wojsk Obrony Terytorialnej, a w warstwie 
treściowej, w warstwie słownej jest zbitka wypowie-
dzi wielce szanownych posłów z opozycji, zazwyczaj 
opozycji totalnej. I ten 2-minutowy filmik jest kla-
sycznym przykładem prowadzenia dezinformacji. Ja 
nie będę cytował, Szanowni Państwo, wspomnianych 
wypowiedzi, bo pewnie znacie wypowiedzi swoich 
koleżanek i kolegów parlamentarzystów…

(Senator Kazimierz Kleina: Ale znamy też i wy-
powiedzi PiS.)

Pewnie tak. Przecież nie będziemy się tutaj prze-
konywać…

(Senator Kazimierz Kleina: Też znamy językową 
manipulację…)

…ale chcę zwrócić uwagę…
(Rozmowy na sali)

Taki był jakby główny przebieg obrad naszej ko-
misji. A główna konkluzja jest taka, aby przyjąć ten 
projekt ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo, Panie 
Marszałku.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Jako pierwszy zgłosił się pan senator Rybicki. 
Proszę o pytanie.

Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, mam pytanie o charakterze 

w istocie politycznym. Budowa polskiego systemu do-
wodzenia oparta jest na wzorcach natowskich. Polska 
jest członkiem NATO, struktury wojskowo-politycz-
nej, i ta struktura kieruje się dwiema fundamental-
nymi zasadami: jeżeli chodzi o kierowanie siłami 
zbrojnymi, to ona ma charakter polityczny, jednakże 
dowodzenie ma charakter wojskowy i jest to dowo-
dzenie przez wojskowych. W związku z tym pytam tu 
o podporządkowanie Wojsk Obrony Terytorialnej, bo 
to trochę łamie tę zasadę, która obowiązuje w NATO. 

Czy budowa samodzielnego rodzaju sił zbrojnych 
nie jest w istocie próbą budowania alternatywnego 
wojska, obok istniejącej zawodowej armii? I jak to 
się ma do tych zasad, które obowiązują w NATO?

Senator Jarosław Rusiecki:

Panie Senatorze, w istocie, jest to kwestia, jak pan 
sam zauważył, polityczna. Ja nie bez powodu zacy-
towałem zapis konstytucyjny, gdzie wyraźnie mowa 
o podległości… W konstytucji jeszcze szerzej mówi 
się o czasie „W”… Ale w odniesieniu do dyskusji, 
która miała miejsce w czasie posiedzenia komisji… 
Uważam, że jest to chybiony zarzut. Co nie zmienia 
faktu, że jest świadomość tego, że należy w polskich 
warunkach udoskonalić sposób kierowania polskimi 
Siłami Zbrojnymi, będący efektem niewydolności 
– tak bym to określił – ostatnich 8 lat kierowania 
Ministerstwem Obrony Narodowej i wynikających 
z tego kwestii politycznych.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pani senator Zdrojewska.
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(senator J. Rusiecki) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę o ciszę.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jarosław Rusiecki:

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Była dyskusja dotycząca tej kwestii, ale myślę, 

że ci ochotnicy, którzy zostaną włączeni do Wojsk 
Obrony Terytorialnej, z pewnością będą wartościo-
wymi żołnierzami. Bedą przychodzić do tej służby 
ludzie, którzy zostaną wcześniej odpowiednio zwe-
ryfikowani – tacy, których stan zdrowia, wiedza 
i umiejętności będą pozwalały na to, aby zostali oni 
włączeni do Wojsk Obrony Terytorialnej. A poza 
tym, jak już powiedziałem, to 16-dniowe szkolenie 
jest szkoleniem podstawowym. Proces szkolenia 
będzie trwał przez cały okres służby w Wojskach 
Obrony Terytorialnej, a to z pewnością będzie wy-
starczający czas.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Senator Waldemar Sługocki:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, mam zatem inne 

pytanie: czy jest już przygotowany jakiś harmono-
gram podnoszenia kwalifikacji i zwiększania przy-
datności ochotników służących w WOT? Skoro pan 
twierdzi, Panie Senatorze – zresztą zgodnie z zapi-
sami ustawy – że to pierwsze, podstawowe szkolenie 
odbywać się będzie w ciągu 16 dni, to chciałbym wie-
dzieć, jak będzie wyglądał program sukcesywnego 
podnoszenia kompetencji żołnierzy WOT. Czy macie 
państwo taki plan? Czy o tym rozmawialiście? Czy 
pan minister przedstawił państwu taką koncepcję? 
Bardzo dziękuję.

Senator Jarosław Rusiecki:
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Bardzo dobre pytanie, ale nie do mnie. Byłoby 

najlepiej, gdyby w tej materii wypowiadało się kie-
rownictwo, dowództwo, bo ja jako senator sprawuję 
tylko, że tak powiem, opiekę nad legislaturą.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Florek, proszę o pytanie.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo proszę 
o ciszę.)

…na jeden bardzo zasadniczy element, który 
jest,  można powiedzieć, istotą omawianej sprawy. 
Stosowanie nieodpowiedniego, powiedziałbym, poza-
merytorycznego języka w odniesieniu do wspomnia-
nego problemu czyni Wojskom Obrony Terytorialnej 
wiele szkody.

Pani Senator, mówię wprost: Wojska Obrony 
Terytorialnej nie mogą być wykorzystane do wspo-
mnianych celów.

(Głos z sali: No, i o to chodzi.)
(Senator Barbara Zdrojewska: Tak, o to chodzi, 

o taką odpowiedź. Ale proszę też powiedzieć, dlacze-
go nie możemy tego wpisać do ustawy.)

(Senator Grażyna Sztark: No, właśnie.)
Bo nie ma takiej potrzeby. Nie ma takich zadań 

i celów w wyznaczonych działaniach Wojsk Obrony 
Terytorialnej.

(Senator Tomasz Grodzki: Ale wojsko też w Polsce 
strzelało.)

Wojska Obrony Terytorialnej mają nieść pomoc 
w sytuacjach kryzysowych dla lokalnej społeczno-
ści, mają wspierać administrację publiczną, zarówno 
rządową, jak i samorządową.

(Senator Mieczysław Augustyn: W zapewnianiu 
porządku też.)

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

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, ja mam pytanie 

dotyczące okresu przygotowania żołnierzy Wojsk 
Obrony Terytorialnej. Bo pan minister Macierewicz 
już od dłuższego czasu zapowiada utworzenie 
tych wojsk, ale w procedowanej ustawie jest mowa 
o 14-dniowym szkoleniu.

(Senator Jarosław Rusiecki: 16-dniowym.)
Bardzo przepraszam, o 16-dniowym podstawo-

wym szkoleniu. Czy uważa pan, że 16-dniowe szkole-
nie pozwoli przygotować tak elitarne oddziały Wojsk 
Obrony Terytorialnej, skoro w innych rodzajach Sił 
Zbrojnych takie szkolenia są zdecydowanie dłuższe 
i trwają nawet do 4 miesięcy? Czy to nie jest jednak 
zbyt krótki okres do tego, aby przygotować tych war-
tościowych ludzi do wypełniania obowiązków, które 
narzuca procedowana ustawa? Być może państwo 
dyskutowaliście na ten temat podczas posiedzenia 
komisji. Bardzo dziękuję.

(Rozmowy na sali)
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Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Ja mam krótkie pytanie dotyczące, nazwijmy 

to, sytuacji życiowych. Jako wieloletni samorzą-
dowiec wiem, że różnych sytuacji kryzysowych 
jest dużo. Proszę mi powiedzieć, jak z pana do-
świadczenia…

(Rozmowy na sali)
Mógłbym prosić, żeby trochę ciszej…
Czy mógłbym prosić pana senatora o podanie kil-

ku przykładów konkretnych sytuacji kryzysowych, 
nie tyle jakoś dokładnie opisanych, ale takich życio-
wych, w których wojska terytorialne kraju mogłyby 
być użyte? Dobrze, Panie Senatorze? To jest jedno 
pytanie.

I drugie pytanie. Kto będzie dowodził akcją kryzy-
sową w sytuacjach, które pan wymieni? Pan przecież 
wie, że w czasie akcji kryzysowej ktoś musi dowo-
dzić, nie może być kilku dowodzących. Czy to będzie 
szef Wojsk Obrony Terytorialnej, czy przedstawiciel 
straży pożarnej, który zwykle dowodzi taką akcją 
w danym małym regionie? Ja mówię, że tak powiem, 
o małej akcji kryzysowej. Pan tu mówił, że m.in. po to 
powołujemy te wojska. Tak że jeśli mógłbym prosić 
o przykłady z życia…

(Senator Kazimierz Kleina: Takie praktyczne.)
Tak. Nie w ustawie, ale w praktyce. Jak pan to 

widzi?
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo proszę.)
Przepraszam… Jak mi tu podpowiadają, pan też 

ma doświadczenie samorządowe. Jak to kiedyś po-
wiedziała jedna z ważnych osób w Polsce: porozma-
wiajmy sobie jak samorządowiec z samorządowcem.

(Senator Kazimierz Kleina: O!)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Senator Jarosław Rusiecki:

Panie Marszałku! Panie Senatorze! Kto kieru-
je taką akcją, jak sam pan powiedział, jest jasno 
określone. Wojska Obrony Terytorialnej w takich 
okolicznościach będą miały zadanie wspierania 
samorządów, administracji w czasach kryzyso-
wych, np. w trakcie powodzi. To jest pierwsza 
z brzegu sprawa, jaka mi się nasuwa jako przykład. 
Zwróćmy uwagę, Szanowni Państwo, że Wojska 
Obrony Terytorialnej to jest służba. Jest rozkaz – 
jest działanie, które musi być z nim ściśle powią-
zane. W ramach działań operacyjnych na poziomie 
kompanii, na poziomie batalionu czy na poziomie 
brygady stosowny dowódca będzie podejmował 

Senator Piotr Florek:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, zadam podstawowe pytanie: czy 

państwo dyskutowaliście na posiedzeniu komisji, 
jaki jest cel utworzenia tego nowego samodzielne-
go rodzaju Sił Zbrojnych RP, czyli Wojsk Obrony 
Terytorialnej? Zadania dowódcy są tu zapisane, ale 
ja pytam konkretnie: jaki jest tego cel? Bo dzisiaj, 
w XX wieku, profesjonalna armia to armia odpowied-
nio wyposażona, specjalistyczna, złożona z dobrze 
przygotowanych żołnierzy i mająca pewne sojusze – 
i to jest armia, która też kosztuje. A jaki jest cel utwo-
rzenia Wojsk Obrony Terytorialnej? Dla przykładu 
powiem, że ustawa o zarządzaniu kryzysowym obo-
wiązuje i w województwach, i w powiatach, i w gmi-
nach. Sam byłem przewodniczącym tego zespołu, 
w skład którego wchodzi np. szef WSW, czyli…

(Senator Jarosław Rusiecki: …wojewódzkiego 
sztabu wojskowego.)

…wojewódzkiego sztabu wojskowego. Pomoc woj-
ska, o której pan mówił, w różnego rodzaju sytuacjach 
– w przypadku kataklizmów itd. – była udzielana bez 
żadnego problemu, w związku z tym ja nie wiem, jakie są 
te zadania. Można je tutaj oczywiście mnożyć i mówić, że 
w różnych sytuacjach wojska te będą potrzebne, ale ja py-
tam, jaki jest cel utworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. 
I na to pytanie bym chciał uzyskać odpowiedź, a jeżeli 
jej nie uzyskam, to będę pytał pana ministra. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Jarosław Rusiecki:
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Jednym zdaniem mógłbym panu odpowiedzieć na 

to pytanie. Głównym celem utworzenia Wojsk Obrony 
Terytorialnej jako nowego rodzaju Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej jest poprawa stanu bez-
pieczeństwa państwa. I to jest podstawowy cel, który 
musi… I tu odsyłam pana senatora do…

(Senator Leszek Czarnobaj: Do wojska?)
…art. 12 ppkt 2, gdzie są wyznaczone cele dzia-

łania Wojsk Obrony Terytorialnej. One skupiają się 
przede wszystkim na kwestiach wsparcia lokalnych 
społeczności w czasach kryzysu, jak również na 
współpracy z wojskami operacyjnymi. Tutaj nie ma, 
że tak powiem, wnikania w zadania, które mają woj-
ska operacyjne. Wojska Obrony Terytorialnej będą 
miały swoje miejsce i swoje zadania.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj, proszę o pytanie.
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(senator J. Rusiecki) (Senator Kazimierz Kleina: Ale chciałbym dopy-
tać.)

Panie Senatorze Kleina, panu również nie udzie-
liłem głosu.

Szanowni Państwo, przyjąłem taką zasadę, że 
gdy prowadzę obrady i ktoś chce zadać pytanie lub 
ma coś do powiedzenia, to udzielam mu głosu jak 
gdyby automatycznie – ale tylko temu komuś, a nie 
całej sali.

(Senator Leszek Czarnobaj: Ja tylko…)
Bardzo proszę, pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja odnoszę się do tego, co pan 

senator powiedział w sprawozdaniu.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Panie Senatorze, proponuję, aby to pytanie prze-

kierować do przedstawiciela rządu, przedstawiciela 
ministerstwa.

(Senator Leszek Czarnobaj: No tak, dlatego chcia-
łem powiedzieć…)

Powiem to znowu, jeszcze raz.
(Senator Leszek Czarnobaj: Okej, to właśnie chcia-

łem zaproponować.)
Sprawozdanie komisji jest sprawozdaniem z po-

siedzenia komisji. Jeżeli ta sprawa nie była omawiana 
na posiedzeniu komisji, to proszę nie mieć pretensji, 
że sprawozdawca czegoś nie wie.

(Senator Kazimierz Kleina: Ale musi powiedzieć, 
że nie było o tym mowy.)

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, 
jedno zdanie.)

No, ja o tym powiedziałem.
(Senator Jarosław Rusiecki: Dziękuję bardzo za 

podpowiedź.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, jed-

no zdanie. Można?)
(Senator Jarosław Rusiecki: A państwa zachęcam 

do obecności na posiedzeniach komisji.)
(Senator Kazimierz Kleina: Ale my nie jesteśmy 

członkami Komisji Obrony Narodowej.)
(Senator Robert Mamątow: Ale przyjść można.)
(Senator Jarosław Rusiecki: Zawsze można się 

dowiedzieć.)
(Senator Kazimierz Kleina: No, można.)
Pan senator Czarnobaj. Proszę o pytanie.

Senator Leszek Czarnobaj:
Jeszcze raz chciałbym powiedzieć, Panie 

Senatorze, że zadałem to pytanie w nawiązaniu do 
pańskiej wypowiedzi. Pan powiedział, że Wojska 
Obrony Terytorialnej będą używane w określonych 

decyzje o zakresie i sposobie wsparcia w czasie 
kryzysowym, np. w czasie powodzi.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, czy 
ja mogę jeszcze?)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Tak, tak. Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:

Żebyśmy sobie jasno wytłumaczyli i zrozumieli… 
Rozumiem, że jeśli taki kryzys dotyczy gminy, gdzie 
jest wójt, burmistrz czy…

(Głos z sali: To raczej powiat.)
Nie, nie, weźmy przykład gminy. Powiedzmy, że 

szef straży przejmuje dowodzenie operacyjne w sytu-
acji zdarzenia kryzysowego, i wzywa Wojska Obrony 
Terytorialnej. Stosownie do rozkazu, tak jak pan se-
nator mówi, pojawia się ta jednostka Wojska Obrony 
Terytorialnej, przychodzi ich dowódca i podporząd-
kowuje się szefowi straży pożarnej. Tak?

Senator Jarosław Rusiecki:
Nie odpowiem panu merytorycznie na to pytanie, 

bo ono dotyczy konkretnego zdarzenia.
(Senator Kazimierz Kleina: A jaka jest generalna 

zasada?)
(Senator Leszek Czarnobaj: No jak to…)
No tak jest.
(Senator Leszek Czarnobaj: A to na jakie pytanie, 

takie z życia, może pan odpowiedzieć?)
Na każde pytanie.
(Senator Jan Dobrzyński: Panie Marszałku, może 

by pan…)
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, 

przepraszam, ale…)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Panowie, przepraszam, ale…
(Senator Jan Dobrzyński: To jest sprawozdaw-

ca komisji. Byli na posiedzeniu przedstawiciele 
Platformy Obywatelskiej, ale o to nie pytali. W ja-
kim trybie?)

Nie udzieliłem panu głosu.
(Senator Kazimierz Kleina: Ale my nie jesteśmy 

członkami Komisji Obrony Narodowej i chcemy wie-
dzieć, czy…)

(Rozmowy na sali)
(Senator Kazimierz Kleina: Mamy prawo dopytać.)
Szanowni Państwo, bardzo proszę o ciszę.
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(senator L. Czarnobaj) (Senator Jerzy Fedorowicz: Ta pierwsza część była 
bardzo serio.)

Proszę się ustosunkować, Panie Senatorze, do tej 
pierwszej części.

Senator Jarosław Rusiecki:
Nie mam nic do dodania.
(Senator Jan Dobrzyński: Pięknie.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Do pierwszej części?)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Do pierwszej?)
Do pierwszej. A co do drugiej to chciałbym zapo-

mnieć, że padła w Senacie Rzeczypospolitej.

Senator Jerzy Fedorowicz: 
Przepraszam bardzo, to pytanie, które zadałem, 

miało może lżejszą formę, niemniej było to bardzo 
poważne pytanie. I chcę powiedzieć, że mogę udo-
kumentować, że zwracają się do mnie młodzi lu-
dzie, studenci, którzy grywają w tych bitwach pod 
Grunwaldem i innych rekonstrukcjach, i rzeczywi-
ście są tym zainteresowani. I oni zadają pytanie, czy 
dostaną żołd, czy nie. Ja też chcę to wiedzieć, bo nie 
byłem na posiedzeniu komisji, więc bardzo proszę 
o odpowiedź na to pytanie. No, sorry.

(Senator Jan Dobrzyński: Nie na temat, Panie 
Marszałku.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Zgodziliśmy się wszyscy, że zadał pan senator 

pytanie o formie i treści, nazwijmy to, żartobliwej 
– i to jest bardzo łaskawa ocena. Jeżeli zaś pyta pan 
o żołd, to jest to oczywiście pytanie w pełni zasadne.

Bardzo proszę, Panie Senatorze, o odpowiedź na 
to pytanie.

Senator Jarosław Rusiecki:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Chciałbym, 

żebyś pan miał świadomość, gdy pan zadaje pytanie, 
że nie jest pan w teatrze, tylko jest pan w Senacie 
Rzeczypospolitej. To po pierwsze.

Po drugie, mówiłem w sprawozdaniu, opisując 
treść ustawy, że ustawa tę materię reguluje. Żołnierz, 
który będzie służył w obronie terytorialnej, comie-
sięcznie będzie otrzymywał dodatek do uposażenia 
zasadniczego z tytułu pełnionej służby, jak również 
będzie otrzymywał dodatek za pozostawanie w dys-
pozycji.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Panie Senatorze, zapewniam, że ta kwota padła 

w sprawozdaniu.

sytuacjach wynikających ze zdarzeń losowych w po-
szczególnych jednostkach samorządu terytorialnego. 
I ja tylko do tego się odniosłem. Nie byłem na posie-
dzeniu komisji, bo nie jestem jej członkiem.

Panie Marszałku, dziękuję za czytanie w moich 
myślach, bo to właśnie chciałem zaproponować. To 
samo pytanie zadam przedstawicielowi ministerstwa.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dobrze.
Następne pytanie zada pan senator Fedorowicz. 

Pobudka! (Wesołość na sali)

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Marszałku! Panie Senatorze Sprawozdawco! 

Przede wszystkim pozwolę sobie się nie zgodzić z pań-
ską odpowiedzią na pytanie pani senator Zdrojewskiej 
dotyczące tego zapisu, którego tu nie ma – zapisu, że 
wojska te nie mogą być użyte przeciwko obywatelom. 
Ten zapis, który tu widzimy, jest dosyć niebezpieczny. 
Mianowicie mówi on, że mogą być one użyte w ra-
mach jakiejś pomocy administracji publicznej. No, 
wyobraźmy sobie, że jest jakaś poważna demonstracja, 
np. w kopalni. Nie raz widzieliśmy takie demonstracje, 
bo często przeciwko nam demonstrowano. To powinno 
być jednak ustalone, to powinno być tu zapisane. Tak 
mi się wydaje. Gdyby pan zechciał to skomentować 
w odpowiedzi, byłbym bardzo wdzięczny.

Ale mam też drugie pytanie. Ono dotyczy moich 
wyborców, którzy chcieliby się zapisać do tej Obrony 
Terytorialnej. Przeważnie to są nieudani aktorzy, któ-
rzy występują w tych rekonstrukcjach bitew.

(Senator Jan Dobrzyński: Nierobów nie przyjmu-
jemy.) (Wesołość na sali)

Jaką oni będą dostawali kasę? Jaki będą mieli 
żołd? Czy oni będą…

(Rozmowy na sali)
Ja jestem udanym aktorem. Proszę zajrzeć do en-

cyklopedii.
No, moje pytanie dotyczy tego, czy oni będą sko-

szarowani. Bo ci chłopcy nie wiedzą, czy będą mogli 
sobie kobiety przyprowadzać, czy to będzie takie 
normalne wojsko. Bo jak ja za komuny odsługiwałem 
wojsko, to dostaliśmy onuce i drewniane karabiny.

(Senator Jan Dobrzyński: Panie Marszałku, co 
to jest?)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Panie Senatorze, zachęcam do zadawania poważ-

nych pytań. Z całą sympatią do pana, Panie Senatorze, 
uchylam to pytanie jako niegodne tej Izby.
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Panie Senatorze, rozpocznę może od odpowie-
dzi na drugie pytanie. Pan minister z pewnością to 
uszczegółowi, ale nie ma czegoś takiego jak zbioro-
we przyjmowanie do Wojsk Obrony Terytorialnej. 
To będzie indywidualna decyzja każdego kandydata 
o wstąpieniu do Wojsk Obrony Terytorialnej.

Co do pierwszego… Taki projekt proponujemy 
Wysokiej Izbie i uważamy, że ze wszech miar słuszne 
jest równorzędne podporządkowanie wszystkich trzech 
rodzajów… trzech dowództw ministrowi obrony naro-
dowej, który wykonuje zadania na bieżąco. A zwierzch-
nikiem Sił Zbrojnych jest prezydent Rzeczypospolitej. 
Taki jest zapis w konstytucji i nic nie zostało uronione.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Pan senator Sługocki. Proszę o pytanie.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, ja mam pytanie 

dotyczące finansów. Czy w skutkach oceny tejże regu-
lacji zapisano jakąś konkretną kwotę – jeszcze na ten 
rok czy na przyszły – związaną z potrzebą utrzymania 
wsparcia? Chodzi chociażby o koszty tych przeszko-
leń, o które wcześniej pytałem, dla Wojsk Obrony 
Terytorialnej. Czy państwo o tym rozmawialiście? 
Czy były brane pod uwagę skutki finansowe regulacji? 
Jaki to jest budżet, jeżeli jakikolwiek jest, w tym roku 
czy też przyszłym? To jest pierwsze pytanie.

I drugie, Panie Senatorze… To budzi mój nie-
pokój, mówię o projekcie rozporządzenia ministra 
obrony narodowej. Jest katalog osób, które, chcąc 
się zapisać do Wojsk Obrony Terytorialnej, muszą 
przedstawić oryginały lub kopie świadectwa ukoń-
czenia – cytuję – gimnazjum, szkoły ponadgim-
nazjalnej lub dyplomu ukończenia studiów. Przed 
chwilą Sejm zmienił system edukacji, nie mamy 
już gimnazjów – oczywiście jeszcze my będziemy 
nad tym procedować… Jak rozumiem, ten projekt 
rozporządzenia natychmiast zostanie zmieniony 
i zostanie wpisana szkoła podstawowa. Czy dobrze 
interpretuję i niejako wyprzedzająco zauważam ten 
problem? Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę. Ja tylko informuję, że zapisanych 

do zadawania pytań jest 12 osób.

Senator Jarosław Rusiecki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, jeśli chodzi o pierwsze pytanie… 

Ta kwestia była przedmiotem zapytania na posiedze-

Senator Jerzy Fedorowicz:

Przepraszam bardzo, ale jednak muszę odnieść 
się do słów pana senatora, które są dla mnie bardzo 
niesprawiedliwe i krzywdzące. Otóż teatr, Panie 
Senatorze, to jest bardzo poważna instytucja i warto 
czasem przeczytać Sofoklesa albo Szekspira. I na-
wet jeżeli pozwalam sobie wprowadzić pewien ro-
dzaj lżejszego języka do Senatu – choćby pan nie 
wiem jak, mimo że się znamy tyle lat i wie pan, jak 
ja pracuję… – to jednak w środku mojej wypowiedzi 
zawarta jest bardzo poważna treść. Dobrze? I proszę 
łaskawie nie używać… Bo ja nawet nie wiem, kim 
pan jest z zawodu, żebym mógł panu odpowiedzieć. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Nie kontynuujmy tego wątku, wróćmy do meri-

tum.
Pan senator Komarnicki. Proszę o pytanie.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, ustawa w tej for-

mie stworzy niemal odrębny byt militarny. Trzeba 
powiedzieć, że ten byt będzie stworzony za 1,5 miliar-
da zł rocznie. Jest to ogromna suma. I będziemy mieli 
taką obronę terytorialną, która formalnie nie podlega 
dowódcy generalnemu na czas pokoju oraz dowódcy 
operacyjnemu na czas działań wojennych. Dlaczego 
obrona terytorialna, Panie Senatorze Sprawozdawco, 
nie podlega dowódcy generalnemu i ministrowi jak 
wojsko? Doczytałem w ustawie, że dowódca opera-
cyjny czy dowódca obrony może wyrazić zgodę na 
przemieszczenie się tych wojsk, ale myślę, że niepo-
trzebne są te rozwiązania pośrednie, bo gdyby pod-
porządkowano, tak jak to powinno mieć miejsce…

I drugie pytanie, Panie Senatorze. Według usta-
wy pierwszeństwo wstąpienia do Wojsk Obrony 
Terytorialnej mają tzw. jednostki strzeleckie, ale 
niektóre z nich, np. jednostka strzelecka z Krakowa 
nr 2039… Uwaga: w jej skład wchodzą członkowie 
Falangi oraz działacze prorosyjskiej partii Zmiana. 
Czy to jest prawda? Jeżeli pan mi nie odpowie, to, 
Panie Marszałku, skieruję to pytanie do ministra. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jarosław Rusiecki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
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chciałbym zapytać o rzecz trochę z tym związaną. 
Mianowicie słychać coraz częściej głosy o reformie 
systemu dowodzenia, że taka reforma systemu do-
wodzenia będzie przeprowadzona. W związku z tym 
chciałbym zapytać, czy to podporządkowanie Wojsk 
Obrony Terytorialnej ministrowi obrony narodowej 
jest rozwiązaniem czasowym i po reformie systemu 
dowodzenia Wojska Obrony Terytorialnej znajdą się, 
jeśli chodzi o dowództwo, w tym nowym systemie, 
czy też po przeprowadzonej reformie systemu dowo-
dzenia nadal będą podlegały bezpośrednio ministrowi 
obrony narodowej. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Senator Jarosław Rusiecki:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, idąc za głosem doradczym pana 

senatora Czarnobaja, którego nie ma w tej chwili, 
odpowiem w ten sposób, że kwestia zmiany zasad, 
oczywiście ustawowej, kierowania polskimi Siłami 
Zbrojnymi jest w przedmiocie zainteresowania 
Ministerstwa Obrony Narodowej, a także dowództwa 
armii, i w odpowiednim czasie zostanie to przedsta-
wione tak, aby te formułę udoskonalić. Wtedy będzie-
my się na ten temat wypowiadać.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Ja może przeczytam nazwiska 4 kolejnych osób, 

które zgłosiły się do zadawania pytań: pani marszałek 
Sztark, pan senator Wcisła, pan senator Dowhan i pan 
senator Rybicki.

(Senator Waldemar Sługocki: Senator Dowhan 
rezygnuje.)

Dobrze.
(Senator Maciej Grubski: Panie Marszałku, a ja? 

To już drugi raz.)
Ja czytam w tej kolejności, w jakiej mam to zapi-

sane, a zapisanych jest teraz 14 osób.
W tej chwili pani marszałek Sztark. Proszę o py-

tanie.

Senator Grażyna Sztark:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Zanim zadam pytanie panu senatorowi spra-

wozdawcy, chciałabym poprosić jednak o udzie-
lenie odpowiedzi na wcześniejsze pytanie. Wrócę 
do pytania, które zadała pani senator Zdrojewska. 

niu komisji. Odpowiedź pana ministra była nastę-
pująca: do 2019 r., gdy nastąpi zakończenie naboru 
i formowania wszystkich brygad na terenie kraju, 
których ma być 17, w każdym województwie 1, z wy-
jątkiem województwa mazowieckiego, gdzie będą 2 
brygady, na ten cel, na uposażenie, na wyposażenie 
i uzbrojenie żołnierzy i Wojsk Obrony Terytorialnej 
przewiduje się wydatkowanie 3 miliardów 600 milio-
nów zł, i ta kwota nie uszczupli wydatków przezna-
czanych na wojska operacyjne.

Jeśli chodzi o to drugie zagadnienie, to oczywiście 
projekt, który w tej chwili proceduje Sejm, odnośnie 
do polskiej edukacji, musi uwzględniać aktualny stan 
prawny… Żołnierz w korpusie szeregowym powi-
nien mieć, że tak powiem, naj… wykształcenie, no, 
obecnie gimnazjalne, a w przyszłości – ukończoną 
ósmą klasę, w korpusie podoficerskim – ukończo-
ną szkołę średnią, a w korpusie oficerskim – studia, 
szkołę wyższą.

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

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, czy są jakieś ograni-

czenia w możliwości wstąpienia do Wojsk Obrony 
Terytorialnej przez osoby, które obok obywatelstwa 
polskiego mają obywatelstwo innego kraju?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o odpowiedź.

Senator Jarosław Rusiecki:
Panie Marszałku, Panie Senatorze, ustawa prze-

widuje, jaki jest katalog… Oczywiście obywatelstwo 
to jest sprawa kluczowa, wykształcenie, wiedza, stan 
zdrowia to są te podstawowe sprawy, niekaralność, 
tego typu obostrzenia.

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

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, burzliwą dyskusję wywo-

łuje kwestia podporządkowania Wojsk Obrony 
Terytorialnej bezpośrednio ministrowi obrony. Ja 

(senator J. Rusiecki)
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(senator G. Sztark) Panie Marszałku! Pani Senator! Nigdy nie pozwo-
liłbym sobie, nie dlatego, że jestem senatorem, ale 
dlatego, że jestem kulturalnym, dobrze wychowanym 
człowiekiem, na podnoszenie głosu, krzyk lub kiero-
wanie jakichkolwiek obelg w kierunku państwa czy 
pani senator. Ja tylko próbuję państwu uświadomić 
wagę tej zmiany, która jest wprowadzana.

Jej głównym celem, powtórzę to jeszcze raz, jest 
poprawa bezpieczeństwa państwa polskiego. A je-
śli chodzi o zakres, o który pani senator pytała – 
przywołam tu to, co powiedziałem wcześniej – ni-
gdzie, w żadnym miejscu w ustawie takie kwestie 
nie są podnoszone, nie ma więc żadnego zagrożenia. 
Pozwolę sobie w całości przeczytać komunikat wy-
dany specjalnie w tej sprawie przez Ministerstwo 
Obrony Narodowej 17 listopada: „W związku z rozpo-
wszechnianymi przez część mediów nieprawdziwymi 
informacjami jakoby «żołnierze OT mieliby zwalczać 
niepokoje społeczne»” – to jest cytat z tych mediów 
– „a wojska OT były szczególnie podporządkowane 
ministrowi obrony narodowej informuję, że zgod-
nie z procedowanym projektem nowelizacji ustawy 
o powszechnym obowiązku obrony, na mocy którego 
utworzone będą Wojska Obrony Terytorialnej, tego 
typu zadania w żadnym wypadku nie będą przypi-
sane wojskom OT”.

(Senator Jan Dobrzyński: Co tu jeszcze dodać?)
Wszystko na ten temat.

Senator Grażyna Sztark:

Panie Senatorze, tylko słowo. Czy nie można było-
by tego zawrzeć w art. 3 w pkcie 2a? Czy nie można 
po prostu zawrzeć tego w taki sposób, żeby nikomu 
nigdy nie przyszło do głowy, czy to w dalekiej przy-
szłości, czy… Dziękuję bardzo.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie ma tego…)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Jak tego nie ma, to 

ktoś może wydać rozkaz, taka jest prawda.)
(Senator Grażyna Sztark: Stan wojenny też był 

zapisany w konstytucji niestety.)
(Senator Jan Dobrzyński: Szanowna Pani Senator, 

stan wojenny…)
Przepraszam…
(Senator Jan Dobrzyński: …został wprowadzony 

wbrew prawu PRL. Tak że jeżeli ktoś chce…)
Szanowni Państwo, przepraszam.
(Senator Jan Dobrzyński: …użyć wojska, to go 

użyje, nawet jak będą zapisy…)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Czyli że będzie wy-

korzystywany…)

Ono jest ważne i chyba lepiej nie kwestionować 
sposobu zadawania pytań. Ono jest szczególnie 
ważne w przypadku tej ustawy. Otóż niech pan 
spojrzy na art. 3 pkt 2a, który stanowi, że Siły 
Zbrojne realizują zadania konstytucyjne w zakre-
sie ochrony niepodległości państwa, niepodzielno-
ści jego terytorium oraz zapewnienia bezpieczeń-
stwa i nienaruszalności jego granic, mają prawo 
do stosowania środków przymusu bezpośredniego, 
użycia broni i innego uzbrojenia z uwzględnie-
niem konieczności itd., itd., w celu wykonania 
tych zadań w sposób adekwatny do zagrożenia 
oraz w granicach zasad określonych, wiążących 
Rzeczpospolitą Polską, w ratyfikowanych umo-
wach międzynarodowych oraz międzynarodowym 
prawie zwyczajowym.

(Senator Jan Dobrzyński: Pani marszałek prze-
spała…)

W związku z tym ja zadam takie pytanie. Czy 
zadania antykryzysowe Wojsk Obrony Terytorialnej, 
m.in. zadania ujęte w tym artykule, oznaczają wy-
korzystanie tej formacji tylko w czasie wojny i kry-
zysu, czy także w innym czasie? Powiem wprost, 
na pewno się pan obrazi, uniesie i zacznie na mnie 
krzyczeć…

(Senator Jarosław Rusiecki: Ależ, Pani Senator…)
…ale ja jestem przyzwyczajona.
(Senator Jan Dobrzyński: Kto by śmiał?)
Otóż jestem na tyle dorosła, że pamiętam pewne 

zdarzenia. Zbliżają się straszne rocznice w naszej 
historii, 16 i 17 grudnia, kiedy to wojsko strzelało do 
robotników. A po was przyjdzie inna zmiana, może 
znacznie gorsza. Ja mam prawo się tego obawiać, 
pamiętając o historii. Chodzi o to, żeby tak stanowić 
zapisy, żeby żadna władza nie miała prawa interpre-
tować tego na swój sposób i żeby historia nie stała się 
powodem do tego, że może się komuś…

(Głos z sali: …Że polski żołnierz stanie…)
Tak, żeby nie było tak, że polski żołnierz może 

ponownie stanąć przeciwko polskiemu obywatelowi. 
Nie mówię o 13 grudnia, bo wówczas chociaż wpro-
wadzono stan wojenny, ale były takie daty w naszej 
historii. I proszę nie kpić z nas, nie drwić i nie mówić 
o totalnej opozycji, dlatego że nasze słowa wyni-
kają tylko i wyłącznie z troski o naszą przyszłość. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Jarosław Rusiecki:
Dziękuję bardzo.
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(wicemarszałek G. Czelej) rozwojowych wspomnianych wojsk. Jak to jest? Czy 
są takie plany? Czy aerokluby brane są pod uwagę, 
jeżeli chodzi o wykorzystanie przez Wojska Obrony 
Terytorialnej? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Jarosław Rusiecki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, co do preferencji, to jeszcze raz 

odpowiadam: te preferencje dotyczą każdego indywi-
dualnego ochotnika. Nie ma tutaj… Decyzja będzie 
indywidualna, po zgłoszeniu się ochotniczo kandy-
data będącego członkiem jakiejś organizacji pozarzą-
dowej, która ma charakter proobronny. Organizacja 
proobronna to jest taka organizacja, która ma podpi-
saną umowę o współpracy z Ministerstwem Obrony 
Narodowej i wypełnia wymogi statutowe w zakre-
sie współpracy. Każdorazowo będzie to indywidu-
alna decyzja o włączeniu tego ochotnika do służby 
w Wojskach Oborny Terytorialnej.

Kwestia lokalizacji. Podstawy budowania struk-
tury Wojsk Obrony Terytorialnej… W powiecie to 
jest kompania, w województwie – brygada, a jeszcze 
na terenie województwa będą formowane bataliony, 
które będą w celach szkoleniowych skupiały kom-
panie z powiatów na określonym obszarze. Jeszcze 
raz powtórzę to, co wynika z pewnej prawidłowości. 
Jakbyście się państwo przyjrzeli obecnemu rozloko-
waniu sił operacyjnych w kraju, tobyście państwo 
zobaczyli, że właśnie koncentracja Wojsk Obrony 
Terytorialnej w większym stopniu w województwach 
we wschodniej części kraju, a szczególnie, jak po-
wiedział w czasie posiedzenia komisji pan minister 
Antoni Macierewicz, w tej części północno-wschod-
niej kraju, ma na celu wsparcie wojsk operacyjnych 
i poprawę bezpieczeństwa państwa polskiego.

Jeśli chodzi o aerokluby, to jest to sprawa szcze-
gółowa. Nie chcę tutaj… Uczestniczyłem w wielu 
konferencjach, te kwestie były tam podejmowane, 
ale to jest kwestia, do której powinni odnieść się, że 
tak powiem, wykonawcy ustawy, pan minister, i tutaj 
odsyłałbym do jego odpowiedzi.

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

Senator Maciej Grubski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Sprawozdawco, my dzisiaj na 

rynku zapotrzebowania na – tak to powiem – do-

Jesteśmy co prawda w trakcie dyskusji, ale ona 
ma inną formę.

Pan senator, bardzo proszę.

Senator Jarosław Rusiecki:
Panie Marszałku, ja nie chcę komentować… 

Szanowni Państwo, wy macie że tak powiem, taką 
myśl przewodnią, żeby drążyć wspomnianą sprawę. 
Ja powiedziałem to, co powiedziałem. Ani w usta-
wie, ani w tym komunikacie… Komunikat jest jasny. 
Krótka sprawa. Koniec.

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

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Senatorze, tworzenie Wojsk Obrony 

Terytorialnej prowokuje, jak wykazał przypadek se-
natora Jerzego Fedorowicza, trochę do żartów albo 
i do obaw. I nie wiem, czy traktować to pytanie jako 
żartobliwą prowokację, czy jako obawę. Ale preferen-
cje do tego, żeby zostać żołnierzem Wojsk Obrony 
Terytorialnej… W preferencjach jest napisane, że 
członkowie proobronnych organizacji pozarządo-
wych… Ja dokładnie nie wiem, co to jest proobronna 
organizacja samorządowa, ale grupa rekonstrukcyj-
na… Jak patrzę na te różne preferencje, które będą po-
wodowały, że łatwiej będzie można zostać żołnierzem 
obrony terytorialnej, to widzę, że tam są takie same 
założenia jak właśnie w odniesieniu do wielu grup 
rekonstrukcyjnych. Oni dbają o swoją sprawność, 
o umiejętność posługiwania się bronią. Czy grupy 
rekonstrukcyjne – pytam już całkiem poważnie – 
mogą liczyć na to, że ich członkowie będą korzystali 
z tych preferencji, jeżeli chodzi o tworzenie Wojsk 
Obrony Terytorialnej?

Drugie pytanie. Wojska Obrony Terytorialnej 
mają współpracować z polskimi Siłami Zbrojnymi. 
Wiadomo, że Siły Zbrojne mają swoje zadania, które 
związane są z obroną polskich granic, głównie gra-
nic wschodnich i flanki wschodniej. Czy lokalizacja 
oddziałów Wojsk Obrony Terytorialnej będzie zatem 
korelowała z lokalizacją koszar sił zbrojnych, czy 
na flance wschodniej będzie więcej Wojsk Obrony 
Terytorialnej niż w innym obszarze kraju? Bo ta-
kie plany już są, pan mówił o lokalizacjach np. na 
Mazowszu.

I trzecie pytanie, jeśli można. Pojawiały się już 
takie wypowiedzi, że aerokluby, które też pełnią 
pewne funkcje, będą w jakiś sposób ujęte w planach 
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(senator M. Grubski) Ja nie chcę nikogo tutaj poniżać, ale… Nawet 
w kategorii D mogą być wybitni informatycy, wybitni 
specjaliści w jakiejś dziedzinie, którzy mogą znaleźć 
sobie miejsce w Wojskach Obrony Terytorialnej, co 
nie zmienia faktu, że taka służba oznacza pewien 
wysiłek.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję.
Panie Senatorze Sprawozdawco, wracam do stan-

dardów NATO i rozwiązań, jakie państwa członkow-
skie NATO stosują w zakresie kierowania rodzajami 
sił zbrojnych. W jakim państwie członku NATO – 
poza Stanami Zjednoczonymi, które trudno porów-
nywać do Polski – wprowadzono obronę terytorialną 
jako osobny rodzaj sił zbrojnych? Wiem, że w Europie 
Finlandia i Szwajcaria mają podobne rozwiązania, ale 
mnie chodzi o państwa członkowskie NATO. W ja-
kim państwie członkowskim NATO wprowadzono 
podobne rozwiązanie, jakie wprowadza ta ustawa, 
o której dzisiaj rozmawiamy?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Jarosław Rusiecki:
Panie Marszałku, Panie Senatorze, nie było to 

przedmiotem obrad komisji. Z kolei wiedza, in-
formacje są czerpane, pochodzą z różnych bardzo 
ciekawych doświadczeń. Wspomniał pan o Stanach 
Zjednoczonych, wspomniał pan o Szwajcarii, o kra-
jach skandynawskich. Bardzo ciekawe doświadcze-
nia, jak myślę, przekazali nam na spotkaniu jeszcze 
w ubiegłym roku przedstawiciele z komisji obrony 
narodowej Estonii i Wielkiej Brytanii. Myślę, że sku-
pienie tych doświadczeń i tworzenie Wojsk Obrony 
Terytorialnej w nowym wymiarze, wymiarze XXI 
wieku, jako nowy rodzaj sił zbrojnych, może tylko 
wzmocnić polską armię i polskie bezpieczeństwo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan marszałek Borusewicz, proszę o pytanie.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze Sprawozdawco, proszę mi po-

wiedzieć… Już, już, przepraszam… Proszę mi po-

bry materiał do służb mamy konkurencję. Mamy 
Policję, która drenuje rynek, mamy straż pożarną, 
która drenuje rynek, mamy różnego rodzaju inne służ-
by. Co roku kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy ludzi 
jest sprawdzanych pod względem zdrowotnym i pod 
względem fizycznym. W jakim kierunku zmierza 
zapis dopuszczający do tego, aby w Wojskach Obrony 
Terytorialnej służyły osoby z kategorią D? W peerelu 
osoby z kategorią D prześmiewczo było uznawane za 
osoby do… czegoś tam – niesprawne fizycznie, nie-
sprawne w ogóle. Dzisiaj te osoby według mnie będą 
ułomne w trojaki sposób: będą ułomne z jakiegoś 
powodu zdrowotnie, będą ułomne być może fizycz-
nie, będą miały gorszą kondycję fizyczną, ale będą 
ułomne również prawnie, dlatego że ustawa przewi-
duje sytuację, w której po 3 latach odbywania służby 
w Wojskach Obrony Terytorialnej można aspirować 
do armii zawodowej. One nie będą mogły tego zrobić, 
bo armia zawodowa ludzi z tą kategorią nie bierze 
pod uwagę. Jak pan senator ocenia tę sytuację? Czy 
to jest dobry zapis w ustawie?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Senator Jarosław Rusiecki:

Panie Marszałku, Panie Senatorze, oczywiście to 
jest raczej temat na rozmowę prywatną, bo w czasie 
debaty na posiedzeniu komisji o tym nie rozmawia-
liśmy. Ale gdybyście państwo wnikliwie prześledzili 
materiały, które są związane z przygotowaniem tej 
ustawy, to musielibyście państwo mieć taką wiedzę, 
że w Polsce w różnych organizacjach, które – ujmę 
to tak szeroko – krzewią myśl proobroną, jest ok. 600 
tysięcy osób. O tym właściwie mówiliśmy, o tym, jaki 
jest zakres zainteresowań, w jakich środowiskach 
może być zainteresowanie. Tak więc to są organizacje 
proobronne, ochotnicze straże pożarne, związki my-
śliwych, służba ochrony kolei, straż leśna. To środo-
wisko, w którym są takie predyspozycje, jest bardzo 
szerokie, co nie zmienia faktu, że selekcja będzie 
dość wnikliwa. Gdy rozmawiałem z kandydatami, 
którzy rozpoczęli kurs oficerski we wrześniu tego 
roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych 
we Wrocławiu… Proszę mi wierzyć, selekcja na te 150 
miejsc, które było przygotowane w tym celu, była, 
powiedziałbym, bardzo rygorystyczna. Z kolei usta-
wa rzeczywiście przewiduje, że w Wojskach Obrony 
Terytorialnej będą się mogli znaleźć żołnierze, którzy 
mają tzw. kategorię D.

(Senator Mieczysław Augustyn: Do kategorii D…)
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(senator B. Borusewicz) Nie było też przedmiotem…
(Senator Bogdan Borusewicz: Rozumiem. Ono ma 

zakres podstawowy, jeżeli chodzi o tę ustawę. To nie 
jest przepis wykonawczy. Dobrze, zadam to pytanie 
panu ministrowi.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję.
Pani senator Borys-Damięcka, proszę o pytanie.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Dziękuję bardzo.
Skoro już ta ustawa podporządkowuje czy ma 

podporządkować bezpośrednio Wojska Obrony 
Terytorialnej ministrowi obrony narodowej, to rów-
nie dobrze można domniemywać, że pan minister 
obrony przy swoim temperamencie może również 
chcieć dowodzić tymi siłami, które mu przysługują. 
Czy państwo zastanawialiście się nad tym, że jeżeli 
wybrałby taki wariant, a pozwala mu na to przepis 
z 1995 r… Czy można pana ministra Macierewicza 
uznać przede wszystkim za profesjonalnego dowódcę 
z odpowiednim stażem? I jaki stopień pan minister 
Macierewicz posiada? Bo chyba dla tego rodzaju sił 
zbrojnych nie jest wszystko jedno, czy dowodzi nimi 
kapral, podporucznik, podchorąży czy wielogwiazd-
kowy generał. Dziękuję.

(Senator Jan Dobrzyński: Śmieszne.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę bardzo.

Senator Jarosław Rusiecki:
Panie Marszałku! Pani Senator! Jeszcze raz, dla 

pewności. Art. 134 ust. 2 konstytucji: „W czasie poko-
ju Prezydent Rzeczypospolitej sprawuje zwierzchnic-
two nad Siłami Zbrojnymi za pośrednictwem Ministra 
Obrony Narodowej”. Nie mam nic więcej do dodania.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ale przepra-
szam bardzo. Mogę?)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Ale równocześnie mamy zapis z 1995 r. mówiący 

o tym, że rezygnując z uprawnień do kierowania, 
które ma przyznane minister obrony narodowej… że 
może zrezygnować z urzędu ministra obrony narodo-
wej i być dowódcą.

wiedzieć, dlaczego wprowadza się zmianę w art. 65 
obecnej ustawy, która luzuje, a w zasadzie likwi-
duje ograniczenia co do przynależności żołnierzy 
czynnej służby wojskowej do stowarzyszeń i innych 
organizacji działających poza wojskiem. Dotychczas 
taka sytuacja mogła wystąpić tylko za zezwoleniem 
przełożonego o uprawnieniach co najmniej dowódcy 
pułku, a ta zmiana powoduje, że wystarczy poinfor-
mowanie o tym, że chce się należeć do takiej orga-
nizacji, stowarzyszeń czy stowarzyszenia, i w nich 
działać. Czym to jest spowodowane? To po pierwsze. 
I po drugie, czy to obejmie nie tylko żołnierzy obrony 
terytorialnej, ale wszystkich żołnierzy, także kadrę 
wojskową.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Jarosław Rusiecki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku, ten zapis rzeczywiście luzuje 

ograniczenia co do możliwości przynależenia do sto-
warzyszeń, natomiast jednoznacznie nie pozwala na 
przynależność partyjną. Tak ten zapis wygląda. Nie 
było szerszej dyskusji na ten temat.

Senator Bogdan Borusewicz:
Nie było dyskusji. Rozumiem, że pan nie jest 

w stanie odpowiedzieć na pytanie co do tej kwestii.
A proszę mi powiedzieć – mam jeszcze jedno py-

tanie – co oznacza „przeciwdziałanie zagrożeniu bez-
pieczeństwa państwa, jeżeli jest to niezbędne do wy-
konywania zadań Sił Zbrojnych i roli Wojsk Obrony 
Terytorialnej w tym zakresie”? Chcę zwrócić uwagę, 
że nie jest to realizacja zadań z zakresu zarządzania 
kryzysowego, ponieważ to zadanie jest przewidziane 
w osobnym punkcie. Co się kryje w art. 60 ust. 8aa 
pkcie 3, który mówi, że wojska są powołane także 
w celu przeciwdziałania zagrożeniu bezpieczeństwa 
państwa?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Jarosław Rusiecki:
Panie Marszałku, to pytanie ma zakres wykonaw-

czy. Odsyłam z tym pytaniem do pana ministra.
(Senator Bogdan Borusewicz: Chcę zwrócić uwa-

gę, że to pytanie…)
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(Senator Jan Dobrzyński: …jest podporucznikiem, 
bo skończył studia.)

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo proszę 
o ciszę. Pani senator ma prawo zadać pytanie.)

(Senator Jarosław Rusiecki: A ja mam prawo od-
powiedzieć tak, jak potrafię odpowiedzieć.)

W tej sytuacji proszę, żeby to pytanie było prze-
kierowane do przedstawiciela Ministerstwa Obrony 
Narodowej. Mam nadzieję, że…

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dobrze, Pani Senator. Za chwilę będziecie pań-

stwo mogli zadawać pytania przedstawicielowi rządu.
To, jak rozumiem, nie było tematem posiedzenia 

komisji.
Pan senator Florek, proszę o pytanie.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję.
Panie Senatorze, jaki jest cel tworzenia Wojsk 

Obrony Terytorialnej? Powiedział pan, że poprawa 
bezpieczeństwa państwa polskiego. No i świetnie. Ale 
jest to bardzo szerokie pojęcie. Możemy tu pewnie 
włożyć wszytko.

(Senator Jarosław Rusiecki: Bardzo konkretne, 
tak bym to określił.)

Tak, poprawa bezpieczeństwa państwa polskiego.
Potem wymienił pan zdarzenia losowe. To może 

być powódź, trzęsienie ziemi czy jakiś inny kata-
klizm. Ja panu mówiłem, że w takich sytuacjach 
nie potrzebujemy oddzielnego rodzaju sił zbrojnych. 
Mamy ustawę o zarządzaniu kryzysowym, mamy 
rządowe centrum zarzadzania kryzysowego, centra 
wojewódzkie i gminne. Do tej pory współpraca w tym 
zakresie była dobrze zorganizowana. Tam są przed-
stawiciele Policji, odpowiedni komendanci, głównie 
wojewódzcy, i przedstawiciele Państwowej Straży 
Pożarnej. Myślę, że oni sobie z tym wszystkim radzili 
bez problemu. Można myśleć ewentualnie o dosko-
naleniu tego sytemu.

Moje pytanie będzie następujące. Jakie będzie 
wyposażenie żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej 
po 16 dniach szkolenia? Czy on będzie miał broń? 
Pytam, bo 16 dni szkolenia to jest naprawdę bardzo 
mało czasu. Jak on będzie wyposażony? Będzie miał 
mundur i karabin? To będzie 50 tysięcy ludzi, a my 
mamy ich w jakiś sposób wyposażyć. A jeszcze jest 
mowa o służbie rotacyjnej i służbie dyspozycyjnej. 
Czy będą tam jakieś różnice w zakresie wyposażenia, 
czy też fakt, czy będzie się w służbie dyspozycyjnej, 
czy rotacyjnej, nie będzie miał najmniejszego zna-
czenia? To będzie tylko 16 dni szkolenia. W związku 
z tym pytanie, w co taki żołnierz będzie wyposażony, 
jest, moim zdaniem, bardzo ważne, istotne. Czy na ten 
temat była mowa na posiedzeniu komisji? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Może się pan senator do tego odnieść?
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Jeżeli pan 

senator nie jest w stanie w pełni na moje pytanie od-
powiedzieć, to ja bym prosiła o zwrot… o przekiero-
wanie tego pytania do przedstawiciela Ministerstwa 
Obrony Narodowej.)

Proszę bardzo.

Senator Jarosław Rusiecki:
Nie mam nic do dodania, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dobrze, to, Pani Senator, proszę to pytanie za-

dać…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Na część mo-

ich pytań pan nie odpowiedział. Jaki stopień posiada 
pan minister Macierewicz? Tego pan nie jest w sta-
nie…)

Przepraszam, ale to nie jest tematem…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: …posiedzenia 

komisji.)
…tej ustawy.
(Senator Barbara Zdrojewska: Nie, jest tematem, 

bo…)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ale jest zwią-

zane z funkcją ministra obrony narodowej i z tym, że 
staje się bezpośrednim przełożonym tak wielkich, 
wielotysięcznych Wojsk Obrony Terytorialnej. Chyba 
pan minister Macierewicz swego czasu odbywał jakąś 
służbę wojskową i posiada jakiś stopień.)

(Senator Maciej Łuczak: Jest generałem. I co?)
Bardzo proszę.

Senator Jarosław Rusiecki:
Panie Marszałku! Pani Senator!
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Może to jest 

tajemnica wojskowa.)
Nie chciałbym być złośliwy i opowiadać o ludz-

kich temperamentach, ale zapis konstytucyjny jest 
bardzo jasny. Nie sprowadzałbym tego wszystkiego 
do tego rodzaju pytania. Utworzenie nowego rodzaju 
sił zbrojnych, jeszcze raz powiadam, odnosząc się do 
otaczającej rzeczywistości, jest bardzo ważnym wy-
zwaniem, którego celem jest troska o bezpieczeństwo 
państwa polskiego.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Przepraszam bardzo. Moje pytanie również jest 

ważne…
(Senator Jan Maria Jackowski: Ale co to jest?)
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Senator Jan Dobrzyński:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Myśmy tylko troszeczkę rozmawiali na posiedze-

niu komisji, Panie Senatorze, na temat kosztów, ale 
chciałbym poznać pana opinię. Czy nie uważa pan, że 
kwota 3 miliardów zł jest zbyt niska na tak poważny 
i duży segment obrony narodowej, jakim są Wojska 
Obrony Terytorialnej? Czy nie należałoby zwiększyć 
tej kwoty?

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo proszę…)
Chciałbym jeszcze dodać, Panie Marszałku…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Tak, proszę.)
Chciałbym przypomnieć tym, którzy często 

mylą… albo też nie są zorientowani, że całe Wojsko 
Polskie jest podporządkowane ministrowi obrony 
narodowej. Oczywiście w różnych konfiguracjach, 
ale minister obrony narodowej jest jednocześnie sze-
fem wojsk polskich. Poza tym oczywiście – przy-
toczył to pan senator – jest zapis w konstytucji, 
zgodnie z którym ich zwierzchnikiem jest prezydent 
Rzeczypospolitej.

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pani Senator, bardzo proszę o ciszę. 
Bardzo proszę.

Senator Jarosław Rusiecki:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Jeśli chodzi 

o wydatkowanie na wyposażenie, na utrzymanie 
i uzbrojenie… Była informacja pana ministra i stąd 
też ta kwota 3 miliardów 600 milionów zł w ciągu 
najbliższych lat, do 2019 r. Oczywiście wszystko jest 
uzależnione od stanu budżetu, ale jest to wystarcza-
jąca kwota, żeby zorganizować, uposażyć i uzbroić 
żołnierzy bez uszczerbku dla wydatkowania pozo-
stałych kwot przeznaczonych na uzbrojenie wojsk 
operacyjnych.

Oczywiście na posiedzeniu komisji była też dys-
kusja, m.in. pan senator jest jednym z przedstawicieli 
senatorów – ja również zgłaszam taki postulat i za 
tym oręduję – którzy proponowali, aby w przyszłości 
rozważyć zwiększenie kwoty 2% PKB na moderni-
zację czy lokowanie środków w utrzymanie polskiej 
armii… Myślę, że wkrótce będziemy mieć taką dys-
kusję. Dzisiaj powiem – to informacja z Brukseli – że 
Komisja Europejska pozytywnie ustosunkowała się 
do przeznaczenia kwoty bodajże 500 milionów euro 
na prace badawczo-rozwojowe na rzecz przemysłu 
zbrojeniowego na terenie Europy. Myślę, że to też jest 
źródło, z którego polski rząd w przyszłości będzie 
mógł korzystać.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o ciszę.
Bardzo proszę o odpowiedź.

Senator Jarosław Rusiecki:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Była o tym 

mowa w czasie posiedzenia komisji – sam się nawet 
do tego odniosłem – w kontekście wydatkowania tych 
3 miliardów 600 milionów zł. Chodzi o wyposażenie 
i uzbrojenie żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej. 
Polski przemysł zbrojeniowy jest w stanie wyposażyć 
takiego żołnierza na dobrym poziomie. O szczegółach 
tego wyposażenia nie było mowy, bo na tym etapie 
być jej po prostu nie powinno.

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

Senator Robert Gaweł:
Panie Senatorze, chodzi o użycie jednostek obro-

ny terytorialnej w sytuacjach kryzysowych, klęski 
żywiołowej itd. Pójdę tutaj tropem senatora Florka. 
Jaka będzie skuteczność tych oddziałów, jeżeli chodzi 
o przywracanie porządku, np. na obszarach klęski 
żywiołowej, gdzie teoretycznie mogą się zdarzyć akty 
wandalizmu, kradzieży, rozboju itd.? To jest pierwsze 
pytanie.

Drugie dotyczy przechowywania broni. Czy jest 
już koncepcja dotycząca tego, jak ona będzie w tym 
okresie przechowywana i zabezpieczana?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Jarosław Rusiecki:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Nie rozmawia-

liśmy o tym w szczegółach. Co do jej wykorzystania, 
to mam do powiedzenia tylko to, o czym mówiliśmy 
w czasie posiedzenia komisji.

Jeśli chodzi o przechowywanie broni, to jest to 
już sprawa, powiem szczerze, wykonawcza. Jest to 
w obszarze konsultowania i dyskusji. Wiem, jak wy-
gląda sytuacja w tej chwili, ale to jest pytanie do pana 
ministra i prosiłbym, żeby pan senator był uprzejmy 
do niego skierować to pytanie.

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



149
31. posiedzenie Senatu w dniu 30 listopada 2016 r.

Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

państwa, czy wręcz przeciwnie – dezawuując roz-
wiązanie dotyczące obrony terytorialnej, w gruncie 
rzeczy prowadzi się do osłabienia zdolności obron-
nych państwa polskiego? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Jarosław Rusiecki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, co do pierwszego pytania, to rze-

czywiście ustawa przewiduje przygotowanie kalenda-
rza rocznego odbywania tej służby rotacyjnej dla… 
no, wtedy już nie kandydata, ale żołnierza Wojsk 
Obrony Terytorialnej, w porozumieniu z dowódcą 
jednostki i z pracodawcą. To tyle w kwestii pierw-
szego pytania.

A co do drugiego pytania, to już w tym momencie 
chciałbym państwu senatorom podziękować za to, że 
poziom dyskusji w Senacie jest o wiele wyższy niż 
w Sejmie. Obserwowałem obrady w Sejmie, gdy było 
czytanie projektu, był tam wtedy też pan minister 
Grabski, był pan pułkownik, i pamiętam, że poziom 
merytoryczny dyskusji był bardzo niski. Cieszyłem 
się, Szanowni Państwo, że jedna z wielkich stacji 
anglojęzycznych nie prezentowała – chociaż jej, że 
tak powiem, rdzenny język jest inny – spotów z tej 
dyskusji, bo to z pewnością nie służyłoby bezpieczeń-
stwu państwa polskiego.

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

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, ja troszczę się trochę o bezpie-

czeństwo, a ten ruch, który tu ma być wykonany, moim 
zdaniem budzi pod tym względem wątpliwości. Bo 
oto słyszymy – i zapewne na posiedzeniu komisji była 
o tym mowa – że to mają być żołnierze, którzy będą 
porządnie wyposażeni, także w najnowocześniejszą 
broń. No więc ja mam wątpliwości, czy ta broń w ko-
szarach, ale także w czasie przemieszczania się, nie 
trafi w niepowołane ręce, czy nie trafi ona w ręce 
tych, którzy mają zaburzenia psychiczne i którzy nie 
są dość zweryfikowani. Czytam tu te przepisy – na 
stronie 12 jest, owszem, mowa o tym, że ci kandydaci 
do służby, ci wojskowi Wojsk Obrony Terytorialnej 
mają być weryfikowani, ale w zakresie psychologicz-
nym tylko wtedy, kiedy będą powołani do pełnienia 
służby na stanowiskach wymagających szczególnych 
predyspozycji psychofizycznych, a w innych wypad-
kach nie. No, każdy z nas, kto przechodził taką se-

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Grubski, proszę o pytanie.

Senator Maciej Grubski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Na posiedzeniu komisji zapytałem o obłożenie 

kraju strzelnicami, bo wiadomo, że te 16 dni szkole-
nia w trakcie roku i potem kwestia rotacyjna… Raz 
w miesiącu musi się gdzieś odbywać to strzelanie. 
Pan minister wtedy odpowiedział, że nastąpił progres, 
jeżeli chodzi o zmianę liczby strzelnic. Czy mamy 
informację, ile strzelnic zostało ostatnio wyremon-
towanych, powstało czy zostało odtworzonych, jeżeli 
chodzi o stare strzelnice?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Jarosław Rusiecki:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Przewodniczący! 

Rzeczywiście w czasie posiedzenia komisji był głos 
odnośnie do stanu strzelnic. Pan minister odpowie-
dział, że w ostatnim czasie jest pewien wysiłek ze 
strony ministerstwa i że w ogóle wspiera się odtwa-
rzanie strzelnic. Myślę, że jest to szczegółowe pytanie, 
na które pan minister może odpowiedzieć obszerniej. 
Ale jest myśl o wsparciu takich inicjatyw na poziomie 
powiatów czy tego typu organizmów administracyj-
nych.

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

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mam 2 pytania, Panie Senatorze.
Pierwsze: jak to będzie z dniami wolnymi dla tych 

żołnierzy, którzy są gdzieś zatrudnieni? Bo ja rozu-
miem, że cykle szkoleniowe i zajęcia będą w syste-
mie weekendowym. Ale są też osoby, które pracują 
w weekendy. A więc jak w ich przypadku to będzie 
wyglądało od strony formalnej? Czy będzie jakieś 
zwolnienie, czy będzie jakiś ekwiwalent? Proszę, 
żeby pan rozstrzygnął odpowiedź na to pytanie.

I drugie moje pytanie. Czy nie uważa pan, że część 
pytań, które są zadawane… Czy w pańskiej ocenie 
chodzi tu o zwiększenie poziomu bezpieczeństwa 



150
31. posiedzenie Senatu w dniu 30 listopada 2016 r.

Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

(senator M. Augustyn) Senator Jarosław Rusiecki:

Panie Marszałku, Panie Senatorze, nie mam nic 
innego do dodania w tej materii.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Panie Senatorze, taka dygresja. Myślę, że duża 

część broni myśliwskiej ma parametry bardzo zbli-
żone do bojowej, myślę o sztucerach.

(Senator Jarosław Rusiecki: A czasem jest jeszcze 
bardziej precyzyjna.)

Dokładnie.
Pani senator Zdrojewska. Proszę o pytanie.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo dziękuję.
Ja chciałabym zapytać o taką sprawę. Prawo 

i Sprawiedliwość, obecny rząd np. obniża wiek eme-
rytalny, niebawem będziemy nad tym pracowali. 
Tymczasem tutaj jest zapis, zwróciłam na niego uwa-
gę, dotyczący podniesienia wieku obowiązku służby 
wojskowej z 50 do 55 lat, w przypadku podoficerów 
nawet z 60 do 66 lat, a w przypadku kobiet z 50 do 55. 
Czyli tutaj filozofia myślenia, mam wrażenie, jest tro-
chę inna. Gdyby pan senator był łaskaw… Prosiłabym 
o wyjaśnienie, jaki jest powód takich zmian. To jedno.

I drugie moje pytanie. Mogliśmy oglądać w ostat-
nim czasie w telewizji, zwłaszcza publicznej, zdjęcia 
pokazujące nabór do tych formacji, jakieś ćwiczenia, 
jakieś bieganie na poligonach, osoby stojące w kolej-
kach. Proszę mi powiedzieć, na jakiej podstawie to 
się odbywało, bo przecież jeszcze nie uchwaliliśmy 
ustawy, dopiero nad nią pracujemy.

Trzecie moje pytanie dotyczy budżetu na te dzia-
łania. Z jakich pieniędzy te czynności opisywane 
przez media publiczne są opłacane? Gdzie ubędzie 
w budżecie na ten rok i gdzie to jest zapisane? 

Byłabym wdzięczna za odpowiedzi na te pytania. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pani Senator, ja rozumiem pytanie dotyczące bu-
dżetu, bo zadaje pani pytania sprawozdawcy komisji 
na temat sprawozdania z posiedzenia komisji, a tego, 
że pyta pani o opinię na temat programu stacji tele-
wizyjnej…

Senator Barbara Zdrojewska:

Nie, nie chodzi mi o opinię. Ja tylko mówię, że 
mam nadzieję, że te stacje nie pokazują niepraw-
dy, zwłaszcza że to robi telewizja publiczna, Panie 

lekcję przed określeniem zdolności do służby, wie, 
że ona absolutnie nie gwarantuje wyselekcjonowania 
osób niezrównoważonych. A więc ja się… Armia 
zawodowa ma w tej mierze narzędzia. Ale tutaj, jak 
się wydaje, ta bramka jest otwarta szeroko. Czy pań-
stwo mówiliście na ten temat i czy uważaliście, że 
obecne zabezpieczenia są wystarczające? Bo ja chcę 
powiedzieć, że dzisiaj dostęp do palnej broni bojowej 
poza koszarami ma w Polsce zaledwie kilkaset osób. 
Tak, kilkaset osób. Spośród 215 tysięcy sztuk broni 
większość to broń myśliwska, jest też trochę broni 
sportowej, a ta bojowa to śladowe ilości. A więc skoro 
mamy dać tę broń ludziom do ręki, to czy uważa pan, 
że tego rodzaju zapisy, tego rodzaju zabezpieczenia 
są naprawdę wystarczające? Przecież ciągle czytamy 
o nieszczęściach, które dotyczą niezrównoważonych 
policjantów z bronią, niezrównoważonych wojsko-
wych z bronią… A teraz jeszcze mają dojść 53 tysiące 
ludzi z bronią palną.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jarosław Rusiecki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, doskonale rozumiem pana pre-

ambułę do tego pytania, ale jeszcze raz powiem, że 
każdy żołnierz, który będzie wypełniał zadania czy 
będzie zaangażowany do ochotniczej służby wojsko-
wej w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej, będzie 
oceniany indywidualnie, indywidualnie będzie oce-
niane jego przyjęcie.

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale na podstawie 
przepisów… Panie Marszałku…)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę, proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Przepraszam, ale na podstawie przepisów. Ja się 

odnoszę do przepisów.
(Senator Jarosław Rusiecki: Niczego innego. 

Niczego innego.)
Czy państwo ten temat rozważaliście? Czy te prze-

pisy są wystarczające, żeby zapewnić, że w wyniku 
tej indywidualnej oceny osoby niezrównoważone 
psychicznie nie dostaną broni?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.
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(senator B. Zdrojewska) Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych zorganizowano 
150 miejsc na kursie oficerskim dla cywilów, którzy 
ukończyli wyższe studia, jak również dla żołnierzy 
zawodowych. Tam odbywała się normalna kwalifi-
kacja. Ja dopytywałem w moim okręgu wyborczym, 
jaka była, powiedziałbym, selekcja. I proszę sobie wy-
obrazić, Pani Senator, że na 16 absolwentów wyższych 
uczelni zostało przyjętych na ten kurs, ze względu 
na swoje umiejętności, wiedzę i kondycję fizyczną, 
jedynie 2 absolwentów wyższych uczelni. A więc 
sposób prowadzenia rekrutacji jest bardzo poważny. 
To być może były obrazki właśnie z tego… Przecież 
państwo doskonale wiedzą, że w 3 województwach 
wschodnich – w województwie podkarpackim, gdzie 
jest powołany dowódca 3. brygady Wojsk Obrony 
Terytorialnej; w województwie lubelskim, gdzie 
jest wyznaczony dowódca lubelskich Wojsk Obrony 
Terytorialnej; w województwie podlaskim, gdzie jest 
wyznaczony dowódca 1. brygady podlaskiej – mają 
miejsce prace przygotowawcze. Te prace przygoto-
wawcze są czynione na poziomie oficerskim, dotyczą 
żołnierzy, którzy będą przygotowywali te brygady do 
stanu gotowości działania. Powiem państwu od razu, 
że od 6% do 8% stanowią żołnierze zawodowi, którzy 
są angażowani do organizowania brygad.

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

Senator Piotr Florek:
Panie Senatorze, przejdę do bardziej szczegółowe-

go pytania. Chodzi mi o art. 98j, a dokładnie o czas 
trwania terytorialnej służby wojskowej. Zgodnie z za-
pisem ust. 1 wynosi on od roku do 6 lat. Nie tak dawno 
tutaj w Senacie uchwaliliśmy, wydłużaliśmy okres…

(Senator Jarosław Rusiecki: Znosiliśmy.)
(Senator Jan Dobrzyński: 12-letni? Znosiliśmy.)
(Senator Jarosław Rusiecki: Znosiliśmy, bo blo-

kował…)
O, właśnie. Chodziło o system emerytalny itd.
(Senator Jarosław Rusiecki: Nie o system emery-

talny chodziło.)
Ale nie było to bez znaczenia. Czas trwania tery-

torialnej służby wojskowej wynosi od roku do 6 lat. 
W ust. 2 jest zapis, że on może zostać przedłużony, 
na wniosek lub za zgodą itd., na kolejny okres. To jest 
art. 98j. I moje pytanie, skoro czas służby trwa od 
roku do 6 lat, ale może zostać przedłużony… Z tego 
zapisu wynika, że chyba tylko raz może zostać prze-
dłużony. I teraz tak. Jeżeli czas trwania służby wynosi 
rok i zostanie przedłużony maksymalnie o 6 lat, to 
łącznie będzie wynosił 7 lat, a jeżeli wynosi 6 lat, to 
po tym przedłużeniu może wynosić 12 lat. Tak? To 
się wiąże z kosztami, z uposażeniem itd. Jak należy 

Marszałku, a to tam widziałam, że już są dokonywane 
nabory. Dlatego właśnie…

(Senator Jan Dobrzyński: Proszę oglądać, gdzie 
mówią prawdę.)

(Senator Maciej Łuczak: A gdzie tak mówili?)
Już są…
(Senator Jan Dobrzyński: W TVN, w TVN24, cała 

prawda całą dobę.)
Już ludzie stoją w kolejkach, zgłaszają się, więc 

chciałabym wiedzieć…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Pani Senator, 

jesteśmy w punkcie dotyczącym sprawozdania z po-
siedzenia komisji, a nie opiniowania programów stacji 
telewizyjnych.)

Ale nie, przepraszam, proszę mi pozwolić dokoń-
czyć, Panie Marszałku. Widocznie nie rozumie pan 
mojego pytania. Chodzi mi o to…

(Senator Jarosław Rusiecki: Ja to rozumiem. 
Odpowiem pani, Pani Senator.)

Rozumie pan, tak? Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Jarosław Rusiecki:
Panie Marszałku! Pani Senator! Wysoki Senacie! 

Szanowni Państwo, zacznę może od wydatkowa-
nia, kwestii budżetowej. Pan minister jest władny 
odpowiadać na te pytania, ja nie mam kompetencji, 
aby o tych kwestiach mówić. Niemniej, Szanowni 
Państwo, każdy z nas jest świadomy tego… Pani 
tu wspomniała o tym, że Prawo i Sprawiedliwość 
mówiło o różnych rzeczach. Rzeczywiście pan mi-
nister Antoni Macierewicz w pierwszych dniach 
urzędowania, gdy mówił w swoim, nazwę to, swe-
go rodzaju exposé o kierowaniu ministerstwem 
i odbudowie polskich Sił Zbrojnych, to mówił, że 
bardzo ważnym elementem będzie budowa Wojsk 
Obrony Terytorialnej kraju. I żeby zorganizować ten 
nowy rodzaj sił zbrojnych, trzeba wykonać pewną 
pracę organizacyjną. Ta praca organizacyjna dzie-
je się, chociaż… Przepraszam, Panie Marszałku. 
Pani Senator, ja mam świadomość, że wykraczam 
poza sprawozdanie w tej materii. Myślę, że tyle pra-
cy zostało w tej materii wykonane, że… Jest tutaj 
pan pułkownik Artur Dębczak, zastępca szefa biura 
do spraw organizacji Wojsk Obrony Terytorialnej. 
Wiosną tego roku… Wiele prac organizacyjnych zo-
stało wykonanych, żeby zbudować ten rodzaj forma-
cji. To, co pani senator widziała w jakieś telewizji… 
Ja nie wiem, co to mogło być. Jak już wspominałem, 
w porozumieniu z komendantem rektorem Wyższej 
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(senator P. Florek) Czy nie obawia się pan, że taki powszechny do-
stęp młodych ludzi do tego wszystkiego, co się tu im 
oferuje, jest niebezpieczny?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Senator Jarosław Rusiecki:

Panie Marszałku! Pani Senator! Pani Profesor! 
Ja myślę, że myślenie z troską o naszej ojczyźnie, 
o bezpieczeństwie… No, na pewno jest taki element. 
Chciałbym zacytować pewną myśl, która była zapre-
zentowana w czasie tej konferencji w Akademii Sztuki 
Wojennej i która dotyczy idei tworzenia w Polsce 
Wojsk Obrony Terytorialnej: wiedza w głowie, broń 
w rękach, patriotyzm w sercu. Nigdy nie unikniemy 
takich wątpliwości, ale myślę, że wyzwaniem dla nas 
wszystkich jest to, aby Wojska Obrony Terytorialnej 
wzmacniały bezpieczeństwo państwa polskiego. 
Ich nam potrzeba. Gdybyście państwo rozmawia-
li… Powiem szczerze, że z podziwem patrzyłem na 
pana ministra Antoniego Macierewicza, kiedy przez 
ostatni rok – mówię tylko o ostatnim roku – niemal 
w każdą sobotę czy w każdą niedzielę wraz z kierow-
nictwem biura do spraw organizacji Wojsk Obrony 
Terytorialnej spotykał się z takimi organizacjami, był 
w kontakcie z tymi młodymi ludźmi i ich opiekunami. 
Tam nie ma czegoś takiego jak szarżowanie – tam jest 
troska i myślenie z refleksją także o tym, jakie pasje 
chce się rozwijać.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan senator Grubski, proszę o pytanie.

Senator Maciej Grubski:

Panie Marszałku, chodzi o ten tydzień funkcjo-
nowania cywilnego. Czy w przypadku zaistnienia 
w tym czasie wykroczenia czy przestępstwa ze 
strony osoby, która jest żołnierzem Wojsk Obrony 
Terytorialnej, będzie interweniowała Żandarmeria 
Wojskowa czy będzie interweniowała Policja? A jak 
to będzie w okresie tych 2 dni w trakcie miesiąca, 
o których tu była mowa? Żandarmeria czy Policja 
będzie interweniowała? No i kwestia prokuratury. 
Czy to będzie prokuratura wojskowa czy prokuratura 
cywilna?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

rozumieć ten zapis o przedłużeniu czasu służby? Od 
roku do 6 lat… Jak mam to literalnie przeczytać? Bo 
to jest dla mnie niezrozumiałe.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Jarosław Rusiecki:
Panie Marszałku, Panie Senatorze, jest tak, jak 

to jest zapisane. Ona może być przedłużona o rok 
do 6 lat.

Senator Piotr Florek:
To pytanie uzupełniające. Jeżeli może trwać do 

6 lat, tzn. że może być przedłużona o kolejne 6 lat, 
czyli maksymalnie może trwać 12 lat. Tak? Tak to 
zrozumiałem.

Senator Jarosław Rusiecki:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Na jeszcze je-

den element chciałbym zwrócić uwagę. Każdy żoł-
nierz co roku będzie poddawany opiniowaniu. I to 
również będzie miało na to wpływ.

(Senator Piotr Florek: Chciałbym dopytać, czy te 
12 lat to jest maksimum. Tak?)

Nie jest to maksymalny okres. W każdym przy-
padku będzie decyzja o przedłużeniu takiego okresu.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pani senator Pańczyk-Pozdziej, proszę o pytanie.

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Przysłuchuję się pytaniom, które zadają kole-

dzy, i podzielam obawy tych wszystkich senatorów, 
którzy upatrują w młodych ludziach, którym się 
marzy, brzydko to nazwę, wojaczka… że to bę-
dzie tak jak z tymi, którzy są świeżo upieczonymi 
kierowcami – brawura, młodzieńcza fantazja, brak 
przewidywalności. Czy, po pierwsze, niezbyt łatwo 
zezwalamy młodym ludziom na dostęp do broni, 
a po wtóre, nie nazbyt ufamy, że młodzieńczy ich 
zapał zostanie wykorzystany właściwie? Ta skrom-
na liczba godzin przewidzianych na szkolenie ab-
solutnie nie gwarantuje należytego przygotowania 
merytorycznego, mentalnego, po prostu bezpie-
czeństwa. 
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tutaj troski pani senator… Czy te organizacje będą 
dalej funkcjonować? Tak, one będą mogły funkcjono-
wać. Ale Wojska Obrony Terytorialnej będą tworzone 
od podstaw na bazie indywidualnego zaangażowania 
każdego kandydata.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Wcisła rezygnuje.
Panie Senatorze, bardzo dziękuję.
(Senator Jarosław Rusiecki: Bardzo dziękuję, 

Panie Marszałku. Bardzo państwu dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamen-
tarnych został upoważniony minister obrony narodowej.

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

Chciałbym powitać pana ministra Bartłomieja 
Grabskiego.

Witam, Panie Ministrze. Zapraszam.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Projekt ustawy bardzo dokładnie przedstawił pan 

senator sprawozdawca. Ja pragnę podkreślić tutaj jed-
no: projekt ustawy o Wojskach Obrony Terytorialnej 
jest niezmiernie istotny. Ma on na celu, tak jak zo-
stało to już podkreślone, poprawę bezpieczeństwa 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Chciałbym zaznaczyć, że nowy rodzaj sił zbroj-
nych będzie zdolny nie tylko do współdziałania 
z wojskami operacyjnymi w sytuacji zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa, lecz także do samodziel-
nego prowadzenia działań ratowniczych i podobnych 
w sytuacjach kryzysowych oraz do organizowania 
i prowadzenia samoobrony lokalnej. Będzie ponadto 
szkołą wychowania patriotycznego i zaangażowania 
na rzecz społeczności lokalnych.

Projekt wprowadza nowy rodzaj czynnej służby woj-
skowej – terytorialną służbę wojskową, która będzie 
służbą pełnioną stale jako czynna służba wojskowa.

Projekt wprowadza zasadę kierowania żołnierzy 
powoływanych po raz pierwszy do terytorialnej służ-
by wojskowej na szkolenie podstawowe, które trwa 
16 dni. Było to już wcześniej podnoszone przez panów 
senatorów. Szkolenie podstawowe jest tylko począt-
kiem szkolenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. 
Dalszy program szkoleń obejmuje m.in. 3-letni cykl 
szkoleń specjalistycznych, w tym pierwszy rok obej-
muje szkolenie indywidualne żołnierza obrony tery-
torialnej, drugi rok – szkolenie w drużynie, a trzeci 
rok – szkolenie w plutonie.

Senator Jarosław Rusiecki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, jak pan wie, nie rozmawialiśmy 

o tej kwestii w czasie obrad.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proponuję zadać to pytanie przedstawicielowi 

rządu.
Pani senator Zdrojewska, proszę o pytanie.

Senator Barbara Zdrojewska:
Dziękuję bardzo.
Nie wiem, czy na posiedzeniu komisji była o tym 

mowa. Jeśli nie, zadam to pytanie panu ministro-
wi. Chciałbym zapytać o to, czy… Cały czas mówi-
my tutaj o różnych formacjach paramilitarnych itd. 
Koncepcja jest chyba taka, że to będzie podstawa 
tworzenia nowych wojsk. 

Chciałabym zapytać, czy będą takie możliwości, 
żeby np. cała organizacja, cała grupa była przyłą-
czana do tych wojsk, czy też będzie robione to indy-
widualnie. Czy istnieje taka możliwość – zapytam 
już wprost – że organizacje paramilitarne, o których 
mówili tu koledzy i do których moglibyśmy nie mieć 
zaufania, będą mogły być wcielane do Wojsk Obrony 
Terytorialnej jako całe grupy? Chciałabym o to za-
pytać.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pani Senator, co najmniej dwukrotnie sprawoz-

dawca mówił bardzo wyraźnie, że każdy będzie 
przyjmowany indywidualnie, nie będzie żadnych 
przyjęć grupowych.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ale czy bę-
dzie taka możliwość, że oni będą mogli trafić w grupie 
do jednego miejsca? O to chciałabym zapytać.)

Jeżeli pan senator chce uzupełnić moją wypo-
wiedź, to bardzo proszę.

Senator Jarosław Rusiecki:
Panie Marszałku! Pani Senator! Odpowiem po raz 

kolejny, bo jest to bardzo ważna sprawa. I nie wystar-
czy o tej sprawie opowiedzieć, trzeba też przyjąć tę 
informację do rozpowszechniania i mówić o takim 
stanie, jaki jest w rzeczywistości.

Jeszcze raz powtarzam: jest indywidualne przyj-
mowanie każdego ochotnika jako kandydata i nie ma 
możliwości przyjmowania całych grup. Nie mówił-
bym tu o organizacjach paramilitarnych, ale o orga-
nizacjach proobronnych, takich, które współpracują 
z Ministerstwem Obrony Narodowej. Doszukuję się 
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(podsekretarz stanu B. Grabski) bo wyszkoleni żołnierze? To po pierwsze. Po drugie, 
chciałbym przypomnieć, że minister obrony narodo-
wej, pan Antoni Macierewicz, po uchwaleniu ustawy, 
do czasu powołania przez prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej… powierzył dowodzenie Wojskami Obrony 
Terytorialnej panu generałowi Wiesławowi Kukule. 
Jak pan dobrze wie, jest to były dowódca jednostki ko-
mandosów w Lublińcu, tak że ta sprawa jest naprawdę 
w dobrych rękach. Proszę mieć to na uwadze.

Jeżeli chodzi o szkolenia, to te kwestie są brane 
pod uwagę, bo chodzi o to, żeby ci żołnierze byli 
wyszkoleni jak najlepiej.

A co do rosyjskich wojsk specjalnych, to trudno mi 
się wypowiadać co do wyszkolenia jednostek spec-
nazu. To są zagadnienia związane z prowadzeniem 
działań wojennych, więc, jak myślę, nie jest to temat 
na to posiedzenie Senatu.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Adam 
Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, będę kontynuował… Próbowałem 

zadać moje pytanie panu senatorowi, który słusznie 
skierował mnie do pana. Otóż w pierwszych słowach, 
które wygłosił pan z mównicy tu, w Wysokiej Izbie, 
mówił pan o poprawie sytemu obronności państwa 
polskiego, więc chcę zapytać o wiarygodność pań-
skich słów i o to, czy faktycznie ten 16-dniowy kurs 
żołnierzy funkcjonujących w ramach WOT poprawi 
bezpieczeństwo państwa polskiego? Czy to nie jest 
trochę tak, że takim zapisem sugerujemy, że to ja-
kiś żart? Czy nie uważa pan, że to jest jednak żart? 
Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski:
Panie Senatorze, to nie jest żart. Ale ja już na 

wstępie starałem się przedstawić, że 16-dniowy cykl 
szkolenia obejmuje okres tylko do złożenia przysięgi. 
Później jest już 3-letni cykl szkolenia obejmujący 
rok szkolenia indywidualnego, drugi rok szkolenia 
w drużynie, trzeci rok szkolenia w plutonie.

Senator Waldemar Sługocki:
Czyli rozumiem, Panie Ministrze, że sumarycz-

nie… No, jak długi będzie czas przygotowania żołnie-

Projekt przewiduje również przyznanie żołnie-
rzom WOT – pan senator sprawozdawca już tę kwe-
stię podnosił – comiesięcznego dodatku za gotowość 
z tytułu pełnienia terytorialnej służby wojskowej.

Mając na uwadze proponowane w projekcie roz-
wiązania, można być pewnym, że wprowadzenie 
Wojsk Obrony Terytorialnej poprawi bezpieczeństwo 
naszego kraju i zwiększy jego zdolności obronne, dla-
tego niezmiernie istotne jest to, żeby ta ustawa została 
uchwalona w kształcie proponowanym przez ministra 
obrony narodowej i przez rząd. Dziękuję bardzo.

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

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

Pan senator Rybicki, proszę o pytanie.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, moje pytanie chciałem zadać 

ministrowi Macierewiczowi, bo dotyczy jego wypo-
wiedzi, ale niestety go nie ma, więc zadam pytanie 
panu ministrowi z prośbą o komentarz.

Na jednym ze spotkań, jak donoszą media, ale też 
uczestnicy tego spotkania – ono nie było zamknięte – 
minister Macierewicz miał powiedzieć, że przygotowa-
nie Wojsk Obrony Terytorialnej będzie się odbywało na 
wzór sił specjalnych, tak aby te jednostki mogły mieć 
charakter nieomalże profesjonalny, i że powinny być 
głęboko osadzone w społecznościach lokalnych. Mając 
na uwadze to, co się wydarzyło na Ukrainie, minister 
miał powiedzieć, że podczas wojny hybrydowej woj-
ska obrony mogłyby się przeciwstawić np. oddziałom 
specnazu, a przecież wiemy, że oddziały specnazu są 
to wysoce specjalistyczne wojska specjalne w liczbie 
co najmniej 30 tysięcy. Czy nie uważa pan, że próba 
takiej, powiedziałbym, dość karkołomnej konstrukcji 
myślowej, że oto żołnierze, którzy ćwiczą, szkolą się 
w trybie sobotnio-niedzielnym, mogliby przeciwstawić 
się tak profesjonalnej grupie żołnierzy, jaką jest specnaz, 
jest… Jak pan to ocenia? Czy nie byłoby to wysłanie 
tych słabo przygotowanych żołnierzy na pewną śmierć, 
na rzeź właściwie?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski:
Panie Senatorze, po pierwsze, ja bym zaznaczył, 

że… Dlaczego pan a priori zakłada, że to będą sła-



155
31. posiedzenie Senatu w dniu 30 listopada 2016 r.

Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

(senator W. Sługocki) (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 
Narodowej Bartłomiej Grabski: No, mówimy zde-
cydowanie poważnie, Panie Senatorze.)

Dlatego pytam poważnie, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski:

Będzie oceniany przez dowódcę, w jakim stopniu 
wypełnia program szkoleniowy, i będzie oceniany 
w każdym roku pełnienia służby zawodowej.

(Senator Waldemar Sługocki: Okej, dziękuję.)
(Senator Kazimierz Kleina: Ile dni miesięcznie 

będzie szkoleń?)
(Senator Bohdan Klich: 2 dni.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Grubski.

Senator Maciej Grubski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam 3 pytania.
Pierwsza kwestia. Pan minister wskazał, że Wojska 

Obrony Terytorialnej operacyjnie będą tylko współ-
działały z jednostkami profesjonalnymi. Czy będzie 
też możliwość samodzielnego funkcjonowania ope-
racyjnego, oprócz sytuacji klęsk żywiołowych, czyli 
pod względem militarnym? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie to pytanie, które kierowałem do 
pana sprawozdawcy. Czy w sytuacji, gdy przez 28 
czy 29 dni jest cywilem, nie jest w Wojskach Obrony 
Terytorialnej, w wypadku popełnienia przestępstwa 
czy wykroczenia podlega interwencji Żandarmerii 
Wojskowej, jako wcielony do Wojsk Obrony 
Terytorialnej, czy Policji i jak to wygląda w trakcie 
tych 2 pozostałych dni?

I trzecie pytanie, które, że tak powiem, zaznaczył 
pan minister Macierewicz. Ile tych… Bo pan minister 
Macierewicz wskazał, że w ostatnim okresie zostały 
zmodernizowane, wybudowane czy przebudowane 
strzelnice. Czy pan minister może wskazać, ile tych 
strzelnic zostało wykonanych w ostatnim roku i gdzie 
one się znajdują? Dziękuję bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski:

Panie Senatorze, jeśli chodzi o pierwsze pytanie, 
to tak, oczywiście: Wojska Obrony Terytorialnej będą 
zdolne również do samodzielnego operowania.

rza do momentu, kiedy będzie mógł pan mi, obywate-
lowi państwa polskiego, powiedzieć, że oto żołnierz 
WOT jest w pełni przygotowany do tego, żeby stać 
na straży bezpieczeństwa państwa polskiego? Ile to 
będzie dni, ile jednostek szkoleniowych taki żołnierz 
będzie miał?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski:
Ale to ciężko, Panie Senatorze, określić. Są różne 

specjalności wojskowe, różnych żołnierzy się przyj-
muje, jednych się przyjmuje z innych jednostek, inni 
będą przyjmowani do Wojsk Obrony Terytorialnej 
z Narodowych Sił Rezerwowych, jeszcze inni z re-
zerwy. Tak że ciężko jest to ujednolicić i dać kom-
plementarną odpowiedź na to…

Senator Waldemar Sługocki:
Rozumiem. Jednak taki dyletant, którego państwo 

przyjmiecie, czyli po ukończeniu gimnazjum, ale 
człowiek, który ma doskonały stan zdrowia, załóż-
my, jest 23-latkiem, nie miał do tej pory do czynienia 
ze służbą wojskową, z obronnością, nie ma o tym 
zielonego pojęcia, ale jest pasjonatem i chce służyć 
Polsce… 16 dni i co dalej?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski:

Później następny cykl szkoleniowy.
(Senator Waldemar Sługocki: Czyli?)
No, tak jak powiedziałem, 3-letni, Panie Senatorze.

Senator Waldemar Sługocki:

No ale, Panie Ministrze…
(Senator Grażyna Sztark: 3-letni w soboty i w nie-

dziele…)
3 lata, ale faktycznie jak długo będzie się szkolił?
(Senator Bohdan Klich: Weekendowo.)
Dzień w dzień przez 3 lata, czy przez 3 lata 1 

dzień w miesiącu? No bo to sumarycznie 3 lata w tym 
okresie czy na przestrzeni 10 lat? Kiedy ten żołnierz 
zrealizuje ten 3-letni program? Bo to jest istotne py-
tanie, przyzna pan.

(Senator Bohdan Klich: Dwa razy w miesiącu.)
No bo mnie chodzi o gotowość, o przydatność tego 

żołnierza w WOT. Albo mówimy poważnie o bezpie-
czeństwie państwa polskiego, albo…
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(podsekretarz stanu B. Grabski) utworzyć Wojska Obrony Terytorialnej, bo nikt nie 
będzie czekał na to, żeby Polska uzyskała zdolności 
w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu bez-
pieczeństwa obywateli. Toczy się wojna na wschodzie, 
są zagrożenia związane z terroryzmem, podobnie jak 
i inne działania na arenie międzynarodowej, więc 
zachodziła konieczność wzmocnienia bezpieczeństwa 
Rzeczypospolitej. A temu służy też tworzenie tego 
rodzaju jednostek obrony terytorialnej. Tak że to jest 
kwestia…

Co do świadczeń, które przysługują żołnierzom 
OT, to projekt przewiduje przyznanie żołnierzom OT 
comiesięcznego dodatku za gotowość z tytułu peł-
nienia terytorialnej służby wojskowej. To jest 10% 
uposażenia szeregowego. To jest kwota około 500 zł.

(Senator Władysław Komarnicki: Czyli szeregowy 
zarabia 5 tysięcy zł?)

Słucham?
(Senator Władysław Komarnicki: Szeregowy za-

rabia 5 tysięcy zł?)
Nie, nie, 10% średniego uposażenia szeregowego, 

Panie Senatorze.
(Senator Grażyna Sztark: Pytamy, czy zarabia 5 

tysięcy zł.)
(Senator Waldemar Sługocki: 10%.)
10%, Panie Senatorze.
(Senator Grażyna Sztark: No ale mówił pan, że 

to 500 zł.)
(Senator Władysław Komarnicki: Ja pytałem, ile 

zarabia szeregowy.)
(Senator Grażyna Sztark: Pytamy, czy szeregowy 

zarabia 5 tysięcy zł.)
Ja powiedziałem…
(Senator Barbara Zdrojewska: Jest pytanie, ile 

zarabia szeregowy.)
(Senator Jan Dobrzyński: Panie Marszałku, czy 

mogę zadać pytanie?)
(Senator Waldemar Sługocki: Zapiszemy.)
(Senator Jan Dobrzyński: A nie można tak po zna-

jomości jako pierwszego?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Kolejne pytanie zada pan przewodniczący Klich…

Senator Barbara Zdrojewska:
Ja przepraszam, ale ja jeszcze nie usłyszałam…
(Głos z sali: No zaraz, ale…)
Przepraszam, nie uzyskałam odpowiedzi na py-

tania, które zadałam. Ja w ogóle nie pytałam pana, 
ile on dostaje, tylko pytałam o koszty po stronie pra-
codawcy, u którego jest zatrudniony taki żołnierz 
Wojsk Obrony Terytorialnej. O to pytałam: o kosz-
ty pracodawcy. A te koszty mogą być związane ze 
zwolnieniami, jak rozumiem, urlopami. Chodzi o to, 

Co do drugiego pytania… W przypadku popeł-
nienia przestępstwa przez żołnierza Wojsk Obrony 
Terytorialnej, gdy będzie ono związane z pełnieniem 
służby, właściwym organem będzie Żandarmeria 
Wojskowa, a w pozostałych przypadkach – cywilne 
organy, w tym wypadku Policja czy też prokuratura.

(Senator Maciej Grubski: A strzelnice?)
Jeżeli chodzi o strzelnice, to tak, oczywiście. 

Dotychczas mamy do czynienia ze stanem powodu-
jącym, że bardzo duża część strzelnic wojskowych 
została wyłączona z użytkowania. W resorcie obro-
ny narodowej trwają prace nad tym, aby przywró-
cić funkcjonowanie tych strzelnic, tak żeby nie było 
przypadków, że żołnierze muszą jeździć po sto, sto 
kilkadziesiąt kilometrów, żeby odbyć strzelanie. Tak 
że ten stan był stanem patologicznym. Tak samo my-
ślimy również nad tym, żeby tam, gdzie będą two-
rzone brygady obrony terytorialnej, tworzyć czy to 
strzelnice poligonowe, czy też innego rodzaju obiek-
ty, w których będzie można szkolić Wojska Obrony 
Terytorialnej.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo dziękuję.
Szanowny Panie Ministrze! Chciałabym po-

prosić… Nie jestem członkiem Komisji Obrony 
Narodowej i nie jestem może w tych sprawach naj-
mocniejsza, ale chciałabym pana o coś zapytać. 
W ustawie są opisane różnego rodzaju wypłaty pie-
niędzy, świadczenia itd. na rzecz żołnierza Wojsk 
Obrony Terytorialnej. 

Chciałabym poprosić pana o opowiedzenie o tym, 
jakie koszty będą spoczywały na pracodawcy za-
trudniającym takiego żołnierza. Gdyby mógł pan coś 
o tym powiedzieć…

I druga sprawa. Jednak chciałabym zapytać o te 
szkolenia oficerów. Nabór odbywał się w czerwcu. 
Pytałam o to poprzednio pana senatora sprawozdaw-
cę. Rozumiem, że odbywał się nabór na oficerów 
czegoś, czego jeszcze nie ma, bo nie uchwaliliśmy 
ustawy. Gdyby był pan łaskaw do tego się odnieść…

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski:
Pani Senator, jeśli chodzi o drugie pytanie, to 

powiem, że oczywiście trwają prace nad tym, żeby 
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(senator B. Zdrojewska) brygad obrony terytorialnej już się rozpoczął. I chciał-
bym wiedzieć, kiedy on się rozpoczął.

(Senator Waldemar Sługocki: I na podstawie czego.)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski:
Panie Senatorze, prace koncepcyjne, jeżeli chodzi 

o tworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej, rozpoczęły 
się z początkiem tego roku. Jeżeli chodzi o powo-
ływanie poszczególnych dowódców brygad obrony 
terytorialnej, to nie chciałbym tutaj się pomylić, ale 
to był chyba…

(Senator Jarosław Rusiecki: 1 sierpnia.)
To było 1 sierpnia bieżącego roku.
(Senator Grażyna Sztark: Ale na jakiej podsta-

wie?)

Senator Bogdan Klich:
Dopytując jeszcze, jeśli można… Rozumiem, że 

tworzenie obrony terytorialnej w tym aspekcie, o któ-
rym mówimy, rozpoczęło się przed skierowaniem do 
Sejmu – a tym bardziej przed skierowaniem do Senatu 
– ustawy powołującej ten rodzaj sił zbrojnych. Tak?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski:
No, prace koncepcyjne, Panie Senatorze, trwały.
(Senator Bogdan Klich: Ale chodzi o powołanie 

tych dowódców, o których pan powiedział, że w sierp-
niu…)

(Senator Jarosław Rusiecki: Nie powołanie, tylko 
wyznaczenie.)

To chyba nie powołanie, tylko wyznaczenie, Panie 
Senatorze.

(Senator Bogdan Klich: No tak, wyznaczenie. Tak, 
tak.)

(Senator Barbara Zdrojewska: Ale na jakiej pod-
stawie?)

Senator Bogdan Klich:
Czyli to było przed uchwaleniem tej ustawy po-

wołującej obronę terytorialną jako odrębny rodzaj sił 
zbrojnych. No ale na jakiej podstawie prawnej?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 
Narodowej Bartłomiej Grabski: Jeżeli mógłbym… 
Poproszę o pomoc wicedyrektora Departamentu 
Prawnego, pana dyrektora Stachurskiego.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo proszę, Panie Dyrektorze.

żeby pan powiedział o tym, jakie są te koszty po stro-
nie pracodawcy i jakie ma on obowiązki w związku 
z Wojskami Obrony Terytorialnej, bo uważam, że to 
jest ważne.

I druga sprawa. Poproszę o podanie podstawy 
prawnej i działu budżetowego, jeśli chodzi o tworze-
nie już teraz i opłacanie tych szkoleń oficerów Wojsk 
Obrony Terytorialnej. Proszę powiedzieć, z jakiego 
działu budżetowego jest realizowane to finansowanie 
i na jakiej podstawie prawnej: czy to jest zarządzenie, 
czy to jest rozkaz? Proszę o odpowiedzi na te pytania. 
Dziękuję bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski:
Ale, Pani Senator, na razie odbywa się rejestracja 

tych żołnierzy, którzy są gotowi przystąpić do obro-
ny terytorialnej. Na razie żadne szkolenia – z tego, 
co wiem – się nie odbywają, do czasu uchwalenia 
ustawy o powszechnym obowiązku w tym zakresie. 
To po pierwsze.

Jeżeli chodzi o pierwsze pani pytanie, Pani Senator, 
to wszystko jest określone w ustawie. Postaram się 
poprosić o przedstawienie szczegółowo tego na pi-
śmie, wszystkich tych zagadnień kompleksowo – bo 
boję się… żebym czegoś nie pominął.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan przewodniczący Klich.

Senator Bogdan Klich:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja bym bardzo prosił, w imieniu całego klubu, 

o poważne potraktowanie tych pytań, które tu-
taj padają, w szczególności pytania pani senator 
Zdrojewskiej, która tak naprawdę pytała o to – i pro-
siłbym o szczegółową odpowiedź teraz – kiedy rozpo-
czął się proces tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. 
Kiedy rozpoczął się proces tworzenia Wojsk Obrony 
Terytorialnej? Ja rozumiem, że on nie doprowadził 
jeszcze do naboru żołnierzy, którzy mają służyć w 3 
pierwszych brygadach obrony terytorialnej, tych, 
co do których pan minister zapowiedział, że będą 
utworzone do końca tego roku, ale zakładam – na 
podstawie tego, co pan powiedział, Panie Ministrze, 
na podstawie tego, co się czyta i co się ogląda, tak-
że w publicznej czy przede wszystkim w publicznej 
telewizji – że proces tworzenia Dowództwa Wojsk 
Obrony Terytorialnej i dowództw trzech pierwszych 
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nym wyszkoleniu żołnierza, bo jest zapis „od roku do 
6 lat”, może być 6 lat, może być rok, więc w tym cza-
sie ta osoba musi być przeszkolona. Chodzi mi więc 
o to profesjonalne, jak pan mówił, wyszkolenie żoł-
nierza. Pytanie moje konkretne dotyczy tego drugiego 
okresu. Czy to określenie „od roku do 6 lat” znaczy, 
że jak ktoś miał na 6 lat, to można przedłużyć na 
12 lat, czy inaczej należy to intepretować? Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski:
Panie Senatorze, to literalnie trzeba odczytywać, 

czyli jeżeli jest 6 lat, to może być przedłużone o ko-
lejnych 6 lat. Myślę, że za zgodą dowódcy jednostki, 
oczywiście jeżeli wymogi dotyczące wieku i wyszko-
lenia tego człowieka, tego żołnierza są spełniane, to 
również o kolejny okres.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Kolejne pytanie zada pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wracam do mojego pytania i pewnie usłyszę logi-

kę odpowiedzi pana ministra… Jaki jest sens, Panie 
Ministrze, podporządkowania służby terytorialnej, 
wojska terytorialnego bezpośrednio ministrowi obro-
ny, skoro w godzinie „W” – czytaj: wojennej – żeby 
obrona terytorialna mogła się przemieścić, musi jed-
norazowo zwracać się o zgodę do dowódcy operacyj-
nego? Czy nie uważa pan, że to jest tak organizacyjnie 
trochę strata czasu? To jest moje pierwsze pytanie.

I ponawiam moje drugie pytanie, Panie Ministrze. 
Według ustawy pierwszeństwo wstąpienia do Wojsk 
Obrony Terytorialnej mają jednostki strzeleckie. 
Ale niektóre z nich, jak Jednostka Strzelecka 2039 
z Krakowa… Uwaga, w jej skład wchodzą członkowie 
Falangi oraz działacze prorosyjskiej partii Zmiana. 
Czy to jest prawda, Panie Ministrze? Bo być może 
jestem w błędzie.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski:
Panie Senatorze, odpowiem na pierwsze pytanie. 

Jeżeli chodzi o sens usytuowania obrony terytorial-
nej, jej podległość ministrowi obrony narodowej, to 
jest to jak najbardziej racjonalne i – zdaniem mi-
nistra obrony narodowej i nie tylko – właściwe. Po 
pierwsze, obecny system kierowania i dowodzenia 

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Prawnego  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Dawid Stachurski:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Te jednostki 
są tworzone na podstawie ustawy o urzędzie Ministra 
Obrony Narodowej. I jak pan minister zapewne wie, 
minister obrony narodowej może powołać dowolną 
jednostkę wojskową na terytorium Rzeczypospolitej, 
o dowolnej nazwie i zakresie działania. Tak też zostało 
utworzone dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, 
jako jednostka wojskowa tymczasowo podporząd-
kowana ministrowi obrony narodowej. Tak samo te 
brygady są tworzone, na tej samej podstawie, jako 
jednostki wojskowe utworzone przez ministra obrony 
narodowej. To w ramach obowiązujących już obec-
nie przepisów ministrowi obrony narodowej wolno 
zrobić.

Jeśli chodzi o dokładną datę, to nie mam przy 
sobie tej decyzji, ale jeżeli pan minister będzie sobie 
życzył, to możemy to przesłać. Ta kwestia była zresztą 
już poruszana na posiedzeniu podkomisji sejmowej 
pani poseł Siarkowskiej, tam była ta decyzja prezen-
towana, podawana była również data jej wydania. 
W każdym razie taka decyzja funkcjonuje i w opar-
ciu o tę decyzję powstało dowództwo Wojsk Obrony 
Terytorialnej i pozostałe jednostki.

(Senator Bogdan Klich: Panie Ministrze, jeśli 
można, to w takim razie proszę o taką informację 
na piśmie.)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 
Narodowej Bartłomiej Grabski: Dobrze, oczywiście.)

(Senator Barbara Zdrojewska: I też o informację 
o tych jednostkach, które już powstały, jak słyszałam.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Kolejny do zadania pytania zapisał się pan senator 

Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Ministrze, wrócę do mojego pytania, a to 

w kontekście pana wypowiedzi, że w art. 1 w pkcie 27 
– to jest zmiana w art. 98j – mowa jest o tym, że 
czas trwania terytorialnej służby wojskowej wynosi 
od 1 roku do 6 lat, i potem w ust. 2 jest zapisane, że 
czas trwania służby może być przedłużony na kolej-
ny okres. Prosiłbym o wyjaśnienie tego określenia 
„kolejny okres”. I teraz tak: jeżeli może wynosić od 
1 roku do 6 lat, to zakładam w tej chwili, że czas służ-
by to może być 1 rok. Jeżeli 1 rok, to, Panie Ministrze, 
jak policzyłem, 16 dni szkolenia plus 11 miesięcy razy 
2 dni to daje w sumie 38 dni. I mówimy o profesjonal-
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(podsekretarz stanu B. Grabski) (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 
Narodowej Bartłomiej Grabski: Dobrze, oczywiście.)

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, trwa nabór. Rozumiem, że 

w punktach rekrutacyjnych jest rejestracja zgłasza-
jących się. Czy można już się pokusić o jakąś pierwszą 
opinię dotyczącą charakterystyki tych osób? Pytam 
o to szczególnie w kontekście tych wcześniejszych py-
tań o niepokojące zjawisko pojawiania się grup, które 
przynależą do organizacji, powiedzmy, o wątpliwej 
reputacji? Czy można już wydać pierwszą opinię na 
temat charakterystyki zgłaszających się osób? Kto to 
jest, w jakiej liczbie? Jakie są rodzaje motywacji tych 
osób? No i jaka jest ich charakterystyka? Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski:
Proces rekrutacyjny trwa, Panie Senatorze, myślę, 

że pod koniec roku…
(Senator Sławomir Rybicki: Czy jest to monitoro-

wane? I jakie wnioski wynikają z tego monitoringu?)
Jest monitorowane, oczywiście. Wnioski są po-

zytywne. Zgłaszają się kandydaci… Tutaj raczej nie 
ma takiego zagrożenia, o którym pan senator mówi.

(Senator Sławomir Rybicki: Panie Marszałku, pro-
szę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Grabowski.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam dwa pytania.
Jedno jest krótkie. Prosiłbym o poszerzenie tej 

informacji, którą przekazał już tutaj senator spra-
wozdawca na temat tego, jakie formy kampanii me-
dialnych, lokalnych będą realizowane. Słyszeliśmy, 
że zainteresowanie jest dość duże, ale czy to będzie 
sterowane centralnie, czy te kampanie będą w jakiś 
sposób oddolnie realizowane? Kto to będzie realizo-
wał? To jest jedno pytanie.

I drugie pytanie. Nie wiem, czy to pytanie padło, 
czy nie, ale chciałbym też się dowiedzieć, jaką bro-
nią będą dysponować oddziały WOT. Czy to będzie 
broń lekka, ciężka? Czy są planowane… Czy będzie 
poszerzany katalog broni będącej na wyposażeniu 
WOT, oddziałów WOT? Mam jeszcze pytanie: czy to 
będzie broń nowa, zakupiona specjalnie dla tych jed-
nostek, czy to będzie broń przekazywana z jednostek 
Wojska Polskiego? I jeszcze kwestie zabezpieczenia 
tej broni, które też są dość istotne, bo jak rozumiem, 

ulegnie zmianie. Są prowadzone prace, trwa strate-
giczny przegląd obronny, ten system nie jest docelo-
wym systemem kierowania i dowodzenia w Siłach 
Zbrojnych. To po pierwsze. Po drugie, usytuowanie 
dowódcy obrony terytorialnej bezpośrednio pod mini-
strem obrony narodowej, co jest zgodne z konstytucją, 
zapewni w większym stopniu możliwość reagowa-
nia… Obecny system kierowania i dowodzenia, za-
kładający usytuowanie inspektoratów poszczególnych 
rodzajów Sił Zbrojnych pod dowódcą generalnym, 
naszym zdaniem nie spełnił swojej funkcji. Tak że 
to jest struktura optymalna.

(Senator Władysław Komarnicki: A drugie pyta-
nie, Panie Ministrze?)

Drugie pytanie… Ciężko mi, Panie Senatorze, 
odnosić się do tego…

(Senator Władysław Komarnicki: Mogę prosić 
o odpowiedź na piśmie?)

…ale odpowiedź na to pytanie chyba już, o ile 
wiem, była na posiedzeniach komisji… Nie ma chyba 
takiego zagrożenia, że do Wojsk Obrony Terytorialnej 
będą przyjmowane organizacje. Będą przyjmowane, 
co podkreślał już pan senator sprawozdawca, indywi-
dualne osoby, będą one sprawdzone i będzie zapew-
nione bezpieczeństwo.

(Senator Władysław Komarnicki: Dziękuję bar-
dzo.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Sławomir Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, w nawiązaniu do wcześniejszego 

pytania o charakterystykę osób, które zgłaszają się do 
punktów rekrutacyjnych… À propos, to dziwne, że 
trwa rekrutacja do rodzaju Sił Zbrojnych, dla których 
podstawa prawna nie została jeszcze przez Wysoką 
Izbę uchwalona, ale rozumiem, że nabór trwa na pod-
stawie jakichś przepisów, którymi ministerstwo się 
posługuje.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 
Narodowej Bartłomiej Grabski: Na podstawie decy-
zji ministra obrony narodowej, Panie Senatorze, a nie 
„jakichś przepisów”.)

No, rodzaj Sił Zbrojnych chyba nie podlega decyzji 
ministra, raczej jest to ranga ustawowa…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 
Narodowej Bartłomiej Grabski: Ale na razie zostały 
powołane jednostki…)

Ja zadam pytanie, a pan minister odpowie. Dobrze?
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(senator A. Grabowski) wiązania dające możliwość podjęcia współdziałania 
Wojsk Obrony Terytorialnej ze Strażą Ochrony Kolei, 
Strażą Leśną i Ochotniczą Strażą Pożarną, jak rów-
nież Strażą Graniczną.

A co do planów włączenia Straży Granicznej 
w struktury Ministerstwa Obrony Narodowej to, 
z tego co wiem, takie prace nie trwają.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.
Pan przewodniczący Klich.

Senator Bogdan Klich:

Panie Ministrze, myśmy tutaj w uzasadnieniu… 
tzn. uzasadnienia Senat nie dostał, ale w uzasadnieniu 
projektu ustawy skierowanego do Sejmu jest mowa na 
temat skutków finansowych przewidywanych decyzji, 
przy czym jest mowa tylko o 3 latach: 2017, 2018 
i 2019. Ja dopowiem jeszcze, na podstawie wiedzy 
gazetowej i telewizyjnej, że państwo planują na 2016 r. 
kwotę prawie 400 milionów zł, gdzieś około trzystu 
dziewięćdziesięciu paru, jeśli dobrze pamiętam. Czyli 
summa summarum przez 4 lata koszt stworzenia 
Wojsk Obrony Terytorialnej wyniesie około 3 mi-
liardów 600 milionów zł. Koszt całej gigantycznej 
operacji, największej w historii powojennej – myślę 
oczywiście o okresie po zakończeniu zimnej woj-
ny – Wojska Polskiego, operacji „profesjonalizacja”, 
rozłożonej na lata 2008–2011, wyniósł 3 miliardy 
500 milionów zł.

Na co wy chcecie przeznaczyć kwotę większą, 
aniżeli kwota na profesjonalizację, w skład której 
wchodziło nie tylko uzawodowienie, ale i reforma 
systemu szkoleniowego, systemu wyżywienia, sys-
temu zakwaterowania, systemu pozyskiwania kadr, 
kwalifikacji itd., itd.? Czyli wielu innych systemów. 
Kompleksowa zmiana – w tym pozyskanie ponad 
30 tysięcy żołnierzy zawodowych, żeby uzupełnić 
skład do 100 tysięcy, i kilkunastu tysięcy żołnierzy do 
NSR plus reformy tych kilkunastu systemów, o któ-
rych mówię – kosztowała 3 miliardy 500. To na co 
mają pójść 3 miliardy 600 w ramach stworzenia Wojsk 
Obrony Terytorialnej?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski:
Panie Senatorze, na pewno w większym stopniu 

przyczyni się do usprawnienia i zwiększenia zdolno-
ści bojowych Sił Zbrojnych niż poprzednia reforma 
czy też profesjonalizacja, jak pan senator był łaskaw 
powiedzieć.

infrastruktury jako takiej WOT jeszcze nie posiada 
i nie może posiadać. Jak to jest planowane? Kiedy ta 
broń będzie przekazywana, czy systematycznie, czy 
to będzie jakaś, że tak powiem, zmasowana akcja? 
Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski:
Panie Senatorze, co do pierwszego pytania o kam-

panie reklamowe – ciężko jest mi się odnieść w tym 
momencie do tego pytania, bo nie mam takiej wiedzy, 
ale postaram się, żeby ta odpowiedź została udzielona 
panu senatorowi.

Co do drugiego pytania o kwestie wyposażenia 
żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, to powiem, 
że wchodzi ono w zakres Programu Modernizacji 
Technicznej Sił Zbrojnych i odpowiedź na nie jest, jak 
myślę, a raczej wiem na pewno, do udzielenia w trybie 
niejawnym. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie wyposa-
żenia broni żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, to 
powiem, że będzie się ono głównie odbywało w ra-
mach jednostek wojskowych. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Dobrzyński.

Senator Jan Dobrzyński:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, oczywiście tworzymy to wojsko 

w obawie przed tym, co się dzieje na Wschodzie. 
Przypomnę wojnę regularną Rosji z Ukrainą, jak też 
zdarzenia w Gruzji. Ja mam takie pytanie… No, jest 
to też oczywiście forma odstraszania, to też bardzo 
ważne. Mam pytanie, czy w ministerstwie trwa-
ją prace… Czy jest może już koncepcja, która by 
włączyła Straż Graniczną do kompetencji ministra 
obrony narodowej, co byłoby w tej sytuacji bardzo 
logiczne i niezwykle pożądane? Czy rozmawialiście 
o tym? Czy jest taka koncepcja? Czy nie uważa pan, 
że trzeba byłoby podjąć prace nad tym tematem? Straż 
Graniczna…

(Głos z sali: Straż Graniczna.)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski:
Panie Senatorze, jeżeli chodzi o projekt dotyczą-

cy Wojsk Obrony Terytorialnej, to zawiera on roz-
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(podsekretarz stanu B. Grabski) Senator Bogdan Klich:

Ale na wyposażenie, Panie Ministrze, w co? 
Powrócę do pytania, które zadał pański kolega 
z klubu Prawa i Sprawiedliwości, bo ono jest funda-
mentalne. W co chcecie wyposażyć Wojska Obrony 
Terytorialnej? Jeżeli pan nie może bądź nie chce po-
wiedzieć, to proszę o informację, czym wyposażenie 
tych wojsk ma różnić się od wyposażenia wojsk ope-
racyjnych, które pełnią zasadniczą rolę w systemie 
obrony państwa.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski:

Panie Senatorze, to jest określone w programie 
modernizacji PMT, czyli w programie modernizacji 
technicznej Sił Zbrojnych.

(Senator Bogdan Klich: To ja panu odpowiem póź-
niej, co powinniście zrobić. Dobrze?)

Dobrze.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Po wysłuchaniu tych wszystkich odpowiedzi chcę, 

Panie Ministrze, powiedzieć, że strasznie trudną spra-
wę ma pan do obrony. Dotychczas miał pan proble-
my z odpowiedzią chyba na każde jedno pytanie. 
Oczekiwaliśmy bardziej pogłębionej dyskusji, a także 
wiedzy, którą mamy prawo otrzymać od panów, od 
państwa. Żałujemy ogromnie w związku z tym, że 
nie przybył do nas pan minister Macierewicz.

Wracając do pytań, chcę zapytać, czy w budżecie 
na rok 2016 zostały uwzględnione środki na utworze-
nie pierwszych 3 brygad Wojsk Obrony Terytorialnej 
zgodnie z deklaracjami pana ministra.

I kolejne pytanie. Powiedział pan, że 500 zł, które 
otrzymują – no, nie wiem, jak ich nazwać – uczestnicy 
Wojsk Obrony Terytorialnej, wynika z przelicznika: 
10% wynagrodzenia szeregowca. Proszę mi powie-
dzieć, czy myśmy dobrze usłyszeli, że w naszym pol-
skim wojsku szeregowy otrzymuje wynagrodzenie na 
poziomie 5 tysięcy zł.

I jeszcze tylko dopowiem, ewentualnie potem 
jeszcze dopytam. Na jakiej podstawie dotychczas 
były prowadzone… Mówi pan dyrektor o decyzji czy 
rozporządzeniu ministra obrony narodowej. Ja bym 
miała prośbę, Panie Ministrze i Panie Marszałku, 
o informację na ten temat na piśmie. Chodzi o to, 

Poprzednia profesjonalizacja – niestety w cudzy-
słowie, co trzeba powiedzieć – nie przyczyniła się do 
poprawy z jednej strony bezpieczeństwa, a z drugiej 
strony efektywności funkcjonowania Sił Zbrojnych. 
Widać to chociażby na przykładzie obecnego systemu 
kierowania i dowodzenia. Nie mówię już o reformie 
sytemu logistycznego, który również pozostawia bar-
dzo wiele do życzenia, jak również systemie szkol-
nictwa wojskowego, który jeszcze więcej pozostawia 
do życzenia, jak również szeregu innych elementów 
tego procesu, który pan senator był łaskaw nazwać 
profesjonalizacją, a moim skromnym zdaniem to ra-
czej był rozkład armii polskiej.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan przewodniczący chce dopytać?
(Senator Bogdan Klich: Tak.)
Proszę.

Senator Bogdan Klich:
W odniesieniu do tego przypomnę, że za profe-

sjonalizacją w ramach 7 ustaw – te ustawy zostały 
przyjęte, a reformowały systemy, o których mówiłem, 
oraz wprowadzały uzawodowienie i Narodowe Siły 
Rezerwowe – głosowało całe pańskie ugrupowanie, 
czyli Prawo i Sprawiedliwość. Wszystkie te ustawy 
zostały poparte. Jak powszechnie w świecie wiado-
mo, na naszej profesjonalizacji wzorowali się m.in. 
Niemcy.

Ale ja pana nie pytałem o pańską ocenę, bo róż-
nimy się radykalnie. Ja rozumiem, że pan jest zwo-
lennikiem wojska z poboru, ja jestem zwolennikiem 
armii nowoczesnej. Profesjonalizacja polegała na 
dostosowaniu naszej armii do standardów współ-
czesnego zachodniego świata. Ale nie o ocenę mi 
chodzi. Chodzi mi o to, na co chcecie wydać kwotę 
3 miliardów 600 milionów w sytuacji, kiedy tamta 
gigantyczna operacja składająca się, jeszcze raz po-
wiem, ze zmian w kilkunastu systemach, kosztowała 
o 100 milionów mniej, aniżeli to, co chcecie zrobić. 
Na co wy chcecie to wydać?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski:
Na wyposażenie Wojsk Obrony Terytorialnej i na 

poszczególne elementy związane z ich utworzeniem, 
Panie Senatorze.

(Senator Grażyna Sztark: No, to jest profesjona-
lizacja.)

(Senator Leszek Czarnobaj: Tak, to jest profesjo-
nalizacja w terenie.)
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(senator G. Sztark) różnego rodzaju kataklizmów i różnych zagrożeń lo-
kalnych, takich, które występują w społecznościach 
lokalnych. Żołnierze rekrutujący się z tej społeczności 
będą znali teren itd., itd. W związku z tym mam py-
tanie i prosiłbym o taką rzeczywiście wyczerpującą 
odpowiedź. 

Załóżmy, że jest zagrożenie w postaci powodzi. 
Mała rzeczka wylewa, jedna gmina jest zalana i po-
trzebne są Wojska Obrony Terytorialnej. Pojawiają 
się… Po pierwsze, Panie Ministrze, kto będzie wysy-
łał je do tej akcji, a po drugie – i to jest najważniejsze 
– komu w czasie tej akcji będą one podlegały? I to 
jest pierwsze pytanie.

(Senator Bogdan Borusewicz: Kto będzie dowo-
dził?)

Kto będzie dowodził? No bo wiadomo, że to musi 
być skoordynowana akcja, jak zwykle w tego rodzaju 
sytuacjach. To po pierwsze.

Po drugie, chciałbym zapytać o to, co pan powie-
dział o profesjonalizmie. Jeśli dobrze zrozumiałem, 
mówił pan, że to, co się działo do tej pory w polskiej 
armii, to nie był proces profesjonalizacji. A więc, idąc 
dalej, moglibyśmy powiedzieć, że to jest słabo profe-
sjonalna armia. No, nie powiedział pan tego, ale o tej 
pierwszej kwestii – owszem. W związku z tym proszę 
mi powiedzieć… No bo ja jestem lekko zagubiony. 
Nie jestem specjalistą w pana dziedzinie, ale pan, jak 
widzę, jest specjalistą i na pewno w dwóch zdaniach 
mi odpowie. Proszę mi powiedzieć, czym się będzie 
różnił profesjonalizm Wojsk Obrony Terytorialnej od 
obecnej organizacji polskiego wojska. To jest drugie 
pytanie.

I po trzecie, Panie Ministrze, ja jestem trochę star-
szy i pamiętam, że była kiedyś Obrona Terytorialna 
Kraju. Czy mógłby pan powiedzieć, czym się róż-
ni ten nowy rodzaj wojsk, czyli Wojska Obrony 
Terytorialnej, od tej dawnej formacji, od Obrony 
Terytorialnej Kraju? Czy można pana ministra prosić 
o odpowiedź? Dzięki temu szybko zrozumiem, czym 
Wojska Obrony Terytorialnej są dzisiaj, w wydaniu 
pana ministra Macierewicza.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję, pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Ministrze, wydatki osobowe to 400–500 zł, 

ale mamy wątpliwości, ile będzie kosztować wyposa-
żenie żołnierzy. Do końca nie wiemy, jak mają wyglą-
dać te mundury, karabiny czy co tam jeszcze będzie 
kupowane, ale mówimy o 50 tysiącach żołnierzy. Czy 
te pieniądze będą pochodziły z budżetu, z tych 2%, 
którymi się chwalimy? No, chwalimy się, że Polska 
dochowuje umów, bo 2% budżetu przeznacza na 

kiedy ta decyzja została podjęta przez pana ministra 
i w jakiej formie. Dobrze? Dziękuję bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski:
Bardzo dziękuję, Pani Senator, za zadane pyta-

nie. Jeżeli na niektóre pytania nie potrafię udzielić 
satysfakcjonującej odpowiedzi, to najmocniej prze-
praszam. Postaram się, żeby odpowiedź w formie pi-
semnej m.in. na to pytanie zadane przez panią senator 
została udzielona kompleksowo.

Jeżeli chodzi o kwestię… Pragnąłbym tylko za-
znaczyć, że to nie są żadni uczestnicy – to są żołnierze 
obrony terytorialnej. To po pierwsze, Pani Senator.

(Senator Grażyna Sztark: To uczestnicy.)
Słucham?
(Senator Grażyna Sztark: Skoro 2 razy w tygo-

dniu… To nie są uczestnicy?)
A jeżeli chodzi o kwestię tego wynagrodzenia, 

tego dodatku, to ja powiedziałem, że to jest 10%…
(Głos z sali: Uposażenia szeregowego.)
(Senator Grażyna Sztark: Tak, szeregowego. Tak 

pan powiedział.)
…uposażenia szeregowego… Ja użyłem sformu-

łowania „około”. Tak że tutaj…
(Senator Grażyna Sztark: Ale około to znaczy ile?)
Nie, no dobrze… Postaram się pani senator podać 

dokładną kwotę. Z tego, co wiem, to jest raczej około 
400 zł, no ale to już…

(Senator Maciej Grubski: 2 tysiące 900 zł ma sze-
regowy…)

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dobrze. Panie Ministrze, żeby uporządkować 

dyskusję – z tego, co zostałem poinformowany, już 
pół godziny pan odpowiada – będziemy grupować 
pytania, jeżeli pan się zgodzi. Dobrze?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 
Narodowej Bartłomiej Grabski: Dobrze, oczywiście.)

Najpierw pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, Panie Ministrze! Wrócę do py-

tania, które zadałem panu senatorowi sprawozdawcy. 
Jeżeli pan pozwoli, to krótko je powtórzę. Dotyczy to 
działań Wojsk Obrony Terytorialnej. Tak jak powie-
dział pan senator sprawozdawca, są to wojska, które 
w dużej mierze – czy w znacznej, czy w mniejszej, 
nie wchodźmy w to – będą używane w przypadku 
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(senator P. Florek) żeby pan dokładnie sprawdził, czy nie przenikają tu 
też grupy przeciwników obecnego obozu władzy na 
Ukrainie. Bardzo pana o to proszę.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan przewodniczący Klich.

Senator Bogdan Klich:
Ja w przeciwieństwie do marszałka Borusewicza 

mam za każdym razem po jednym pytaniu, a tym 
razem odniosę się do tegorocznych finansów. Te trzy-
sta dziewięćdziesiąt parę milionów złotych chcecie 
państwo wydać w tym roku na stworzenie Wojsk 
Obrony Terytorialnej. Skąd mają te pieniądze po-
chodzić? Czy one będą pochodziły z części budżetu 
dotyczącej wydatków osobowych, czy też z części 
dotyczącej wydatków modernizacyjnych? Bo to ma 
fundamentalne znaczenie. Skoro takie wydatki nie 
zostały zapisane w projekcie budżetu na 2016 r., to te 
pieniądze muszą skądś pochodzić. Musicie je z jakiejś 
części zabrać, żeby zainwestować, jak powiedział pan 
minister Macierewicz, w te 3 brygady i w dowódz-
two. Proszę zatem mi powiedzieć, skąd te pieniądze, 
prawie 400 milionów zł, zostaną zabrane w ramach 
obecnego budżetu na rok 2016. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia?
A, proszę bardzo, pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Ministrze, mam pytanie. W jednej z wypo-

wiedzi publicznych – wydaje mi się, że to była wy-
powiedź pana ministra Macierewicza, ale być może 
któregoś z wiceministrów – padła taka teza, że oto 
nareszcie będziemy mieli formację, która w razie cze-
go będzie mogła walczyć ze specnazem. Czy pan mi-
nister uważa, że takie wojsko, które będzie się szkolić 
w dosyć niewielkim wymiarze czasowym, naprawdę 
będzie mogło walczyć ze specnazem?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia?
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Ministrze! Jeden z senatorów Prawa 

i Sprawiedliwości mówił, że te Wojska Obrony 

obronę narodową. Czy to oznacza, że zakupimy np. 
mniej śmigłowców, niż chcieliśmy kupić? No bo jeżeli 
sfinansujemy to z tych samych pieniędzy, to nam na 
to zbraknie. Czy dobrze rozumiem, że te 400–500 zł 
plus wyposażenie sfinansujemy z tych 2 tysięcy, które 
są zapisane w budżecie? Dziękuję.

(Głos z sali: Z 2%.)
Przepraszam, z 2%.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borusewicz.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja nie chcę zadawać 

pytań razem z tymi senatorami. Ja chcę indywidual-
nie, bo mam 6 pytań.)

Słucham?
(Senator Bogdan Borusewicz: Poproszę indywidu-

alnie… Mam 6 pytań, w związku z tym proszę mnie 
nie grupować z tymi senatorami.)

(Senator Leszek Czarnobaj: Raz chcieliby się 
z marszałkiem zgrupować…) (Wesołość na sali)

Ale my grupujemy wszystkie pytania. Myślę, że 
pan minister zapisze je wszystkie. Prawda, panie 
Ministrze?

(Senator Leszek Czarnobaj: …Zgrupujemy.)
(Senator Władysław Komarnicki: No ale, Panie 

Marszałku, niech pan wyróżni naszego marszałka. 
6 pytań i następne 6 – to będzie już 12.)

Dobrze, wyróżnimy pana marszałka. Mam nadzie-
ję, że pan marszałek się przebadał…

(Senator Władysław Komarnicki: Bardzo dziękuję, 
Panie Marszałku.)

(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję.)
…i dmuchał.
(Senator Piotr Florek: …Żeby zamienić miejsca.)
(Senator Władysław Komarnicki: …Jako senior.)
A, pan senator też się przebadał? Świetnie.
Pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
No, bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, różne słuchy chodzą, więc chciał-

bym, żeby pan mnie uspokoił. Będę szczęśliwy, je-
śli zrobi pan to na piśmie. Cieszę się, że na niektóre 
pytania nie decyduje się pan odpowiadać pochop-
nie, tylko chce pan odpowiedzieć na piśmie. Ja bym 
chciał rozszerzyć… Ponawiam to moje drugie pyta-
nie. Chciałbym, żeby pan mnie uspokoił, i chciałbym 
mieć to na piśmie, bo boję się, że przenika tu już część 
sympatyków i działaczy prorosyjskiej partii Zmiana. 
Bo to jest taka śluza, przez którą oni będą próbowali 
się dostać. Chciałbym pana prosić, Panie Ministrze, 
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(senator P. Florek) Senator Leszek Czarnobaj:

Ja w ramach tej rundy… Panie Ministrze, jeśli 
można, to ja też proszę o odpowiedź na piśmie, dlate-
go że nie chce mi się wierzyć w tę odpowiedź, której 
pan udzielił. Przyjmuję ją do akceptacji. Jak będzie 
kompletnie inna na piśmie, to też ją przyjmę.

Jeszcze raz zadam pytanie. Czy akcją prowadzoną 
w sytuacji powodziowej w gminie „x” przez Wojska 
Obrony Terytorialnej będzie zarządzał wojewoda? 
Czy będzie koordynował tę akcję?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 
Narodowej Bartłomiej Grabski: W porozumieniu 
z dowódcą jednostki obrony terytorialnej, Panie 
Senatorze.)

Prosiłbym, żeby dać taką odpowiedź na piśmie – 
pan wojewoda w porozumieniu z szefem jednostki 
uczestniczą w likwidacji danego zagrożenia i polega 
to na tym i na tym. Chodzi o to, żebym ja wiedział, że 
jak będzie w gminie akcja likwidacji powodzi, to za 
chwilę przyjedzie szef Wojsk Obrony Terytorialnej na 
danym terenie z polecenia pana wojewody i przejmie, 
jak rozumiem, dowodzenie akcją.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 
Narodowej Bartłomiej Grabski: Jeżeli inne organy 
państwa nie będą w stanie zapewnić…)

Panie Ministrze, jeszcze raz proszę… Mam taką 
prośbę, żeby pan minister… Opowiem o tym w de-
bacie. Jeżeli są takie sytuacje, że się czegoś nie 
wie w sprawach wojskowych, to trzeba powiedzieć 
„będzie to armia nowego typu”. I to załatwi całą 
sprawę.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, ale 
proszę nie sugerować, jakich odpowiedzi ma udzielać 
pan minister. Ma pan prawo pytać, ale…)

Przepraszam, za daleko się posunąłem.
Panie Ministrze, jeśli można, to proszę o odpo-

wiedź na piśmie w tej konkretnej sprawie. Druga 
sprawa, też odpowiedź na piśmie… Chciałbym się 
dowiedzieć, na czym polega profesjonalizm Wojsk 
Obrony Terytorialnej, wyższy niż profesjonalizm do-
tychczasowych formacji Wojska Polskiego. Co by pan 
minister tu wymienił? Lepsze wyposażenie? Lepsze, 
bardziej operacyjne wyszkolenie?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski:
Panie Senatorze, nie wiem, czy my się rozumiemy. 

Ja mówiłem, że to jest kolejny rodzaj sił zbrojnych. Ja 
nie mówiłem, że to będą wojska lepiej wyszkolone, 
wyposażone. Pan mi sugeruje coś innego niż to, co 
wynikało z tego, co ja tu przedstawiłem. To nie jest 
lepszy rodzaj sił zbrojnych niż np. wojsko operacyjne. 
To jest inny rodzaj sił zbrojnych.

Terytorialnej są potrzebne z uwagi na sytuację, jaka 
jest na Ukrainie, we wschodniej części tego kraju – 
sytuację, która się zmienia od 3 lat. Czy to dlatego są 
potrzebne Wojska Obrony Terytorialnej? Czy to jest, 
Panie Ministrze, właściwe uzasadnienie? Bo o takich 
sprawach mówimy publicznie, a mamy przecież zo-
bowiązania natowskie i inne. Czy w związku z tym 
możemy w ten sposób uzasadniać powstanie Wojsk 
Obrony Terytorialnej? Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Bardzo proszę pana ministra o odpowiedź.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, może najpierw odpowiem 

na pytanie pana senatora Florka. Wojska Obrony 
Terytorialnej mają wzmocnić i zapewnić bezpie-
czeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, i to na to jest 
kładziony główny nacisk w uzasadnieniu utworzenia 
tego nowego rodzaju Sił Zbrojnych.

Jeżeli chodzi o kwestię ustawy o zarządzaniu kry-
zysowym i działań, które będą realizowane w ramach 
wsparcia administracji publicznej w sytuacji kryzy-
sowej, to można tutaj przytoczyć szereg takich akcji, 
a jeżeli chodzi o koordynację tych działań, to będą 
one koordynowane przez organa wojewodów.

Jeżeli chodzi o kwestie związane z tworzeniem 
Wojsk Obrony Terytorialnej, to pragnę panów sena-
torów uspokoić, że w porównaniu do obrony teryto-
rialnej, która została utworzona w PRL, rzeczywiste 
zdolności Wojsk Obrony Terytorialnej będą zdecy-
dowanie wyższe. To będzie rodzaj Sił Zbrojnych, to 
będzie realna siła, która wzmocni bezpieczeństwo 
naszego państwa.

Jeżeli zaś chodzi o zadane przez pana senato-
ra Klicha pytanie dotyczące kwoty przeznaczonej 
w tym roku na tworzenie jednostek Wojsk Obrony 
Terytorialnej, to postaram się udzielić odpowiedzi 
na piśmie z wyszczególnieniem, czy to były wydatki 
osobowe, majątkowe, czy też jakieś inne.

(Senator Bogdan Klich: Dziękuję bardzo.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj.
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prawa. Jeżeli dla tych, którzy już są w wojsku… Jaka 
jest tu przesłanka? Dlaczego jest taka zmiana?

I ostatnie pytanie. Dlaczego nastąpiło podporząd-
kowanie tych wojsk bezpośrednio ministrowi, który 
jest politykiem i który ma różne pomysły – dobre, 
złe. Ja nie pytam pana o te pomysły, ale było kilka 
takich pomysłów i wypowiedzi, które były zaskakują-
ce, choćby… Zapytam tak: ile dronów z tego tysiąca, 
o którym byliśmy informowani, zostanie przeznaczo-
nych dla tych wojsk? Na tym zakończę.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Jak słyszę te piękne, śliczne pytania zadawane 

przez teoretyków, to zastanawiam się, co tu było do 
tej pory. Mam do pana ministra pytanie w związku 
z NSR. Kto powołał NSR? To po pierwsze. Jak pan 
ocenia problem NSR? To po drugie. Czy on spełnił 
swoją rolę teoretyczną, którą zakładano? Po trzecie: 
czy będzie kontynuowane…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chciałbym powrócić do kwestii 

dotyczącej stanu klęski żywiołowej i walki ze skut-
kami klęski żywiołowej. W świetle obecnie obowią-
zujących przepisów, jeżeli stan klęski żywiołowej 
został ogłoszony na poziomie gminy, wójt jest, że 
tak powiem, szefem walki ze skutkami klęski żywio-
łowej. Jemu są podporządkowane wszystkie służby 
i na zasadzie rozkazu wydaje polecenia związane 
z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Jeżeli klę-
ska żywiołowa jest ogłoszona na poziomie powiatu, 
to wówczas takie władztwo związane z likwidowa-
niem skutków przejmuje w pełni starosta i jemu są 
podporządkowane wszystkie instytucje, które… On 
im wydaje polecania, rozkazy. W sytuacji, gdy wójt 
lub burmistrz nie wywiązują się ze swoich zadań, na 
wniosek starosty może nastąpić zmiana… Starosta 
może przejąć jego kompetencje. Jeżeli starosta nie 
wywiązuje się ze swoich zadań, to wówczas wojewo-
da może wyznaczyć inną osobę, ale zawsze będzie tu 
ktoś, kto będzie miał tę władzę. 

Senator Leszek Czarnobaj:

To ja, że tak powiem, wrócę później do protokołu.
Jeśli tak jest, to dobrze. Tylko na pierwsze pytanie 

prosiłbym o odpowiedź na piśmie. Dziękuję.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 

Narodowej Bartłomiej Grabski: Dziękuję.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Teraz seria pytań ze strony pana marszałka 

Borusewicza.
(Senator Piotr Florek: Wszyscy czekaliśmy…)

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, najpierw takie dość łatwe pyta-

nie. Nie będę zadawał trudnych pytań, będę zadawał 
proste pytania. Powiedział pan, że jeszcze nie było 
szkoleń Wojsk Obrony Terytorialnej, bo nie ma usta-
wy, ale powiedział pan też, że była przeprowadzona 
rejestracja. A więc pytam: na jakiej podstawie była 
prowadzona rejestracja? To pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy tego, co jest w tej usta-
wie bardzo istotne. Otóż wojska te mają przeciw-
działać zagrożeniu bezpieczeństwa państwa. O ja-
kie zagrożenia bezpieczeństwa państwa chodzi? 
Wcześniej jest wprowadzona zasada, że te wojska 
mają realizować zadania z zakresu zarządzania 
kryzysowego. Z tego wynika, że oprócz zarzą-
dzania kryzysowego w czasie powodzi i klęsk ży-
wiołowych, jest tu przewidziane przeciwdziałanie 
zagrożeniu bezpieczeństwa państwa. O jakie typy 
zagrożenia tu chodzi?

Kolejne pytanie dotyczy nowego artykułu, który 
mówi, że żołnierz w służbie czynnej może wstępować 
do stowarzyszeń i innych organizacji działających 
poza wojskiem. Wystarczy, że o tym poinformuje. 
Dotychczas na coś takiego musiała być wyrażona 
zgoda, przynajmniej na poziomie dowódcy pułku. 
Teraz jest tylko notyfikacja.

Mogą być różne stowarzyszenia, także takie jak 
partia…

(Senator Leszek Czarnobaj: Takie jak Razem.)
Nie, nie Razem. Pan senator mówił o…
(Głos z sali: Partia Zmiana.)
Zmiana.
(Senator Jarosław Rusiecki: Partia to nie stowa-

rzyszenie.)
Może się nazywać stowarzyszenie „Zmiana”. Jak 

pan to uzasadni? Ta zasada nie będzie działać tylko 
w Wojskach Obrony Terytorialnej, ale w całej armii 
w odniesieniu do nowo wstępujących. Jak rozumiem, 
dla tych, którzy są w wojsku, to chyba nie działa. Już 
nie chcę drążyć głębiej, ale to jest nierówność wobec 
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(senator K. Kleina) hybrydowe, jak również o inne działania dywersyjne 
mogące mieć miejsce na naszym terytorium, a nieko-
niecznie skutkujące rozpoczęciem działań militarnych 
sensu stricto.

Jeżeli chodzi o kwestię związaną z kolejnym py-
taniem, kwestię dotyczącą poinformowania dowód-
cy jednostki Obrony Terytorialnej o przynależności 
do stowarzyszeń i organizacji, to treść tego przepisu 
została zmieniona w oparciu o głosy partii opozycyj-
nych. I my uznajemy, że ta zmiana jest właściwa. Rolą 
dowódcy jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej czy 
też innych właściwych organów jest ocena, czy dana 
organizacja niesie ze sobą ryzyko związane z bezpie-
czeństwem państwa, czy też nie.

Jeżeli chodzi o kolejne pytanie…
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Ministrze…)
Tak?

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Ministrze, przepraszam, mam uwagę. Ta 
ustawa wprowadza tylko notyfikację. Nie jest tak, że 
ktoś zezwala albo nie…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 
Narodowej Bartłomiej Grabski: Wiem, tam jest sfor-
mułowanie mówiące o poinformowaniu.)

Wystarczy poinformować, tylko tyle. I to nie bę-
dzie dotyczyło jedynie jednostek obrony terytorialnej, 
bo to jest wprowadzane do ustawy, która dotyczy 
Wojska Polskiego, do ustawy o powszechnym obo-
wiązku obrony Rzeczypospolitej. To nie dotyczy tyl-
ko obrony terytorialnej.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski:

Tak, Panie Marszałku.
Jeżeli chodzi o kolejne pytanie, dotyczące usytu-

owania Wojsk Obrony Terytorialnej w strukturze kie-
rowania i dowodzenia, to powtórzę, że obecnie trwa 
analiza w ramach strategicznego przeglądu obron-
nego, a wkrótce zostanie utworzony nowy system 
kierowania i dowodzenia. Minister obrony narodowej 
sprawuje cywilną kontrolę nad armią, tak że tych za-
grożeń, o których mówił pan marszałek, tutaj nie ma.

Co do oceny Narodowych Sił Rezerwowych i ca-
łego programu Narodowych Sił Rezerwowych, to 
można powiedzieć, że ocena tego programu zawiera 
duże zastrzeżenia co do wypełnienia jego założeń. 
Zdecydowanie potrzebne będą pogłębione analizy, 
żeby zdecydować, w jakim stopniu należy ten pro-
gram zmodyfikować czy też usprawnić. To też będą 
decyzje podejmowane w ramach strategicznego prze-
glądu obronnego.

I teraz pytanie: czy starosta lub burmistrz, w mo-
mencie zwalczania skutków klęski żywiołowej, będzie 
wydawał rozkazy Wojskom Obrony Terytorialnej? To 
jest konkretna sytuacja.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Grubski.

Senator Maciej Grubski:
Panie Ministrze, pomylił pan sprawy z żołdem, bo 

te 500 zł… Nie był pan w stanie powiedzieć, ile wyno-
si 10%, ale już nie o to chodzi. Może pan wie, czy te 
500 zł jest opodatkowane, czy nie jest opodatkowane.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę chęt-

nych.
Bardzo proszę pana ministra o odpowiedź.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski:
Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie! 

Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące tego dodatku comie-
sięcznego za gotowość, Panie Senatorze, to użyłem 
sformułowania „ok. 500 zł”. Nie powiedziałem, że to 
będzie dokładnie 500 zł.

(Senator Maciej Grubski: O ok. 5 tysiącach pan 
minister powiedział.)

Nie, powiedziałem o 10% średniego uposażenia.
(Senator Maciej Grubski: O 5 tysiącach pan mi-

nister powiedział.)
Panie Senatorze, no naprawdę, nie będę się kłócił, 

bo nie użyłem tego sformułowania. Polecam panu 
odsłuchanie tej wypowiedzi.

Jeżeli chodzi o pytanie pana marszałka…
(Senator Maciej Grubski: Czy to jest kwota brutto, 

czy netto? Pan mi nie odpowiedział.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój 

i umożliwienie panu ministrowi odpowiedzi na py-
tania.)

Jeżeli chodzi o pytanie pana marszałka, który 
pytał o dotychczasową organizację Wojsk Obrony 
Terytorialnej, to opierała się ona na decyzjach mini-
stra obrony narodowej. Tak jak już wcześniej podkre-
ślałem, zostanie to państwu przedstawione.

Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące zagrożeń bez-
pieczeństwa państwa, to chodzi tutaj m.in. o działania 
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(podsekretarz stanu B. Grabski) temat i wskazać jakieś podstawy programowe… Czy 
ten element będzie tu istotny? W moim przekonaniu 
jest on bardzo istotny, jeżeli chodzi o wojsko, które, 
bądź, co bądź, jest z poboru.

I drugie pytanie. Czy debata, której się przysłu-
chiwałem… Oglądałem ją też w telewizorze, bo nie 
cały czas byłem na sali. Czy w ocenie pana mini-
stra… Zadam to samo pytanie, które zadałem panu 
senatorowi. Czy ta debata i dezawuowanie koncepcji 
zwiększającej obronność i poziom bezpieczeństwa 
państwa wzmacnia to bezpieczeństwo, czy daje efekt 
odwrotny? Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Czy ktoś jeszcze się zgłasza?
Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Czy pan senator Jackowski sugeruje, że paru sena-

torów trzeba byłoby wychować w jednostkach OTK?
(Senator Jan Maria Jackowski: Chciałbym coś 

powiedzieć w trybie sprostowania, bo to pytanie było 
skierowane do mnie.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku, oświadczam, że w swoim py-

taniu absolutnie tego nie sugerowałem. Jest to nad-
interpretacja pana marszałka Borusewicza. Zadałem 
konkretne pytanie panu ministrowi i oczekuję na nie 
odpowiedzi. Dziękuję.

(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję. Jestem 
uspokojony.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy są jeszcze chętni do zadania pytań? Nie.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski:
Panie Marszałku! Szanowne Panie i Panowie 

Senatorowie! Zacznę może od odpowiedzi na drugie 
pytanie pana senatora. Jeżeli chodzi o Wojska Obrony 
Terytorialnej, to rzeczywiście wskazane by było po-
kazanie, że ich utworzenie przyczyni się z jednej 
strony do znacznego wzmocnienia bezpieczeństwa 

Jeżeli chodzi o kwestie związane z klęskami ży-
wiołowymi, to jest to określone w szczegółowych 
przepisach. Kwestie podległości i współdziałania 
dowódców jednostek obrony terytorialnej czy też 
innych dowódców innych jednostek… Jeżeli będzie 
zachodziła potrzeba czy też konieczność tego rodza-
ju współdziałania, to odpowiednie działania będą 
na pewno podejmowane w oparciu o obowiązujące 
przepisy.

Senator Kazimierz Kleina:
Np. o samorządzie, który ma odpowiednie kom-

petencje. To wszystko jest skoordynowane, jak ro-
zumiem. Ustawa o samorządzie jest skoordynowana 
z zapisami o ewentualnej współpracy z wojskami 
terytorialnymi itd. Tak?

Moje pytanie wiąże się kompetencjami, jakie mają 
samorządy, głównie samorząd powiatowy, który ma 
szczególne kompetencje związane z walką z kryzy-
sem. Tu nie ma takich kolizji i nie ma problemu, tak?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski: 
Nie ma takich zagrożeń, Panie Senatorze.
(Senator Kazimierz Kleina: Okej. Dziękuję.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Senator Maciej Grubski: Panie Marszałku, nie 

otrzymałem odpowiedzi na pytanie o 500 zł. Czy to 
jest brutto, czy netto?)

(Senator Kazimierz Kleina: To jest zwolnione z po-
datku zgodnie z ustawą, którą przyjęliśmy…)

Dobrze.
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam w sumie 2 pytania. Zgodnie 

z zaleceniem pana marszałka grupujemy pytania, tak 
żeby się nie rozdrabniać.

Moje pierwsze pytanie. W debacie zabrakło mi 
trochę jednego elementu, bardzo istotnego. Otóż 
obrona terytorialna i sam fakt, że jest ona związana 
z konkretnym terenem i że jest prowadzona w oparciu 
o ludzi, którzy doskonale znają swoje wioski, miasta, 
miasteczka… Jest tu czynnik pewnego wychowania 
obywatelskiego. Jest też rola, powiedziałbym, wy-
chowawcza. Czy pan minister mógłby rozwinąć ten 
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(podsekretarz stanu B. Grabski) nistycznych, która została rozwiązana – i słusznie 
– w 1989 r. wraz z odzyskaniem przez Polskę nie-
podległości. Ta koncepcja w części – zaznaczam, że 
nie całkowicie, tylko w części – nawiązuje do tego, 
co zostało przedstawione w roku 1997 i miało zostać 
zrealizowane do roku 2003, ale na szczęście nie zo-
stało zrealizowane w całości.

Przychodząc do Ministerstwa Obrony Narodowej, 
zastałem szczątki koncepcji z 1997 r. w postaci bata-
lionów obrony terytorialnej w Lęborku, Białymstoku, 
Przemyślu, Kłodzku i Zamościu. Pięć skadrowanych 
jednostek obrony terytorialnej. Miało być 10 tysięcy 
żołnierzy i 16 brygad, zastałem 1 tysiąc żołnierzy 
w opłakanym stanie. To znaczy, gdybyście zobaczyli 
ówczesne bataliony obrony terytorialnej w Lęborku, 
Białymstoku, Zamościu, Przemyślu, Kłodzku – po-
wtórzę to raz jeszcze, żeby się utrwaliło – tobyście 
się przestraszyli. Żołnierze niewyszkoleni, słabo 
wyszkoleni i wyposażeni wyłącznie – zaznaczam 
– w uzbrojenie indywidualne. Co należało zrobić? 
Należało ich sprofesjonalizować. Jak sprofesjonali-
zować? Przekształcić w wojska operacyjne, bo we 
współczesnym świecie zasadniczy trzon uderzenio-
wy każdej liczącej się armii to wojska operacyjne, 
zawłaszcza te części wojsk operacyjnych, które mają 
charakter bojowy, czyli jednostki bojowe, wspierane 
oczywiście przez jednostki zabezpieczenia i wsparcia. 
Ale jednostek bojowych powinno być jak najwięcej, 
proporcjonalnie coraz więcej w stosunku do jedno-
stek wsparcia i zabezpieczenia, i wojska operacyjne 
powinny być jak najlepiej wyszkolone i jak najlepiej 
wyposażone.

W tej chwili mamy wątpliwości – nie tylko ja, ale 
wiele osób, także na tej sali – co do następujących 
kwestii. Po pierwsze, co do zadań. Powiedzmy sobie 
otwarcie, że jednym z powodów rezygnacji złożonej 
przez szefa sztabu generalnego, wybitnego dowódcę, 
generała Gocułę, jest to, że ministerstwo obrony po-
stanowiło najpierw wypracować koncepcję obrony 
terytorialnej, a dopiero potem szczegółowo określić 
jej zadania. I my też tutaj, w tej ustawie, mamy lako-
niczny zapis o tym, jakie są zadania, które Wojska 
Obrony Terytorialnej mają realizować. I nie dziwię 
się kompletnie kompetentnym dowódcom, że mają 
wątpliwości co do stawiania wozu przed koniem. Bo 
wozu przed koniem się po prostu nie stawia. Najpierw 
muszą być zadania, a dopiero potem struktury. 
A dopiero potem wypełnianie tych struktur ludźmi. 
Zaczęliście od końca. Zaczęliście od naboru, zaczę-
liście od utworzenia dowództwa i dowództw brygad, 
a zadania nie są jeszcze jasno określone. I w wypo-
wiedzi pana ministra niestety też to było widoczne.

Bo o jakich zadaniach antykryzysowych mówimy? 
Jak wiemy powszechnie – myślę, że to jest wiedza po-
wszechna – kryzysy dzielą się na militarne i niemili-
tarne. Te niemilitarne mają wiele różnych postaci, a te 

naszego państwa, a z drugiej strony do pokazania, 
że żołnierze z tzw. małych ojczyzn, czyli doskonale 
znający określone uwarunkowania terytorialne, lokal-
ne będą w stanie w zdecydowanie większym stopniu 
zapewnić właściwe zabezpieczenie innych jednostek 
wojskowych na danym terytorium. Olbrzymią rolę 
pełni tu również wychowanie patriotyczne, współ-
praca z klasami mundurowymi, współpraca z organi-
zacjami proobronnymi, podnoszenie i kultywowanie 
wartości patriotycznych.

Jeżeli chodzi o wynajdywanie w ustawie argu-
mentów, które można by było podnosić, by ukazy-
wać obronę terytorialną w negatywnym świetle, to 
oczywiście jest taka możliwość, ale wydaje mi się, 
że nikt z państwa senatorów nie ma wątpliwości, że 
ta ustawa jest nawet nie tyle potrzebna, ile koniecz-
na, żeby wzmocnić bezpieczeństwo naszego kraju. 
Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał 

się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania 
zadane przez panie senator Zdrojewską i Sztark oraz 
panów senatorów Klicha, Rybickiego, Grabowskiego,  
Komarnickiego, Czarnobaja.

Czy kogoś nie wyczytałem? Nie. To wszyscy.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 

Narodowej Bartłomiej Grabski: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do zabrania głosu zapisał się pan 

przewodniczący Klich.
Bardzo proszę.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni 

Państwo!
No właśnie co do tego mamy wątpliwości, co do 

tego, czy koncepcja w takiej formie i ustawa w ta-
kiej postaci przyczynią się do zwiększenia bezpie-
czeństwa naszego kraju. Czy środków, które zostaną 
przeznaczone na zbudowanie takiej właśnie obrony 
terytorialnej, nie można lepiej wydać na faktycz-
ne wzmocnienie bezpieczeństwa naszego kraju? 
Uważamy, że można. Jesteśmy przekonani o tym, że 
można. Jesteśmy przeświadczeni o tym, że ta koncep-
cja i ustawa cofają nas do doświadczeń historycznych, 
a nie posuwają Polski do przodu, tam dokąd poszedł 
albo idzie cały nowoczesny świat. Ta ustawa niestety 
jest anachroniczna. Powrót do przeszłości nie polega 
na powrocie do obrony terytorialnej z czasów komu-

wisniess
Notatka
Marked ustawione przez wisniess
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(senator B. Klich) w wyniku ustawy przyjętej przez poprzedni parla-
ment, podpisanej przez poprzedniego prezydenta. Ale 
3 miliardy 600 milionów zł to jest naprawdę poważna 
część, którą można by było spożytkować na to, co 
wojskom operacyjnym jest najbardziej potrzebne: na 
nowy nowoczesny SUW, jak to mówią, czyli sprzęt 
i uzbrojenie wojskowe, nie na uzbrojenie tradycyjne, 
ale na nowoczesny sprzęt i uzbrojenie wojskowe.

I ja się obawiam, że dlatego zostały zerwane roz-
mowy na temat offsetu z Francuzami, żeby dokonać 
oszczędności właśnie na technicznej modernizacji 
armii i z tych oszczędności wydzielić środki m.in. 
na zwiększenie wynagrodzeń dla żołnierzy, ale także 
na stworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej i w tym 
roku, i w kolejnych latach. Bo budżet jednak nie jest 
z gumy, skądś trzeba zabrać, żeby gdzieś ulokować 
środki finansowe. I stąd obawa, że ofiarą stworzenia 
Wojsk Obrony Terytorialnej w takiej postaci, jaką 
państwo proponują, jest modernizacja techniczna na-
szych Sił Zbrojnych, czyli zakup nowoczesnego sprzę-
tu i uzbrojenia wojskowego dla wojsk operacyjnych.

Państwo powołują się – to jest moja trzecia 
uwaga – na m.in. Gwardię Narodową w Stanach 
Zjednoczonych, której rola jest znacząca, nawet bar-
dzo znacząca. Ale na miłość boską…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie 
Przewodniczący…)

…Gwardia Narodowa…
Ostatnie kilka zdań.
Gwardia Narodowa Stanów Zjednoczonych jest 

wyposażona w czołgi Abrams, w pojazdy piechoty 
Bradley, F-16, F-15, samoloty Hercules, śmigłowce 
Apache, Black Hawk itd. To jest wielki, potężny ro-
dzaj sił zbrojnych, to także wojska ekspedycyjne, które 
działają poza granicami Stanów Zjednoczonych. No, 
wy takiej obrony terytorialnej nie proponujecie. To, 
co będziecie w stanie zrobić – tym zakończę pierwszą 
część wypowiedzi, jeśli pan marszałek pozwoli – to 
stworzenie wojska wyposażonego jak lekka piecho-
ta, czyli w uzbrojenie indywidualne oraz w środki 
ppanc. i przeciwlotnicze. Mam nadzieję, że to się uda. 
Życzyłbym sobie takiego wyposażenia. Tylko czy 
nie lepiej wyposażyć w nowoczesny sprzęt wojska 
operacyjne, aniżeli tak uzbroić, że tak powiem, 50 ty-
sięcy osób, które będą szkolone weekendowo? O tym 
powiem w drugiej części wystąpienia za chwilę, Panie 
Marszałku. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

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

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

militarne to jest jednak cała gama rozmaitych działań. 
I na terenie… i w obronie terytorium, integralności 
terytorialnej kraju, i że tak powiem, na rozmaitych 
misjach o charakterze ekspedycyjnym. Powiedzieć, 
że jednostki obrony terytorialnej będą wykorzystane 
do działań antykryzysowych, to nie powiedzieć nic. 
I z tego wynikają obawy wielu Polaków i wielu eks-
pertów co do tego, o jakich kryzysach mowa. Bo jeżeli 
to będą, tak jak pan minister powiedział, zagrożenia 
o charakterze hybrydowym, idące z zewnątrz, takie 
jak na Krymie, to my to rozumiemy. Wojsko powinno 
się z takimi zadaniami zmierzyć, od tego jest woj-
skiem. Jeżeli to będą zadania o charakterze ratowni-
czym, niemilitarnym, w przypadku katastrof i klęsk 
żywiołowych, to my to też rozumiemy, bo to też jest 
jedno z zadań wojska. Tylko w pierwszym przypadku 
trzeba powiedzieć jasno… Tak jak to było na Krymie: 
zaporę w stosunku do takich działań, jakie tam wi-
dzieliśmy, w pierwszej kolejności powinny stanowić 
wojska specjalne. I dlatego od lat rozbudowujemy 
wojska specjalne. Zaczął to robić minister Szczygło, 
kontynuowaliśmy ja oraz mój następca. W wyniku 
podpisanego przeze mnie w lutym 2009 r. porozu-
mienia ze Stanami Zjednoczonymi nasze wojska spe-
cjalne uzyskały priorytet, jeżeli chodzi o wspólne 
szkolenie ze Stanami Zjednoczonymi. I w wyniku 
tego porozumienia oraz w wyniku utworzenia 2 no-
wych jednostek wojsk specjalnych, czyli „Agatu” 
i „Nilu”, a także utrzymania – choć wszyscy tego 
chcieli – dowództwa wojsk specjalnych, nasze wojska 
specjalne… Uzyskaliśmy status 1 z 6 państw ramo-
wych NATO. I wojska specjalne Rzeczypospolitej 
Polskiej mają uprawnienia do tego, żeby dowodzić 
operacjami NATO, jako wojska 1 z tych 6 krajów. 
I wojska specjalne do tego właśnie służą, żeby wystą-
pić przeciwko zagrożeniom takim, jakie pan minister 
Macierewicz zechciał nazwać po imieniu: ze strony 
specnazu. Do tego służą wojska specjalne.

Jeżeli chodzi z kolei o zagrożenia niemilitarne 
i działania o charakterze ratowniczym, to przypomnę, 
że z wojsk lądowych – i nie tylko zresztą – w czasie 
katastrof i klęsk żywiołowych są wydzielane grupy 
żołnierzy do pomocy na przykład w przypadku po-
wodzi. I ten mechanizm działa. Także w przypadku 
największej w ostatnich latach powodzi, jaką była po-
wódź z 2010 r. Wojsko spełnia te zadania i nie trzeba 
powoływać do tego celu żadnego nowego rodzaju sił 
zbrojnych. Dlatego mamy wątpliwości, o jakie kryzy-
sy chodzi. I te wątpliwości podziela wielu Polaków.

Następna kwestia to finanse. Proszę państwa, 
to, o czym tu mówimy, to jest drenowanie budże-
tu Ministerstwa Obrony Narodowej. On oczywiście 
narasta z roku na rok, bo wzrasta PKB, od tego roku 
wzrasta w większym tempie, bo to jest 2% PKB, 
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(senator P. Florek) zysowym z 2009 r. W tej ustawie jest jasno zapisane, 
kto jest przewodniczącym, kto wchodzi w skład itd. 
Współpracowałem z wielkopolskim wojewódzkim 
komendantem Policji, z komendantem Państwowej 
Straży Pożarnej, z szefem WSW z Poznania i mogę 
się podzielić swoimi spostrzeżeniami. Była tu mowa 
o powodzi w 2010 r. Tak, była powódź również 
w Wielkopolsce. Świetna współpraca z wojskiem – za 
co chciałbym podziękować – za pośrednictwem sze-
fa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu. 
Zwracałem się do ministra obrony narodowej o użycie 
sił, o pomoc, o wsparcie, a pewnie teraz zamiast do 
ministra obrony trzeba będzie się zwracać do dowód-
cy Wojsk Obrony Terytorialnej. Tyle to zmieni. Poza 
tym moim zdaniem, z mojego punktu widzenia, to 
praktycznie nic nie zmieni. I nie było żadnego pro-
blemu, żeby zabezpieczyć działania. Tak jak państwo 
mówiliście, tak samo jest w powiecie, gdzie starosta 
jest przewodniczącym powiatowego zarządu, tak 
samo jest w gminie, gdzie wójt, burmistrz czy pre-
zydent miasta, jeżeli mówimy o mieście na prawach 
powiatu, się tym zajmują. W związku z tym organi-
zacyjnie nie trzeba tu niczego zmieniać. Jesteśmy do 
tego dość dobrze przygotowani.

W 2010 r., kiedy korzystałem z pomocy wojska, 
miałem wyjątkowo trudną sytuację. Zbiornik wodny 
w Jeziorsku maksymalnie napełniony. Trzeba podjąć 
decyzję, co dalej, czy dopuszczać do zbiornika, który 
mógłby tego nie wytrzymać, bo miał maksymalny 
poziom wody, czy wysadzić wały i zalać siedziby 
5 tysięcy mieszkańców. To ja podejmowałem tę de-
cyzję, nie ktoś inny, żaden szef, wojskowy itd. Musi 
być jasno określone, kto podejmuje decyzje, kto ma 
kompetencje do decydowania w takich trudnych 
sytuacjach. Dzisiaj by mnie tu nie było… Podjąłem 
decyzję, żeby dolewać wody powyżej poziomu pię-
trzenia, żeby nie wysadzać. Duża, ryzykowna sprawa. 
Ale ponieważ jestem też inżynierem budownictwa, 
przejrzałem dokumentację, sprawdziłem to wszystko 
i podjąłem decyzję. Przez kilka dni, 2–3 dni można 
było to utrzymywać powyżej poziomu spiętrzenia. 
Tego nie zrobi nikt inny. To musi zrobić gospodarz 
terenu, to musi zrobić ktoś, kto jest na tym terenie. 
W związku z tym uważam, że dotychczasowy sposób 
zorganizowania tych działań był dobry.

Wojska Obrony Terytorialnej może i są potrzebne, 
oczywiście, to jest kwestia tego, jak zbudujemy sys-
tem obronny w kraju, ale one muszą mieć konkretne 
zadania, te zadania muszą być w inny sposób sformu-
łowane. To nie mogą być wojska, o których będziemy 
wiedzieli, że są w terenie, które będą wyposażone 
tak, jak jest to ujęte w tej propozycji, i które będą 
kosztowne, bo to naprawdę niczego nie zmieni. Warto 
by się nad tym zastanowić.

Wydaje mi się, że akurat w przypadku tej usta-
wy nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości, że 

Proszę państwa, w tej debacie, w wystąpieniu pana 
ministra zauważyłem, że jak pan senator Borowski 
powiedział, bardzo oszczędnie państwo gospodaro-
waliście prawdą. Pewnie dużo, dużo więcej można by 
powiedzieć, ale państwo ograniczyliście te swoje… 
pan minister te swoje wypowiedzi ograniczył do ram 
przepisów prawa, które w ustawie są dość dokład-
nie zapisane. Mówiliście państwo o celu utworzenia 
Wojsk Obrony Terytorialnej: że jest to wzmocnienie 
– pan senator powiedział „poprawienie”, pan minister 
mówi „wzmocnienie”, ale okej – że jest to poprawie-
nie, wzmocnienie bezpieczeństwa państwa polskiego. 
No i pytanie… Ja po tych wystąpieniach państwa, po 
tych odpowiedziach nie wiem, za bardzo nie wiem, 
o co tu chodzi. A dlaczego, to za chwilę wyjaśnię.

Po pierwsze, czy 50 tysięcy żołnierzy, którzy do-
staną mundury i karabiny, będą przez 16 dni szko-
leni i będą mieli umowę na 1 rok albo na 2 lata – to 
łatwo policzyć – to będą profesjonalni żołnierze bę-
dący w stanie osiągnąć te cele, które są stawiane? 
Uważam, że nie, że nie będą. Ta służba, rotacyjna, 
dyspozycyjna, to świadczenie pieniężne, które będą 
otrzymywali… Nie wiem, czy nie szkoda na to tych 
pieniędzy, za które można kupić te śmigłowce, które 
można wydać na ważne cele. 

Profesjonalna armia zawodowa – to pan senator 
Klich przed chwilą mówił – to odpowiednie uzbroje-
nie, odpowiedni sprzęt. Żyjemy w XXI wieku. Wojna 
w 1939 r. była już bardzo, bardzo dawno temu, więc 
dużo tu się zmieniło co do uzbrojenia. F-16 są akurat 
w Krzesinach koło Poznania, stąd ja tę bazę dobrze 
znam, są w Powidzu, są też inne wojska. Wiem, jak 
to uzbrojenie wygląda. Oczywiście także wyszkolenie 
żołnierzy, czyli armia zawodowa. Do tego, jeżeli cho-
dzi o bezpieczeństwo, ważne są sojusze, współpraca 
międzynarodowa itd. Nie będę tego wątku rozwijał, 
choć na ten temat, jak to dzisiaj wygląda, pewno też 
dużo moglibyśmy powiedzieć.

Skoncentruję się tylko na jednej sprawie, która tu 
była dość często poruszana, na zadaniach, które są 
wpisane w ustawie. Otóż do zakresu działań dowódcy 
Wojsk Obrony Terytorialnej należą w szczególności, 
po czym jest napisane: wykonywanie zadań związa-
nych z udziałem oddziałów i pododdziałów Wojsk 
Obrony Terytorialnej w zwalczaniu klęsk żywioło-
wych, likwidacji ich skutków, ochrony mienia, ak-
cjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony 
zdrowia i życia, a także udziału w realizacji zadań 
z zakresu zarządzania kryzysowego.

Proszę państwa, jest w Polsce Krajowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego, są wojewódzkie centra, 
powiatowe centra, gminne centra. Sam przez 8 lat by-
łem przewodniczącym wojewódzkiego zespołu zarzą-
dzania kryzysowego. Jest ustawa o zarządzaniu kry-
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(senator P. Florek) nasze doświadczenia. W 1939 r. na podobnej zasa-
dzie były tworzone bataliony Obrony Narodowej. Czy 
one miały jakiekolwiek szanse z wojskiem regular-
nym? Żadnych. Były spychane i rozbijane w bardzo 
szybkim tempie. Nie odegrały żadnej znaczącej roli, 
bo odegrać nie mogły. Podobnie było na Ukrainie. 
Jeżeli ktokolwiek się powołuje na to, co się działo na 
Ukrainie, to powinien doskonale wiedzieć, że oddzia-
ły rosyjskie, przeważnie spadochronowe, rosyjskie 
brygady rozbiły te oddziały ochotnicze złożone z lu-
dzi bardzo ideowych, ochotników, ale słabo wyszko-
lonych. Okrążyły ich i rozbiły w dwóch kotłach. Tak 
że oddziały te poniosły olbrzymie straty.

Skoro myślimy o wojnie partyzanckiej, to powin-
niśmy też zdawać sobie sprawę z tego, jakie ukształ-
towanie ma Polska. To nie jest Afganistan, to nie jest 
nawet Słowacja. I czołgi, które jadą po równinie… 
Przecież tu jest równina środkowoeuropejska. I wła-
śnie na Ukrainie ta wojna Rosji z Ukrainą pokazała, 
jak w tej chwili wygląda taka wojna realnie – to, że 
oddziały tego typu, słabo wyposażone, nie są w stanie 
zatrzymać czołgów w takim terenie, jaki jest, a więc 
częściowo zalesiony itd. Z tego trzeba sobie zdawać 
sprawę. A więc nie można nacisku z armii, dobrze 
wyszkolonej armii zawodowej, przesuwać na armię 
ochotniczą, na ochotników.

Ja kiedyś oglądałem, bo w latach sześćdziesią-
tych była obrona terytorialna… Kiedy mieszkałem 
w Sopocie, w dzielnicy Kamienny Potok, widziałem 
oddziały starszych kolegów chodzących z cekaema-
mi, szkolonych w soboty i niedziele. Wywoływało to 
śmiech i drwiny, a ta nazwa OTK była rozwijana jako 
Obrona Terytorialna Kamionki. Trzeba więc robić 
wszystko, żeby… Jeżeli chcemy powołać tego typu 
siły, to one powinny być odpowiednio wyposażone. 
I jeżeli mają być pod względem wyposażenia na po-
ziomie Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych, 
to nie jest to kwestia 3,6 miliarda…

(Senator Robert Dowhan: To razy 10.)
…ale zapewne 36 miliardów. Minister chyba zdaje 

sobie z tego sprawę, bo zaczął mówić o dronach. No, 
tysiąc dronów… To w związku z tym zapytałem pana: 
ile dronów dla OTK?

Oczywiście jest to nowa siła, tworzona na bazie 
różnych organizacji proobronnych, ale także na bazie 
organizacji czy stowarzyszeń rekonstrukcyjnych. Ale 
przecież to nie jest… Ci, którzy trenują jako rekon-
struktorzy bitwy pod Grunwaldem… No, to nie jest 
tego typu wojna! Albo ci zajmujący się epoką napo-
leońską… Tu trzeba mieć zupełnie inne właściwości. 
I to nie jest tego typu wojsko.

Mam też obawy dotyczące zapisów, które mówią 
– i mogą stworzyć takie sytuacje, takie niebezpie-
czeństwo – że ta formacja zostanie użyta w celach 
wewnętrznych. Mamy prawo mieć takie obiekcje, 
mamy do tego prawo. Też dlatego, że nie sądzę, by ar-

jest ona źle przygotowana, że jest niedobra, że ona 
będzie kosztowna, że ona nic nie zmieni. Mało tego, 
uważam, że to, że w tej chwili o niej dyskutujemy, 
dużo na ten temat mówimy, jest niekorzystne z jesz-
cze innego punktu widzenia. W związku z tym dla 
mnie jest sprawą jasną, że tego typu ustawy poprzeć 
nie mogę, bo ona nic nie daje, nic nie zmienia, nie 
wnosi żadnego plusa.

Mówiliście państwo o 500+. Tutaj akurat też jest 
500, ale tu pewnie nie musimy dopisywać plusa… 
Tych wydatków i innych będzie pewnie coraz więcej. 
Trzeba oszczędzać grosz publiczny i mnie się wydaje, 
że jest to wydatek całkowicie zbędny. A jeżeli już to 
robić, to trzeba w inny sposób to przewidzieć, zabez-
pieczyć, w inny sposób przygotować ustawę, która 
by spełniała ten zasadniczy cel, o którym państwo 
mówicie, czyli poprawę bezpieczeństwa. Akurat ta 
ustawa tej poprawy nie realizuje. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Debatujemy nad bardzo ważną ustawą. Nad usta-

wą, która, że tak powiem, zmienia ciężar tego wojska 
i przesuwa pieniądze w budżecie wojskowym, bo 
jest tak, że… Oczywiście warto mieć wszystko, ale 
zasób środków i możliwości jest ograniczony. 3,6 mi-
liarda zł ma iść na ten nowy rodzaj wojska. Minister 
obrony mówi, że nikomu nie zabierze, przesunie. Ale 
to nie jest tak, że nikomu się nie zabierze. Uważam, że 
teoria generała Balcerowicza, który wielokrotnie pisał 
i mówił o obronie terytorialnej, jest warta rozważenia, 
ale muszą być zachowane proporcje. Muszą być za-
chowane proporcje. Ochotnicy, obrona terytorialna… 
To wszystko oczywiście może być ważnym kompo-
nentem, ale muszą być zachowane proporcje. A jakie 
tu się proponuje proporcje? 55 tysięcy do około 90 czy 
72 tysięcy, załóżmy, że do 90 tysięcy, to jest więcej 
niż połowa. Tak mają wyglądać proporcje. Czyli to nie 
jest jakieś drobne przesunięcie wewnętrzne. Ja wiem, 
że na Litwie, Łotwie, w Estonii ten komponent obrony 
terytorialnej jest znaczny w stosunku do całości sił, 
jest znaczący. Podobnie jest gdzie indziej, chociażby 
w Finlandii. Jednak w Finlandii tego typu siły rezer-
wowe są umieszczone przy straży granicznej, mają 
działać od razu przy granicy.

A więc nie odrzucam tego od razu, nie mówię, 
że to absolutnie nie ma sensu, ale popatrzmy też na 
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(senator B. Borusewicz) program wychowawczy. Jest to bardzo potrzebne dla 
zwiększania obronności i poczucia obywatelskości. 
Mówię to z całą odpowiedzialnością jako były dowód-
ca plutonu, który pełnił służbę wartowniczą. Miałem 
okazję zapoznać się z tym, jak funkcjonuje wojsko.

Od razu chciałbym powiedzieć, że ta koncepcja 
jest jak najbardziej uzasadniona, ponieważ zadaniem 
Wojsk Obrony Terytorialnej będzie prowadzenie dzia-
łań antykryzysowych i antyterrorystycznych. A nie-
stety w dzisiejszym świecie mamy do czynienia z tego 
rodzaju działaniami czy możemy mieć niestety rów-
nież w naszym kraju tego typu sytuacje. Ten rodzaj 
wojsk jako element, jako komponent całego systemu 
– bo to jest, jak rozumiem, piąty rodzaj wojsk, jakie 
będą w systemie obrony i bezpieczeństwa państwa 
polskiego –  jest bardzo ważny, będzie spełniał wy-
jątkowo ważną rolę uzupełniającą i wypełniającą.

I z tego punktu widzenia również gratuluję re-
sortowi obrony narodowej, że z tą inicjatywą wy-
szedł i że, mimo tej szalonej krytyki, która jest dla 
mnie kompletnie niezrozumiała i pokazuje oderwa-
nie się niektórych od rzeczywistości, ten projekt jest 
w tej chwili procedowany. Mam nadzieję, że będzie 
w Polsce obowiązującym prawem.

Ustawa w nowym art. 98k w ust. 3 precyzuje, jakie 
warunki winna spełniać osoba kandydująca do służ-
by. Kładzie się nacisk na fakt posiadania szczególnych 
kwalifikacji lub umiejętności przydatnych do pełnie-
nia służby. Proszę państwa, to jest fundament obrony 
od czasów Tukidydesa i innych teoretyków wojny – 
ukształtowanie terenu, znajomość tego terenu… Jeżeli 
np. mówimy o ukształtowaniu terenu, o znajomości 
terenu, o środowisku, o terenie górskim, to chciałbym 
powiedzieć, że ludzie, którzy znają topografię, mają 
pewne umiejętności, których ludzie z nizin akurat 
nie posiadają. Są właśnie idealni do tego rodzaju za-
dań. I bardzo dobrze, że państwo polskie umożliwia 
ludziom uczestniczenie w takim programie.

Jak wspomniałem, ze zdumieniem słuchałem tych 
słów krytyki, szczególnie że były one wypowiadane 
przez przedstawicieli środowiska, za czasów których 
wywalono setki milionów złotych na program osła-
wionej korwety.

Za czasów jednego ministra z Platformy 
Obywatelskiej doszło do trzech tragicznych katastrof 
w Siłach Zbrojnych: Bryza, CASA, Tu-154. Za czasów 
żadnego innego ministra w dziejach polskiej historii 
wojskowości w XX wieku nie doszło do takich katastrof. 
Mówię to też jako przedstawiciel Ciechanowa, gdzie – jak 
wiadomo – była jednostka wojskowa. W Ciechanowie 
były ogromne tradycje wojskowe; przed wojną stacjo-
nował tam 11. Pułk Ułanów Legionowych, a po wojnie 
była jednostka wojskowa. W roku bodajże 2009 albo 
w 2008 przeznaczono 6 milionów zł na modernizację 
stołówki w tej jednostce wojskowej, po czym po 2 latach 
rozformowano jednostkę, zamknięto koszary i do dziś 

mia zawodowa zgodziła się być, po raz drugi w histo-
rii, wykorzystana w celach walki wewnętrznej. Stan 
wojenny był czymś, co wszyscy oficerowie przeżyli. 
Ale to jest nowe wojsko, to są nowi ludzie i oni tego 
nie przeżywali. Dlatego uważam, że ustawa powinna 
być w tej kwestii jasna, i że nie może…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku 
10 sekund.)

Już.
…być jakichkolwiek sugestii, że te wojska mogą 

być wykorzystane w innym celu.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku!)
A więc proszę o następne 5 minut.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Oczywiście, oczywiście, nie ma sprawy.
Mam też dobrą wiadomość. Pan marszałek nas 

przed chwilą poinformował, że istnieje możliwość, 
żeby zorganizować w przyszłym tygodniu dodatkowe 
posiedzenie Senatu.

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze, Panie 
Marszałku.

Jako kolejny do głosu zapisał się pan senator 
Jackowski.

Od razu poinformuję, że o 16.00 będzie, na wnio-
sek pana przewodniczącego Klicha, godzinna prze-
rwa, a dzisiaj będziemy kontynuować obrady do 19.00. 
Tak że jest bardzo prawdopodobne, że w przyszłym 
tygodniu znowu się spotkamy.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja na wstępie chciałbym podziękować rządowi 

za ten program, bo to w zasadzie jest program, który 
w tej chwili procedujemy w postaci przedmiotowej 
ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych 
innych ustaw.

Mogę powiedzieć o swoim okręgu – a jestem 
senatorem z subregionu ciechanowskiego – że tam 
obrona terytorialna jest bardzo oczekiwana przez 
społeczeństwo. Do mojego biura zgłaszają się męż-
czyźni i kobiety, którzy są zainteresowani służbą w tej 
formacji. I jest ogromna nadzieja, że właśnie w ten 
sposób dojdzie do zbudowania formacji, która będzie 
blisko ludzi, będzie się składała z ludzi mieszkających 
na danym terenie, znających topografię tego terenu, 
znających sytuację społeczną, a ta formacja będzie 
też elementem kształtującym postawy patriotyczne, 
ponieważ – co pan minister powiedział w odpowie-
dzi na moje pytanie – jest w tym również zawarty 
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(senator J.M. Jackowski) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Grubski.
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie ma czegoś no-

wego, tylko ciągle ta „Sowa”?)
(Senator Jan Maria Jackowski: Trzeba było się 

nie…)
(Senator Bogdan Borusewicz: No, wymyśl coś…)

Senator Maciej Grubski:
Szanowny Panie Marszałku!
Na posiedzeniu komisji trochę się zdziwiłem, że 

pan minister Macierewicz nie za dużo mówił o usta-
wie, ale mówił szeroko o sprawach okołoustawowych. 
Dzisiaj pan minister wszedł w te buty – mało odpo-
wiedzi, słabe przygotowanie. To niedobre, bo to po-
kazuje, że państwo chcecie zmieniać polską armię, ale 
krytykujecie wszystko, co było do tej pory, i stwarza-
cie wrażenie, że dzisiejsza sytuacja jest dużo lepsza, 
niż była przed rokiem, co oczywiście nie jest prawdą. 
Powinniście z tym, że tak nie jest, się pogodzić i przy-
znać się do błędów, do tego, że dzisiaj robicie tylko 
zamieszanie, jeżeli chodzi o polską armię.

3 miliardy 600 milionów zł w ciągu 3 lat, a potem 
1,5 miliarda zł to są poważne pieniądze. Nie szanu-
jecie tych pieniędzy, dlatego że… Ja na moje pytanie 
skierowane do pana ministra Macierewicza, czy nie 
lepiej byłoby utworzyć np. komponent sił specjalnych 
liczący 10 tysięcy osób, usłyszałem odpowiedź, że 
być może będziecie szli również w tym kierunku. To 
znaczy, że polska armia jeszcze będzie się rozrastała. 
Pytanie tylko, skąd weźmiecie na to pieniądze. Bo 
dzisiaj te pieniądze zabieracie oczywiście z budżetu 
potrzebnego na zmiany i przebudowę moderniza-
cyjną.

Nie straszcie Rosją. Bo straszycie Rosją i w końcu 
spowodujecie sytuację, w której te wasze przepo-
wiednie, te niedobre przepowiednie, te przepowiednie 
pokazujące, że mamy po tamtej stronie wroga, się 
spełnią. Bardzo niebezpieczne jest to, co wy robicie 
przez politykę zagraniczną, przez politykę ministra 
Macierewicza, to, że stwarzacie sytuację zagrożenia 
ze strony Rosji dla Polski. Takiego zagrożenia w tym 
momencie nie ma i nie będzie, jeżeli tylko nie spowo-
dujecie tego, że sprowokujecie taką sytuację.

Profesjonalizacja. Panie Ministrze Klich, ja chylę 
czoła przed tym, co pan zrobił, bo to jest wielka spra-
wa dla polskiej armii. Z tzw. armii Szwejków zrobił 
pan profesjonalną armię ludzi przygotowanych, do-
brze wyposażonych i gotowych do tego, żeby bronić 
polskiej ojczyzny. I nie można się zgodzić na tego 
typu słowa, które mówił mój poprzednik na trybunie, 
bo to jest skandaliczne. Takie wypowiedzi nie powin-
ny w ogóle mieć miejsca, takie zarzuty nie powinny 

34 budynki z tych koszarów i cały wspaniały teren są 
niezagospodarowane i niszczeją. To są właśnie efekty 
działań domorosłych specjalistów od obronności, którzy 
zajęli się tą dziedziną życia państwowego. Chciałbym 
zwrócić uwagę, że… Mam nadzieję, że Ciechanów zo-
stanie objęty tym programem i że dzięki temu wreszcie 
pojawi się perspektywa zagospodarowania jednostki 
i tych terenów. Mam nadzieję, że zostanie to odpowied-
nio wykorzystane i dalsza degradacja miasta spowodo-
wana tym, że w sumie w centrum struktury miasta jest 
opuszczony teren po jednostce… Mam nadzieję, że zo-
stanie to wykorzystane dla celów publicznych, a przede 
wszystkim dla celów obronnych.

Mam nadzieję, że nasi sojusznicy, którzy będą 
lokowali swoje siły na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, również będą mogli skorzystać z tych obiek-
tów, tym bardziej że – jak wynika z tego, co wiem 
– nie ma kolizji, jeśli chodzi o możliwość wykorzy-
stania ich w dwojaki sposób.

Wysoka Izbo, popieram tę ustawę i mam nadzieję, 
że dzieło, które ta ustawa inicjuje, na trwałe wpisze 
się jako system, który jest systemem nowoczesnym, 
efektywnym, jest właściwym sposobem korzystania 
z zasobów ludzkich, które są na danym terenie, i z in-
frastruktury, która się znajduje na danym terenie… 
Bo przecież nie tylko w Ciechanowie rozformowano 
jednostkę wojskową, takich powojskowych obiektów 
w Polsce jest dosyć sporo. Ten program należy rów-
nież postrzegać jako pewną szansę na rozwój danych 
terenów w wymiarze społecznym i gospodarczym. 
Mam nadzieję, że każda z tych brygad, która ma być 
w jednym województwie, zostanie szybko sformo-
wana. Mam nadzieję, że na Mazowszu będą to – tak 
jak słyszałem w mediach – 2 brygady; pierwsza wraz 
z dowództwem będzie ulokowana na północnym 
Mazowszu, a druga w południowej części Mazowsza.

Jeszcze na koniec chciałbym powiedzieć, że oba-
wy o wykorzystanie tych formacji do jakichś działań 
politycznych najlepiej pokazują mentalność tych, któ-
rzy to mówią. Przypomnę, że w czasach ich rządów 
wykorzystano służby specjalne do napaści na media, 
na tygodnik „Wprost”. Przypomnę, że również – jak 
mówił prominentny przedstawiciel służb w rozmowie 
w restauracji „Sowa” pan minister spraw wewnętrz-
nych zabawiał się w podpalanie budki pod rosyjską 
ambasadą. Mam nadzieję, że właśnie tych praktyk, 
bo to pokazuje, z jaką mentalnością mamy do czy-
nienia… że tego rodzaju praktyki, imputowanie ich 
demokratycznie wybranemu rządowi, który spróbuje 
po trudnym okresie dla polskiej armii odbudować 
Siły Zbrojne na miarę potrzeb, wyzwań, a i możliwo-
ści naszego państwa, bo trzeba to brać pod uwagę… 
Mam nadzieję, że ten program zostanie zrealizowany. 
Dziękuję.
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(senator M. Grubski) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Cieszę się ze słów mojego przedmówcy, pana 

senatora Grubskiego, myślę, że dobitnie powiedział 
w kilku słowach całą prawdę. Ale nie mogę, mimo 
że czasami się staram zgodzić z panem senatorem 
Jackowskim, którego bardzo lubię za to, że dysponuje 
szeroką skarbnicą wiedzy na każdy temat… Tak na-
prawdę chyba rzadko ktoś występuje i jest specjalistą 
w każdej dziedzinie. No, ale nie mogę się zgodzić 
z tym, nad czym dzisiaj debatujemy, i z tym, że po 
raz kolejny państwo będziecie rozdawać publiczne 
pieniądze, których brakuje w różnych sferach życia 
publicznego, rozdawać na jakieś wymyślone fanaberie 
swojego ministra. Bo to nic innego jak wymyślone 
fanaberie. Minister kilka razy uczestniczył w rekon-
strukcjach różnych bitew, związanych z różnymi woj-
nami, które działy się do tej pory w Polsce, naoglądał 
się tych rekonstrukcji i pomyślał, że być może dzi-
siaj możemy wygrać z wrogiem w ten sam sposób. 
Tylko rekonstrukcja od rzeczywistości jest bardzo 
daleka. Są chociażby przykłady, ktoś z przedmówców 
o tym mówił, takiego państwa jak Ukraina, gdzie 
w tej chwili toczy się wojna i tacy pseudożołnierze 
próbują bronić Donbasu, próbują bronić innych miast. 
Z jakim skutkiem, jak im to wychodzi, jak ta wojna 
wygląda, to wszyscy dzisiaj widzimy. Ja sobie jakoś 
nie wyobrażam dzisiaj przeszkolenia wojskowego 
w 16 dni. Nie wyobrażam sobie, że ktoś dostanie kara-
bin albo pistolet do ręki i będzie uprawniony do tego, 
żeby korzystać z tej broni. Dzisiaj, Drodzy Państwo, 
żeby korzystać z broni palnej czy z broni ostrej, po-
trzebne są wszelkiego rodzaju badania, potrzebne są 
zgody, potrzebne są jakieś tam kwalifikacje, które 
każdy może spełnić… Wydaje mi się, że to jest zła 
droga. Tworzenie dzisiaj zastępczej armii, która nie 
wiadomo do czego będzie służyć i nie wiadomo co 
będzie robić, to naprawdę jest trochę wstydliwe. Jest 
trochę wstydliwe dla munduru, który wiele przeszedł 
w naszym kraju, munduru, do którego ludzie dzi-
siaj mają zaufanie. Jeżeli popatrzymy na badania, to 
zobaczymy, że najwięcej zaufania mają oczywiście 
do munduru straży pożarnej, ale zaraz na drugim 
miejscu jest wojsko. I nie pozwólcie państwo na to 
– przynajmniej ci, którzy nosicie mundur, jesteście 
wojskowymi, składaliście przysięgę, bo minister nie 
składał takiej przysięgi – nie pozwólcie na to, żeby 
dzisiaj umniejszać rangę naszego wojska i rolę tego, 
do czego zostało powołane, nie pozwólcie umniejszać 
roli munduru, umniejszać rangi orzełka, na którego 

mieć miejsca. Bo żaden minister nie jest winny temu, 
że rozbiła się CASA, winne są warunki techniczne, 
winne są warunki atmosferyczne i innego rodzaju, 
które wtedy wystąpiły.

Z czym mamy do czynienia, jeżeli chodzi o Wojska 
Obrony Terytorialnej? Dopuszczacie ludzi z kategorią 
D, o którą pytałem. Dopuszczacie tak naprawdę ułom-
ne wojsko do tego, żeby funkcjonowało i stwarzało 
wrażenie, że będzie broniło terytorium Polski. To 
nie jest tak. Oni nie będą bardzo odbiegali od tego, 
co było w obronie terytorialnej kraju. Pan marsza-
łek rozpoczął opowieść o tym, jak wyglądała obrona 
terytorialna w Sopocie, ja powiem, jak wyglądała 
w Łodzi. Mówiłem to zresztą na posiedzeniu komisji. 
To było tylko picie wódki i nic więcej. Mam nadzieję, 
że dzisiaj do tego nie dopuścicie.

53 tysiące? Myślę, że to jest niemożliwe. Bo zbada-
liśmy sytuację na… Chyba że faktycznie zbierzecie te 
53 tysiące z kategorią D, że to będzie kategoria do cze-
goś tam przygotowanych ludzi, jeżeli chodzi o obronę 
polskich granic. Bo 53 tysiące przetestowaliśmy na 
Narodowych Siłach Rezerwowych. Nawet zmiana 
polegająca na daniu zielonego światła w zakresie 
wstępowania do regularnej armii nie spowodowała, 
że zwiększyliśmy nabór do NSR z 10 tysięcy do 20 
tysięcy. Zatem nie wierzę w to, żebyście osiągnęli 53 
tysiące, nie ma takiej możliwości.

Uzbrojenie indywidualne. Bardzo ważną kwestię 
poruszył pan senator Augustyn. Badania psycholo-
giczne, testy, jeżeli chodzi o przygotowanie i oddanie 
śmiercionośnego elementu, jakim jest broń indywi-
dualna, w ręce… Tego, panowie, nie będziecie robili, 
będzie to robione tylko dla określonej grupy żołnierzy 
Wojsk Obrony Terytorialnej, tych osób, które będą 
wykonywały określone zadania. To jest bardzo nie-
bezpieczne. Oddajemy bardzo poważne narzędzie 
w bardzo dużą liczbę rąk.

Tam mają być również… Pan minister Macierewicz 
mówił, że będą posługiwali się m.in. moździerzami. 
Ja chciałbym zobaczyć, gdzie będziecie, panowie, wy-
konywali te próby, jeżeli chodzi np. o Łódź. W okoli-
cach Łodzi nie ma takiego poligonu, żeby na nim tego 
typu próby robić, i znowu będziemy wozić wojsko po 
całym kraju.

Na koniec… Oczywiście ta ustawa nie zasługuje 
na poparcie. Ja oczywiście będę głosował przeciw-
ko tej ustawie. Myślę, że powinniście panowie iść 
kompletnie w innym kierunku. Chcecie przebudować 
polską armię na swoją modłę. Zrobicie wielką krzyw-
dę temu, co zostało do tej pory zrobione. Chwała 
tym wszystkim, którzy do tej pory budowali Siły 
Zbrojne w oparciu o profesjonalizację i w oparciu 
o modernizację. Dzisiaj to wszystko załamujecie. Ja 
będę głosował przeciwko. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
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(senator R. Dowhan) jest tak, jak zechciał powiedzieć pan minister Grabski, 
to znaczy, że jest to podporządkowanie tymczasowe. 
Z tego, co pan minister powiedział, zrozumiałem, że 
to będzie obowiązywało tylko do czasu, kiedy pań-
stwo zdecydują się na przeprowadzenie reformy sys-
temu dowodzenia. W tej chwili kompetencje, których 
minister nabiera poprzez bezpośrednie dowodzenie 
Wojskami Obrony Terytorialnej, stoją w sprzecz-
ności z kompetencjami dowódcy operacyjnego Sił 
Zbrojnych. Dowódca operacyjny Sił Zbrojnych, za-
cytuję, dowodzi siłami wydzielonymi do wsparcia 
administracji rządowej i samorządowej w rozmaitych 
kryzysach niemilitarnych. To jest jeden z aspektów, 
jedno z zadań, o których dzisiaj mówiliśmy. W tym 
aspekcie kompetencje ministra i jego podwładnego, 
dowódcy operacyjnego, nakładają się na siebie. Mam 
nadzieję, że jeżeli zdecydujecie się na reformowa-
nie systemu dowodzenia, to zlikwidujecie jego nie-
spójność i że wtedy istotnie dowódca Wojsk Obrony 
Terytorialnej będzie traktowany tak samo jak ten, 
którego zadaniem jest szkolenie i przygotowywanie 
kadr w Wojskach Lądowych, w Siłach Powietrznych, 
w Wojskach Specjalnych oraz w Marynarce Wojennej, 
czyli w 4 pozostałych rodzajach Sił Zbrojnych. To po 
pierwsze.

Po drugie, szkolenie podstawowe. Bez względu 
na to, jakie zaklęcia stosowałoby MON, to szkole-
nie podstawowe trwa 16 dni, podczas gdy – sam to 
wprowadzałem, więc wiem – służba przygotowawcza 
dla ochotników, w cudzysłowie, z ulicy, czyli takich, 
którzy nigdy nie mieli do czynienia z bronią, którzy 
chcą się w tym specjalizować i albo być w NSR, albo 
przez NSR przechodzić do wojska zawodowego, dla 
szeregowych zawodowych trwa prawie 4 miesiące. Tu 
mamy 16 dni, a tam są prawie 4 miesiące. Jak w ciągu 
16 dni można zrealizować czteromiesięczny program? 
To jest po prostu niewykonalne, bo tu chodzi nie tylko 
o musztrę. W związku z tym poziom wyszkolenia 
tych chłopaków i tych dziewczyn będzie po prostu 
bardzo słaby. Nie pomogą tutaj zaklęcia, że oni będą 
szkoleni przez rok, 2 albo 3 lata, bo oni będą szkoleni 
weekendowo. Dlatego mówimy o tym, że to będzie 
wojsko weekendowe. W starciu z wyszkolonym woj-
skiem, np. ze specnazem – używam tu sformułowań 
ministra Macierewicza – to będą po prostu chłopcy 
i dziewczyny idący na rzeź. To jest to, co nas w tym 
rozwiązaniu niepokoi.

Nie jesteśmy przeciwko obronie terytorialnej, 
zwłaszcza że obrona terytorialna istnieje, o czym nie 
wszyscy wiedzą. Istnieje szefostwo obrony teryto-
rialnej, istnieją plany rozwinięcia tej obrony, istnieją 
plany mobilizacyjne, które zakładają, że część re-
zerwistów funkcjonowałaby w obronie terytorialnej.

Ja uważam, że obrona terytorialna powinna wspie-
rać wojska operacyjne w zakresie zabezpieczania 
obiektów, w zakresie zabezpieczania szlaków komu-

dzisiaj państwo ślubujecie i z którym jesteście na 
okrągło.

Nie bardzo widzę tę armię ludzi, która się bę-
dzie zgłaszać, która będzie szkolona, która będzie 
powoływana, gdy kompetencje mogą być, nie wiem, 
przeniesione np. do wojewody… Do tej pory dobrze 
się to sprawdzało, mówił o tym chyba pan senator 
Florek, który uczestniczył w kilku akcjach związa-
nych z zarządzaniem kryzysowym… I do tej pory te 
wypracowane procedury związane z akcjami kryzy-
sowymi i ta ustawa spełniają swoją funkcję. Nie wi-
dzę potrzeby, żeby dzisiaj tworzyć cokolwiek. A pan 
minister w kilku przypadkach dał już popis swojej 
wiedzy i umiejętności w różnych sprawach i dzisiaj 
jego wiarygodność naprawdę jest bardzo mocno ob-
niżona. Szkoda, że nie było go dzisiaj na tej sali, bo 
z chęcią byśmy wysłuchali być może jakichś kolej-
nych teorii spiskowych… Ale niestety to, co dzisiaj 
wynika z tej ustawy, i to, co sobie wynotowałem 
w kilku punktach… Na pewno, tak jak większość – 
myślę, że wszyscy koledzy z Platformy Obywatelskiej 
i nie tylko – będę głosować przeciwko. Uważam, że te 
pieniądze można spożytkować na coś innego. Wojsko 
ma służyć obronności naszego kraju. I powinniście 
państwo zrobić wszystko, aby właśnie to wojsko za-
pewniało nam poczucie bezpieczeństwa granic i oby-
wateli, a nie ludzie, którzy w nie wiadomo jaki sposób 
znajdą się w formacjach, dostaną mundur i karabin. 
I nie wiadomo, kto będzie nimi zarządzał, na czyje 
rozkazy i kiedy będą stawiać się w jednostkach czy 
też na wydzielonych terenach. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Klich po raz drugi. Ma pan 5 minut.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja w sprawie podporządkowania ministrowi obro-

ny narodowej. Oczywiście minister obrony narodowej 
ma prawo bezpośrednio podporządkowywać sobie 
rozmaite instytucje – instytucje, które do tej pory 
były podporządkowywane bezpośrednio ministro-
wi albo miały znaczenie szczególne, albo też trochę, 
jeśli można tak powiedzieć, wykraczały poza resort. 
Przypomnę, że te, które miały szczególne znacze-
nie, to były: a – SKW; b – SWW; c – Żandarmeria 
Wojskowa. To instytucje, powiedzmy sobie szcze-
rze, o szczególnych, nadzwyczajnych kompetencjach. 
Podporządkowanie bezpośrednio ministrowi obro-
ny narodowej Wojsk Obrony Terytorialnej wygląda 
w tym kontekście niepokojąco. Ja mam nadzieję, że 
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(senator B. Klich) Niestety, ale wydaje mi się, że będziecie państwo 
wychowywać w duchu posłuszności do siebie, a to 
nie ma nic wspólnego z patriotyzmem. Stąd ta re-
forma edukacyjna, stąd próba powołania Wojsk 
Obrony Terytorialnej. To nic innego jak prywat-
na armia, która będzie utrzymywać porządek tak, 
jak po prostu życzy sobie władza. Zapisy w usta-
wie niestety nie pozostawiają żadnych złudzeń. 
Czytamy w tych zapisach, że celem obrony teryto-
rialnej powinno być wzmocnienie patriotycznych 
i chrześcijańskich fundamentów naszego systemu 
obronnego oraz Sił Zbrojnych tak, aby patriotyzm 
oraz wiara polskich żołnierzy była najlepszym 
gwarantem naszego bezpieczeństwa. Rozumiem, 
że polscy ateiści lub ludzie innej wiary nie będą 
mogli pełnić służby w obronie terytorialnej ani 
nie będą przez nią bronieni. Tak to rozumiem. Ten 
zapis nie pozostawia złudzeń – to nie jest służba dla 
Polski, tylko dla jedynej słusznej sprawy, jaką jest 
wsparcie w utrzymaniu władzy. Wojsko na wieki 
wieków powinno być apolityczne, a dobro i bez-
pieczeństwo każdego obywatela powinno być dla 
niego wartością nadrzędną.

Szanowni Państwo, miałem kiedyś przyjemność 
i okazję długo dyskutować ze znanym generałem, 
świetnym generałem Polko. Gdybyśmy dzisiaj dys-
kutowali, proszę państwa, Szanowni Senatorowie, 
żeby powoływać takie jednostki jak GROM, gdyby-
śmy mówili o takiej armii, która wzbudza podziw 
na świecie, to myślę, że wszyscy byśmy dzisiaj bili 
brawo i podnosili w stu procentach… Bo teraz jest 
taki czas, teraz jest czas nie na improwizację i nie na 
zabawę, a na profesjonalne wojsko. Tak jak zawsze 
mówił generał Polko: profesjonalizm to jest dzisiaj 
wyzwanie na świecie.

Drodzy Senatorowie, omawiana tu ustawa jest 
szkodliwa i de facto niebezpieczna. Tworzy ona nie-
stety armię dla pana ministra Macierewicza, która 
będzie wyjęta spod jakiejkolwiek kontroli. My two-
rzymy precedens, który nie powinien mieć miejsca 
w państwie prawa. Mam nadzieję, że głęboko się za-
stanowicie i że ta ustawa w takiej formie nie zostanie 
uchwalona.

Na zakończenie chcę panu podziękować, Panie 
Ministrze, że otrzymam na moje pytania odpo-
wiedź na piśmie. Bo to były pytania bardzo ważne. 
Szczególnie chodzi mi o przenikanie ludzi do obrony 
terytorialnej. Dziękuję za uwagę.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Grze-
gorz Czelej)

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

Borusewicza. Drugie wystąpienie, do 5 minut.

nikacyjnych i wreszcie w zakresie przeciwdziałania 
dywersji na tyłach własnych wojsk operacyjnych. To 
powinna robić obrona terytorialna. I takie są zadania 
tej obrony terytorialnej, która ma być rozwinięta na 
czas „W” albo na czas „K” – ona w okresie pokoju, 
czyli w czasie „P”, jest skadrowana. Należałoby pójść 
inną drogą – poprzez szkolenia rezerwistów, poprzez 
znaczące szkolenia rezerwistów, to znaczy tych, któ-
rzy są przeznaczeni do obrony terytorialnej – jeżeli 
chce się lepiej przygotować obronę terytorialną, a nie 
tworzyć dodatkowe nowe struktury.

Do słów pana senatora Jackowskiego nie będę się 
odnosił poza stwierdzeniem, że nie spodziewałem 
się usłyszeć od pana senatora nic więcej poza tym, 
co pan powiedział. Bo jest pan gotów powiedzieć 
wszystko.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Komarnicki.
(Senator Jan Maria Jackowski: Czyli nie było tych 

katastrof?)
(Senator Bogdan Klich: Było zupełnie inaczej 

i pan o tym wie.)

Senator Władysław Komarnicki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dzisiaj toczy się dyskusja o tym, czy my tak na-

prawdę chcemy być państwem demokratycznym, 
z demokratycznymi instytucjami i porządkiem. 
Przecież wiemy o tym doskonale, że państwo prawa 
nie potrzebuje żadnych quasi-wojsk ani quasi-policji. 
Państwo dobrze zarządzane potrafi samo utrzymać 
porządek i spokój w społeczeństwie, państwo dobrze 
zarządzane jest przede wszystkim gwarantem bez-
pieczeństwa obywateli. Ja uważam, że dzisiaj idzie-
my bardzo niebezpieczną drogą. I stąd moje pytania. 
Z ogromnym niepokojem będziemy wręczać ogromne 
ilości broni ludziom nieprzygotowanym. Być może 
do tych formacji będą przenikać ludzie, którzy uzna-
ją, że to jest najlepszy sposób pozyskania tej broni. 
Dotychczas nie mieli takiej okazji.

Szanowni Państwo, nie można tworzyć orga-
nów, które mają być wyjęte spod nadzoru instytucji 
niezależnych. Mam tu na myśli projekt o utworze-
niu obrony terytorialnej, ciała, które nie będzie 
podlegać jak całe wojsko dowódcy generalnemu 
– mówiłem o tym z troską, zadając pytania – ale 
ministrowi, czyli władzy politycznej. Mówicie pań-
stwo, że chcecie wychowywać i kształtować w du-
chu patriotyzmu. To jest piękne, szczytne hasło. 
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nazywa się stowarzyszeniem, a ma cele polityczne. 
I przecież takie organizacje funkcjonują. A więc jak 
można dopuścić do tego, że żołnierze będą należeć 
do innych organizacji, które są poza organizacjami 
pozawojskowymi? A do związków zawodowych też? 
Proszę bardzo. Ja akurat za związkami zawodowymi 
w wojsku bym był, choć nie wiem, czy taka jest tu 
intencja.

W związku z tym składam kilka poprawek. Po 
pierwsze, proponuję wykreślić to niejasne sfor-
mułowanie, które mówi o tym, że Wojska Obrony 
Terytorialnej mogą być użyte do zapewnienia bez-
pieczeństwa państwa. Tak? Oczywiście jeśli chodzi 
o bezpieczeństwo zewnętrzne, to jest to jasne, wojsko 
jest po to. Ale nie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo 
wewnętrzne! Tu tylko w przypadkach klęsk żywio-
łowych. W żadnych innych!

Ponadto proponuję skreślenie podporządkowa-
nia tych wojsk ministrowi obrony narodowej. Nie 
ma żadnych uzasadnień – oprócz uzasadnień poli-
tycznych – aby takie podporządkowanie było. Zdaje 
się, że Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
w czasach PRL był podporządkowany ministrowi. 
I Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe, one też były 
podporządkowane ministrowi, co prawda ministrowi 
spraw wewnętrznych, ale nadal bezpośrednio mini-
strowi. I wydawało się, że tego typu podporządkowa-
nia skończyły się wraz z minionym ustrojem.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Czas minął, 
Panie Marszałku.)

Proponuję też skreślenie tej możliwości… tej tylko 
notyfikacji przynależności żołnierzy zawodowych 
i żołnierzy tej formacji do organizacji pozawojsko-
wych. Powinno być tak, jak jest dzisiaj, czyli że 
dowódca pułku wyraża każdorazowo zgodę na coś 
takiego i bierze odpowiedzialność za to, na przyna-
leżność żołnierza do jakiej organizacji się zgadza. Tu 
są te poprawki, Panie Marszałku. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

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

Senator Jarosław Rusiecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja rozpocznę od podziękowań – podziękowań, 

które chcę skierować na ręce obecnego tutaj pana 
płka dra Artura Dębczaka. I wszystkim oficerom, 
którzy włożyli swój osobisty wysiłek, swoją wiedzę, 
swoje doświadczenie, kompetencje, swoją odwagę do 
tego, aby realizować budowę tak dobrze ocenianej 
w społeczeństwie…

(Senator Jan Rulewski: Co to za odwaga?)

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Marszałku, to jest faktycznie bardzo ważna 
ustawa i następny krok ministra obrony narodowej. 
Kilka miesięcy temu była zmiana zaproponowana 
przez ministra, która przewidywała, że można awan-
sować porucznika na generała, tzn. można awanso-
wać na stanowisko dwukrotnie wyższe niż… albo 
i więcej, czyli nawet powyżej dwukrotnego… bez 
ograniczeń. I to się w wojsku dzieje: awansuje się 
oficerów, usuwa się kadrę generalską, awansuje się 
nowych oficerów i w ten sposób tworzy się nową 
kadrę. A tu się tworzy nowe wojsko, zupełnie nowe 
wojsko. To nowe wojsko jest bezpośrednio podporząd-
kowane ministrowi. To nowe wojsko będzie mogło 
przeciwdziałać zagrożeniom bezpieczeństwa pań-
stwa, nieokreślonym zagrożeniom, tu nie ma okre-
ślenia, co jest zagrożeniem bezpieczeństwa państwa. 
Są zagrożenia zewnętrzne, wewnętrzne – tak więc 
mogą być także wewnętrzne, mogą być niepokoje. 
I tu nie chodzi o pomoc powodzianom. Gdzie in-
dziej mówi się, że nowa formacja realizuje zadania 
z zakresu zarządzania kryzysowego. I nikt nie jest 
w stanie wyjaśnić, co oznacza przeciwdziałanie za-
grożeniom bezpieczeństwa państwa. Tak więc tu są 
takie przepisy, które… Mimo że można dyskutować 
nad racjonalnością obrony terytorialnej, to obecność 
wspomnianych przepisów powoduje, że ja nie będę 
mógł za tym głosować. W związku z tym proponuję 
usunięcie przepisów wspomnianego typu. Proponuję 
też usunięcie podporządkowania, specjalnego pod-
porządkowania ministrowi i podporządkowania tych 
wojsk w taki sam sposób, jak innych rodzajów wojsk, 
czyli dowódcy generalnemu. Bo to, co proponujecie, 
z tym, o czym powiedziałem, pokazuje pewien za-
mysł – zamysł, na który ja się nie zgadzam. Także 
według mnie – i to jest wyraźnie, choć nie ma tego 
w tej ustawie – to jest początek pewnych zmian, na-
stępnych. Mówi się przecież o ponownym powszech-
nym poborze. Najpierw ochotnicy, a potem ponowny 
powszechny pobór. Mówi się też o wprowadzeniu do 
szkół – a przecież będą nowe programy nauczania 
– przysposobienia wojskowego. To wszystko pamię-
tamy. Nadal jeszcze są głosy, że w ten sposób można 
wychować nowego obywatela, nowego człowieka. 
No, część z nas już jest wychowana, więc nie widzę 
powodu, żeby jeszcze raz nas wychowywać.

Jest tutaj też zapis, który budzi moje zdziwienie, 
pozwalający żołnierzom w służbie czynnej wstępo-
wać do stowarzyszeń i innych organizacji działają-
cych poza wojskiem.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Czas minął.)
O co tu chodzi? Pytałem: jakie to organizacje? 

Przecież wojsko ma być apolityczne. Oczywiście we-
dług tego zapisu nie mogą to być partie polityczne. 
Tak? Ale przecież może to być organizacja, która 
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(senator J. Rusiecki) Państwo nie rozumieliście tego w 2014 r., gdy na-
stępowała w Polsce eksplozja tych organizacji pro-
obronnych. Co uczyniliście? Co wtedy postanowiło 
dowództwo polityczne? Ano to, żeby koordynatorem 
tych działań uczynić ostatniego dowódcę Wojskowej 
Służby Wewnętrznej PRL. Tkwicie, Szanowni 
Państwo, w starym czasie. Proponuję, abyście się 
otworzyli na nowy świat, który niestety niesie rów-
nież nowe zagrożenia.

I jeszcze raz powtórzę myśl, która była przedsta-
wiona na ostatniej konferencji w Akademii Sztuki 
Wojennej, odnośnie do idei tworzenia Wojsk Obrony 
Terytorialnej, która przyświeca nie tylko oficerom, ale 
i… Chciałbym w tym miejscu złożyć gratulacje panu 
gen. Wiesławowi Kukule, który wczoraj, w Dzień 
Podchorążego, został mianowany, uzyskał stopień 
generała. Ten żołnierz, który służąc na misjach za-
granicznych, na placu boju osobiście doświadczył, co 
to znaczy zagrożenie dla społeczności lokalnej, jest 
gwarantem tego, że myśl „w głowie wiedza, w ręku 
karabin, w sercu patriotyzm” będzie przyświecała 
tworzeniu, a później funkcjonowaniu, Wojsk Obrony 
Terytorialnej w naszej ojczyźnie. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Ryszka złożył 

swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożyli pan marszałek Borusewicz oraz pan 
senator Klich.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 

Narodowej Bartłomiej Grabski: Dziękuję bardzo, 
Panie Marszałku.)

Dziękuję.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Obrony Narodowej 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków 
i przygotowanie sprawozdania.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywa-
nej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec po-
siedzenia Senatu, chyba jutro o godzinie 9.00.

Chciałbym poinformować, że dzisiaj, po przewie, 
którą za chwilę ogłoszę, wznowimy obrady. Obrady 
dzisiaj będą trwały do godziny 19.00, a jutro o go-
dzinie 9.00 odbędą się głosowania nad dotychczas 
rozpatrzonymi punktami, łącznie z tym, który teraz 
procedowaliśmy.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Proszę nie przeszkadzać, Panie Senatorze. Ja panu 
nie przeszkadzałem.

(Senator Jan Rulewski: Ja do kolegi mówiłem.)
Tak też myślę.
Jest dobrze oceniana ta formuła tworzenia Wojsk 

Obrony Terytorialnej w naszym kraju. Ten wysiłek, 
który uczynił pan dr Grzegorz Kwaśniak, pan płk 
Artur Dębczak czy obecnie wyznaczony przez pana 
ministra Antoniego Macierewicza pan gen. Wiesław 
Kukuła… Oni są gwarantem oficerskiego słowa ho-
noru, że wszystko to, co zostaje uczynione, będzie 
służyło bezpieczeństwu państwa polskiego i jego 
obywatelom.

Gdy wsłuchuję się w głosy państwa, to nie chcę 
mówić, że jestem uradowany z tego powodu, ale pań-
stwa leitmotiv od kilku miesięcy opiera się na kilku 
sloganach. Prywatna armia ministra Macierewicza, 
otwartość na stowarzyszenia, które mają charakter po-
lityczny, możliwość atakowania celów wewnętrznych, 
wątpliwe finansowanie – to jest ten główny schemat.

Szanowni Państwo, to tak, jakbym słuchał wa-
szego głównego doradcy, lokalnego działacza SLD 
z Nysy, który taki program i projekt głosi. Nie idźcie 
tą drogą, bo zostaniecie przez społeczność naszego 
kraju kompletnie odrzuceni. Ten projekt, dotyczą-
cy wojskowej obrony terytorialnej kraju, jest bardzo 
dobrze odbierany i oceniany, szczególnie w tych czę-
ściach naszego kraju, które są na wschodzie.

Nam po prostu potrzeba jest tego, aby Polskie 
Siły Zbrojne w postaci nowo tworzonego rodzaju Sił 
Zbrojnych, czyli Wojsk Obrony Terytorialnej, wspie-
rały pozostałe rodzaje wojsk. Bo nikt inny, jak żoł-
nierz znający lokalną społeczność, lokalne warunki 
geograficzne, kochający swoją małą ojczyznę, nie bę-
dzie przykładał tylu starań, aby bronić bezbronne ko-
biety i dzieci. Nie chcę używać porównań, jakie pań-
stwo sugerujecie, do specnazu i innych służb. A gdzie 
pójdą ci żołnierze specnazu? Przede wszystkim, co 
pokazuje ostatnio przypadek Ukrainy, nie pójdą 
właśnie do wojsk specjalnych, żeby ich atakować, 
nie – do jednostek wojskowych, ale pójdą atakować 
bezbronnych obywateli, kobiety i dzieci. Lokalnie 
Wojska Obrony Terytorialnej wspólnie z wojskami 
operacyjnymi mają służyć temu, aby bronić lokalnej 
społeczności.

Państwo odwołujecie się bardzo często do tego, 
że uczestnictwo w stowarzyszeniach jest czymś na-
gannym. Tam, w tych stowarzyszeniach, pielęgnuje 
się nie tylko swoją wiedzę i umiejętności przydatne 
dla grup rekonstrukcyjnych, ale z pasją pracuje się 
nad tym, aby doskonalić swoją wiedzę, swoje umie-
jętności w działaniach proobronnych. I to są cele, 
które przyświecają tym młodym, wykształconym, 
z patriotycznym nastawieniem polskim obywatelom.
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(wicemarszałek G. Czelej) do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu, 
co ma zapewnić ministrowi spraw wewnętrznych 
i administracji bieżącą informację o poziomie wy-
korzystywania środków.

Kolejna zmiana zakłada taką sytuację, że 
w przypadku osiągnięcia pułapu 75% kwoty, która 
jest zaplanowana na wypłatę świadczeń w danym 
roku, wnioski o przyznanie świadczenia nadal będą 
przyjmowane, jednak ich rozpatrzenie zostanie 
wstrzymane do czasu zabezpieczenia w ustawie 
budżetowej środków na ich wypłatę. Celem pro-
ponowanego rozwiązania jest zapewnienie moż-
liwości wypłaty świadczenia wszystkim upraw-
nionym, bez uzależniania możliwości realizacji 
zapisanego ustawowo uprawnienia od aktualnego 
poziomu wykorzystania kwoty zaplanowanej na ten 
cel. Czyli te osoby, które złożą wniosek o przyzna-
nie świadczenia pieniężnego w okresie, w którym 
będzie obowiązywać wstrzymanie rozpatrywania 
wniosków, będą mogły uzyskać to świadczenie po 
zabezpieczeniu środków na ten cel w kolejnym roku 
budżetowym.

Kolejna zmiana dotyczy delegacji dla ministra 
spraw wewnętrznych i administracji do wydania 
rozporządzenia dotyczącego spraw związanych 
z udzielaniem dotacji na pokrycie wypłaty świad-
czeń pieniężnych w art. 24d ustawy o Karcie Polaka 
poprzez doprecyzowanie, że to rozporządzenie będzie 
określać także szczegółowy tryb podziału rezerwy ce-
lowej na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz przeka-
zywania środków na pokrycie wydatków związanych 
z udzieleniem tych świadczeń.

Ponadto ustawa ma zawierać przepis przejściowy, 
zgodnie z którym do składania wniosków o świadcze-
nie pieniężne uprawnione będą osoby, które złożyły 
wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały od 
1 stycznia przyszłego roku.

Ostatnia z tych istotnych spraw dotyczy tego, że 
ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 
z wyjątkiem tych przepisów, które dotyczą włącze-
nia do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wy-
kazu rejestrów, wniosków, decyzji i postanowień 
w sprawach o przyznanie świadczenia pieniężnego 
oraz zasad udostępniania danych zawartych w tym 
rejestrze – one mają wejść w życie z dniem 1 stycz-
nia 2018 r.

Wysoka Izbo, połączone komisje pozytywnie 
zaopiniowały projekt ustawy, który wpłynął do nas 
z Sejmu. Dziękuję bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Na wniosek Klubu Platformy Obywatelskiej ogła-
szam godzinną przerwę – może godzinę i 2 minuty, 
czyli do godziny 17.20

(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 18  
do godziny 17 minut 22)

Wicemarszałek Maria Koc:
Przedłużam przerwę do godziny 17.45. Dziękuję.
(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 22  

do godziny 17 minut 46)

Wicemarszałek Maria Koc:
Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pięt-

nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 332, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 332 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za 
Granicą, senatora Artura Warzochę, o przedstawienie 
sprawozdania komisji. Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Artur Warzocha:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Dzisiaj odbyło się posiedzenie dwóch połączonych 

komisji, czyli Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej oraz Komisji Spraw 
Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, w spra-
wie uchwalonej przez Sejm w dniu 15 listopada tego 
roku ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz 
ustawy o cudzoziemcach.

Proponowana nowelizacja zakłada wprowadzenie 
kilku zmian, w tym m.in.: przeniesienie uprawnień 
organu wydającego decyzję w przedmiocie przyzna-
nia świadczenia pieniężnego dla posiadacza Karty 
Polaka, który osiedla się w Polsce – będzie to prze-
niesienie uprawnień z urzędu starosty do wojewody, 
przy czym starosta będzie nadal organem wypłacają-
cym świadczenia; wykluczenie możliwości składania 
kolejnych wniosków przez osoby, które otrzymały 
świadczenia w maksymalnej wysokości 9 miesięcy, 
oraz wykluczenie możliwości uzyskania świadczenia 
przez osoby, które korzystały z nich jako członkowie 
rodziny wnioskodawcy – jest to, mówiąc obrazowo, 
uszczelnienie systemu decyzji wypłat.

Kolejna proponowana zmiana dotyczy utworzenia 
rejestru wniosków, decyzji i postanowień w sprawach 
o przyznanie świadczenia pieniężnego i włączenia go 
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(wicemarszałek M. Koc) Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław Zieliński:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Tylko po to zabieram głos, żeby poprosić Wysoką 

Izbę o uchwalenie tej ustawy w takim kształcie, w jakim 
ona została skierowana do izby wyższej z Sejmu. Rząd 
w pełni popiera ustawę w tym kształcie. Wszystko jest 
przemyślane, przeanalizowane, dobrze uargumentowane, 
tak że te zmiany na pewno będą dobrze służyły sprawie, 
której poświęcona jest ta nowelizacja. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Proszę jeszcze chwilę poczekać, bo może ktoś 

zada jakieś pytanie.
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? 
Nie widzę chętnych.

Panie Ministrze, dziękuję.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
Bardzo dziękuję.)

Teraz, proszę państwa, otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szesna-

stego…
(Głos z sali: To jest punkt senator Rotnickiej, 

a pani senator nie ma na sali.)
Nie ma pani senator sprawozdawcy?
(Senator Stanisław Kogut: To może kto inny…)
(Senator Janina Sagatowska: To kto inny…)
(Senator Stanisław Kogut: Może ktoś z komisji…)
(Głos z sali: Nie ma.)
(Senator Janina Sagatowska: Może przewodni-

czący komisji samorządu…)
Nie ma.
Proszę państwa, w związku z tym, że nie ma 

pani senator sprawozdawcy ani przewodniczącego 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej…

(Senator Stanisław Kogut: Jest Pająk.)
(Senator Janina Sagatowska: Właśnie, a może 

pan…)

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Jan Żaryn, bardzo proszę.

Senator Jan Żaryn:

Panie Senatorze, mam pytanie o intencje. Jakie 
były argumenty za tym, by przenieść te kompetencje 
z urzędu starosty do urzędu wojewody? Czy były one 
natury politycznej, czy merytorycznej?

Senator Artur Warzocha:

Na pewno nie były to intencje polityczne. Z tego, 
co mówili nam na posiedzeniu połączonych komisji 
przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, wynika, że chodziło o usprawnienie 
tego procesu. Argumentowano, że to jest logiczne i że 
na pewno łatwiej jest tym procesem zarządzać na 
poziomie 16 wojewodów niż na poziomie ok. 330 sta-
rostw powiatowych. I to jest pierwszy cel, pierwsza 
intencja. Chodzi o usprawnienie tego procesu, tak jak 
już powiedziałem.

Druga kwestia z kolei dotyczy tego, że wdrożenie 
tego systemu w 16 urzędach, w tym związanego 
z nim systemu teleinformatycznego, będzie o wiele 
tańsze niż w przypadku połączenia… Bo urzędów 
wojewódzkich tak czy inaczej na pewno nie da się 
w tym systemie pominąć – to już jest pewne. Tak 
jak podczas posiedzenia komisji mówił pan dyrektor 
Zieliński, już wiadomo, że to będzie kosztowało ok. 
1 miliona zł, a ta kwota zostałaby zwielokrotniona 
– nie wiadomo ile razy – gdybyśmy do tego sys-
temu chcieli podłączyć również tych 330 starostw 
powiatowych.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana senatora 

sprawozdawcy? Nie widzę chętnych.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Artur Warzocha: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez komisję 

sejmową.
Jest dzisiaj z nami pan minister Jarosław Zieliński, 

sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy?

Bardzo proszę, Panie Ministrze.
(Sygnał telefonu komórkowego)
Bardzo proszę o wyłączenie telefonu.
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(wicemarszałek M. Koc) (Senator Stanisław Kogut: Ale zdyszana, nie bę-
dziemy męczyć pani senator.)

(Senator Jarosław Rusiecki: Nie będziemy pytać.)
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Dziękuję bardzo.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister spraw 
wewnętrznych i administracji.

Jest z nami pan minister Jarosław Zieliński.
Panie Ministrze, czy pragnie pan zabrać głos 

w sprawie tego projektu ustawy?
(Senator Stanisław Kogut: Niech pani zapisze, że 

to bardzo porządny minister.) (Wesołość na sali)
Dobrze, Panie Senatorze.
(Senator Stanisław Kogut: Pani Marszałek, ja 

mogę do mikrofonu…)
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Jarosław Zieliński:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Stanowisko rządu jest takie – i o to państwa proszę 

– żeby przyjąć projekt ustawy, podobnie jak w po-
przednim punkcie, w takim kształcie, w jakim został 
on skierowany do Senatu przez Sejm, a odrzucić te 
proponowane poprawki.

Jeżeli chodzi o sprawę pierwszą, obie dotyczą 
kwestii telekomunikacyjnych, uchylenia art. 100 
dotyczącego finansowania z budżetu państwa wy-
datków jednostek uprawionych – szkół, placówek 
i bibliotek publicznych, szkół wyższych – związa-
nych ze świadczeniem usług przyłączenia do sieci 
w celu zapewnienia korzystania z usług szerokopa-
smowego dostępu do internetu. Chodzi tu o to, że 
finansowanie tych przedsięwzięć będzie się odbywać 
w ramach realizacji projektów budowy sieci dofinan-
sowywanych ze środków z działania 1.1 Programu 
Operacyjnego „Polska cyfrowa” na lata 2014–2020. 
Jest to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 
W związku z tym utrzymywanie w ustawie – Prawo 
telekomunikacyjne przepisu regulującego dotację 
na analogiczny cel uznano za niezasadne. W tekście 
przyjętym przez Sejm ten artykuł został wykreślony 
i proszę o utrzymanie tego rozwiązania.

Druga sprawa to zmiana art. 183 ustawy, która 
ma na celu rozdzielenie kwestii dotyczących opła-
ty telekomunikacyjnej uregulowanych w ustawie. 
Wskazanie sposobu obliczania opłaty… Opłata ta 
stanowi iloczyn rocznych przychodów z tytułu pro-
wadzenia działalności telekomunikacyjnej przed-
siębiorcy telekomunikacyjnego obowiązanego do 
uiszczenia opłaty uzyskanych w roku obrotowym 

(Senator Andrzej Pająk: Ale ja nie wiem…)
Proszę państwa, ogłaszam 5-minutową przerwę 

do godziny 18.00.
(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 55 

do godziny 18 minut 00)

Wicemarszałek Maria Koc:
Szanowni Państwo, wznawiam obrady.
Bardzo proszę o ciszę na sali.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szesna-

stego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych 
ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 334, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 334 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, senator 
Jadwigę Rotnicką, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jadwiga Rotnicka:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Najpierw chciałabym przeprosić za to krótkie za-

mieszanie, bo pewne okoliczności sprawiły, że nie by-
łam tutaj obecna… Ustawa, o której chcę mówić, była 
procedowana na wczorajszym posiedzeniu komisji. 
Po przedstawieniu jej zapisów przez stronę rządową 
nie było wielkiej dyskusji. Jedyną kwestią, o której 
mówiliśmy – skutkowało to wniesieniem, notabene 
przeze mnie, poprawki – jest pewien rodzaj popraw-
ności legislacyjnej. Chodzi o to, aby nie dołączać do 
tej ustawy spraw dotyczących informatyki… Zaraz 
zobaczymy, jak to się… 

Chodzi o art. 9, art. 14 i art. 22, o wykreślenie 
z ustawy art. 9, art. 14 i art. 22. Komisja przegłoso-
wała przyjęcie ustawy z tą jedną poprawką.

Prosiłabym potem pana ministra o krótkie uzasad-
nienie, dlaczego strona rządowa postanowiła to wpro-
wadzić do tejże ustawy. Byłabym bardzo wdzięczna 
za wyjaśnienia, a państwo senatorowie mieliby pełnię 
przedstawionego obrazu. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nie.
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(sekretarz stanu J. Zieliński) Mam szczęście, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Powiem tak. Miałem nie zabierać głosu, ale chyba 

przyszedł czas…
(Senator Jerzy Chróścikowski: …żeby głos za-

brać.)
…żeby całemu ministerstwu spraw wewnętrznych 

powiedzieć: dziękuję. Za co? Za to, że jest wspaniały 
minister, pan Mariusz Błaszczak, za to, że ma bardzo 
dobrych zastępców: pana ministra Zielińskiego, pana 
ministra Skibę. Państwo Drodzy, przykładów można 
podawać tysiące. Panie Ministrze, dziękuję za przy-
wrócenie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. 
Została ukrócona naprawdę bardzo duża korupcja 
polityczna i za to serdecznie dziękuję. Dziękuję ser-
decznie także za zabezpieczenie Światowych Dni 
Młodzieży. Nikt nie potrafił powiedzieć „dziękuję”, 
a to zabezpieczenie w Krakowie to było…

(Senator Jerzy Chróścikowski: To nie na temat.)
(Senator Janina Sagatowska: To raczej oświad-

czenie.)
…takie, że tylko po prostu składać ręce i bić bra-

wa. Tak że, Panie Ministrze, bardzo krótko, ale na-
prawdę serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich 
parlamentarzystów z Małopolski. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu. Bardzo dziękuję.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siedem-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ochronie zwierząt.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 331, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 331 A i 331 B.

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

Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Przemysław Błaszczyk:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoki Senacie!
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu 

w dniu 23 listopada rozpatrzyła ustawę o zmianie 
ustawy o ochronie zwierząt. Ustawa ta została przy-
jęta przez Sejm w dniu 15 listopada.

Szanowni Państwo, ustawa jest bardzo krótka, ale 
istotna dla samorządów, gdyż pozwala zapobiegać 
bezdomności zwierząt. Do tej pory zapisy i zadania 

poprzedzającym o 2 lata rok, za który opłata jest na-
leżna, i wskaźnika opłaty – to jest dość skomplikowa-
ne, ale myślę, że ci, którzy tę sprawę bliżej poznali, 
dobrze to rozumieją. W rozporządzeniu określony bę-
dzie sposób ustalania wskaźnika opłaty oraz terminy 
i sposób uiszczania opłaty, w komunikacie natomiast 
– wysokość wskaźnika służącego do obliczania wy-
sokości opłaty. To będzie raz w roku ogłaszane przez 
ministra cyfryzacji właśnie w drodze komunikatu 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
„Monitor Polski”. Takie rozdzielenie spraw przyczyni 
się do uproszczenia przepisów dotyczących rocznej 
opłaty telekomunikacyjnej. I to są 2 sprawy dotyczące 
jednego problemu.

Kolejna rzecz to zmiana w ustawie z dnia 7 maja 
2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomu-
nikacyjnych. Zmiany polegają na uporządkowaniu 
i uzupełnieniu przepisów zawierających odesłania, 
co powinno wyeliminować wątpliwości interpreta-
cyjne. Są to zmiany bardziej natury legislacyjnej, ale 
bardzo istotne z naszego punktu widzenia, zwłaszcza 
z punktu widzenia ministra cyfryzacji.

Pani Marszałek, Wysoki Senacie, jeszcze raz po-
nawiam prośbę w imieniu rządu – takie jest nasze 
stanowisko – żeby przyjąć tę ustawę w wersji sejmo-
wej, bez poprawek.

Dziękuję bardzo.

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

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

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

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
Bardzo dziękuję.)

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

się…
(Senator Stanisław Kogut: Zgłaszam się.)
Kto się zgłasza?
(Senator Stanisław Kogut: Ja.)
A, pan senator. Ale pan senator się nie zapisał.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Stanisław Kogut:
Nie zapisałem się, ale…
(Rozmowy na sali) (Wesołość na sali)
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(senator sprawozdawca P. Błaszczyk) nie obowiązek – zapobiegania tejże bezdomności. 
Pozwala się na sterylizację lub kastrację zwierząt 
w gminie, oczywiście przy pełnym poszanowaniu 
praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod któ-
rych opieką te zwierzęta pozostają.

Senatorowie z Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej przychylili się do tych 
zapisów i zmian w dotychczasowej ustawie o ochronie 
zwierząt. Komisja wnosi o uchwalenie procedowanej 
ustawy z tą drobną poprawką, o której mówił spra-
wozdawca komisji rolnictwa. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Proszę bardzo, Panie Senatorze.
Do kogo z państwa będzie to pytanie?
(Senator Jan Rulewski: Do obojga.)
Do obojga.
Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Jeśli państwo nie podołają problemom mojego py-

tania, to poproszę o cesję pytania na ministra.
Proszę państwa, rzecz, którą zajęły się obie ko-

misje, jest bardzo ważna. To jest sprawa, którą żyje 
kraj. Bezdomność jest czasem niezamierzona, ale 
teraz, wobec takiej dużej liczby bezdomnych zwierząt 
domowych, które egzystują w Polsce, pojawia się 
problem ich metryczkowania.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Czego? 
Metryczkowania?)

(Senator Przemysław Błaszczyk: Czipowania.)
Moje pytanie jest takie. Czy zamiarem państwa, 

szeroko rozumianego parlamentu, ale i rządu, jest 
jednak wprowadzenie obowiązku metryczkowania, 
chociażby po to, żeby właśnie tej bezdomności nie 
było za dużo, zwłaszcza tej, o której mówiła pani 
profesor, pani senator Rotnicka.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Można?)
Nie, ja nie skończyłem.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Aha.)
Pani senator mówiła, że nie można pozostawiać 

zwierząt bez opieki, ale nie można też się godzić na to, 
żeby zwierzęta były wypędzane na bruk i podrzucane 
gminie czy innym wspólnotom. Zatem moje pytanie 
to jest pytanie o plany dotyczące metryczkowania.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.

własne gminy w tym zakresie skupiały się tylko na 
ochronie bezdomnych zwierząt, na opiece nad nimi. 
Proponowana zmiana pozwoli finansować przez sa-
morządy działania na rzecz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt, czyli różnego rodzaju akcje czy też zada-
nia z zakresu promocji, wpierania tego, aby zwierzęta 
nie były porzucane. Kolejny zapis dotyczy możliwo-
ści finansowania przez samorządy w ramach zadań 
własnych kastracji i sterylizacji zwierząt mających 
właścicieli. Do tej pory taka możliwość istniała tylko 
w momencie, kiedy zwierzęta były w schronisku, 
czyli były własnością gminy.

Te dwa zapisy nie wywołały większej dyskusji. 
Zmiana spowoduje poprawę sytuacji, bo samorządy 
borykają się dziś z ogromnym problemem bezdomno-
ści zwierząt, utrzymania tych zwierząt i finansowania 
schronisk. Ta liczba cały czas rośnie mimo wielu ad-
opcji i chęci przyjmowania zwierząt przez obywateli. 
Jednak ich bezdomność jest tak duża, że robi się to 
ogromnym problemem finansowym dla gmin. Jest 
to też problem społeczny, bo powstaje coraz więcej 
schronisk, i to bardzo dużych schronisk. Jest to tak-
że problem dla lokalnej społeczności, bo nie zawsze 
godzi się ona na powstawanie tego typu obiektów.

W imieniu komisji wnoszę o przyjęcie ustawy 
z drobną, uszczegółowiającą poprawką. Dziękuję, 
Pani Marszałek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej, panią 
senator Jadwigę Rotnicką, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Jadwiga Rotnicka:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 

Państwowej opiniowała tę ustawę wczoraj i, podobnie 
jak komisja rolnictwa, wprowadziła do niej jedną 
drobną poprawkę, która właśnie niczego w tej ustawie 
nie zmienia, a jedynie poprawia ją stylistycznie.

Tak jak powiedział kolega sprawozdawca komisji 
rolnictwa, jest to ustawa wychodząca naprzeciw ocze-
kiwaniom osób, które szanują i kochają zwierzęta. 
Ustawa daje gminie możliwość nie tylko wyłapywa-
nia bezdomnych zwierząt czy budowy schronisk, ale 
także zapobiegania tejże bezdomności. W programie 
zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia 
im opieki daje się gminie możliwość – nie obligo, 
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Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

(wicemarszałek M. Koc) zrealizowania. Musi się to znaleźć w programie opieki 
nad zwierzętami. To takie bezpośrednie odniesienie.

I kilka słów, jeśli chodzi o stanowisko rządu 
do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy 
o ochronie zwierząt. Poselski projekt ustawy o zmia-
nie ustawy o ochronie zwierząt, druk nr 897, wpro-
wadza zmiany w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt. Wśród tych zmian w ustawie 
o ochronie zwierząt są 3 główne elementy.

Jedna zmiana to nadanie przepisom nowego brzmie-
nia w związku z rozszerzeniem zadań własnych gminy, 
chodzi o zapobieganie bezdomności zwierząt.

Druga to nadanie nowego brzmienia otwierające-
go obecnie zamknięty katalog działań określonych 
w corocznie uchwalanym przez radę gminy programie 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt.

Jest jeszcze jedna zmiana, która w ramach uchwa-
lonego przez radę gminy programu, podkreślam, 
uchwalonego programu, umożliwi przeprowadzenie 
kastracji i sterylizacji zwierząt posiadających właści-
cieli lub opiekunów.

W projekcie ustawy przewiduje się też uzupełnie-
nie obowiązujących przepisów w celu umożliwienia, 
co było podkreślane, gminom podejmowania uchwał 
zawierających program opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bezdomności, które będą 
dostosowane do lokalnych potrzeb i możliwości finan-
sowania gminy. Otwarcie katalogu działań zawartych 
w programie pozwoli gminom na podejmowanie in-
nych działań niż wymienione w katalogu, jeżeli dzia-
łania te przyczynią się do ograniczenia bezdomności 
zwierząt. Ponadto umożliwi włączenie do uchwalonych 
programów planów sterylizacji i kastracji psów i ko-
tów pozostających poza schroniskami. Konsekwentna 
realizacja takich planów będzie sprzyjać ograniczeniu 
niekontrolowanego wzrostu populacji kotów i psów.

Jako przedstawiciel kierownictwa resortu chciał-
bym powiedzieć, że uznajemy za zasadną potrzebę 
zapewnienia lepszej ochrony zwierząt, w tym umożli-
wienia gminom podjęcia skutecznych działań zmierza-
jących do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt. 
Rząd pozytywnie opiniuje poselski projekt ustawy 
o zmianie ustawy o ochronie zwierząt; druk nr 897.

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Rulewski, bardzo proszę.

Bardzo proszę, pani senator czy pan senator?
(Senator Przemysław Błaszczyk: Ja króciutko.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Bardzo proszę.)
Proszę.

Senator Przemysław Błaszczyk:
Nie rozmawialiśmy o tym na posiedzeniu komisji, 

ale mogę powiedzieć, że jeżeli gmina będzie mogła 
zapobiegać, to według mojego rozumienia będzie też 
mogła finansować to czipowanie czy w jakiś sposób 
zachęcać mieszkańców swojego samorządu do tego, 
aby to zadanie wykonywać. Ta ustawa daje możliwość 
finansowania. Wcześniej, jak wynika z mojej wiedzy, 
takiej możliwości nie było.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Jeśli mam coś dodać, to powiem, że o tej materii 

nie rozmawialiśmy na posiedzeniu komisji samorzą-
dowej, ale jeżeli dla właściciela zwierzęcia problemem 
jest brak pieniędzy, nie czipuje dlatego, że nie ma 
pieniędzy, to może o to wnieść do gminy i gmina 
może spełnić taką prośbę.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Więcej chętnych do zadania pytań nie widzę.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Jest z nami pan minister Ryszard Zarudzki.
(Senator Waldemar Sługocki: Nie, nie ma pana 

ministra…)
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ryszard Zarudzki:
Jestem, jestem.
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Może bezpośrednio odpowiem panu senatorowi 

na pytanie. Zgodnie z ustawą rada gminy corocznie 
określa program opieki nad zwierzętami, w którym 
przedstawia katalog działań. Jeśli w tym programie 
umieści metryczkowanie, to będzie to możliwe do 
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Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich  

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich… 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz 
niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 342, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 342 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, pana senatora Jerzego Chróścikowskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji. 

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Jerzy Chróścikowski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawozdanie o uchwalonej 
przez Sejm w dniu 29 listopada ustawie o zmianie 
ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020 oraz niektórych innych ustaw. Rozpatrzyliśmy 
dzisiaj wszystkie uwagi, które zostały zgłoszone 
w czasie pracy komisji. Komisja wnosi o przyjęcie 
ustawy z poprawkami.

Są 3 poprawki. Jest jedna poprawka meryto-
ryczna, która dotyczy tego, że zadania, które wcze-
śniej, w poprzednich latach programu, prowadziła 
Agencja Rynku Rolnego, przejmie teraz Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Poprawka 
została poparta przez rząd i, jak rozumiem, uzyskała 
aprobatę.

Są też 2 poprawki legislacyjne zaproponowane 
przez Biuro Legislacyjne. Szczególnie istotna jest 
trzecia poprawka, która wskazuje na to, że zostanie 
wydane rozporządzenie, ale nie na dłużej niż 6 mie-
sięcy od dnia wejścia w życie ustawy… Nie było 
takiego terminu, w związku z czym rząd również 
to uwzględnił i proponuje przyjęcie poprawki, aby 
tę tzw. lukę dopełnić, żeby nie było możliwości, że 
rozporządzenie zostanie wydane może za rok, może 
za 2 lata… Chociaż można zapisać i 2 lata, ale tu jest 
propozycja mówiąca o pół roku. W związku z tym 
proponuję przegłosowanie tych poprawek.

W imieniu komisji proszę o poparcie całej ustawy. 
To tyle. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Senator Jan Rulewski:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, nie czuję się bezdomny po pań-

skiej wypowiedzi, ale jestem nieusatysfakcjonowa-
ny, dlatego że problem chipowania, metryczkowania 
nie jest problemem tylko jednej, choćby najlepszej, 
gminy, bo wtedy ci źli opiekunowie zwierząt czy ich 
właściciele będą wywozić je do drugiej gminy. Zatem 
wymagana jest inicjatywa ogólnopolska, a to już jest 
domeną rządu i oczywiście wiąże się z kosztami dla 
rządu; ja to rozumiem.

Zatem stawiam takie pytanie: kiedy to zostanie 
uregulowane w skali ogólnopolskiej? A nie, że pań-
stwo podrzucacie gminom, które – nie waham się tego 
powiedzieć – jakoś sobie jeszcze radzą… Ale kiedy 
rząd sobie poradzi z tym problemem?

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

Powiem tak: idziemy pewnymi etapami, rozwiązuje-
my problemy. Jeśli dobrze pamiętam, to te możliwości 
były przez ostatnie 8 lat; problemy również nie zosta-
ły rozwiązane, a my rozwiązujemy je sukcesywnie. 
Jeśli będzie taka potrzeba, by w skali kraju podjąć 
dalsze działania… Zaczynamy od gminy i będziemy 
uważnie słuchać, czy będzie potrzebne mocniejsze 
wsparcie tego rozwiązania. Taka jest moja odpowiedź. 
Oczywiście z całą pokorą przyjmuję pańską uwagę, 
jeśli chodzi o dalsze procedowanie, ale w tej określo-
nej sytuacji stan prawny jest taki, jaki jest. Bardzo 
dziękuję za tę uwagę.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Czy jeszcze ktoś chciałby zadać pytanie? Nie wi-

dzę chętnych.
Panie Ministrze, dziękuję bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu osiem-

nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 
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31. posiedzenie Senatu w dniu 30 listopada 2016 r.
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich  

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich… 

(wicemarszałek M. Koc) nych spraw związanych z funkcjonowaniem agencji 
restrukturyzacji, czyli 2 bardzo ważnych i społecznie 
oczekiwanych działań, to znaczy przede wszystkim 
restrukturyzacji małych gospodarstw i „Młodego 
rolnika”. Organizacyjnie to będzie się odbywało nie 
w biurach powiatowych agencji, tylko będzie rozpa-
trywane w centrali. I jeszcze jedna sprawa – sprawa 
dotrzymania zasad konkurencyjności; chodzi o tryb 
wyboru wykonawców zgodnie z zasadami określo-
nymi obecnie w umowach o przyznanie pomocy. 
Powstanie portal internetowy i będą przepisy po-
średnie dotyczące wyboru ofert, ofertowania. Portal 
internetowy… To jest narzucone, w wyniku kontroli 
Unii Europejskiej są narzucone pewne rozwiązania, 
które musimy zastosować. Czy akurat jest to uprosz-
czenie? No, z tym bym dyskutował, ale w tym przy-
padku nie mamy wyboru, bo albo będzie windyka-
cja środków przez Komisję, albo to wprowadzamy. 
Jesteśmy tutaj trochę pod ścianą, a więc będziemy to 
wprowadzać. Umożliwienie zostało przez… Chodzi 
tu też o wsparcie doradców i takie specjalizacje dla 
doradców, w szczególności 3, które będą uruchamia-
ne aż na poziomie ustawowym. Chodzi tu głównie 
o przedsiębiorczość, ekologię i ekonomikę rolnictwa.

Co do innych jeszcze zmian – dotyczy to też 
uporządkowania tytułu prawnego. Chodzi o te… 
Wcześniej były ustawowe zabezpieczenia przed najaz-
dami, żeby tego nie było, a teraz mowa o posiadaniu 
tytułu prawnego na dzień 31 maja. Chodzi o to, żeby 
to było uporządkowane. Stąd ten tytuł prawny do da-
nej powierzchni, do użytków rolnych. Wymieniłem…

Była to kilkumiesięczna praca. Na bieżąco ana-
lizowano to, co nie funkcjonuje, co można popra-
wić. Wydawanie efektywniejszych funduszy… 
Wymieniłem kilka w takich blokach. Gdyby trzeba 
było to szczegółowo omawiać – są 23… Nie ma takiej 
potrzeby, jest to w ustawie w uzasadniony sposób 
opisane, przedstawione w przepisach poszczególnych 
paragrafów i ustępów.

I dziękuję też za wprowadzoną dzisiejszą popraw-
kę, która wynika z bieżącego procesu. Ministerstwo 
tak intensywnie pracuje, że w trakcie legislacji po-
wstają nowe ustawy, wymagające zmian w tych usta-
wach, które procedujemy. Tak że nie oszczędzamy się, 
pracujemy. A minister Jurgiel powiedział, że w tym 
roku nie spuścimy z tempa. Tak więc tym bardziej 
musimy to, o czym tu mowa, realizować. Bardzo dzię-
kuję za poświęcony czas i wysłuchanie informacji.

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

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

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister rol-
nictwa i rozwoju wsi.

Jest z nami pan minister Ryszard Zarudzki.
Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 

rozpatrywanej ustawy?
Bardzo proszę. Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ryszard Zarudzki:
Ponownie witam serdecznie.
Pani Senator! Wysoki Senacie!
Króciutko, tylko najistotniejsze rzeczy. Po roku, 

w trakcie naszych rocznych bytności… W minister-
stwie rolnictwa istnieje potrzeba porządkowania i do-
skonalenia ustaw prawnych związanych z wdrażaniem 
funduszy; w tym przypadku chodzi o Europejski 
Fundusz na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów 
Wiejskich. Mówiąc najprościej, jest to podstawowa 
ustawa wykonawcza na rzecz wdrażania Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach wspólnej 
polityki rolnej, drugiego filaru PROW 2014–2020. To 
po pierwsze. Po drugie, chodzi o ujednolicenie prze-
pisów ze względu na zbliżony charakter wdrażanych 
instrumentów. Zmiany są też związane z realizacją 
postanowień przyjętych przez Radę Ministrów – to 
jest ważne – w ramach planu na rzecz zwiększenia 
efektywności, przyśpieszenia realizacji programu 
w ramach umowy partnerstwa 2014–2020. Jeśli 
chodzi o umowy partnerstwa, to mówimy nie tylko 
o wspólnej polityce rolnej, ale także o polityce spójno-
ści. Chcemy to razem efektywniej porządkować. Tych 
pieniędzy nie będzie więcej, ale można je wydawać 
lepiej i sensowniej.

Te zmiany dotyczą w szczególności kilku ele-
mentów. Pierwsza taka zmiana dotyczy wspierania 
i efektywniejszego funkcjonowania doradztwa rol-
niczego i przekazywania środków finansowych w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
rzecz doradztwa rolniczego. To jest bardzo ważne. 
Za tym pójdą 3 rozporządzenia, które będą dotyczyły 
wspierania tego ze środków unijnych. Druga zmiana 
dotyczy zapewnienia możliwości przyznawania po-
mocy na operacje w przypadku wyczerpania środków. 
W przypadku podejścia Leader, metody Leader w tym 
nowym okresie mówimy o rozwoju lokalnym kiero-
wanym przez społeczność RLKS. Chodzi o to, żeby 
w pewnych określonych sytuacjach te środki były 
zapewnione. Kolejna sprawa dotyczy organizacyj-
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(wicemarszałek M. Koc) Już konkluduję. Przepraszam, już konkluduję.
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę.)
I dobrze byłoby, żeby chociaż na poziomie naro-

dowym, polskim, podejmować takie działania, które 
będą właśnie obiektywizować i zwiększać efektyw-
ność oddziaływania pieniędzy europejskich, a nie 
centralizować. Mamy 2 zarządców. Pytanie, na ile te 
podmioty komunikują się ze sobą i podejmują kom-
plementarne działania. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Jeszcze pan senator Jerzy Czerwiński.
Proszę, Panie Senatorze, o zadanie pytania.

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

Co legło u podstaw poszerzenia zakresu art. 2? To 
znaczy chodzi tutaj o zwiększenie możliwości ob-
sługi… Mowa tam o rachunkach bankowych i ra-
chunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-
-kredytowych. A do tej pory były rachunki bankowe.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki: Dziękuję.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Ministrze, jeszcze pan senator Jan Rulewski 

zada pytanie.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki: Dobrze.)

Senator Jan Rulewski:
Czy te zmiany wpłyną, Panie Ministrze, na oży-

wienie bądź pobudzenie w ogóle do życia spółek 
wodnych gminnych, szczególnie na wsi, po to, żeby 
rozwiązać problem, jaki istnieje w Polsce, że jak jest 
susza, to nie ma wody, a jak są deszcze, to jest nad-
miar wody?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ryszard Zarudzki:
Bardzo dziękuję za te pytania.
Jeśli chodzi o… No, w szczególności chciałbym się 

odnieść tutaj do pierwszych w kolejności pytań. Panie 
Senatorze, naprawdę bardzo panu dziękuję. Wreszcie 
będę mógł z tej mównicy powiedzieć, jak zbudować… 
Zacznę od końca: komplementarność. No, właśnie 
tego nie zrobiono. Ja strasznie nad tym boleję. Rozwój 
lokalny kierowany przez społeczność… Bardzo bole-

Państwo senatorowie chcą zadawać pytania. 
Pierwsze pytanie zadaje pan senator Waldemar 
Sługocki.

Bardzo proszę.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja mam pytanie. Pan kreśli bardzo 

optymistyczną przyszłość, bardzo mnie to cieszy. 
Chciałbym jednak dorzucić do tego optymizmu łyż-
kę dziegciu, ale myślę, że w sposób odpowiedzialny. 
Mianowicie nie rozumiem, Panie Ministrze, tej zmia-
ny związanej z przeniesieniem ośrodków doradztwa 
rolniczego pod kompetencje administracji rządowej 
w województwie, czyli wojewodów. Dlatego że do 
tej pory idea…

(Senator Jerzy Chróścikowski: Nie w tej usta-
wie…)

No tak, okej, ale mówimy o efektywności. Proszę 
posłuchać, Panie Senatorze. Za chwilę będzie konklu-
zja i zobaczy pan, że jednak chodzi o tę ustawę. Tak 
że proszę mi dać szansę.

Mówimy o efektywności wykorzystania pieniędzy 
europejskich, mówi pan o Europejskim Funduszu 
Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
I o ile dzisiaj gospodarzami regionalnych programów 
operacyjnych, 2 funduszy, jak pan doskonale wie, 
czyli Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i Europejskiego Funduszu Społecznego, są samorzą-
dy wojewódzkie… I równie dobrze za poprzedniej 
kadencji rządów, w poprzednich 4 latach mogło się 
tak stać – ale niestety się tak nie stało – żeby także 
zregionalizować część Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Mało tego, że to się nie stało w poprzed-
niej kadencji i ten program dalej był scentralizowany, 
to państwo posunęliście proces centralizacji jeszcze 
o krok dalej, przenosząc wspomniane kompetencje 
właśnie do wojewody. 

Moje pytanie jest zatem takie: jak zbudować 
komplementarność pomiędzy wspomnianymi 2 
funduszami i regionalnym programem operacyjnym 
a Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich? Czy 
nie byłoby dobrze, żeby to było, tak się wyrażę, sku-
mulowane w jednym ręku, w ręku samorządu tery-
torialnego szczebla wojewódzkiego? I ta komplemen-
tarność… Bo, jak pan doskonale wie, wspomniane 
środki w tej perspektywie na wspólną politykę rol-
ną, zwłaszcza na drugi filar, czyli rozwój obszarów 
wiejskich, są nieco mniejsze niż poprzednie. Ale to 
wynika z pewnej logiki, także działań prowadzonych 
przez Komisję Europejską.

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, mi-
nuta już dawno minęła.)
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(podsekretarz stanu R. Zarudzki) Bardzo dziękuję za pytanie o ODR. Oczywiście, 
było tu takie oczekiwanie społeczne. To po pierwsze.

Po drugie, Panie Senatorze, zrobiłem analizę. 
Szkoda, że jej dzisiaj nie przyniosłem, ale jestem do 
dyspozycji. Mogę ją panu jutro… Jutro nas tu nie ma, 
jesteśmy w Rawie, ale dostarczę to panu.

(Wicemarszałek Maria Koc: Może na piśmie, Panie 
Ministrze?)

(Senator Waldemar Sługocki: Bardzo proszę.)
Przekażę to na piśmie z prośbą o pomoc i wspar-

cie, szczególnie w ramach prac nad ustawą budżeto-
wą. Spytam tak: czy pan wie, ilu doradców i specjali-
stów w ośrodkach doradztwa zarabia do 2 tysięcy zł? 
Powiem panu: 40%. Nie będę pana trzymał w nie-
pewności. Czy pan wie, ilu doradców i specjalistów 
w ośrodkach doradztwa zarabia do 2,5 tysiąca zł? 
Zrobiłem analizę dotyczącą wszystkich ośrodków. 
Mogę to teraz robić, wcześniej nie mogłem. Czy pan 
wie? Aż 80%. No i co ja mam powiedzieć?

Czy pan wie, ile środków nie zostało przekaza-
nych na doradztwo z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w latach 2007–2013? Przekażę to panu na 
piśmie.

(Senator Waldemar Sługocki: Bardzo proszę.)
90%, czyli 325 milionów. Powtórzę: 325 milio-

nów. Nie wierzyłem, jak to zobaczyłem. Poprosiłem 
o dane za 2007… Poprosiłem o dane na dzień 31… 
Jest z nami dyrektor Nieć z Departamentu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i może to wszystko potwier-
dzić. Jak wyście decydowali i gdzie są te pieniądze? 
Doprowadzono do degradacji całej sytuacji. To jest 
kolejna sprawa. Te dane też panu udostępnię.

Było kilka możliwości przekazywania środków 
na doradztwo. W innych działach to było 40–50… 
One przechodziły na inne działania. Wiem na ja-
kie. Możemy to odtworzyć. Cóż było robić? Kiedy 
zwróciliśmy się do rad społecznych doradztwa rol-
niczego o zaopiniowanie, to, proszę sobie wyobrazić, 
część tych rad powiedziała, że nie chce dyrektorów. 
Oni zostali… Zmienialiśmy dyrektorów. Więcej: czy 
pan wie, że są sprawy w prokuraturach? Bo my nie 
nagłaśniamy tego, pracujemy. Co zrobiono w części 
ośrodków doradztwa rolniczego? Wyprzedaż mająt-
ku. Marszałek zwrócił się do… W 3 województwach 
marszałek zwrócił się tak: oddaj majątek, a ja go 
sprzedam. I w prokuraturze toczą się sprawy. Dzisiaj 
dekretowałem… Idę do ministra… Nie wiem, czy 
można mi to udostępnić. Chętnie panu przekażę ten 
materiał, jak chcemy odzyskać majątek ośrodków 
doradztwa rolniczego. Myślę, że wystarczy, bo emo-
cjonalnie związany byłem przez 7 lat. Jedno, do czego 
zobowiązałem się moim doradcom… Oni nadal… 
Dlatego tak ważna jest ustawa budżetowa i to, żeby to 
przeprowadzić. Ta ustawa, którą dzisiaj procedujemy, 
też dotyczy tej sprawy. Chodzi o to, żeby uruchomić 
pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

ję. Wręcz dramatem poprzedniej sytuacji… Proszę to 
sprawdzić, są tu eksperci, którzy mogą to wszystko 
potwierdzić. Można było i próbowaliśmy coś zrobić, 
robiliśmy, co mogliśmy. Sam uczestniczyłem w tym 
procesie, żeby politykę spójności połączyć ze wspólną 
polityką rolną. Nie udało nam się to z powodu opo-
ru poprzedniej ekipy rządzącej. Już wyjaśniam: jest 
16 województw i tylko w 2 województwach podjęto 
próbę. Wiem, jakim wysiłkiem całe ekipy…

(Senator Jan Rulewski: Kujawsko-pomorskie.)
Jest to kujawsko-pomorskie i podlaskie, gdzie 

w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność… Inicjatywy szczególne w skali całej 
Europy, gdzie można połączyć… Chodzi o finanso-
wanie rolnictwa i obszarów wiejskich przez lokalne 
grupy działania po opracowaniu przez nie lokalnych 
strategii rozwoju, o finasowanie obszarów wiej-
skich i – uwaga – miast z Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Moglibyśmy mieć zupełnie inną sytu-
ację, zupełnie inny kontekst funkcjonowania wspólnej 
polityki rolnej. Straty w zakresie WPR nie byłyby tak 
porażające. A to przekazanie… Było 5,2 miliarda, 
które miało być wydawane i te pieniądze poszły na 
jakieś miejskie funkcje polaryzacyjno-dyfuzyjne.

Kujawsko-pomorskie przeznaczyło na EFS 
i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 90 mi-
lionów euro i rozdysponowało to – proszę pana sena-
tora o potwierdzenie – na lokalne grupy. Oczywiście 
miasta też mogą z tego korzystać i to jest w porządku. 
Jest też Podlasie, które ma mniej miast i w przypadku 
którego mówimy o 60 milionach euro. Tak więc tu 
mamy 240 milionów zł na województwo, a tam mamy 
360 milionów. Nie mogłoby być tak w pozostałych 
14 województwach?

Podejście Leader. Jutro mamy konferencję. 
Spotkamy się i spróbujemy w ramach strategii odpo-
wiedzialnego rozwoju, w ramach RLKS zorganizo-
wać jeszcze jakieś wsparcie. Wiemy, że nie jesteśmy 
w stanie wszystkiego przeprowadzić.

Pan senator też poznał różne historie dotyczące 
rozwijania tej metody. Jak najbardziej chcemy to 
wprowadzić. To jest nadal sztandarowe rozwiąza-
nie, które zostało niejako zawieszone na okres pro-
gramowania. Po nowym okresie… Jutro będziemy 
debatować. W Rawie Mazowieckiej spotyka się 300, 
400 osób. Będziemy też mówić o przyszłości. Żałuję, 
ubolewam, bo dla rozwoju obszarów wiejskich jest to 
rzeczywisty dramat. Nie możemy tego finansować, 
tak jak to było… Wszystkie drzwi były otwarte, ale 
było to niemożliwe ze względu na opór i stanow-
czość. Myślę, że pan senator Rulewski mógłby to 
potwierdzić.

(Senator Jan Rulewski: Tak.)
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(podsekretarz stanu R. Zarudzki) Dyrektor Departamentu  
Rozwoju Obszarów Wiejskich  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Dariusz Nieć:

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Otóż to wynika 

z tego, żeby dopuścić alternatywną możliwość prze-
lewania środków, m.in. chociażby z płatności bezpo-
średnich, na rachunki SKOK. Nie wszyscy rolnicy 
posiadają rachunki bankowe, niektórzy posiadają 
rachunki w SKOK. Jest to jak gdyby unormowanie 
pewnych kwestii związanych z równym dostępem 
i możliwością przelewu środków na rachunki rolni-
ków, czyli beneficjentów. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ryszard Zarudzki:
Przepraszam za te emocje, ale akurat rzeczywiście 

dotknęło to 2 kluczowych spraw, które przez ten czas 
nie były rozwiązane, a nadal są aktualne i istotne. 
Jeszcze raz, już teraz spokojniej: zarówno II filar, jak 
i kompatybilność – tu razem wspólna polityka rolna, 
polityka spójności i EFS, europejski fundusz – to 
jest zadanie otwarte. Przeglądu wieloletniego planu 
finansowego dokonujemy. O ośrodkach doradztwa nie 
wspomnę, bo jesteśmy w trakcie… Od 20 sierpnia, 
kiedy to nam podlegają, do dzisiaj pracujemy bardzo 
intensywnie. I to tak jest. Bardzo dziękuję za uwagę.

(Senator Waldemar Sługocki: Ja jeszcze. Mogę? 
Przepraszam.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję.
Panie Ministrze, bardzo dziękuję za deklarację 

i będę oczekiwał informacji na piśmie. Z przykrością 
to stwierdzam. Bardzo mnie cieszy pański entuzjazm. 
To jest pozytywne. Absolutnie nie mogę się zgodzić 
– Panie Ministrze, proszę wybaczyć – z taką oto tezą, 
że przeniesienie ODR pod pieczę wojewodów, czy-
li administracji rządowej w terenie, spowoduje czy 
sprawi, że te przedsięwzięcia będą faktycznie kom-
plementarne. Mówi pan o jednym elemenciku, czyli 
lokalnych grupach działania. Tak naprawdę główne 
pieniądze na rozwój obszarów wiejskich są ulokowane 

jak najszybciej, żeby trochę wesprzeć tę sytuację, 
która jest. Oczywiście, że budżet jest taki. Później 
jeszcze ośrodki doradztwa zarabiają. Ale fakty, które 
przedstawiłem, są niezaprzeczalne. I jeśli jest sprawa, 
chociażby przeniesienia ośrodków doradztwa, to są 
tylko wybrane elementy, które są udowadniane em-
pirycznie, spisane. I chętnie je panu senatorowi na 
piśmie przekażę. Obiecuję to.

Jeśli chodzi o spółki wodne… Też bardzo dziękuję, 
Panie Senatorze. Właśnie problem polega na tym, że to 
jest teraz największe zagrożenie dla realizacji Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Czyli jedno z działań, to 
dotyczące wsparcia spółek wodnych, wynika z czego? 
Z nieprzyjętego w poprzednim okresie prawa wodnego. 
Teraz dwoimy się i troimy, żeby to prawo wodne… Ja 
wiem, że tam jest dużo tych problemów, ale nieprzyjęcie 
i takie opóźnienie w aplikowaniu prawa wodnego po-
woduje… Jednym z poważnych zagrożeń, które mamy, 
jest nieprzyjęcie prawa. Nie możemy uruchomić spółek 
wodnych na poziomie gminy i ich wspierać. Tam chodzi 
o pewne zmiany i funkcjonowanie. Po prostu na dzień 
dzisiejszy to działanie chyba jest, Panie Dyrektorze, 
zagrożone, jeśli chodzi o wdrożenie.

(Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Dariusz Nieć: Zamrożone.)

Jest zamrożone ze względu na niewdrożenie prawa 
wodnego. I pracujemy, nie wiem ile godzin, do nocy. Ja 
rozmawiałem z ministrem Kowalczykiem. Próbuje się 
to uwzględnić, ale to się nie da tak od razu, bo to jest 
duża odpowiedzialność. A więc spółki wodne – tak, 
problem jest znany. Melioracje… Ta retencja mała jest 
w strategii odpowiedzialnego rozwoju. I to jest tak.

I jeszcze…
(Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Dariusz Nieć: Rachunek SKOK.)

Dlaczego?
(Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Dariusz Nieć: Bo nie wszyscy rolnicy posiadają ra-
chunki bankowe.)

Proszę dyrektora departamentu, pana Niecia 
o udzielenie szczegółowej informacji. Nie na wszyst-
kim minister się musi znać. Bardzo proszę, Pani 
Marszałek…

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki: Pani marszałek 
dopuszcza?)

Oczywiście, bardzo proszę.
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(senator W. Sługocki) przedstawicielami, przedstawicielami rządu, żeby te 
kryteria uskutecznić, bo tu jest bardzo istotne prze-
kierowanie środków na obszary wiejskie. Możemy 
o tym dużo mówić, to jest bardzo ważne, robimy to 
i mamy sukcesy. Jeśli zaś chodzi, Panie Senatorze, 
o regionalizację, to różne są tutaj podejścia. Ja tylko 
powiem tak: proszę pamiętać, że jest w PROW coś 
takiego na dzień dzisiejszy jak zadania delegowane. 
Zadania delegowane, czyli część zadań jest realizo-
wana przez samorządy – to są drogi, sprawy wodno-
-kanalizacyjne, odnowa wsi, scalanie gruntów…

(Senator Waldemar Sługocki: Zgoda, zgoda, pełna 
zgoda, Panie Ministrze.)

To my… I o tym mówimy. A teraz zwracam uwa-
gę… Oczywiście pieniędzy jest zawsze za mało. Ale 
powiem jeszcze więcej – zwrócę na coś pana uwagę. 
Na co? Na kryteria lokalne, na to, że kryteria… Bo 
tak: są kryteria krajowe, lepsze czy gorsze, ale są też 
regionalne kryteria, na które wpływ miały samo-
rządy. I to na tym etapie… No, trzeba iść etapowo. 
Regionalne kryteria – do 40% wagi. To dużo, to jest 
istotne. I to wyście… Bo co teraz mówią samorządy, 
gdy przychodzą? To nie my, to wyście w rządzie to 
uchwalili. Jak my? Kryteria regionalne? To marsza-
łek! I tu możemy jak gdyby wrócić do tej naszej od-
powiedzialności na dole. A więc spokojnie, etapowo, 
można iść tym procesem. Na dzień dzisiejszy wydaje 
się, że zabezpieczenia i w PROW, i te dotyczące re-
gionalizacji PROW ze względu na kryteria są dość 
silne, jak na nasze możliwości. I tego się trzymajmy, 
żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą.

(Senator Waldemar Sługocki: Ale może pan obie-
cywać, Panie Ministrze, że będziecie ku decentrali-
zacji…)

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie…)
(Senator Waldemar Sługocki: Ja przepraszam, ale 

pytanie, Pani Marszałek… Przepraszam, przepra-
szam.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Ale to jest już polemika, a nie pytanie.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki: Dziękuję bardzo.)
Panie Ministrze, bardzo dziękuję.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane 
przez pana senatora Waldemara Sługockiego.

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

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

jednak w regionalnych programach operacyjnych. 
Przypomnę, że w tej perspektywie, jak nigdy do-
tąd, Panie Ministrze, 31 miliardów euro wdrażane 
jest w ramach regionalnych programów operacyj-
nych. Jest 51 miliardów 500 milionów – 31 miliar-
dów 300 milionów dokładnie w ramach regionalnych 
programów operacyjnych, a pozostała część w ramach 
programów horyzontalnych plus, oczywiście, WPR 
i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. I tam należy 
poszukiwać tej komplementarności.

Jeżeli mógłbym… Mam nadzieję – bo widzę, że 
rozumie pan absolutnie… I dlatego jestem pełen na-
dziei i optymizmu, że za chwilę, w ramach kolejnego 
kroku, gdy będziecie państwo pracować nad nową 
perspektywą, tą po roku 2020, jednak uda się za-
stanowić nad możliwością decentralizacji Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w kolejnej perspek-
tywie, w jej następcy de facto. W mojej ocenie 
błąd popełniono na poziomie Komisji Europejskiej, 
budując perspektywę na lata 2000–2006, kiedy to 
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej 
oraz Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa 
przesunięto z polityki regionalnej do wspólnej poli-
tyki rolnej i zbudowano podziały. Ale nie tylko, bo 
mówi pan o strategii ograniczonego…

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

…no, nie ograniczonego, ale odpowiedzialnego 
rozwoju… Ja myślę, że i koncepcja przestrzennego 
zagospodarowania kraju, i długookresowa strategia, 
i średniookresowa strategia rozwoju Polski z hory-
zontem czasowym do roku 2020 zapewniają tę kom-
plementarność. A decyzja związana z przesunięciem 
ODR…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas…)
Już kończę, Pani Marszałek, przepraszam. 
…wcale temu nie służy. Dziękuję.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki: Chciałbym odpo-
wiedzieć. Można?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ryszard Zarudzki:
Doceniam to, co pan mówi, Panie Senatorze. Ale 

to są dwie sprawy. Jeśli chodzi o regionalne progra-
my operacyjne, to kryteria wyboru i przekazywanie 
środków finansowych poprzez kryteria wyboru… 
Pracujemy w komitetach monitorujących z naszymi 
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(wicemarszałek M. Koc) składkę, ale od roku 2018 Polska już tej składki 
płacić nie będzie.

Nie odbywa się to ze szkodą dla polskich na-
ukowców, ponieważ tak jak mówię, organizacja 
była powołana w 1983 r., no, jakby ząb czasu ją 
nadgryzł i pojawiły się zupełnie inne formy finan-
sowania nauki w dziedzinie biologii molekularnej 
i inżynierii genetycznej. Tak że dalszy udział Polski 
w tym tworze przestał mieć istotne znaczenie. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Proszę sprawozdawcę Komisji Nauki, Edukacji 

i Sportu, pana senatora Piotra Wacha, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji. Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Wach:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałek! Wysoka Izbo!
Komisja w tej sprawie zebrała się dzisiaj rano. 

Chciałbym powiedzieć, że poprzednie sprawozdanie 
było w znacznej mierze wyczerpujące, ja tylko ewen-
tualnie je uzupełnię. Wypowiedzenie statutu jest rów-
noznaczne z wystąpieniem z organizacji, a więc tego 
Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej 
i Biotechnologii.

U nas tę sprawę przedstawiała pani profesor 
Elżbieta Frąckowiak, wiceprezes Polskiej Akademii 
Nauk. Właściwie to z inicjatywy Polskiej Akademii 
Nauk następuje to wycofanie, ale wymaga ono, jak 
było powiedziane poprzednio, drogi ustawowej, 
ustawy wypowiadającej i podpisu prezydenta pod 
tą ustawą.

Komisja interesowała się również prawami 
merytorycznymi, a więc odbyła się pewna dysku-
sja. Było uzasadnienie tego, że nasz udział w tym 
Międzynarodowym Centrum Inżynierii Genetycznej 
i Biotechnologii nie spełnia już swoich zadań. 
Właściwie tutaj głównie zwracano uwagę na to, że 
przystąpienie do tego centrum 20 lat temu było zwią-
zane m.in. z możliwościami badań przy użyciu lepszej 
aparatury, z brakami występującymi u nas. Obecnie 
sytuacja się zmieniła i w związku z tym to wypo-
wiedzenie ma sens, tym bardziej że, jak już było tu 
powiedziane, składka jest dość znacząca, rzędu 100 
tysięcy dolarów rocznie.

Tak że komisja po tej dyskusji w wyniku gło-
sowania rekomenduje Senatowi przyjęcie ustawy 
bez poprawek. Wynik głosowania był pozytywny, 
tylko 1 senator się wstrzymał od głosu. Dziękuję 
bardzo.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
więtnastego porządku obrad: ustawa o wypowiedze-
niu Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii 
Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego 
w Madrycie dnia 13 września 1983 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 333, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 333 A i 333 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej, pana senatora 
Tomasza Grodzkiego, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie i Panowie Senatorowie! Szanowni Goście!
Ten temat nabrał rangi ustawy, chociaż jest 

w pewnym sensie partykularny, ale jest tak dlate-
go, że ścieżka legislacyjna… ustanowienie udziału 
Polski w Międzynarodowym Centrum Inżynierii 
Genetycznej i Biotechnologii nastąpiło również 
w drodze ustawy.

Przypomnę, że to Centrum Inżynierii 
Genetycznej i Biotechnologii jest organizacją mię-
dzynarodową, która została powołana w Madrycie 
w 1983 r., a Polska ratyfikowała statut tejże orga-
nizacji w 1996 r. I w początkowym okresie, gdy 
Polska Akademia Nauk prowadziła badania gene-
tyczne i dotyczące biologii molekularnej, można 
było udział w tej organizacji uznać za korzystny. 
Jednak w ostatnich latach pojawiły się… Czas jakby 
zużył nieco tę organizację i pojawiły się inne twory, 
np. Europejska Organizacja Biologii Molekularnej, 
Polska wzięła udział w pracach Europejskiego 
Laboratorium Biologii Molekularnej, zaś rosnąca 
składka członkowska, wynosząca niemal 100 tysię-
cy dolarów rocznie, w Międzynarodowym Centrum 
Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii przewyż-
szała granty, które z tej organizacji otrzymywali 
polscy badacze.

Dlatego w porozumieniu z Polską Akademią 
Nauk, z ministerstwem nauki podjęto decyzję 
o wystąpieniu Polski z tej organizacji. Wystąpienie, 
wypowiedzenie ma charakter roczny i jest dokony-
wane przez prezydenta Rzeczypospolitej. W związ-
ku z tym ustawa, która została uchwalona przez 
Sejm 16 listopada, a w tej chwili jest procedowana 
u nas… Jeżeli upoważnimy prezydenta do wypo-
wiedzenia uczestnictwa Polski w tej organizacji, 
a musi być to w formie notyfikacji złożonej sekre-
tarzowi generalnemu ONZ, który sprawuje nadzór 
formalny, to i tak w 2017 r. będziemy jeszcze płacić 



192

31. posiedzenie Senatu w dniu 30 listopada 2016 r.
Ustawa o wypowiedzeniu Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii,  

sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r. Komunikaty

Zwrócono tutaj uwagę na to, że wśród państw 
Unii Europejskiej stronami statutu poza Polską są 
Bułgaria, Chorwacja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, 
Węgry i Włochy, czyli można powiedzieć, że ten 
subregion europejski, w którym my się znajdujemy 
i z którym intensywnie współpracujemy. Niemniej 
jednak te struktury europejskie… Bo pan profe-
sor przede mną mówił o tym, że Polska ma w tej 
chwili zupełnie dobre zabezpieczenie aparaturo-
we, ale główna aktywność międzynarodowa jest 
prowadzona w ramach struktur europejskich, czyli 
zarówno w ramach bilateralnej współpracy między 
ośrodkami, jak i w ramach europejskich organizacji, 
które zajmują się tymi zagadnieniami. Dlatego to 
głosowanie było takie bardzo jednoznaczne. Bardzo 
dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję panu ministrowi.
Teraz komunikaty.

Senator Sekretarz Waldemar Sługocki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Dzisiaj, 30 listopada 2016 r., o godzinie 19.00 

w sali nr 182 odbędzie się wspólne posiedzenie 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
oraz Komisji Ustawodawczej.

Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska oraz 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
w sprawie rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy 
o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz 
niektórych innych ustaw odbędzie się dziś, 30 listo-
pada, o godzinie 19.00 w sali nr 217.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności w sprawie rozpatrzenia ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz nie-
których innych ustaw odbędzie się dziś o godzinie 
19.45 w sali nr 217.

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w spra-
wie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych na trzy-
dziestym pierwszym posiedzeniu Senatu do ustawy 
o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obro-
ny Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych 
ustaw, druk nr 337, odbędzie się w dniu jutrzejszym, 
1 grudnia 2016 r., o godzinie 8.15 w sali nr 179.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych w sprawie rozpatrzenia wniosków 
zgłoszonych na trzydziestym pierwszym posiedze-

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie? 
Nie.

Dziękuję bardzo.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych zostali upoważnieni minister spraw 
zagranicznych oraz minister nauki i szkolnictwa wyż-
szego.

Jest dzisiaj z nami pan minister Marek Ziółkowski 
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Czy pan mini-
ster pragnie zabrać głos?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Marek Ziółkowski: Nie, dziękuję.)

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 są takie pytania? Nie widzę. Bardzo dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że…
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Senator 

Wiatr.)
Bardzo proszę, pan senator Kazimierz Wiatr.

Senator Kazimierz Wiatr:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Zostałem poproszony przez pana ministra, pana 

prof. Bobkę, który reprezentował rząd na posiedzeniu 
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie, ażeby 
usprawiedliwić jego nieobecność, nagły wyjazd poza 
Warszawę, służbowy oczywiście, spowodował, że tutaj 
z nami nie może być. Zobowiązał się, że jeśli byłyby 
do niego jakieś pytania, to może udzielić odpowiedzi 
na piśmie. Rozumiem, że pytań w zasadzie nie było.

Chciałbym też dodać, że dyskusja w Komisji Nauki, 
Edukacji i Sportu była znacznie szersza, nie dotyczyła 
tylko zapisów, które są w tej ustawie. Na posiedze-
niu była obecna pani wiceprezes Polskiej Akademii 
Nauk, pani prof. Elżbieta Frąckowiak, i powiedziała 
następującą rzecz: Polska Akademia Nauk płaci różne 
składki międzynarodowe, w sumie w wysokości ok. 
1 miliona zł, a ta jedna składka to jest prawie połowa 
tej kwoty, bo 100 tysięcy dolarów to 400 tysięcy zł. 
No i rzeczywiście brak wśród polskich naukowców 
zainteresowania tym kierunkiem realizacji badań, 
czyli jakby wykorzystaniem tej formuły prowadzenia 
badań. Podkreślała też, że w tej chwili dużą, że tak 
powiem, aktywność prowadzą naukowcy z Afryki.
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(senator sekretarz W. Sługocki) o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywa-
niu przewagi kontraktowej w obrocie produktami 
rolnymi i spożywczymi odbędzie się jutro, 1 grudnia, 
o godzinie 8.30 w sali nr 217. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo, ogłaszam przerwę do jutra, 

do godziny 9.00. Po wznowieniu obrad odbędą się 
głosowania, a następnie przystąpimy do rozpatry-
wania punktu porządku obrad dotyczącego ustawy 
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych 
ustaw. Dziękuję bardzo

niu Senatu do ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017, 
druk senacki nr 317, odbędzie się w dniu jutrzejszym, 
1 grudnia 2016 r., o godzinie 8.15 w sali nr 217.

Wspólne posiedzenie Komisji Kultury i Środków 
Przekazu oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności 
z Polakami za Granicą w sprawie rozpatrzenia wnio-
sków zgłoszonych do ustawy o ustanowieniu Krzyża 
Wschodniego odbędzie się 1 grudnia 2016 r. o godzi-
nie 8.30 w sali nr 182.

Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności w sprawie rozpatrzenia ustawy 

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 19 minut 01)



(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław Kar-
czewski oraz wicemarszałkowie Adam Bielan, Grze-
gorz Czelej i Maria Koc)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Panie i Panowie Senatorowie, bardzo proszę o wy-

ciszenie rozmów i o zajęcie miejsc. Pana senatora 
Fedorowicz również bardzo proszę…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Przepraszam bardzo, 
Panie Marszałku.)

Również pana senatora Zientarskiego.
Proszę o zajęcie miejsc.
Panie i Panowie Senatorowie, w wyniku wstrzą-

sów w kopalni Rudna w Polkowicach śmierć poniosło 
8 górników.

Bardzo proszę o powstanie i uczczenie minutą 
ciszy pamięci tragicznie zmarłych górników.

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

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

niechaj im świeci.)
(Senator Robert Mamątow: Niech odpoczywają 

w pokoju wiecznym.)
(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)
Dziękuję bardzo.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 

porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiąza-
niach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 
2017.

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 317 Z.

Bardzo proszę pana senatora Krzysztofa Mroza, 
sprawozdawcę komisji, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Mróz:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Komisja na swoim dzisiejszym posiedzeniu zaj-
mowała się przedmiotową ustawą i rekomenduje 
Wysokiemu Senatowi odrzucenie wniosku o przy-
jęcie ustawy bez poprawek oraz przyjęcie poprawek 
nr 1, 2, 3 i odrzucenie poprawki nr 4, po czym przy-
jęcie ustawy w całości, z poprawkami. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?
W trakcie dyskusji zgłosili wnioski pan sena-

tor Grzegorz Bierecki i pan senator Mieczysław 
Augustyn.

Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jeszcze nigdy, zdaje się, przez te 11 lat w punk-

cie obejmującym głosowania nie zabierałem głosu 
z mównicy. Jeśli to robię, przerywając tok głosowań, 
to tylko dlatego, że naprawdę jestem przekonany, że 
powinniśmy przyjąć poprawkę nr 4, która zagwa-
rantuje ciężko pracującym z niepełnosprawnymi 
intelektualnie i psychicznie chorymi pracownikom 
środowiskowych domów samopomocy trochę wyższe 
płace aniżeli najniższa płaca. O taki gest proszę.

Oczywiście trzeba będzie czuwać potem nad 
wygospodarowaniem tych 130 milionów, ale nie jest 
to kwota, której nie moglibyśmy znaleźć, a jest ona 
naprawdę konieczna, jeśli ci ludzie mają mieć dobrą 
opiekę. W przeciwnym razie przy dzisiejszym rynku 
pracy pracownicy, tak jak to robią teraz, będą coraz 
liczniej odchodzić do innych miejsc zatrudnienia. 
Apeluję o przyjęcie tej poprawki.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 30)
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Powracamy do rozpatrywania punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o po-
datku od sprzedaży detalicznej.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przed-
stawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyję-
cie tej ustawy bez poprawek, druk senacki nr 330 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 78 senatorów, 76 było za, 2 – przeciw. 

(Głosowanie nr 28)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o podatku od sprzedaży detalicznej.

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, 
w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez popra-
wek, druk senacki nr 322 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 76 senatorów, 48 było za, 28 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 29)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze 
środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóste-
go porządku obrad: ustawa o ustanowieniu Krzyża 
Wschodniego.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za 
Granicą oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu, 
które ustosunkowały się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozda-
nie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 319 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora Jana 
Żaryna, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jan Żaryn:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Posiedzenie połączonych komisji kultury i emi-

gracji odbyło się dzisiaj o 8.30. Zgłoszono aż 19 po-
prawek, nad którymi głosowaliśmy. W wyniku tegoż 

poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o przyjęcie 
ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 77 senatorów, wszyscy byli przeciw. 

(Głosowanie nr 24)
Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy 

bez poprawek przystępujemy do głosowania nad 
przedstawionymi poprawkami.

Nad poprawkami nr 1, 2, 3 należy głosować łącz-
nie.

Poprawki nr 1–3 mają na celu zwiększenie środ-
ków na fundusz socjalny utworzony na podstawie 
ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundu-
rowych poprzez odniesienie do ustawy budżetowej 
na rok 2012 oraz powodują zwiększenie odpisu na 
fundusz świadczeń socjalnych poprzez odniesienie 
się do przeciętnego wynagrodzenia w drugim pół-
roczu 2012 r.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 25)
Poprawki nr 1, 2 i 3 zostały przyjęte.
Poprawka nr 4 skreśla przepis powodujący prze-

sunięcie o rok planowany wzrost finansowania ośrod-
ków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 76 senatorów, 31 było za, 43 – przeciw, 

2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 26)
Poprawka została odrzucona.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, 47 było za, 30 – przeciw, 

1 się wstrzymał (Głosowanie nr 27).
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o szczególnych roz-
wiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej 
na rok 2017.
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Głosowania

(senator sprawozdawca J. Żaryn) Poprawka nr 1 usuwa, zakreślone latami, ramy 
czasowe pomocy niesionej Polakom, a poprawki nr 10 
i 18 są konsekwencją poprawki nr 1.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 31 – za, 48 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 30)
Poprawka nr 2 zmienia ramy czasowe niesionej 

pomocy, przyjmując lata 1917–1991 w miejsce okre-
su 1937–1959. Poprawki nr 11 i 19 są konsekwencją 
poprawki nr 2.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, 47 – za, 31 – przeciw. 

(Głosowanie nr 31)
Poprawki nr 2, 11 i 19 zostały przyjęte.
Poprawka nr 3 zakłada, że terytorium, na któ-

rym niesiono pomoc Polakom, obejmuje ziemie II 
Rzeczypospolitej, a nie dawne Kresy Wschodnie I i II 
Rzeczypospolitej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 30 – za, 49 – przeciw. 

(Głosowanie nr 32)
Poprawka nr 3 została odrzucona.
Poprawka nr 4 skreśla wyraz „dawne” odnoszący 

się do Kresów Wschodnich.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 77 senatorów… nawet 78, 47 – za, 31 

– przeciw. (Głosowanie nr 33)
Poprawka nr 4 została przyjęta.
Poprawka nr 5 skreśla wyraz „byłego” odnoszący 

się do Związku Sowieckiego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 49 – za, 30 – przeciw. 

(Głosowanie nr 34)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 6 przewiduje, że Krzyż Wschodni 

nadaje się cudzoziemcom, a nie osobom narodowości 
innej niż polska.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.

głosowania poprawki nr 1, 10 i 18 zostały przyjęte, 
podobnie jak poprawki nr 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 
16, 17 i 18. Odrzucone natomiast zostały poprawki 
nr 2, 11 i 19 oraz 3, 6 i 12. Poprawka nr 12 mówiąca 
o tym, iż osoby odznaczone Krzyżem Wschodnim 
byłyby dodatkowo beneficjentami niektórych upraw-
nień wynikających z Karty Polaka, została zgłoszona 
jako wniosek mniejszości. To pani senator Szark jest 
za ten wniosek odpowiedzialna.

(Głos z sali: Nie Szark, tylko Sztark.)
Sztark, przepraszam, oczywiście. Przepraszam 

bardzo.
(Senator Grażyna Sztark: Nie nazywam się Szark.)
Na pewno nie.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Jan Żaryn: Dziękuję.)
Bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości po-

łączonych komisji, panią senator Grażynę Sztark, 
o przedstawienie wniosku popartego przez mniej-
szość połączonych komisji.

Senator Sprawozdawca 
Grażyna Sztark:

Panie Marszałku!
Przedstawię go z miejsca, bo to będzie dosłow-

nie kilka słów. Zwracam się do wszystkich państwa 
z prośbą, żeby oprócz tego medalu, który będzie przy-
znawany… To jest tylko niewielki dodatek. Chodzi 
o leczenie w nagłych sytuacjach, o wejścia do mu-
zeum, o przejazdy – nie jest to wiele, ale byłby to zna-
czący gest. Bardzo proszę o głosowanie za przyjęciem 
poprawki nr 12. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Czy senatorowie wnioskodawcy, pan senator Jan 

Żaryn i pan marszałek Borusewicz, chcą jeszcze za-
brać głos? Nie.

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy zatem 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.

Poprawki nr 1, 10 i 18 należy przegłosować łącz-
nie. Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie 
nad poprawkami nr 2, 11 i 19.
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 16 dodaje brakującą wytyczną do 

określenia w rozporządzeniu sposobu i okoliczności 
noszenia Krzyża Wschodniego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 77 senatorów, 74 – za, 3 – przeciw. 

(Głosowanie nr 41)
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 78 senatorów, 77 – za, 1 senator wstrzy-

mał się od głosu. (Głosowanie nr 42)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o ustanowieniu 
Krzyża Wschodniego.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósme-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o po-
wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Obrony Narodowej, która ustosunkowała się 
do przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się 
ono w druku nr 337 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Jarosława Rusieckiego, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jarosław Rusiecki:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Chciałbym przedstawić sprawozdanie senackiej 

Komisji Obrony Narodowej z dzisiejszego posiedze-
nia komisji, która rozpatrywała wnioski zgłoszone 
w czasie wczorajszej debaty.

Chciałbym zarekomendować w imieniu komisji 
przyjęcie wniosku zawartego w pkcie I, a więc przy-
jęcie ustawy bez poprawek.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Obrony Narodowej, pana senatora marszałka Bogdana 
Borusewicza, o przedstawienie wniosków popartych 
przez mniejszość komisji.

Głosowało 75 senatorów, 26 – za, 49 – przeciw. 
(Głosowanie nr 35)

Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 7 uwzględnia, iż możliwość po-

śmiertnego nadania odznaczenia wynika z odpowied-
nich przepisów ustawy o orderach i odznaczeniach.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, 50 – za, 24 – przeciw. 

(Głosowanie nr 36)
Poprawka została przyjęta.
Poprawki nr 8, 13 i 17 należy przegłosować łącz-

nie. Przyjmują one, że przesłanki i procedura pozba-
wienia Krzyża powinny wynikać z ustawy o orderach 
i odznaczeniach.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, 76 – za, 2 – przeciw. 

(Głosowanie nr 37)
Poprawki nr 8, 13 i 17 zostały przyjęte.
Poprawki nr 9 i 14 należy przegłosować łącznie. 

Ujednolicają one przepisy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 76 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 38)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 12 przewiduje, że osoba odznaczona 

Krzyżem Wschodnim korzysta z części uprawnień 
przewidzianych dla posiadaczy Karty Polaka.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, 28 – za, 39 – przeciw, 7 

się wstrzymało od głosu. (Głosowanie nr 39)
Poprawka nr 12 została odrzucona.
Poprawka nr 15 z uwagi na to, że żaden z meryto-

rycznych przepisów ustawy nie przewiduje instytucji 
wykazu przedstawianych wniosków, skreśla przepis 
upoważniający ministra do sporządzenia wzoru ta-
kiego wykazu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 40)
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Marszałek Stanisław Karczewski:

Ale to już, Panie Senatorze, pan marszałek miał 
możliwość. Pan już się wypowiada tylko odnośnie do 
wniosku z pktu II, ppktu 2. Dziękuję bardzo.

(Senator Bogdan Klich: Dziękuję bardzo.)
Proszę nie wyręczać kolegów.
Czy senatorowie Bogdan Borusewicz albo Bogdan 

Klich chcą jeszcze zabrać głos jako senatorowie wnio-
skodawcy?

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie.)
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Obrony Narodowej, popartym przez komisję, 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Senator Jerzy Fedorowicz: Popsuło się.)
Proszę o podanie wyników.
A dlaczego senatorowie Platformy nie głosują?
(Głos z sali: A to nielegalne, Panie Marszałku?)
Wyjątkowo legalne… Nie głosują, tak?
(Senator Jan Rulewski: Odpowiemy na piśmie, 

Panie Marszałku.)
Dobrze, ja ogłaszam w tej chwili przerwę. Bardzo 

proszę.
I jeszcze ogłaszam wyniki głosowania. Głosowało 

48 senatorów, 48 – za.
I proszę teraz o przerwę.
(Senator Robert Dowhan: Jak długą?)
10 minut.
(Senator Jan Rulewski: Do wejścia oddziału.) 

(Wesołość na sali)
(Przerwa w obradach od godziny 9 minut 50  

do godziny 9 minut 59)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Przedłużam przerwę do godziny 10.30.
(Przerwa w obradach od godziny 9 minut 59  

do godziny 10 minut 29)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Przedłużam przerwę do godziny 10.45.
(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 29  

do godziny 10 minut 46)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.

(Senator Bogdan Borusewicz: Ale ja nie składałem 
wniosku mniejszości.)

(Senator Jarosław Rusiecki: Panie Marszałku, 
mogę?)

Słucham.
(Senator Bogdan Borusewicz: Wniosek…)
(Senator Jarosław Rusiecki: Panie Marszałku, 

Wysoki Senacie…)
Bardzo proszę.
(Senator Jarosław Rusiecki: …chciałbym przed-

stawić informację. Pan marszałek i pan przewodniczą-
cy Klich byli zgłoszeni do przedstawiania wniosków 
mniejszości. Nie wiem, jakaś niespójność wiedzy…)

Czyli pan marszałek Borusewicz nie chce zabierać 
głosu, tak? Bo przecież pan może zabrać albo nie 
zabrać, to jest możliwe. (Wesołość na sali)

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, dziękuję bar-
dzo.)

Dziękuję bardzo.
Proszę kolejnego sprawozdawcę mniejszości 

Komisji Obrony Narodowej, pana senator Bogdana 
Klicha, o przedstawienie wniosku popartego 
przez mniejszość komisji. Jest to wniosek zawarty 
w pkcie II, w ppkcie 2.

Senator Sprawozdawca 
Bogdan Klich:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Chciałbym prosić Wysoką Izbę o ponow-

ne rozważenie oraz zagłosowanie za wnioskiem 
mniejszości, który zgłosiłem i w związku z tym 
przedstawiam Wysokiej Izbie, dotyczącym kwe-
stii użycia Wojsk Obrony Terytorialnej. Wojska 
Obrony Terytorialnej zaczęły być formowane, za-
nim została przez nas uchwalona stosowna ustawa 
i zanim prezydent ją podpisał. Zanim ten proces 
formowania wojsk się zaczął, powinny zostać wy-
znaczone precyzyjne zadania dla tych wojsk. Te 
zadania, zgodnie z przedłożeniem ustawowym, do-
tyczą kwestii antykryzysowych, bardzo szeroko 
pojmowanych. Istnieje wiele wątpliwości i mamy 
jako klub takie wątpliwości, że wspomniane woj-
ska mogą być wykorzystywane także w kryzysach 
wewnętrznych, w wewnętrznych kryzysach poli-
tycznych. I dlatego wnosimy o to, aby wprowadzić 
poprawkę będącą wnioskiem mniejszości, zgodnie 
z którą…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Boże Kochany!)
…Wojska Obrony Terytorialnej nie mogą być uży-

te przeciwko obywatelom polskim.
W imieniu marszałka Borusewicza, który złożył 

pozostałe poprawki, chciałbym zarekomendować tak-
że przyjęcie poprawki…
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Głosowania (cd.)

(marszałek S. Karczewski) Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie 
poprawek do ustawy. Jest to druk senacki nr 328 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1 ujednolica terminologię, jaką po-

sługuje się ta ustawa.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 45)
Poprawka nr 2 przytacza pełen tytuł ustawy o rol-

niczych badaniach rynkowych wraz z jej adresem 
publikacyjnym w celu uwzględnienia zasad techniki 
prawodawczej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 46)
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 79 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 47)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o funduszach promocji produktów rolno-spożyw-
czych.

Powracamy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospo-
darskich.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie 
poprawki do ustawy.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 
głosowanie nad przedstawioną poprawką, a następnie 
nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy 
w całości, ze zmianami wynikającymi z przyjęcia 
tej poprawki.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka ma na celu doprecyzowanie regulacji, 

która umożliwia w roku 2017 dofinansowanie z bu-
dżetu państwa składek ubezpieczenia upraw rolnych 

Powracamy do rozpatrywania punktu ósme-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o po-
wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

Wysoka Izbo, przed przerwą brak było kworum. 
Teraz przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Obrony Narodowej, popartym przez komisję, 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
(Głos z sali: Nie świeci się.)
(Głos z sali: Nie działa.)
(Senator Grażyna Sztark: Przerwa.)
(Głosy z sali: Przerwa.)
Kto jest za?
Nie ogłaszam przerwy w trakcie głosowania, pro-

szę państwa. To jest nieracjonalny wniosek. Ale chyba 
nie ma takiego wniosku?

(Senator Jan Rulewski: Ale nie było głosowania.)
Ja już ogłosiłem głosowanie, Panie Senatorze. 

Proszę nie przeszkadzać.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 52 było za, 29 – przeciw. 

(Głosowanie nr 43)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewią-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych 
ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez 
rolników.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja 
Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiły jedno-
brzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przy-
jęcie tej ustawy bez poprawek. Są to druki senackie 
nr 335 A i 335 B.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 44)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie niektó-
rych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności 
przez rolników.

Powracamy do rozpatrywania punktu dziesią-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o fun-
duszach promocji produktów rolno-spożywczych.



200
31. posiedzenie Senatu w dniu 1 grudnia 2016 r.

Głosowania (cd.)

(marszałek S. Karczewski) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie 
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu i podjął uchwałę w spra-
wie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił panią 
senator Grażynę Sztark do prezentowania stanowiska 
Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu pięt-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach.

Komisja Samorządu Terytor ialnego 
i Administracji Państwowej oraz Komisja Spraw 
Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przed-
stawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyję-
cie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 332 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 51)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach.

Powracamy do rozpatrywania punktu szesna-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych 
ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej przedstawiła projekt uchwały, w którym 
wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy, druk 
senacki nr 334 A.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 
głosowanie nad przedstawioną poprawką, a następnie 
nad podjęciem uchwały o przyjęciu ustawy w całości, 
ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka polega na skreśleniu przepisów zmie-

niających ustawę – Prawo telekomunikacyjne oraz 
ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomu-
nikacyjnych, ponieważ nie mają one żadnego związku 
z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji i powinny się znaleźć w odrębnej 
ustawie zmieniającej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 35 – za, 47 – przeciw, 1 

się wstrzymał. (Głosowanie nr 52)
Poprawka została odrzucona.
Przystępujemy do głosowania… Bez poprawek, 

tak?

od jednego lub kilku rodzajów ryzyka pomimo prze-
kroczenia określonych w ustawie stawek taryfowych 
ubezpieczenia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 48)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 49)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospo-
darskich.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projek-
tu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu.

Przypominam, że zostało przedstawione spra-
wozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została 
przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy zatem do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 

przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego 
w druku nr 244 S. Komisje proponują ponadto, aby 
Senat upoważnił panią senator Grażynę Sztark do 
prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach 
nad tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym projektem ustawy oraz podjęciem uchwały 
w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Głosy z sali: Za.)
Bardzo proszę o… No, poczekamy jeszcze, bo są 

niezdecydowani senatorowie…
(Senator Jan Rulewski: Za, Panie Marszałku.)
Nie, nie, ja wiem, jak głosować. (Wesołość na sali)
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 81 – za, 2 się wstrzyma-

ło. (Głosowanie nr 50)
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 74 było za, 2 – przeciw, 

5 się wstrzymało. (Głosowanie nr 55)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o ochronie zwierząt.

Powracamy do rozpatrywania punktu osiem-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz 
niektórych innych ustaw.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie 
poprawek do ustawy, druk senacki nr 342 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 
głosowania nad przedstawionymi poprawkami, na-
stępnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia 
ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi z przy-
jętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1 ustanawia Agencję Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa podmiotem wdrażającym 
działanie „Współpraca” objęte Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 56)
Poprawka nr 2 naprawia błędne odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 57)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 3 wprowadza czasowe ograniczenie 

obowiązywania utrzymywanych w mocy przepisów 
wykonawczych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 58)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

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

Senator Kazimierz Wiatr:
Zgłaszam wniosek o przyjęcie tej ustawy bez po-

prawek.

Marszałek Stanisław Karczewski:
W takim razie głosujemy nad wnioskiem o przy-

jęcie ustawy bez poprawek.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 52 – za, 30 – przeciw. 

(Głosowanie nr 53)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie niektó-
rych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Powracamy do rozpatrywania punktu siedem-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ochronie zwierząt.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej przedstawiły jednobrzmiące projekty 
uchwały, w których wnoszą o wprowadzenie po-
prawki do ustawy – druk senacki nr 331 A oraz druk 
senacki nr 331 B.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 
głosowanie nad przedstawioną poprawką, a następnie 
nad podjęciem uchwały o przyjęciu ustawy w całości, 
ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka uwzględnia, że podstawą ewentual-

nej zmiany programu opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
obowiązującego w dniu wejścia w życia nowelizacji 
będzie przepis przejściowy ustawy nowelizującej, 
a nie znowelizowany przepis upoważniający.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 39 było za, 42 – przeciw. 

(Głosowanie nr 54)
Poprawka została odrzucona.
Proszę, pan senator pierwszy podniósł rękę.

Senator Kazimierz Wiatr:
Zgłaszam wniosek o przyjęcie tej ustawy bez po-

prawek.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy bez poprawek.
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Głosowania (cd.). Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

(marszałek S. Karczewski) Senator Jan Rulewski:

Jestem przeciwny…
(Głos z sali: Włącz mikrofon.)
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nie jestem przeciwny pewnym wyjątkom, które 

nakazują ze względu na ważny interes państwowy 
wprowadzać w trybie nagłym i bez sprawozdań… 
to znaczy z krótkim czasem na przygotowywanie 
sprawozdań przez komisje… Ale jestem przeciwny 
– i to się wpisuje w sprawę pańskiego wniosku, Panie 
Marszałku – tej praktyce, która polega na tym, że te-
raz już większość ustaw jest wrzucanych do porządku 
dziennego bez właściwego ich rozpatrzenia w komi-
sjach. Tak wydarzyło się m.in. podczas procedowania 
ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, kiedy jeszcze 
Sejm nie uchwalił ustawy, a komisja już się zebrała.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Nie, takiej sytuacji nie było, Panie Senatorze, i ni-

gdy nie będzie.
(Senator Jan Rulewski: Była.)
Proszę bardzo… Ale jaki pan…
(Senator Jan Rulewski: Politycznie…)
Ale co… Jest pan totalnie przeciwko wszystkim…?
(Senator Jan Rulewski: Totalnie – przeciwko takiej 

praktyce.)
Dobrze, w takim razie przegłosujemy…
(Rozmowy na sali)
No ale jak pan jest przeciwko wszystkim…
(Głos z sali: Trzeba przegłosować.)
No ale pan jest… Ja zgłosiłem wniosek, żeby do-

dać… raz, dwa, trzy, cztery punkty, a pan senator 
chce, żeby wszystkie cztery odrzucić. No więc… To 
jak, będziemy przegłosowywać to pojedynczo?

(Głos z sali: Praktyka jest taka, że pojedynczo.)
Pojedynczo. No dobrze, ja tego posłucham. 

Uważam, że en masse… No ale dobrze.
Ponieważ został…
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku…)
Ale już został zgłoszony sprzeciw wobec wniosku 

formalnego, no więc…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja na wszelki wy-

padek…)
(Wesołość na sali)
Ale to już… Nie, no ale to…
(Senator Bogdan Borusewicz: Jeśli pan marszałek 

inaczej to zinterpretuje…)
Ale ja już rozumiem, że został…
(Rozmowy na sali)
Nie, proszę państwa…
(Senator Bogdan Borusewicz: Zgłaszam sprzeciw 

wobec punktu dwudziestego trzeciego.)
Gdyby pan senator Rulewski zgłosił wniosek for-

malny…

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 59)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz 
niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewięt-
nastego porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu 
Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii 
Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego 
w Madrycie dnia 13 września 1983 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
oraz Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przedstawiły 
jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek, druki senackie 
nr 333 A i 333 B.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 60)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o wypowiedze-
niu Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii 
Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego 
w Madrycie dnia 13 września 1983 r.

Państwo Senatorowie, proponuję uzupełnienie 
porządku obrad o punkty: ustawa o zmianie usta-
wy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamienne-
go oraz niektórych innych ustaw – i rozpatrzenie go 
jako punktu dwudziestego porządku obrad; ustawa 
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektó-
rych innych ustaw – i rozpatrzenie go jako punktu 
dwudziestego pierwszego porządku obrad; ustawa 
o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz nie-
których innych ustaw – i rozpatrzenie go jako punktu 
dwudziestego drugiego porządku obrad; ustawa o or-
ganizacji i trybie postępowania przed Trybunałem 
Konstytucyjnym – i rozpatrzenie go jako punktu 
dwudziestego trzeciego porządku obrad.

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

(Senator Jan Rulewski: Jest sprzeciw.)
Nie widzę… Pan senator Rulewski.
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

(marszałek S. Karczewski) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
punkt: „ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu 
górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych 
ustaw”, będzie punktem dwudziestym porządku ob-
rad.

Przystępujemy do dalszego głosowania.
Kto jest za moim wnioskiem, aby uzupełnić porzą-

dek obrad o punkt: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
energetyczne oraz niektórych innych ustaw, i rozpa-
trzyć ten punkt jako dwudziesty pierwszy porządku 
obrad?

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 52 było za, 22 – przeciw, 

6 się wstrzymało. (Głosowanie nr 62)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że włą-

czyliśmy do porządku obrad punkt: „ustawa o zmia-
nie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektóre inne 
ustawy”, i rozpatrzymy ten punkt jako dwudziesty 
pierwszy porządku obrad.

Przystępujemy do głosowania nad moim wnio-
skiem o włączenie do porządku obrad punktu: 
„ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazda-
mi oraz niektórych innych ustaw”, i rozpatrzenie 
tego punktu jako dwudziestego drugiego porządku 
obrad.

Kto jest za moim wnioskiem?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 53 było za, 23 – przeciw, 

6 się wstrzymało. (Głosowanie nr 63)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Wysoka Izba przyjęła moją propozycję uzupełnienia 
porządku obrad o punkt: „ustawa o zmianie usta-
wy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych 
ustaw”, i rozpatrzenia tego punktu jako dwudziestego 
drugiego porządku obrad.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
czwartym, czyli moją propozycją uzupełnienia po-
rządku obrad o punkt: „ustawa o organizacji i trybie 
postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym”, 
i rozpatrzenia tego punktu jako dwudziestego trze-
ciego porządku obrad.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 47 było za, 30 – przeciw, 

2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 64)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że moja 

propozycja uzupełnienia porządku obrad o punkt: 
„ustawa o organizacji i trybie postępowania przed 
Trybunałem Konstytucyjnym”, została przyjęta – roz-

(Głos z sali: To sprzeciw…)
…o odrzucenie pierwszego punktu, pan marszałek 

mógłby zgłosić o odrzucenie drugiego i trzeciego, 
ale ponieważ pan senator zgłosił wniosek en bloc, to 
głosujemy, proszę państwa, nad poszczególnymi…

(Senator Marek Borowski: Panie Marszałku!)
Ale już głosujemy.
(Senator Marek Borowski: W kwestii formalnej.)
W jakiej kwestii formalnej? Proszę.

Senator Marek Borowski:

W takiej kwestii, Panie Marszałku, że ktoś może…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Czy to wniosek 

formalny, czy kwestia formalna? Bo to jest różnica.)
Panie Marszałku, ktoś może nie zgadzać się 

z senatorem Rulewskim co do tego, żeby odrzucać 
wszystko, a na przykład chciałby odrzucić tylko punkt 
z ustawą o Trybunale Konstytucyjnym.

Marszałek Stanisław Karczewski:

No ale to… Panie Senatorze, nie słuchał pan. Jak 
mówię, nad poszczególnymi, kolejnymi…

(Senator Marek Borowski: Jeżeli…)
…będziemy głosować w tej chwili.
(Senator Marek Borowski: A, jeżeli będzie pan 

poddawał pod głosowanie wszystkie po kolei, to tak.)
Tak. Ale ja już to wyraźnie powiedziałem. Pan nie 

słuchał, przepraszam bardzo.
(Senator Marek Borowski: Słuchałem, ale jest 

hałas.)
Uważam, że to nie był wniosek – ani formalny, 

ani żaden inny.
(Senator Marek Borowski: Dziękuję, że pan mi 

to wyjaśnił.)
Ja już wyjaśniłem to wcześniej, a teraz indywidu-

alnie panu senatorowi.
Rozumiem, że już wszyscy to rozumiemy i wiemy, 

jak będziemy głosować.
Proszę państwa, głosujemy nad poszczególnymi 

wnioskami.
Kto jest za moim wnioskiem, aby uzupełnić 

porządek obrad o punkt: ustawa o zmianie ustawy 
o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz 
niektórych innych ustaw, i rozpatrzyć ten punkt jako 
punkt dwudziesty porządku obrad?

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymuje?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 52 było za, 26 – przeciw, 

5 się wstrzymało. (Głosowanie nr 61)
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31. posiedzenie Senatu w dniu 1 grudnia 2016 r.
Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  

oraz niektórych innych ustaw

(marszałek S. Karczewski) Zachowano przy tym w stanie prawnym zasadę 
wygaszania uprawnień do preferencyjnego przecho-
dzenia na emeryturę, przy spełnieniu określonych 
przesłanek, dla określonych grup; stan spoczynku 
sędziów, prokuratorów oraz rolników – do końca 
2017 r. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 paździer-
nika 2017 r.

Komisja wnosi o to, by Wysoki Senat raczył 
uchwalić załączony projekt ustawy bez poprawek.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Grze-
gorz Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, pana se-
natora Mieczysława Augustyna, o przedstawienie 
wniosków mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca 
Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Sytuacja jest dosyć nietypowa, bo przedstawiam 

czy będę przedstawiał 2 wnioski mniejszości – ko-
misja zdecydowała, że w obu przypadkach mam re-
prezentować wnioskodawców.

Pierwszy i najdalej idący wniosek to jest wniosek 
o odrzucenie ustawy. Proszę państwa, to nie jest usta-
wa o skróceniu wieku emerytalnego. W emeryturach, 
w całym systemie zabezpieczenia społecznego chodzi 
przecież o to, żeby to zabezpieczenie było realne. To 
znaczy chodzi o to, żeby w czasie, kiedy ubezpieczo-
ny nie może sam zadbać o swoje utrzymanie, środki 
otrzymane z ubezpieczenia pozwalały mu godziwie 
funkcjonować. Tak jest z każdym ubezpieczeniem. 
A zatem, proszę państwa, mówimy tutaj o pienią-
dzach, które mają dostać ubezpieczeni po zakończeniu 
pracy.

Podkreślaliśmy w komisji, że zasadnicza zmiana 
w systemie emerytalnym, zmiana, która dokonała się 
w systemie emerytalnym, to było przejście ze zdefi-
niowanego świadczenia na zdefiniowaną składkę, mó-
wiąc po ludzku: z gwarantowanego świadczenia do 
świadczenia uzależnionego od wysokości wpłat. To 
przejście samo w sobie, bardzo długo dyskutowane, 
spowodowało pewne urealnienie wkładu państwa do 
systemu ubezpieczeniowego, niestety, kosztem wyso-
kości emerytur. Emerytury przyznawane w nowym 
systemie są znacząco, po 1 tysiąc i więcej złotych, 
mniejsze od przyznawanych poprzednio, według sta-
rego systemu. Dlatego też po to, by urealnić wyso-
kość tych świadczeń emerytalnych, które dostawać 
mają ubezpieczeni w FUS, i z kilku innych powodów, 

patrzymy ten punkt jako punkt dwudziesty trzeci 
porządku obrad.

Proszę państwa, przystępujemy do rozpatrzenia 
punktu siódmego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych 
ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 338, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 338 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej, panią sena-
tor Bogusławę Orzechowską, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Pani Senator, o zabranie głosu, 
a państwa proszę o zakończenie rozmów albo pro-
wadzenie ich poza salą.

(Głosy z sali: Cisza.)
Dziękuję za pomoc.
Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator Sprawozdawca 
Bogusława Orzechowska:
Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Wysoka 

Izbo!
Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2016 r. rozpatry-
wała ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i ren-ę o zmianie ustawy o emeryturach i ren- o zmianie ustawy o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz nie-
których innych ustaw.

Celem dokonania zmian w ustawie zawartej 
w druku senackim nr 338 jest odstępstwo od uregu-
lowań ustawy z dnia 11 maja 2012 r. oraz uzupełnia-
jącej ją ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie 
niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku 
emerytalnego.

Pierwsza z nich z dniem 1 stycznia 2013 r. pod-
wyższała i zrównywała wiek emerytalny kobiet i męż-
czyzn, ustalając go na jednolitym poziomie 67 lat. 
Druga zapewniła spójność stanu prawnego w związku 
z przyjętymi przepisami emerytalnymi wydłużającymi 
i zrównującymi wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, 
a ponadto eliminowała przesłankę osiągnięcia wieku 
emerytalnego jako jedynego kryterium ustania – lub 
możliwości ustania – stosunku pracy.

Przyjęta przez Sejm 16 listopada 2016 r. ustawa 
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych 
ustaw przywraca wiek emerytalny powszechnie obo-
wiązujący przed 1 stycznia 2013 r., tj. 60 lat dla kobiet 
i 65 lat dla mężczyzn, znosząc także instytucję tzw. 
emerytury częściowej, która przysługiwałaby ubez-
pieczonym, którzy nie osiągnęli ustalonego w 2012 r. 
wieku emerytalnego.
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31. posiedzenie Senatu w dniu 1 grudnia 2016 r.
Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  

oraz niektórych innych ustaw

(senator sprawozdawca M. Augustyn) ku kobiet jeszcze mniej. To jest istota tej propozycji. 
I oczywiście nie może być zgody na to, żeby zapla-
nować tak drastyczne obniżanie emerytur w Polsce.

Po drugie, pytaliśmy o sytuację na rynku pracy. 
Wiemy, że w najbliższym czasie wejdą – a po skró-
ceniu wieku emerytalnego wejdą jeszcze wcześniej 
– roczniki wyżu demograficznego z lat pięćdziesią-
tych, ogromne kohorty osób starszych, które, jak wie-
my z badań, chcą skorzystać z prawa do przejścia 
na emeryturę. Będzie to miało kolosalny wpływ na 
rynek pracy, ponieważ jednocześnie ze szkół będą 
wychodzić roczniki niżu demograficznego, które nie 
uzupełnią tej luki. Według różnych badań będzie nam 
brakować od 1,5 miliona do nawet 4 milionów pra-
cowników. I w takim momencie mamy przyłożyć 
rękę do dezaktywizacji zawodowej osób starszych, 
które… Nie wszystkie, bo oczywiście ktoś, kto jest 
chory, niesprawny, ma przecież możliwość przejścia 
na rentę. Ale dlaczego ci, którzy są sprawni, nie są 
chorzy, mieliby wyjść z rynku pracy? Dlaczego do 
tego prowokujemy? Oczywiście ktoś powie, że tak ni-
skie emerytury będą do tego zniechęcać, ale przecież 
możemy sobie wyobrazić, że strategia, która do tej 
pory była dosyć dominująca, tzn. pobieranie emery-
tury i dorabianie, będzie kontynuowana.

Trzecia sprawa to sytuacja budżetu państwa. 
Trzeba pamiętać o tym, że do systemu emerytalne-
go, do FUS, corocznie dokładamy 30% z podatków. 
Oczywiście budżet państwa tych pieniędzy nie ma, 
bo skąd miałby mieć takie kwoty. I gdy porównujemy 
wielkość deficytu budżetowego i wielkość deficytu 
Funduszu Ubezpieczenia Społecznego, to możemy 
zauważyć, że są to podobne, niekiedy tożsame, kwoty. 
Po prostu luka w systemie emerytalnym jest w dużej 
mierze odpowiedzialna za braki w budżecie państwa. 
I trzeba powiedzieć, że od momentu wprowadzenia 
tego nowego systemu procentowy wzrost poziomu 
dopłat do ZUS wyhamował.

Dlaczego to takie ważne? Dlatego, że nie możemy 
się bez końca zadłużać. Zobowiązanie emerytalne, 
proszę państwa, jest zobowiązaniem długotermino-
wym, jest zobowiązaniem gwarantowanym przez 
budżet państwa. Na emerytury nie może brakować 
pieniędzy. Zatem jest to zobowiązanie, więc jeżeli 
tych pieniędzy zabraknie w budżecie, to będziemy 
się zadłużać. Kiedyś tutaj już mówiłem o tym, że ten 
wektor, który z racji solidarności społecznej obowią-
zywał w systemie emerytalnym, to znaczy, że młodzi 
pomagają starszym, młodzi pracują na emerytury 
starszych, trzeba odwrócić, bo jeżeli tak dalej będzie-
my się zadłużać, to kto – pytam – zapłaci za te długi, 
jeśli nie młodzi. Tak naprawdę, cofając tę reformę 
emerytalną, przyspieszamy moment, w którym – albo 
przez podniesienie składek na ubezpieczanie spo-
łeczne, albo przez podniesienie podatków, albo przez 
doprowadzenie budżetu do katastrofy, czego sobie nie 

zdecydowaliśmy się, także wzorem większości najbo-
gatszych państw świata i Europy, na to, żeby stopnio-
wo, w przypadku kobiet aż do roku 2040, co kwartał 
podwyższać o miesiąc wiek emerytalny, w przypadku 
mężczyzn do roku 2020. Chodzi też o to, aby zrów-
nać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, wychodząc 
naprzeciw wskazaniom Trybunału Konstytucyjnego 
i kierując się przesłanką równego traktowania w sys-
temie. Pamiętajmy o tym, że kobiety, chociaż obcią-
żone różnymi innymi obowiązkami, najbardziej tracą 
w sytuacji, kiedy jest znacząco skrócony wiek eme-
rytalny, bo jednocześnie przelicznik odnoszący się do 
podziału zgromadzonej kwoty jest znacznie wyższy, 
co powoduje, że świadczenia kobiet są zdecydowanie 
niższe. Dzisiaj więc przedkłada się propozycję, żeby 
to odwrócić.

Na posiedzeniu komisji pytałem o trzy rzeczy. 
Chciałbym je tutaj państwu przedłożyć jako uzasad-
nienie wniosku o odrzucenie tej ustawy. Pierwsza 
sprawa dotyczyła wysokości wypłacanych świadczeń. 
Wiemy, że będą one znacząco niższe z racji tego, że 
przeszliśmy na zdefiniowaną składkę i nie gwarantu-
jemy wysokości świadczenia. Zapytałem więc, o ile 
spadną emerytury ubezpieczonych, jeśli wprowadzi-
my krótszy w stosunku do obecnie wyznaczonego 
ustawą wiek przejścia na emeryturę. Otrzymałem 
wyliczenia rządowe, proszę państwa, i sięgnąłem po 
wyliczenia poprzednie, z czasu, kiedy ta zmiana była 
wprowadzana. Chciałbym państwu to pokazać, no, 
może z daleka tego nie widać… A więc ta propozycja, 
którą wprowadziliśmy i która do dziś obowiązuje, 
mówiła, ile w każdym roczniku przechodzącym na 
emeryturę zyskają emeryci, ile zyskają kobiety, a ile 
zyskają mężczyźni…

(Sygnał telefonu komórkowego)
Najmocniej przepraszam, Panie Marszałku. 
Są to, proszę państwa, naprawdę pokaźne kwo-

ty. Oczywiście w zależności od czasu, w którym 
przechodziło się na emeryturę, te różnice w przy-
padku kobiet wynosiły, proszę państwa, nawet do 
25% świadczenia. W przeliczeniu na złotówki było 
to ponad 700 zł miesięcznie. Tyle można było zyskać, 
oczywiście jakimś kosztem, kosztem tego, że będzie 
się pracowało dłużej. Nikt tego nie zamazywał.

Jednak w tym rządowym wyliczeniu, proszę pań-
stwa, wszystko zaczyna się od minus… od tego, ile 
będzie mniej. Przyjrzyjmy się temu, proszę państwa, 
jak to wygląda w zależności od roku. Mężczyźni, któ-
rzy przejdą na emeryturę np. w moim wieku emery-
talnym, będą mieli o 500 zł mniej, a kobiety o 700 zł 
mniej, tak podaje rząd Prawa i Sprawiedliwości. 
A w następnych latach: 600 zł, 700 zł, 800 zł, 900 zł, 
by wreszcie w latach trzydziestych było to ponad 
1000 zł mniej w przypadku mężczyzn, a w przypad-
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31. posiedzenie Senatu w dniu 1 grudnia 2016 r.
Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  

oraz niektórych innych ustaw

(senator sprawozdawca M. Augustyn) Pracuję w Senacie, proszę państwa, z większością 
spośród państwa tyle lat i przez tyle lat, mimo różnych 
sporów, staraliśmy się nie grzebać przy pieniądzach 
emerytów. Była taka niepisana umowa, że różne 
rzeczy możemy robić, ale nie grać sprawami eme-
rytalnymi, bo one są jak matematyka, jak rachunki 
– wiemy, ile osób przejdzie na emeryturę; wiemy, jaki 
będzie średni przewidywalny czas życia; wiemy, ile 
mniej więcej można odłożyć; a wobec tego doskonale 
wiemy, ile mogą wynosić emerytury. I tutaj nie ma 
miejsca na ideologię, tu nie ma miejsca na politykę, 
tu jest miejsce na matematykę i rozsądek, o który 
apeluję. (Oklaski)

(Senator Czesław Ryszka: A środki, którymi się 
dysponuje?)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Zgłasza 

się pan, czy nie?)
(Senator Ryszard Majer: Panie Marszałku!)
W jakim trybie?
(Senator Ryszard Majer: Pytanie. Czy możemy 

już zadawać pytania?)
Nie, jeszcze nie. Za chwilę przejdziemy do tego 

punktu.
Ja pytam jedynie, czy pan senator Augustyn teraz 

zgłosił wnioski, czy zgłosi je w trakcie dyskusji.
(Senator Jarosław Duda: Kiedy zgłosiłeś wnio-

ski?)
(Senator Czesław Ryszka: W jakim trybie to jest?)
(Senator Mieczysław Augustyn: Wnioski zostały 

zgłoszone podczas posiedzenia komisji.)
Aha, i mówił pan o posiedzeniu komisji.
(Senator Mieczysław Augustyn: Ja mówiłem o po-

siedzeniu komisji, tak.)
Okej, dobrze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez pre-

zydenta. Do prezentowania stanowiska prezydenta 
w toku prac parlamentarnych…

(Głos z sali: Pytania. Pytania do sprawozdawców.)
A, przepraszam, przepraszam.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę!
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 

pytanie?
Jako pierwszy zgłosił się pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Miałbym pytanie do pani senator sprawozdawcy. 

Zdecydowana większość Polaków, moim zdaniem, 

wyobrażam – tak czy owak, przerzucimy koszty tego 
posunięcia na młode pokolenie. Często spotykam się 
z seniorami. Spotykałem się z nimi także wtedy, kiedy 
broniłem, tak jak teraz, tego, że powinniśmy – ten, kto 
może – pracować dłużej na lepszą emeryturę. I wtedy 
apelowałem do gremiów seniorskich, z którymi się 
spotykałem, i teraz apeluję do państwa: miejmy litość 
nad wnukami, miejmy litość nad dziećmi. Oni nie 
będą w stanie spłacić tego długu emerytalnego, jeżeli 
on będzie przyrastał, co jest nieuniknione, w takim 
tempie czy w jeszcze szybszym tempie niż do tej pory.

Dlatego z tych trzech powodów… Ze względu na 
to, że nie ma zgody na obniżenie emerytur w Polsce, 
nie powinno być takiej zgody, i ze względu na to, 
że nie możemy pozwolić, żeby Polska stała się pu-
stynią inwestycyjną z powodu braku pracowników 
zdolnych do podjęcia pracy… Niech nikt nie liczy 
na Ukraińców, którzy za chwilę dostaną możliwość 
pracy w całej Unii Europejskiej. Jedynie zarobimy 
na biletach. Więc sami musimy sobie z tym radzić. 
Imigrantów przyjmować nie chcemy. Jaka jest propo-
zycja w tym zakresie, nie usłyszeliśmy. Oczywiście 
chodzi o sytuację budżetu państwa.

Proszę państwa, gdyby nie było przykładów, że 
system emerytalny tak zaważył na finansach państw, 
że doprowadził te państwa do ruiny, mógłbym uśmie-
chy niektórych senatorów na sali odebrać jako uzasad-
nione. Ale proszę sprawdzić, ile razy Grecy obniżali 
emerytury. Proszę sprawdzić, co się stało z emerytu-
rami na Litwie, na Łotwie, w Estonii, w wielu innych 
krajach, tam, gdzie nie słuchano twardych słów, przy-
krych słów, że trzeba pracować dłużej, żeby zarobić 
na emeryturę, bo krócej na nią odkładamy choćby 
przez to, że studiujemy nie tak, jak dawniej, a dłużej 
korzystamy z emerytury. I cieszymy się z tego, że 
Polacy, tak jak inne narody, żyją dłużej. Tylko inne 
narody wydłużają wiek emerytalny. A my? I to jest 
kuriozalne. Chyba będziemy jedynym krajem, w któ-
rym obniża się wiek emerytalny. Tego nie robi nikt. 
To jest autorski patent rządu Prawa i Sprawiedliwości. 
Uważamy, że jest to patent na niższe emerytury, na 
braki na rynku pracy i na katastrofę finansów publicz-
nych. Dlatego wnosimy o odrzucenie tego projektu.

Gdyby jednak się nie powiodło, to pan senator 
Rulewski, który nie jest członkiem naszej komisji, 
zgłosił, a myśmy to podtrzymali, że chcemy przy-
najmniej zrobić tyle, żeby uzależnić wysokość eme-
rytury od stażu pracy.

(Senator Czesław Ryszka: To będzie jeszcze mniej.)
Obiecywał to pan prezydent, więc my próbujemy 

to zaproponować. I stąd poprawki, o których przyję-
cie wnoszę, gdybyście państwo nie wysłuchali tego 
mojego mniej wystąpienia, bardziej apelu o rozsądek 
w tej sprawie.
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(senator P. Florek) większość będzie chciała skorzystać z prawa do eme-
rytury. Tak więc nie mówiłem o żadnym obowiązku.

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

Senator Jarosław Duda:
Dziękuję.
Mam pytanie do pani senator sprawozdawczyni.
Pani Senator, czy w trakcie posiedzenia komisji 

podnoszony był temat konsultacji przed wprowadze-
niem tego projektu do obiegu proceduralnego? Czy 
była mowa o tym, jakiej jakości były te konsultacje? 
I czy zdaniem pani senator Polacy wiedzą, że po 
wprowadzeniu tej ustawy, jeśli przejdą na emeryturę 
w proponowanym wieku dla kobiet i dla mężczyzn, 
będą te emerytury mieli, tak jak w przypadku ko-
biet, o przynajmniej 1/3, 1/4 mniejszą? Czy jakość 
konsultacji… Czy Polacy zostali zdaniem pani sena-
tor – o czym rozmawialiśmy na posiedzeniu komisji 
– poinformowani, jakie będą skutki tego działania? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Bogusława Orzechowska:
Konsultacje były prowadzone. A jeśli chodzi 

o tę ustawę, to ona rzeczywiście została zgłoszona 
przez prezydenta, ale na wniosek ludzi, którzy prosili 
o przywrócenie dawnego wieku emerytalnego. To jest 
ustawa – tak jak pan senator Majer mówił – która nie 
zobowiązuje każdego do przejścia w danym wieku na 
emeryturę, tylko daje takie prawo. I ze spotkań w biu-
rach senatorskich, i z wypowiedzi w konsultacjach, 
które były prowadzone ze związkami zawodowymi 
i z Solidarnością, wynika, że ludzie chcą wcześniej 
przechodzić na emeryturę.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Jeszcze pan senator Duda. Proszę.

Senator Jarosław Duda:
Dziękuję.
Użyła pani senator takiego określenia, że była 

zgłoszona na wniosek ludzi. Ja też się uważam za 
człowieka, a nie zgłaszałem takiego wniosku. Ja py-
tam o jakość konsultacji oprócz tych, o których pani 
powiedziała, tzn. o wyliczenia i rzetelne przedstawie-

z różnych przyczyn, jeżeli będzie miała możliwość 
skorzystania z przejścia na emeryturę w wieku 60 czy 
65 lat, to to uczyni. Dlatego pytam: jakie są szacunki? 
Czy państwo rozmawialiście o tym, ile osób może 
przejść na emeryturę w ostatnim kwartale 2017 r. 
i w roku 2018? Już nie mówię o następnych latach, 
ale chociażby cały rok 2018. I jakie będą dodatko-
we koszty dla budżetu w roku 2017 i w roku 2018 
w związku ze zwiększoną liczbą osób, które przejdą 
na emeryturę? Czy takie szacunki państwo na posie-
dzeniu komisji mieliście podane? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Po jednym pytaniu.
Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator Bogusława Orzechowska:
Te szacunki na posiedzeniu komisji nie były do-

kładnie omawiane.
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Ja przeczytam nazwiska osób, które zapisały się 

do zadawania pytań: pan senator Majer, pan sena-
tor Duda, pan marszałek Borusewicz, pan senator 
Komarnicki, pan senator Dobkowski.

Pan senator Majer. Proszę o pytanie.

Senator Ryszard Majer:
Panie Marszałku, ja mam pytanie do sprawozdaw-

cy mniejszości, pana senatora Augustyna.
Panie Senatorze, ja z wielką uwagą wysłuchałem 

pańskiego wystąpienia. Ale proszę mi powiedzieć, 
w którym miejscu ustawy ustawodawca nakazuje 
przejście na emeryturę w proponowanym nowym 
wieku emerytalnym? Ja tam takiego zapisu nie widzę. 
Pana wystąpienie brzmiało tak, jakbyśmy zmuszali 
osoby do przejścia na emeryturę w nowym wieku 
emerytalnym. Jest tam taki zapis, czy nie? Czy może 
pozostawiamy to własnemu rozsądkowi i wolności 
każdego przechodzącego na emeryturę?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, nie użyłem takiego sformułowa-

nia. Co więcej, powiedziałem, że z badań wynika, że 



208

31. posiedzenie Senatu w dniu 1 grudnia 2016 r.
Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  

oraz niektórych innych ustaw

(senator J. Duda) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan senator Komarnicki. Proszę o pytanie.

Senator Władysław Komarnicki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Senator, mam do pani 2 pytania. Pierwsze 

moje pytanie dotyczy tego, że konsekwencją tej usta-
wy będą… Ekonomiści wyliczyli, że w 2040 r. koszty 
obniżenia wieku emerytalnego będą sięgały, uwaga, 
niebagatelnej sumy 50 miliardów zł i że w związku 
z tym emerytury będą musiały być, Pani Senator, niż-
sze o 1/3. Tak wynika z wyliczenia ekonomicznego.

Moje pytanie do pani jest takie: czy była robiona 
jakakolwiek analiza kosztów i jaki jest pomysł, aby 
emerytury po obniżeniu wieku emerytalnego zacho-
wać na co najmniej obecnym poziomie?

A drugie moje pytanie jest następujące. Śledzę od 
samego początku… Nie ukrywam, że jestem w do-
stojnym wieku, jestem emerytem. I bardzo często 
spotykam się z ludźmi, którzy mają pewien dorobek 
i martwią się, jak słusznie powiedział pan senator, 
o swoje wnuki. I dlatego mam taki trochę żal, że nie 
informujecie państwo społeczeństwa do końca o tym, 
co niesie omawiana tu ustawa. Dlaczego… Wiemy 
o tym, że żyjemy coraz dłużej. W związku z tym spo-
łeczeństwo się starzeje. Dzisiaj na jednego emeryta 
przypada 4,2 pracujących. A w 2030 r. będzie to już 
2,6 pracujących na jednego emeryta. I warto byłoby 
mówić, że wspomniana reforma niesie ze sobą takie 
przesłanki ekonomiczne, że emerytura dla kobiety 
zamiast 2 tysięcy zł będzie wynosiła co najwyżej 1 ty-
siąc 300 zł, a dla mężczyzny zamiast 2 tysięcy zł… 
tu na szczęście będzie mniejsza strata, ta emerytura 
będzie wynosiła do 1 tysiąca 650 zł. To są poważne 
wyliczenia i warto jednak, żeby przez nasz kraj prze-
toczyła się o nich debata. Dziękuję bardzo za uwagę, 
Pani Senator.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Bogusława Orzechowska:
Wprowadzona w 2012 r. przez rząd PO-PSL 

ustawa spowodowała, że podwyższono wiek eme-
rytalny w każdej dziedzinie gospodarki do sześć-
dziesiątego siódmego roku życia, niezależnie od płci. 
Spowodowało to znaczące podwyższenie wieku eme-
rytalnego i dla rolników, i dla pracowników. I po-
nieważ w efekcie bardzo wielu ludzi mimo chęci nie 
mogło przejść na wcześniejszą emeryturę, to znaczy 
na emeryturę według dawnych zasad, czyli 60 lat dla 
kobiet, 67 lat dla mężczyzn, to młodzi ludzie, któ-

nie sprawy. Bo rozmawialiśmy z panem ministrem 
na posiedzeniu komisji, dyskutowaliśmy o tym, że 
np. w Niemczech są bardzo długie, rzetelne dialogi, 
konsultacje pokazujące skutki. Czy pani uważa, że 
Polacy znają skutki tej ustawy? Bo mam wrażenie, 
że wszyscy zachłysnęli się albo zachłysnęliśmy się 
wiekiem 60 i 65 lat, a nie wiemy, za co będziemy żyć. 
Ja uważam, że finalnie będziemy klientami – nasze 
wnuki, nasze dzieci, ale jeszcze i my – transferów 
socjalnych. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Senator Bogusława Orzechowska:

Polacy znają skutki tej ustawy, dlatego że są in-
formowani. Są informowani również o tym, że mogą 
wtedy dostawać mniej. Ale nie jest też sztuką praco-
wać do śmierci. Biologii się nie oszuka. I jeżeli ktoś 
uważa, że pracował dostatecznie długo, i chciałby 
już przejść na emeryturę, bo zapracował na swoje 
świadczenia, to ta ustawa daje mu szansę na przejście 
na emeryturę w godziwym wieku.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borusewicz. Proszę o pytanie.

Senator Bogdan Borusewicz:

Pani Senator, w tej samej kwestii, ale nieco do-
kładniej chciałbym zapytać. O ile mniejsza będzie 
emerytura po tej nowelizacji w stosunku do tego, co 
jest w tej chwili dla kobiety urodzonej w 1974 r. po 
jej przejściu na emeryturę?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Bogusława Orzechowska:
Dokładne wartości nie były omawiane na posie-

dzeniu komisji. Tak że ja myślę, że możemy poprosić 
o wyliczenia i przedstawienie tego na piśmie.

(Senator Bogdan Borusewicz: Aha. To ja zadam 
takie samo pytanie panu ministrowi.)

Tak jest.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję.)
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(senator B. Orzechowska) mniejszą emeryturę, ale jeżeli będzie chciała, jeżeli 
będzie miała ochotę mieć emeryturę wyższą, to bę-
dzie miała szansę pracować dalej. Wiek 65, 60 czy 
67 lat nie jest wiekiem granicznym, bo są osoby, które 
przekraczają ten wiek i dalej pracują. I ta ustawa daje 
im taką możliwość. Chodzi o to, żeby była możliwość 
wcześniejszego przejścia na emeryturę, jeżeli ktoś 
chce z tego skorzystać – nie jest to przymus.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
(Senator Wiesław Dobkowski: Mam jeszcze pyta-

nie do pana senatora Augustyna.)
Tak, tak, proszę.

Senator Wiesław Dobkowski:
Panie Senatorze, Panie Sprawozdawco Mniejszości 

Komisji…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Do kogo się pan 

zwraca?)
Do pana senatora Augustyna, sprawozdawcy 

mniejszości komisji.
Czy nie widzi pan sprzeczności pomiędzy tym, 

co pan mówił, zachwalając stan obecny i postulując, 
żeby utrzymać ten podwyższony wiek emerytalny, 
a poprawkami mniejszości komisji, które pan zgłosił, 
a które w zasadzie idą w kierunku odwrotnym, bo 
jeszcze bardziej obniżają ten wiek w stosunku do 
procedowanej ustawy? Czy nie widzi pan tej sprzecz-
ności? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
To nie jest poprawka, która w pełni odzwierciedla 

moje przekonanie, że w ogóle nie należy nic w tej 
chwili zmieniać w systemie emerytalnym – poza tym, 
co państwo już zrobiliście, a co jest godne pochwały, 
czyli poza systematycznym podnoszeniem najniż-
szych emerytur i najniższych rent. Niemniej jednak 
chcielibyśmy, żeby osoby, które przepracowały bar-
dzo długi okres i wniosły bardzo dużo do systemu 
emerytalnego, miały możliwość – przy zachowaniu 
obecnego wieku emerytalnego – przejścia na eme-
ryturę wcześniejszą. Byłby to rodzaj kompromisu 
między zachowaniem obecnego wieku emerytalnego 
a pewnymi wymogami dotyczącymi długości okresu 
składkowego, który po ewentualnym przejściu na 
emeryturę gwarantowałby jej akceptowalną wysokość 
– może nie przyzwoitą, ale akceptowalną. Proszę pań-
stwa, to jest związane także z tym, że roczniki z koń-

rzy chcieli iść do pracy, nie mieli miejsc pracy. Byli 
zmuszeni albo do wyjazdu za granicę, albo do tego, 
żeby rejestrować się jako osoby bezrobotne. Dlatego 
my chcemy wrócić do normalności, dać szansę pracy 
młodym, żeby ci młodzi mogli rzeczywiście praco-
wać na emerytów.

Wyliczenia – te, które pan senator był łaskaw mi 
tu podać – są stosowane do obecnych norm, do obec-
nych wartości naszych dochodów. Ja jednak myślę, że 
musimy wziąć pod uwagę to, że omawiana tu ustawa 
emerytalna ułatwia również podjęcie pracy ludziom 
młodym. I daje szansę na przejście na emeryturę lu-
dziom w wieku umożliwiającym im jeszcze skorzy-
stanie z tej emerytury. Bo wiele osób, które pracują 
do sześćdziesiątego piątego roku życia, liczyło na to, 
że przejdą na emeryturę i że jeszcze przez tych kilka 
lat będą mogły się cieszyć domem, rodziną, dziećmi, 
odpoczynkiem. A kiedy praca została przedłużona 
o 2 lata dla mężczyzn i o 7 lat dla kobiet, spowodowa-
ło to wiele ograniczeń. Dlatego ja uważam, że szan-
sa na cofnięcie wspomnianego podwyższenia wieku 
emerytalnego to jest to szansa na to, żeby ci ludzie 
mogli skorzystać z emerytury. Bo, tak jak mówię, co 
z tego, że ja dostanę jakiekolwiek pieniądze, skoro 
ja już w ogóle nie będę w stanie z nich skorzystać?

A jeśli chodzi np. o rolników, to uderzyło ich to 
jeszcze bardziej, dlatego że tam kobiety miały szansę 
na przejście na emeryturę w wieku 55 lat, a mężczyź-
ni – w wieku lat 60.

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

Senator Wiesław Dobkowski:
Dziękuję bardzo.
Ponieważ pani senator jest na mównicy, to może 

najpierw zadam pytanie pani senator, a później panu 
senatorowi Augustynowi. Pani Senator, mam takie 
może banalne pytanie, ale je zadam. 

Czy kobieta, która w wieku 60 lat skorzysta z tej 
procedowanej ustawy i przejdzie na emeryturę, bę-
dzie miała niższą emeryturę od kobiety, która przej-
dzie na emeryturę w wieku 67 lat, a jeśli tak, to o ile 
procent będzie ona niższa? To jest pytanie do pani 
senator.

Drugie pytanie skieruję do pana senatora 
Augustyna.

Senator Bogusława Orzechowska:
Jeśli chodzi o wartości, to dokładnie nie jestem 

w stanie odpowiedzieć. Na pewno będzie miała 
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(senator M. Augustyn) Senator Waldemar Sługocki:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Chciałbym zadać pytanie pani senator sprawoz-

dawczyni.
Pani Senator, mam pytanie dotyczące… Mówimy 

tu o wieku emerytalnym, ale w ogóle nie mówimy 
o latach składkowych. Czy podczas prac, dyskusji 
w komisji nie pojawiały się propozycje, które mó-
wiłyby także o okresie składkowym, o tym, w jaki 
sposób dany obywatel państwa polskiego partycypu-
je w tworzeniu składek? Potem wysokość… byłaby 
oczywiście adekwatna do tego okresu składkowego. 
To jest moje pierwsze pytanie.

Druga kwestia jest związana z wydłużaniem się 
życia, z długością życia Polaków. Kobiety w Polsce 
żyją średnio – tak wynika z danych, do jakich dotar-
łem – 81,6 lat, a mężczyźni – 73,8. Średnio żyjemy 
w Polsce 77,4 lat. To oznacza, że kobiety po przejściu 
na emeryturę w wieku 60 lat będą żyły średnio 21 lat 
i 6 miesięcy, zaś mężczyźni 7,4 lat. To pokazuje, że 
przejście… Zgadzam się – wyłapałem to – z tym, co 
pani senator wielokrotnie powtarzała: to jest suwe-
renna decyzja każdego z nas, każdej Polki i każde-
go Polaka. I skoro panie będą mogły funkcjonować 
jeszcze przez ponad 21 lat, to czy nie uważa pani, 
że tak drastyczne obniżenie świadczeń będzie po-
wodowało, że będzie to jedynie egzystencja? Mało 
tego: będzie to narażało państwo polskie na dalsze 
transfery społeczne.

Druga część pytania związana jest z aktywnością 
Polaków na rynku pracy. Wiemy, że mamy poważny 
problem z demografią, stąd też państwa propozycja, 
czyli program 500+, ale tu nie ma spójności – potem 
zadam to pytanie panu ministrowi – bo z jednej strony 
mówicie państwo, że stawiacie na wzrost demogra-
fii, uruchamiacie program 500+, a z drugiej strony 
mówicie: nie chcemy skorzystać z potencjału Polek 
i Polaków… Przecież jesteśmy coraz sprawniejsi, nasz 
stan zdrowia jest coraz lepszy. Proszę zobaczyć w jak 
doskonałej kondycji są panie i panowie senatorowie 
– wciąż aktywni, błyskotliwi, doskonale przygoto-
wani, chcą być aktywni zawodowo – a państwo pol-
skie mówi: nie chcemy korzystać z tego potencjału. 
Dlaczego? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Bogusława Orzechowska:
Może zacznę od tego pierwszego pytania.
Kwestia okresu składkowego była omawiana. Byli 

przedstawiciele Solidarności, którzy na ten temat 
mówili, podczas prac nad tą ustawą również było to 

cówki lat siedemdziesiątych i początku lat osiemdzie-
siątych w Europie nazywane są często – i w Polsce 
niestety też, o czym już tutaj mówiliśmy – straconym 
pokoleniem, bo przypadło im wejść na rynek pracy 
w najgorszym okresie, kiedy było najwyższe bezrobo-
cie. Wiele z tych osób nie znalazło pracy, nie ma za-
tem wymaganego okresu składkowego. Oni niestety 
muszą pracować jak najdłużej, żeby cokolwiek dostać, 
i niekoniecznie powinni być traktowani według takiej 
samej miary jak ci, którzy mieli szczęście pracować 
cały czas i odłożyć w systemie emerytalnym jakąś 
przyzwoitą kwotę do podziału na dalsze lata życia 
po osiągnieciu wieku emerytalnego. Tę poprawkę, 
jak mówiłem, zgłosił pan senator Rulewski. Widząc, 
że raczej trudno będzie zatrzymać państwa dążenie 
do skrócenia wieku emerytalnego, zgłosił ją jako coś, 
co wychodziłoby naprzeciw państwa argumentacji, 
którą także pani senator przedstawiała. Być może 
byłoby to do przyjęcia dla pewnej grupy, a także dla 
systemu emerytalnego.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Proszę o kontynuację.

Senator Wiesław Dobkowski:

Panie Senatorze, ale pan mi nie odpowiedział na 
pytanie, bo… Twierdzi pan, że poprawka dotyczy 
ustawy, która w tej chwili obowiązuje, i chciałby pan 
tą poprawką zmienić stan, jaki jest teraz. A poprawki 
składa się do projektu nowej ustawy, czyli po prostu 
do tej ustawy, która obniża wiek emerytalny. A do 
tego jeszcze pan chce niejako zwiększyć ten skutek, 
bo pan chce, żeby oprócz tego skorzystali niektórzy… 
Pan mi powiedział, że pan chce zmienić… do stanu 
dotychczasowego, ale w tej chwili takiej możliwości 
nie ma. My procedujemy nową ustawę, poprawki się 
zgłasza do nowej ustawy. Dziękuję.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Senatorze, ta poprawka jest dosyć rozległa 
i zmienia dotychczasowe przepisy w ten sposób, że 
przywraca podstawowy wiek emerytalny, ten wyż-
szy, robiąc wyjątek w stosunku do tych, którzy mieli 
bardzo duży wkład składkowy.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Sługocki. Proszę o pytanie.
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(senator B. Orzechowska) w Polsce rządził, będzie się zastanawiał, w jaki spo-
sób podwyższyć wiek emerytalny, po to, żeby poszu-
kiwać rąk do pracy.

Senator Bogusława Orzechowska:

Ja myślę, że powinniśmy wrócić do spraw biolo-
gii. Nasza aktywność i nasza wydolność z wiekiem 
niestety spadają. I dlatego, jeżeli my będziemy opusz-
czali swoje miejsca pracy, a w nasze miejsce będą 
przyjmowane osoby młodsze…

(Senator Waldemar Sługocki: Ale właśnie pytam, 
co, jeśli tak nie będzie.)

…to one… Będą, mogę pana zapewnić, że będą. 
Więc te osoby na pewno lepiej zapracują na nasze 
emerytury niż my.

Senator Waldemar Sługocki:

Proszę tak stanowczo, Pani Senator, nie zapew-
niać, bo jak pokazują doświadczenia krajów Europy 
Zachodniej, Szwecji, Skandynawii, ale nie tylko, 
Niemiec, Francji, Włoch, ten wzrost demograficzny 
wcale nie napawa optymizmem. Proszę więc tak nie 
szafować… Raczej jestem skłonny uwierzyć tym, 
którzy twierdzą, że tego wzrostu nie wykreujemy na 
takim poziomie, jak byśmy sobie pewnie wszyscy 
życzyli. Chyba będziemy więc musieli zrewidować 
nasze podejście do wieku przechodzenia Polaków 
w stan spoczynku, chociażby z tej prostej przyczyny, 
że będziemy potrzebowali wciąż aktywnych, kompe-
tentnych ludzi na rynku pracy. A myślę, że i długość 
życia Polaków będzie zdecydowanie większa, i kon-
dycja nasza będzie zdecydowanie lepsza. Dziękuję.

Senator Bogusława Orzechowska:
To nie było tematem pracy komisji. Ale jestem 

pewna, że jednak Polacy będą się rozwijali, młodzi 
będą zostawali u nas i będą pracowali na nasze eme-
rytury.

(Senator Waldemar Sługocki: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Tak jak wielokrotnie mówiłem, ja dążę do tego, 

żeby osoba, która zadaje pytania, wyczerpała swój 
wątek, więc to jest rzecz stała.

Pan senator Florek. Proszę o pytanie.

Senator Piotr Florek:
Ja też może najpierw do pani senator sprawoz-

dawcy.

rozważane. Są dwa czynniki, które decydują o okresie 
składkowym. W tej chwili jest bardzo duża grupa 
osób, które przez wiele lat były zatrudnione na tzw. 
umowach śmieciowych, i one okres składkowy będą 
osiągały w wieku, powiedzmy, 80 lat czy nawet jesz-
cze później, więc dla nich ten okres składkowy nie 
będzie miał żadnego znaczenia. W przypadku osób, 
które już osiągnęły ten okres, okres składkowy byłby 
dodatkowym obciążeniem dla budżetu państwa. Więc 
to, że w tej chwili będzie procedowany tylko przedział 
wiekowy przejścia na emeryturę, po prostu będzie 
bardziej realne do zastosowania.

(Senator Waldemar Sługocki: No i ten trzeci wą-
tek, Pani Senator, 500+ a…)

To jeszcze może kwestia: kobiety i mężczyźni…
(Senator Waldemar Sługocki: Okej, bardzo pro-

szę.)
Nie wiem, czy pan brał pod uwagę, że część kobiet 

w tej grupie nie pracowała, więc one nie będą miały 
żadnych świadczeń. Możliwe, że one będą dostawały 
te świadczenia i dłużej, ale większość kobiet wycho-
wywała również dzieci – jedno, dwoje czy więcej – 
i jednocześnie pracowała. Myślę więc, że nie będzie 
żadnym obciążeniem dla państwa, jeżeli dla tych ko-
biet będzie możliwość wcześniejszego przejścia na 
emeryturę, bo one sobie na tę emeryturę na pewno 
uczciwie zapracowały.

I aktywizacja na rynku pracy. Sądzę, że jeśli cho-
dzi o ministerstwo, to rzeczywiście jest rozważana 
możliwość zatrudnienia na rynku pracy ludzi mło-
dych. I jeżeli program 500+ będzie przynosił takie 
rezultaty, jakie były zakładane, to za kilkanaście lat 
młodzi będą mogli spokojnie podjąć się pracy i płacić 
składki na tych, którzy już swoje w życiu przepra-
cowali.

(Senator Waldemar Sługocki: Mogę króciutkie 
pytanie?)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Tak, tak, oczywiście.

Senator Waldemar Sługocki:
Jedno zdanie, Panie Marszałku. Dziękuję bardzo.
A jeżeli – choć trzymam kciuki, bardzo uczciwie 

to mówię, Pani Senator, za program 500+, aczkol-
wiek nieco bym go zmodyfikował – ale jeżeli program 
500+ nie przyniesie pokładanych w nim nadziei, nie 
odnotujemy znacznego wzrostu liczby urodzeń Polek 
i Polaków…

(Senator Leszek Czarnobaj: Dwa razy 500+.)
…to co w związku z tym? Rozumiem, że w póź-

niejszym horyzoncie czasowym, ktokolwiek będzie 
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(senator P. Florek) nie mówiąc, wyproszona na umowy śmieciowe? Pani 
zna to zjawisko? Moim zdaniem chyba nie bardzo.

I trzecie pytanie. Usiłowała pani Wysoką Izbę 
przekonać – to było w odpowiedzi na pytanie pana 
senatora Komarnickiego – że żadnego problemu nie 
będzie, jeśli połowa ludzi będzie na emeryturze, a po-
łowa będzie pracować. Zgodzę się z panią, jeśli pani 
wskaże źródło finansowania emerytur tej połowy, 
względnie jeśli pani się zgodzi ze stwierdzeniem, że 
te emerytury będą na poziomie 100 zł. To wyraźnie 
ku temu zmierza, bo już teraz takie są wypłacane.

(Senator Stanisław Kogut: 100 zł emerytury? To 
nie słyszałem.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Bogusława Orzechowska:
Odpowiem po kolei, nie będę złośliwa. Jeśli chodzi 

o pielęgniarki, to mogę pana zapewnić, że pielęgniarki 
pracujące w moim zakładzie opieki zdrowotnej nie 
zarabiają 1 tysiąca 500 zł, tylko sporo więcej.

(Senator Jan Rulewski: Powiedziałem, że 1 tysiąc 
700 zł.)

1 tysiąca 700 zł też nie zarabiają.
(Senator Jan Rulewski: Brutto? Netto?)
(Senator Stanisław Kogut: 3 tysiące zł, Jasiu.)
Ani netto, ani brutto.
Jeśli chodzi o sprawę pracy pielęgniarek, to rze-

czywiście na posiedzeniu komisji ją poruszałam. 
Środowisko pielęgniarek jest mi najbliższe, jeśli cho-
dzi o moją pracę zawodową, ale sprawa wcześniej-
szych emerytur dotyczy również np. nauczycielek, 
a także mężczyzn, np. strażaków czy policjantów. 
Chodzi o tych, którzy w pewnym wieku już nie 
są tak wydolni, żeby całkowicie, w 100% spełniać 
wszystkie wymagania związane z danym zawodem. 
Ja mówiłam, że naprawdę trudno jest, żeby pielę-
gniarka w wieku 67 lat wykonywała iniekcje dożylne, 
dźwigała pacjenta. To jest dla niej praca ponad siły, 
ona naprawdę nie jest w stanie pracować ponad swoje 
możliwości.

Umowy śmieciowe. No, to pytanie chyba nie jest 
do mnie, bo to pana rząd dał przyzwolenie na stoso-
wanie tych umów śmieciowych, na to, żeby w taki 
sposób pielęgniarki były zatrudniane. Moje pielę-
gniarki w większości mają własną działalność i one 
zarabiają na tej własnej działalności przyzwoite pie-
niądze.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Dziękuję bar-
dzo.)

Nie wiem, czy czegoś nie pominęłam…
(Senator Jan Rulewski: Pracują w szpitalu? W pań-

stwowym szpitalu?)

Szwajcarzy nie chcą płacy minimalnej na pozio-
mie 13,7 tysiąca zł. 77% wypowiedziało się w refe-
rendum przeciw. Uważają, że to się przyczyni u nich 
do wzrostu bezrobocia. Z tego tytułu zrobili odpo-
wiednią kampanię informacyjną. Chciałbym się do-
wiedzieć, czy przewiduje się – czy państwo o tym 
dyskutowaliście – kampanię informacyjną o skutkach 
tej ustawy dla emerytów. Szkoda, że ona się nie od-
była wcześniej, przed tym, o czym my dyskutujemy. 
No, bo to jest bardzo ważne.

Pan senator Dobkowski pytał panią, jaką emerytu-
rę otrzyma kobieta w wieku 60 lat. I to można by w tej 
kampanii ładnie pokazać: że kobieta –odpowiadam 
panu – w wieku 60 lat przy średniej pensji krajowej, 
jaka w tej chwili jest, będzie miała emeryturę 1 tysiąc 
500 zł, a jak będzie pracowała do ukończenia 67 lat, 
to będzie miała 3 tysiące 500 zł. I to jest ta różnica. 
Warto to wszystkim uświadomić, pokazać w tej kam-
panii. Tylko czy ona będzie? Takie jest moje pytanie. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Bogusława Orzechowska:
Sprawa kampanii informacyjnej nie była omawia-

na na posiedzeniu komisji, ale na pewno, jeśli zwróci 
się pan do pana ministra, zostanie to uwzględnione.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Czy pan senator ma jeszcze pytania?
To dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski. Proszę o pytanie.

Senator Jan Rulewski:
Pani senator sprawozdawczyni w trakcie prac ko-

misji wykazywała się dużą wiedzą praktyczną doty-
czącą środowiska, w którym pracuje, czyli lekarzy 
i pielęgniarek. Wobec tego pytania ograniczę do tych 
kwestii i mam nadzieję, że pani na nie odpowie.

 Jak pani sobie wyobraża wysokość emerytury 
pielęgniarki, która pracuje tylko 20 lat i zarabia 1 ty-
siąc 700 zł? Ile taka emerytura mogłaby wynosić i ile 
by pani dała tej emerytury, nie okradając przy tym 
innych? To jest pierwsze pytanie.

Wspominała pani, a w zasadzie uspakajała pani, 
że nie ma problemu z rynkiem pracy, bo nikt, kto ma 
ochronę… żaden taki kandydat na emeryta nigdy nie 
będzie zwolniony. To jest prawda. Ale skąd wzięło się 
to, że 1/3 pani koleżanek pielęgniarek została, grzecz-
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(senator B. Orzechowska) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan senator Augustyn. Proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Według mojej orientacji ta ustawa nie zmienia 

dotychczasowych zasad, a więc nie zachęca też do 
zarabiania aż tyle, żeby przekraczać progi, których 
przekroczenie skutkuje potem niestety obniżeniem 
świadczeń, oczywiście w przypadku osób, które prze-
chodzą na wcześniejszą emeryturę.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: To, jeśli moż-
na, Panie Marszałku, prosiłabym o zapisanie mnie do 
pytania do pana ministra. Poprosiłabym go o odpo-
wiedź na to pytanie. Dziękuję.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Tak, oczywiście. Będzie pani pierwszą osobą za-

pisaną do zadawania pytań.
Pan senator Kogut. Proszę o pytanie.

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

Mam pytanie do senatora Augustyna. 
Czy wyobraża sobie pan senator kobietę pilota – 

a takie są np. na boeingach – która kieruje samolotem, 
gdzie jest 120 ludzi i więcej, w wieku 67 lat?

(Senator Czesław Ryszka: Autobusem. Po co od 
razu samolot?)

Czy wyobraża pan sobie lekarza chirurga, w ogóle 
lekarzy wszystkich specjalności, którzy mają 67 lat? 
Czy pan sobie wyobraża – przejdę do swojego za-
wodu, swojej branży – manewrowego, maszynistę, 
który kieruje superszybkimi pociągami Pendolino 
i który ma 67 lat? Czy pan sobie wyobraża w Teatrze 
Wielkim tancerkę, która ma 67 lat? Mówmy o argu-
mentach… Jeden z panów senatorów mówił o zdro-
wotności społeczeństwa, dlatego zadaję konkretne 
pytanie. Czy tak…

(Senator Leszek Czarnobaj: Dajże spokój.)
Ludzie są ogromnie zadowoleni z tej propozycji 

obniżenia wieku, zwłaszcza kobiety. A więc to takie 
konkretne pytanie do pana. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Dziękuję.
Te pytania już oczywiście padały swego czasu, 

kiedyśmy przeprowadzali tę zmianę w systemie eme-

(Senator Stanisław Kogut: Ja zaraz odpowiem 
Jankowi.)

Nie, nie w państwowym szpitalu, tylko w przy-
chodni. Ale możliwości zarabiania i w szpitalu, 
i w przychodni zależą od pracodawcy. Myślę, że to 
zmobilizuje również pracodawców do tego, żeby go-
dziwie płacili swoim pracownikom.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pani senator Barbara Borys-Damięcka. Proszę 

o pytanie.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja pragnę zadać pytania obojgu państwu sprawoz-

dawcom, ale może w pierwszej kolejności pani. To jest 
pytanie, które kilkanaście różnych osób przysłało do mo-
jej skrzynki e-mailowej w biurze, i dotyczy ono tej samej 
sprawy. Otóż pytanie dotyczy następującego zagadnienia.

Są osoby, które nabyły prawa emerytalne, a jeszcze 
ciągle pracują. Jak to się mówi, idą według starego port-
fela, to znaczy pracują, otrzymują wynagrodzenie, nato-
miast nie mają ograniczeń, jeśli chodzi o zarobki z tytułu 
pobierania emerytury. Ich niepokój jest związany z nowe-
lizacją tej ustawy, która określa pewne progi zarobkowa-
nia w zależności od wysokości emerytury, łącznie z tym, 
że przy którymś tam progu – ja specjalnie tego nie cytuję, 
bo nie chcę podawać nieprawdziwych cyfr – może grozić 
takim osobom wstrzymanie emerytury, konieczność jej 
zawieszenia. Czy ta ustawa gwarantuje tym osobom, któ-
re nabyły prawa emerytalne i otrzymują wynagrodzenie 
właśnie według tak zwanego portfela… To znaczy czy 
ich dotyczy, do tego stopnia, że grozić im będzie rów-
nież odebranie tej emerytury czy jej zawieszenie? Czy 
ta ustawa będzie działała wstecz, czy będzie działała od 
momentu, w którym wejdzie w życie?

Prosiłabym o odpowiedź również pana senatora 
Augustyna, jeżeli oczywiście państwo poruszali tego 
typu problemy czy zastanawiali się nad tym w czasie 
obrad komisji. Jeżeli to nie było przedmiotem roz-
ważań komisji, to ja zapisuję się do głosu i zapytam 
o to pana ministra. Prosiłabym, żeby mnie zapisać, 
żebym mogła zadać to pytanie ministrowi. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Bogusława Orzechowska:
Nie było to przedmiotem obrad komisji, tak że proszę 

rzeczywiście skierować to pytanie do pana ministra.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: A pan senator 

Augustyn?)
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(senator M. Augustyn) ści życia i skrócenia okresu wieku emerytalnego? Bo 
tak naprawdę osoba, która ma szansę przeżyć staty-
stycznie 73 lata, a wielu mężczyzn tak naprawdę tej 
emerytury nie dożywało z przyczyn fizycznych… 
Jeżeli statystycznie mężczyzna dożywa 73 lat, to i tak 
część umiera w wieku 60, 62, 64 lat; często w takim 
wieku są zgony. Czyli tak naprawdę zmiana tej ustawy 
daje szansę, żeby przynajmniej część mężczyzn prze-
szła na emeryturę. Czy było to również przedmiotem 
obrad komisji?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę.

Senator Bogusława Orzechowska:
Była rozmowa na ten temat. Była rozmowa o tym, 

że średnia wieku mężczyzn i kobiet jest znacznie 
wyższa, niż była do tej pory. Rzeczywiście ta usta-
wa daje możliwość, żeby chociaż trochę skorzystać 
z tych pieniędzy, które się zgromadziło przez lata 
swojej pracy.

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

Senator Krzysztof Słoń:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pytanie do obojga sprawozdawców. Najpierw do 

pani senator.
Czy pani senator uważa, że ujednolicenie wieku 

przechodzenia na emeryturę dla kobiet i dla mężczyzn 
jest w naszej kulturze, w naszej tradycji właściwe? 
Czy to 67 lat, które zostało ustalone w poprzedniej 
kadencji również dla kobiet, nie zaprzecza tej naszej 
tradycji i temu, że kobiety mają chociażby do wy-
pełnienia, przynajmniej potencjalnie, bardzo istotną 
ze względów społecznych, ale też obciążającą ich 
i zdrowie, i siły, funkcję rodzicielską? A zatem czy 
właściwe jest zróżnicowanie wieku kobiet i męż-
czyzn umożliwiającego przejście na emeryturę? To 
jest pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Jak pani senator ocenia te pro-
gramy, które były wprowadzane, miały aktywizować 
seniorów, a okazały się fiaskiem? Te programy 50+, 
55+ itd., itd.? Niestety, statystyki pokazują, że od 
przynajmniej 3 lat rośnie liczba osób bezrobotnych 
w wieku po sześćdziesiątym roku życia. Czyli nie 
jest tak łatwo znaleźć pracę bądź utrzymać się na 
rynku pracy osobom, które potencjalnie na tym rynku 
powinny pozostawać jeszcze przez 7 lat. Czy zatem 
nie jest jednak uzasadnione umożliwienie ludziom 

rytalnym. Część z tych pytań… Powiem tak. Tym, 
żeby obiektywnie podejść do tego, które zawody po-
winny być objęte systemem wcześniejszych emerytur, 
zajmował się odpowiedni instytut. To on przedstawiał 
nam tutaj zawody, które w opinii naukowców, w tym 
lekarzy, powinny być objęte specjalnym przywilejem 
przechodzenia na wcześniejsze emerytury. I część 
tych zawodów, które pan wymienił, jest objęta tą 
możliwością. Tak że chcę pana uspokoić: nie trzeba 
tu takiej wyobraźni, bo nie ma takiej potrzeby. Ale 
często był oczywiście podnoszony ten argument, 
znany, stary, można powiedzieć, że jakoś zgrany, że 
obecnie system emerytalny nie dotyczy pracowni-
ków, którzy pracują w jednym miejscu całe życie. 
Jest obecna w badaniach powszechna i akceptowana 
opinia, że ci, którzy idą po nas, młodsze pokolenie, 
w ciągu życia będą zmieniać pracę 5–10 razy. Więc 
oczywiście mówienie o tym, że ktoś tam do końca 
życia gdzieś będzie… Zapewniam pana – no, jeżeli 
chcemy uruchomić wyobraźnię – że to będzie się 
zdarzało bardzo rzadko.

A jeśli chodzi o lekarzy i o chirurgów, to proszę 
mi wierzyć, że dobry operator, który jest w dobrym 
zdrowiu, a ma nawet siedemdziesiątkę, cieszy się 
wielkim powodzeniem, wszyscy do niego się garną 
i nie chcą nikogo innego. Oczywiście to zależy od 
stanu zdrowia. I już zupełnie nie żartując, powiem, 
że jeżeli ktoś z powodu złego stanu zdrowia nie może 
wykonywać swojego zawodu, to – bo przecież my mó-
wimy o systemie emerytalno-rentowym – może starać 
się o rentę lub, niestety, poszukiwać innej pracy. To, 
co jest wielkim mankamentem tej ustawy, to to, że 
stawiacie państwo na to, że ludzie starsi będą sobie 
dorabiać, a nie zawieracie w niej przepisów, które im 
miałyby to ułatwić i w tej materii pomóc.

Tak że taka jest moja odpowiedź, może mniej 
odnosząca się do wyobraźni, a bardziej do wyli-
czeń zespołu pracującego pod kierunkiem pani prof. 
Koradeckiej.

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

Senator Ryszard Majer:
Panie Marszałku, do pani senator sprawozdawcy 

mam pytanie.
Chciałbym wrócić do wątku demografii. Z badań 

wynika, że w tej chwili mężczyzna żyje średnio 73 
lata. 

W związku z tym pytanie jest takie: czy podczas 
obrad komisji była również dyskusja na temat długo-
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(senator K. Słoń) (Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Przepraszam, 
ale to nie jest dyskusja między panami senatorami.)

(Senator Władysław Komarnicki: Proszę nie wcią-
gać pani senator sprawozdawcy w dyskusję.)

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Proszę o ciszę.)
Jeśli chodzi o sprawowanie opieki nad dziećmi, 

to jest wielu mężczyzn, którzy potrafią wiele zrobić 
w domu, ale w naszej kulturze wychodzi się z założe-
nia, że to jednak kobieta jest tą osobą, która głównie 
zajmuje się ogniskiem domowym, więc jeżeli ona ma 
wszystkiego dopilnować i o wszystko zadbać, to musi 
mieć również na to czas.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Teraz pan senator Rulewski.
(Senator Mieczysław Augustyn: Były pytania rów-

nież do mnie.)
(Senator Bogusława Orzechowska: To ja już…)
Aha, przepraszam.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pozwolę sobie odpowiedzieć na te dwa pytania.
To pierwsze jest szczególnie, podwójnie trafne, ale 

pewnie nie z tego powodu, który być może był w za-
mierzeniu. Otóż skoro podnosi pan temat zatrudnienia 
osób starszych, to trzeba przyznać, że – o ile dobrze 
znam dane statystyczne – liczba osób starszych, które 
mają trudności w podjęciu zatrudnienia… Mam na 
myśli nie emerytów, tylko osoby w wieku 50+. Jest to 
rzeczywiście relatywnie zwiększająca się grupa, ale 
jest to troszkę efektem statystycznym tego, że liczba 
osób młodych i w średnim wieku, które znalazły za-
trudnienie, na szczęście spada. Więc oczywiście jest 
tak, że kiedy na rynku pracy pracodawca ma wybierać 
– tak jak mówiła pani senator – między pracowni-
kiem młodym czy w średnim wieku a pracownikiem 
starszym, najpierw wybiera tamtych. Widzimy to też 
w statystykach, właśnie tak się dzieje. Więc oczywi-
ście trafne jest spostrzeżenie, że trzeba zrobić więcej.

Chyba to było 2,5 roku temu, kiedyśmy nowe-
lizowali instrumenty rynku pracy. I wprowadzili-
śmy tam, do tego programu 50+, dodatkowe bodźce 
w postaci takich instrumentów, które miały zachęcić 
pracodawców do zatrudniania osób starszych, łącznie 
z obniżeniem składki emerytalnej przez jakiś czas 
i z dopłatą, wręcz dopłatą w przypadku zatrudnienia 
osób starszych. Ale na razie efektu jeszcze nie widać. 
Być może to jeszcze krótki czas, a być może jeszcze 
tak głęboko to nie sięgnęło.

Ale to było podwójnie trafne pytanie. Po pierwsze, 
gdybyście państwo na serio brali pod uwagę to, co 
mówicie, to w tej ustawie ogromny rozdział powinien 
być poświęcony temu, w jaki sposób chcemy pomóc 
tym osobom. Z drugiej strony jest kwestia: jak mo-

starszym, po sześćdziesiątym roku życia, przecho-
dzenia na emeryturę chociażby z tego względu, że 
ich sytuacja na rynku pracy jest trudna?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Bogusława Orzechowska:
Może zacznę od drugiego pytania. Rzeczywiście 

programy aktywizujące starszych i umożliwiające 
pracę osobom w wieku powyżej pięćdziesiątego czy 
pięćdziesiątego piątego roku życia nie odniosły skut-
ku, dlatego że zakład pracy zawsze chce pracownika, 
który jest bardziej wydajny…

(Senator Marian Poślednik: Co to znaczy najbar-
dziej wydajny?)

…więc automatycznie szybciej zatrudnia pra-
cowników młodych, a najlepiej, żeby pracownik był 
młody, piękny, z odpowiednim stażem zawodowym 
i miał np. 25 czy 30 lat. Żartuję sobie, ale rzeczywi-
ście w niektórych zakładach pracy te wymagania są 
po prostu niemożliwe do spełnienia przez troszeczkę 
starszych pracowników. Wiadomo, że zależy to rów-
nież od tego, jaki to jest zakład pracy, jak jest wyko-
nywana praca, ale te programy nie osiągnęły skutku.

Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, dotyczące roli 
kobiet w naszym kraju i w naszej kulturze, to musze 
powiedzieć, że kobieta w Polsce zawsze była otaczana 
szczególną estymą, tym bardziej że większość kobiet 
wychowała swoje dzieci, a później, po sześćdziesią-
tym roku życia, po przejściu na emeryturę, często 
zajmowała się wnukami. Wiadomo, że w przypadku 
przejścia na emeryturę w wieku 67 lat kobieta już jest 
maksymalnie wyeksploatowana przez zakład pracy 
i nie ma już ani siły, ani cierpliwości do tego, żeby 
zająć się wnukami.

Jeśli chodzi o pracę kobiet i wychowywanie dzieci, 
to wiele kobiet i pracowało, i wychowywało dzieci. 
Najczęściej opiekę nad dziećmi sprawowały właśnie 
kobiety. Mężczyźni mieli za zadanie dbać o dom, 
opiekować się domem, przynosić pieniądze, zarabiać, 
a kobiety część swojego czasu musiały poświęcić dzie-
ciom. Co prawda czasy się zmieniły i większość…

(Senator Jan Rulewski: Czy pani ma dzieci?)
Mam córkę, która jest młoda i ma czwórkę dzieci, 

i myślę, że będzie pracować również na pana senatora 
emeryturę…

(Senator Jan Rulewski: Nie wnuki, tylko czy 
dziecko pani ma.)

(Wesołość na sali)
(Senator Mieczysław Augustyn: A pani jest tu, 

zamiast się zajmować dziećmi.)
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(senator M. Augustyn) łalność gospodarczą pod nadzorem pracodawcy i ma 
się to dobrze. Dziwna to konstrukcja stosunku pracy, 
nieznana w prawie, ale nie będę na to donosił. Pytanie 
zaś jest innego rodzaju. W odpowiedzi na pytanie 
pana Komarnickiego przekonywała pani Wysoką 
Izbę, że nie będzie żadnego problemu finansowego 
z tym, gdy połowa ludzi będzie na emeryturze, a po-
łowa będzie pracować, do tego część z nich – tak 
załóżmy, bo może nie wszyscy – tylko 20 lat. Może 
pani wskazać źródło tej kwadratury koła? Skąd we-
zmą się pieniądze na to, żeby tę proporcję utrzymać?

I drugie pytanie do pani. Tak, to bardzo miłe py-
tanie, bo pani jest jak gdyby z rodziny, za przeprosze-
niem, politycznej. Związki zawodowe reprezentowane 
przez Solidarność, z którymi pan prezydent Duda 
podpisał pakt, zdecydowanie odrzuciły stanowisko 
pana prezydenta Dudy w części dotyczącej nieuzna-
nia stażu, pomostówek – a więc to dotyczyło tych 
trudnych prac pań pielęgniarek – i realnego wzrostu 
emerytur poprzez wzrost wynagrodzenia. Dlaczego 
pani wraz ze swoimi koleżankami i kolegami odrzu-
ciliście to stanowisko związków zawodowych?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Senator Bogusława Orzechowska:

Zacznę od drugiego pytania. Jeśli chodzi o stano-
wisko związków zawodowych, na posiedzeniu komisji 
związki zawodowe przedstawiały swoje stanowisko, 
ale podczas procedowania konkretnej ustawy, jak my-
ślę, musimy kierować się realiami, więc nie wszystko 
naraz możemy wprowadzać. Została wprowadzona 
rewolucja, mianowicie przedłużono wiek emerytalny. 
W Niemczech mają w planach przedłużyć wiek eme-
rytalny jeszcze bardziej. Ale nasze społeczeństwo…

(Senator Mieczysław Augustyn: Nie wpadli na 
to…)

…jest społeczeństwem, które przez wiele lat pra-
cowało w tak trudnych warunkach… Bo wielu oby-
wateli miało rzeczywiście bardzo trudne warunki 
pracy i to są ludzie, którzy w tej chwili oczekują na 
przejście na emeryturę jak na zbawienie. Tak więc 
myślę, że my dajemy im szansę. Jeżeli ktoś ma siły, 
ma ochotę, może pracować dłużej, ale jeżeli ktoś chce 
– a naprawdę, proszę mi wierzyć, wiele osób zwraca-
ło się do mnie z pytaniem, kiedy wreszcie ten wiek 
emerytalny zostanie przywrócony – jeżeli te osoby 
tylko będą chciały, będą mogły przejść na emeryturę, 
nie będą musiały, ale będą mogły.

Jeśli chodzi o zmianę warunków…
(Senator Jan Rulewski: Najpierw jeśli chodzi o wa-

runki… Przepraszam, Panie Marszałku. Czy mogę?)

żecie państwo argumentować „no cóż, seniorzy sobie 
dorobią”, a jednocześnie mówić, że nie mogą sobie 
dorabiać? No, czegoś się trzeba trzymać. Albo sobie 
dorobią, bo mogą, albo nie dorobią, bo nie mogą. 
A więc to są tak naprawdę dwa gole do tej samej 
bramki, ale do państwa bramki.

Aha, gdy idzie o zmianę modelu polskich rodzin, 
to ona rzeczywiście… Ten obraz, tak ciepło przed-
stawiony przez panią senator, jest być może obiektem 
westchnień wielu z nas, ale jest to opis sytuacji nie-
stety przemijającej. Najlepszy dowód to pani senator, 
która jest tutaj, wśród nas – nie opiekuje się wnukami, 
ale pracuje.

(Senator Jan Rulewski: I premier Szydło.)
I wiele innych osób, które widzimy, będących na 

świeczniku, ale i spotykanych w życiu codziennym. 
Kobiety dzisiaj chętnie i częściej podejmują zatrud-
nienie, nie dlatego, że muszą, czy nie tylko dlatego, że 
muszą – chociaż często dlatego – ale również dlatego, 
że tak chcą. I mają do tego prawo. I dlatego myśmy 
razem, razem z państwem, uchwalili tutaj – po dużej 
dyskusji na temat tego, co jest naszą tęsknotą, a co 
realiami – programy, które pozwalały łączyć pracę 
zawodową z opieką. Po to, żeby te babcie, o których 
była tutaj mowa, mogły dalej pracować, jeśli tego 
chcą. I to akurat się sprawdza.

Szkoda, że wskutek jednego ruchu, cofnięcia ze 
szkół sześciolatków, tak duża grupa rodzin, które 
chciałyby swoje wnuki czy swoje dzieci umieścić 
w przedszkolu, nie będzie mogła tego zrobić w naj-
bliższych latach. Ale myślę, że samorządy dalej będą 
szły w tym kierunku. Przybyło także żłobków, więc 
trochę się robi, żeby dostosować się do nowego mo-
delu rodziny. Może naszemu pokoleniu on się tak bar-
dzo nie podoba, ale przecież nie w tym rzecz, byśmy 
ludziom życie układali, tylko żebyśmy im pomagali.

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

Senator Jan Rulewski:
Pytania do obojga państwa senatorów sprawoz-

dawców.
Czy zdaniem państwa na tyle zmieniły się warun-

ki – i jakie to warunki się zmieniły – by uzasadniały 
one rewizję zmiany wieku emerytalnego, nie tylko 
zmiany wieku, ale zrównania wieku, która to zmiana 
weszła w życie w 2013 r.? To jest pierwsze.

I do pani senator sprawozdawczyni… Tu kwituję, 
z zadowoleniem, fakt, że pod pani dozorem czy też 
w szpitalu, w którym pani pracuje, prowadzi się dzia-
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Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Florek. Proszę o pytanie.

Senator Piotr Florek:
To ja może do pana senatora Augustyna. Jakby 

pan senator, mógł pozostać… Panie Senatorze, aktu-
alna średnia długość życia, jak pan senator Sługocki 
nam tutaj podawał, wynosi 81,6 roku dla mężczyzn 
i 73,8 roku dla kobiet.

(Senator Mieczysław Augustyn: Odwrotnie.)
Przepraszam, oczywiście 73,8 roku dla mężczyzn, 

81,6 roku dla kobiet. Przez ostatnie 20 czy 25 lat – 
pewno pan minister będzie dokładnie wiedział – o ile 
sobie przypominam, ona wzrosła o około 8 lat. Jeśli 
założyć, że… Jeżeli chodzi o reformę, która została 
przeprowadzona, to kobiety osiągałyby ten wiek eme-
rytalny bodajże w roku 2040, czyli za 25 lat. Czyli, je-
śli założyć, że w czasie tych obecnych rządów, rządów 
Prawa i Sprawiedliwości, które też przykłada dużą 
wagę do zdrowia itd., utrzyma się wspomniane tempo, 
to średni wiek będzie wówczas wynosił około 90 lat.

Teraz naliczenie emerytury… To jest kapitał, jaki 
zgromadziliśmy przez okres naszego zatrudnienia. 
I tak będziemy wyliczać.

No, i teraz okazuje się, że jeżeli wrócimy do wieku 
60 i 65 lat, to możemy się spodziewać, że emery-
tury będą niskie. Ja podałem tutaj panu senatorowi 
Dobkowskiemu przykład, że kobieta, która pójdzie na 
emeryturę w wieku 60 lat, dostanie 1 tysiąc 500 zł, 
a kobieta, która pójdzie na emeryturę w wieku 67 lat – 
3 tysiące 500 zł. W przypadku mężczyzn to jest to jest 
troszeczkę mniejsza różnica, bo wiadomo, że męż-
czyźni pracowaliby tylko o 2 lata dłużej. W związku 
z tym możemy się więc spodziewać, że w najbliż-
szych latach emerytury będą niższe i będą spadać. 
I dlatego pytanie do pana senatora: czy w związku 
z tym nie będzie więcej beneficjentów pomocy spo-
łecznej? Czy państwo na ten temat rozmawialiście? 
Czy nie będzie po prostu tak, że w związku z tym, 
że emerytury będą tak niskie, to, tak czy inaczej, 
w budżecie trzeba będzie zostawiać wspomniane pie-
niądze, zabezpieczyć pieniądze na pomoc socjalną?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, ta kwestia była przedmiotem dys-

kusji. Jeżeli chodzi o taki ogólny obraz, to mówiono 
nie tylko o tym, ile trzeba będzie wydać. Pan minister 
podkreślał także to, że będą pewne przychody, od tych 

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Oczywiście. Proszę.
(Senator Bogusława Orzechowska: To pierwsze 

pytanie jeszcze…)

Senator Jan Rulewski:
Czy pani zdaniem zmieniły się warunki brzegowe, 

czyli te konieczne, wprowadzenia systemu emery-
talnego o wydłużonym wieku i wyrównaniu wieku 
w 2013 r.? Czy może pani wskazać, które warunki 
się zmieniły upoważniające do rewizji tego systemu?

Senator Bogusława Orzechowska:
Akurat to nie było przedmiotem dyskusji.
(Senator Jan Rulewski: Moja poprawka…)
Moje zdanie, jeśli chodzi o zmianę warunków, jest 

takie, że one zasadniczo się nie zmieniły.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, na to pierwsze pytanie najlepiej 

odpowiedzieć, sięgając do uzasadnienia. I na przy-
kład na stronie 24 czytam, że: „Rynek pracy oraz 
system publicznej opieki zdrowotnej nie były i nadal 
nie są przygotowane do wydłużenia okresu aktyw-
ności zawodowej ubezpieczonych, bo jest wysoki po-
ziom bezrobocia”. Nie wiem, kiedy to było pisane, 
ale pewnie nie dzisiaj, nie teraz. Albo jest tak, że to 
samo ministerstwo raz uważa ten poziom najniższy 
od bodajże 1991 r. za wysoki, a innym razem uważa 
za sukces i za bardzo niski. Ja uważam, że wiele się 
zmieniło na rynku pracy, pozytywnie się zmieniło 
i oby dalej ten trend był utrzymany. I to być może 
byłaby też szansa dla emerytów. Tak że odpowiadając 
panu senatorowi na to pytanie, mogę powiedzieć, 
że w moim przekonaniu pan minister, uzasadniając 
potrzebę wprowadzenia tej ustawy, nie wskazał na 
żadną zmianę, która legła u podstaw poprzedniej re-
formy. Powtarzane były te same argumenty, które 
braliśmy pod uwagę w tamtej debacie w 2012 r.

Gdy chodzi o to, skąd na to mają się wziąć pienią-
dze i ile ich ma być, to na to pytanie pani senator już 
odpowiedziała… Ile, tośmy dokładnie nie usłyszeli, 
chociaż ja zadawałem pytanie. Odpowiedź była taka: 
to jest w stanowisku rządu. Tego stanowiska nie mieli-
śmy jednakowoż w materiałach komisyjnych. A skąd 
miałyby się wspomniane pieniądze wziąć? No, tego 
niestety nie usłyszeliśmy. Ale ja myślę, że będzie 
tak jak dotychczas, to znaczy będzie to wpływać… 
Pieniądze wezmą się z budżetu państwa, a wpływać 
to będzie na deficyt budżetowy.
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(senator M. Augustyn) Senator Bogusława Orzechowska:

Na pewno jeśli chodzi o względy medyczne, to 
praca fizyczna jest bardzo obciążająca.

Następną sprawą jest sprawa obciążenia psychicz-
nego. Bo swego rodzaju działanie tzw. pracownika 
umysłowego, jak kiedyś to było określane, czyli po-
wiedzmy, księgowej czy kogoś, kto pracuje w mniej-
szym obciążeniu psychicznym, nie jest porówny-
walne z pracą pracownika umysłowego, który np. 
jest sędzią, prokuratorem i ma dodatkowe obciążenia 
psychiczne. I to rzeczywiście powinno również decy-
dować o możliwości wcześniejszego czy późniejszego 
przejścia na emeryturę.

Dlatego myślę, że bardzo ważną sprawą jest to, 
że dajemy możliwość przejścia na emeryturę, a nie 
wprowadzamy konieczność przejścia na nią. Jeżeli ta 
osoba wykonuje pracę mało obciążającą czy powiedz-
my mniej obciążającą, bo obciążająca jest każda, to 
ma możliwość, by pracować dłużej. Natomiast jeżeli 
ta osoba wykonuje pracę bardzo ciężką, jest np. gór-
nikiem pracującym pod ziemią, który jest narażony na 
pylicę, który jest narażony również na wiele obciążeń 
psychicznych ze względu na to, że on, zjeżdżając na 
dół, nigdy nie ma pewności, że wróci na górę, jest 
np. ratownikiem medycznym, który jadąc do danego 
pacjenta, nigdy nie wie, czy pojedzie i będzie tylko 
konieczność zrobienia jakieś diagnostyki, zawiezienia 
na oddział, czy też będzie musiał nagle przystąpić do 
reanimacji, która wymaga dużego wysiłku fizyczne-
go, już nie mówiąc o konieczności transportu pacjenta 
w różnym stanie do szpitala… Ale tak jak mówiłam, 
jest też praca pielęgniarki czy praca nauczyciela, któ-
ry pracuje z dziećmi i niezależnie od wieku dziec-
ka, od tego, czy ono ma 6–7 lat, kiedy jest wczesne 
nauczanie i kiedy to dziecko właściwie traktuje tę 
nauczycielkę jak drugą mamę i często zdanie pani 
nauczycielki jest ważniejsze niż zdanie rodzica, bo to 
jest wtedy jego główny autorytet… Chodzi o to, żeby 
ta osoba była w stanie i miała dostateczną cierpliwość, 
dostateczną wydolność i fizyczną, i psychiczną, żeby 
dobrze pracować na danym stanowisku.

Troszeczkę inaczej wygląda sprawa pracowników 
naukowych, i to również zostało uwzględnione w tej 
ustawie, dlatego że osoby, które zdobyły odpowiedni 
status, zostały profesorami… Wtedy automatycznie 
jest szansa na późniejsze przejście na emeryturę ze 
względu na to, żeby te osoby były w stanie swój po-
tencjał naukowy jeszcze wykorzystać i podzielić się 
nim z następnymi pokoleniami.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Pani Senator.
Ja przepraszam, potem już nie będę zabierał gło-

su, ale zadam pytanie co do przebiegu posiedzenia 

osób, które będą dodatkowo jeszcze pracowały itd. 
Ale jednocześnie podnosiliśmy też – co prawda były 
to tylko poszczególne wypowiedzi – tę kwestię, o któ-
rej pan senator mówi. Nie ma najmniejszej wątpli-
wości, że będzie rosła grupa seniorów o najniższych 
świadczeniach. Będzie ona rosła z wielu powodów, 
a po wprowadzeniu tego rozwiązania – jeszcze szyb-
ciej, niż można się było spodziewać. Już zaczyna być 
widoczny wzrost liczby seniorów, którzy wymagają 
pomocy społecznej. Co prawda jest to grupa, któ-
ra w dalszym ciągu najrzadziej korzysta z pomocy 
społecznej. Ale ja pamiętam, że było to 6%, a teraz, 
o ile wiem, jest to już 8%. Tak więc jeżeli taki pro-
gres dalej będzie następował, to, jak przypuszczam, 
obciążenia systemu pomocy społecznej będą szyb-
ko rosły. Panie Senatorze, no, jak może być inaczej, 
kiedy w roku 2060 – podaję za wyliczeniami, które 
otrzymałem osobiście od pana ministra – emerytura 
mężczyzny będzie niższa o 2 tysiące 981 zł?

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

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja nawiążę do pytań zadawanych przez… Po 

pierwsze, chciałbym skierować swoje pytanie do pani 
senator Orzechowskiej, do pani senator sprawozdaw-
cy. Nawiążę do pytań zadawanych już wcześniej, do 
wątpliwości senatora Majera i senatora Koguta. No, 
bo jednak skupiamy się tutaj zbyt… Opozycja zbyt 
skupia się na aspekcie finansowym. Ja chciałbym zaś 
spytać panią senator jako lekarza, ale oczywiście rów-
nież jako senatora sprawozdawcę, o względy medycz-
ne. Zostałem niejako sprowokowany do zadania tego 
pytania przez senatora Sługockiego, który zwrócił 
tutaj uwagę na salę posiedzeń Senatu, na senatorów, 
którzy już osiągnęli wiek emerytalny, a są w dość 
dobrej kondycji. Chciałbym, żeby pani senator pod 
względem medycznym, fizjologicznym porównała 
pracę, wydajność pracy np. intelektualisty czy urzęd-
nika, czy choćby senatora oraz np. pracownika, który 
w wieku sześćdziesięciu kilku lat 8 godzin na budowie 
pracuje łopatą czy kilofem. Czy pani byłaby w stanie 
takie porównanie zrobić, powiedzieć, jakie względy 
medyczne mogą decydować, że jednak nie możemy 
wrzucać wszystkich do jednego worka, porównywać 
wszystkich osób w danym wieku, traktować ich w ten 
sam sposób?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.
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(senator A. Grabowski) tutaj parlamenty innych krajów Unii Europejskiej 
i zaprezentował im ten świetny wykład o szkodliwo-
ści wieku podeszłego? Mówię to jako osoba, która 
już się zbliża do tego wieku. No, jestem naprawdę 
zauroczony tym wystąpieniem i myślę, że wezmę je 
pod uwagę.

Drugie pytanie… Aha, panu senatorowi później 
zadam pytanie, za chwilę, jak już pani senator od-
powie.

Senator Bogusława Orzechowska:

No więc jeśli chodzi o szkodliwość wieku eme-
rytalnego, to zapewniam pana, że nie jest to wiek 
szkodliwy dla nikogo. I o to chodzi, żeby on nie 
był szkodliwy. Ja myślę, że nie zawsze musimy się 
kierować tylko danymi finansowymi, ekonomicz-
nymi. Czasami wypadałoby zadbać również o inne 
aspekty, czasami nie pieniądz jest najważniejszy. 
Są też inne wartości, które są od niego bardziej 
potrzebne.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku, czy mogę sprostować?
Pani Senator, może wyglądam na kogoś, kto ko-

jarzy się tylko z pieniędzmi, ale zapewniam panią, 
że nie jest to moja domena… (wesołość na sali) …
przynajmniej w sensie ich posiadania, bo w sensie 
wiedzy – tak. Chciałbym jeszcze raz to sprecyzować. 
Chodzi mi o to, że pozostała część Europy, nieza-
leżnie od pani poglądów – ja przecież nie mówiłem 
nic o pieniądzach – idzie w dokładnie odwrotnym 
kierunku niż my. No, chciałbym znać pani opinię na 
ten temat.

(Senator Władysław Komarnicki: „Głupi” Niemcy 
do siedemdziesiątego któregoś roku życia będą pra-
cować.)

Senator Bogusława Orzechowska:
Warunki pracy w niektórych krajach były tro-

szeczkę inne niż warunki pracy u nas. Ja dalej będę 
obstawała przy swoim. Jeśli chodzi o pieniądze, to 
myślę, że nie powinniśmy zaglądać sobie do kie-
szeni, bo czasami można się pomylić. To, że ktoś 
wygląda, jakby miał pieniądze, niekoniecznie musi 
oznaczać, że je ma. A jeśli chodzi o sprawę dbania 
o… Myślę, że my dbamy również o rodziny, o to, 
żeby miały one szansę utrzymania pewnej łączności 
intelektualnej z dziećmi, z wnukami. Rodziny wie-
lopokoleniowe przez wiele lat w Polsce były bardzo 
hołubione, a później ten przedłużony czas pracy 
niektórym rodzinom utrudniał kontakty. Ja myślę, 
że to jest bardzo ważne.

komisji. Jeżeli nie było to przedmiotem posiedzenia 
i nie było takich danych przez ministerstwo udostęp-
nianych czy podawanych do wiadomości senackiej 
komisji, to po prostu poproszę o tę odpowiedź pana 
ministra. Ale najpierw zapytam panią.

Czy jest znana liczba potencjalnych emerytów, 
którzy nie dożyli swojej emerytury na skutek zmian, 
czyli podwyższenia wieku emerytalnego? Czy taki-
mi danymi ministerstwo operowało? Bo senatorowie 
Platformy bardzo, że tak powiem, martwią się tym 
aspektem, że są odprowadzane składki na ZUS, praw-
da? Osoby odprowadzały składki, podniesiono wiek 
emerytalny i te osoby nie dożyły tego świadczenia 
emerytalnego, czyli de facto ich składki zostały roz-
dysponowane. Chciałbym się dowiedzieć, czy takie 
dane były podawane. A jeśli nie, to zapytam mini-
sterstwo.

Senator Bogusława Orzechowska:

Takie dane nie były akurat podawane.
(Senator Arkadiusz Grabowski: Dziękuję.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj. Proszę o pytanie.
(Senator Jan Rulewski: A ile plan Balcerowicza…)

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Pani Senator!
Wprawdzie chciałem zwrócić się tylko do pana 

senatora, ale po tym ciekawym… Nie, nie, to bę-
dzie pytanie do pani. Przepraszam, że tak pokazuję. 
Jako osoba zbliżająca się do tego wieku i do tych 
problemów, o których pani tak pięknie powiedziała, 
wspominając, że właściwie starszy człowiek już do 
niczego się nie nadaje, chciałbym panią o coś zapytać. 
Widzę, że pan minister Duda ma te dane w jednym 
paluszku, ale ja to muszę sprawdzać. Jak tak patrzę 
na mapę Europy, to widzę, że oprócz tak znaczących 
krajów, jak Estonia, Litwa, Białoruś, Mołdawia – ro-
zumiem, że teraz i my do nich dołączamy – wszyscy 
pozostali idą…

(Senator Władysław Komarnicki: …w odwrotnym 
kierunku.)

…w odwrotnym kierunku. Czy oni nie wiedzą 
tego, o czym tak pięknie pani tutaj powiedziała? No, 
należałoby chyba opatentować to, co państwo mówi-
cie, bo przecież ta Europa naprawdę idzie ku upadko-
wi. I chciałbym zapytać, co pani o tym sądzi. Czy to 
nie jest dobry pomysł, żeby polski parlament zaprosił 
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o kilka słów na ten temat, właśnie o tym, jak te kraje 
sobie radzą z problemami, o których mówił pan se-
nator Kogut.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Nim odpowiem, to może opowiem taką anegdotę. 

Zostałem zaproszony na spotkanie policjantów w ich 
święto i zapytałem o ich życzenia. Powiedzieli, że 
chcieliby, żeby ich emerytury były godniejsze i lep-
sze. Ja zapytałem, czy chcieliby, żeby te emerytury 
były takie jak w Niemczech. Odpowiedzieli: „O, o, 
właśnie! Chociaż takie”. I zapytałem ich, czy wiedzą, 
ile muszą pracować niemieccy policjanci. Powiedzieli, 
że nie. To ja ich poinformowałem: do sześćdziesiątego 
siódmego roku życia.

(Senator Władysław Komarnicki: A oni w trzy-
dziestym dziewiątym roku życia już są emerytami.)

To jest często odpowiedź na to, że narzekanie róż-
nych grup i naciski związków zawodowych… Nie te-
raz, tylko w latach osiemdziesiątych, PRL już nie miał 
wtedy nic do dania, to rozdawał przywileje, i z tego 
powodu jesteśmy świadkami takiego paradoksu, że 
mężczyzna, który pracował tak wiele lat, dostaje tak 
niską emeryturę i pyta: gdzie są moje pieniądze? 
Może one trafiły i trafiają do armii wcześniejszych 
emerytów. I dlatego nie ma pieniędzy w ZUS, mimo 
że sporo płaci każdy z nas. Warto o tym pamiętać, 
nie żeby komuś wypominać, że skorzystał ze swoich 
uprawnień, tylko żebyśmy wiedzieli, dlaczego tych 
pieniędzy tak dramatycznie brakuje. Platforma starała 
się w poczuciu odpowiedzialności to naprawić, naśla-
dując inne kraje. Ja też sobie troszeczkę żartowałem, 
mówiąc, że skoro my jesteśmy mądrzejsi od innych, 
to może warto to opatentować…

Niezależnie, Panie Marszałku – bo to są podobne 
pytania czy podobne zagadnienie – od racji, których 
trudno odmówić i panu, i pani senator Orzechowskiej, 
co do warunków pracy w przeszłości, my rozmawia-
my dzisiaj nie tyle o przeszłości, ile…

(Senator Leszek Czarnobaj: O przyszłości.)
…o przyszłości. Proszę zobaczyć, co obejmują 

te tabele. One obejmują lata naszych dzieci przede 
wszystkim. Owszem, mój rocznik miałby pracować 
do sześćdziesiątego siódmego roku życia, co nastąpi 
w roku 2020. Pierwszy rocznik, bo do tej pory nikt 
w Polsce nie musi do tego wieku i do tych lat praco-
wać. Więc to jest proces, który troszkę uwzględnia to, 
co mówił pan marszałek. Wchodzimy w to powoli, np. 
w przypadku kobiet aż do roku 2040, proszę państwa. 
Życzę wszystkim zdrowia i obyśmy z kimkolwiek 
z państwa spotkali się w roku 2040, żeby zweryfiko-

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Jeżeli pan senator pozwoli, to rozwinę ten wątek 
i poproszę państwa o przemyślenie tego, w jakich 
warunkach w Polsce pracowaliśmy w latach osiem-
dziesiątych czy nawet dziewięćdziesiątych, a w ja-
kich warunkach pracowali pracownicy w Niemczech, 
we Francji, w Wielkiej Brytanii. Proszę się nad tym 
zastanowić. To były zupełnie inne zakłady pracy, 
inne samochody, inne warunki. To ma znaczenie 
nawet po kilkudziesięciu latach – mówię bardzo, 
bardzo poważnie.

Szanowni Państwo, teraz…
(Senator Leszek Czarnobaj: Mam jeszcze pytanie 

do pana senatora.)
Aha, do pana senatora. Bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, zanim pan senator stanie przy 

mównicy, chciałbym powiedzieć dwa słowa. Ja 
oczywiście podzielam pana pogląd i jestem gorą-
cym zwolennikiem tej tezy, że Polacy zaczynają żyć 
w lepszych warunkach, i to nie tylko od 2015 r., ale 
od 15–20 lat.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Od 10 lat.)
No, niech będzie, że od 10 lat. Nie chcia-

łem, żeby to się pokrywało z rządami Platformy 
Obywatelskiej, ale akurat się pokryło. Panie 
Marszałku, chodzi mi o to, że ja tego nie kwestionu-
ję. I dlatego nie mówię o tym, że wysokość emery-
tur w Polsce ma być już dzisiaj, teraz, nagle taka jak 
w wysoko rozwiniętych krajach, bo ze względów, 
o których mówił chociażby pan marszałek, w pełni 
się z tym zgadzam i należy to uwzględniać… Ale 
ja pytałem o…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: O wiele krótszy 
tydzień pracy we Francji…)

Tak jest, wiele aspektów…
Ale przechodzę do pytania do pana senatora 

Augustyna.
Panie Senatorze, znając pana zaangażowanie w te-

mat, doświadczenie i wiedzę, wpatrując się również 
w to, co dotyczy działań podejmowanych w innych 
krajach europejskich, nie biorąc na razie pod uwagę 
tego, o czym tu z panem marszałkiem przed chwi-
lą rozmawialiśmy, ale… Tak jak pytał pan senator 
Kogut, doświadczony człowiek, związkowiec, który 
widział niejedno, z jednej, drugiej strony…

(Rozmowy na sali)
Ja chcę pana zapytać, jaka jest pana opinia na ten 

temat. Czy w tych innych krajach… To co, tam nie 
ma pilotów, pielęgniarek, lekarzy? Jak oni sobie ra-
dzą z problemem pilotów w wieku 65 lat? Może pan 
wie, jak oni tam sobie radzą? Czy może jest tak, że 
z innych krajów przyjeżdżają ci młodzi? Prosiłbym 
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(senator M. Augustyn) na przeszkodzie, żeby te funkcje pełnili starsi poli-
cjanci, a nie biegali za przestępcami w wieku 67 lat; 
nikt rozsądny takiego zadania im przecież nie da. Tak 
samo na lotniskach. Każdy z nas tam bywa i wie, że 
piloci to najmniej liczna grupa pracowników portów 
lotniczych, więc nie ma tu żadnych przeszkód, żeby te 
osoby pracowały na innych, bardzo odpowiedzialnych 
i dobrze płatnych stanowiskach.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Duda. Proszę.

Senator Jarosław Duda:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Zwracam się do pana senatora sprawozdawcy 

mniejszości, żeby to wybrzmiało. To pytanie się tutaj 
już pojawiało. Czy pan senator jako – zauważyliśmy 
to i wszyscy o tym wiedzą – pasjonat tych kwestii zna 
chociaż jeden kraj na świecie, już pomijam Europę, 
który planuje obniżyć wiek emerytalny? Bo, jeśli 
mogę kontynuować jeszcze przez chwilę, w takich 
krajach, które są dla nas synonimem bogactwa, sy-
nonimem spokoju, synonimem dobrego socjalu, bez-
piecznego życia – mam na myśli Stany Zjednoczone, 
Kanadę czy Niemcy – wszędzie planują, ze wszystkich 
prognoz wynika, że… W Stanach Zjednoczonych pla-
nują podnieść z 66 lat do 68, w Kanadzie – z 65 do 67, 
w Norwegii również planują podnieść, w Niemczech, 
jak mówi minister Schäuble, rozważają 71 lat albo 
nawet 73 lata.

(Senator Stanisław Kogut: Do 100.)
Czym zatem może być uzasadnione to, że ponad 

bezpieczeństwo… Dlaczego dzisiaj rozważa się wy-
łącznie taką propozycję, która – wiemy o tym – będzie 
groźna dla budżetu państwa?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, podczas posiedzenia komi-

sji zwracałem uwagę na to, że nikt tego nie robi… 
Prawdę mówiąc, z politycznego punktu widzenia, 
niezależnie od obietnic wyborczych, ci, którzy zro-
bili trudną reformę, są po objęciu władzy doceniani 
przez następców za to, że oni już nie muszą tego ro-
bić. My zdawaliśmy sobie sprawę z tego, jak wysoką 
cenę najprawdopodobniej przyjdzie nam zapłacić. 
Pamiętam dyskusję tutaj – nic nas nie przynagla-
ło, nic dramatycznego się nie działo, żeby to zrobić. 
Jeżeli cokolwiek braliśmy pod uwagę, to przyszłość 

wać, jak to jest, że kobieta w Polsce pracuje do sześć-
dziesiątego siódmego roku życia. To będzie kwestia 
zupełnie innej generacji, która pracuje już w innych 
warunkach, w lepszych warunkach. Wydaje mi się, 
że… Patrzmy w przyszłość w tej sprawie, projektujmy 
na przyszłość i uczmy się od tych, którzy w te pro-
blemy demograficzne weszli wcześniej niż my. To, co 
pan senator cytował, wymieniając te kraje, pokazuje, 
że ci, którzy do grona państw Unii Europejskiej do-
łączyli później, jeszcze pewnych spraw nie załatwili, 
co nie oznacza, że za chwilę nie będą tego robić i nie 
będą do tego zmuszeni tak jak wszyscy.

Proszę państwa, nikt tutaj nie mówi o rozdawaniu 
cukierków, bonusów, tylko zastanawiamy się poważ-
nie nad tym, jaka powinna być emerytura człowieka, 
który przechodzi na emeryturę w roku 2030. Czy ona 
ma wynosić dla kobiety średnio 3 tysiące 250 zł, czy 
tylko 2 tysiące 275 brutto, czyli o prawie 1 tysiąc zł 
mniej, tj. o prawie 25% mniej. W tym czasie zapewne 
i ceny będą inne, i koszty będą inne, więc ta średnia 
emerytura powinna za tym wszystkim nadążać, a jak 
będzie mniejsza, to na pewno będzie nas wpędzała 
w biedę.

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

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Ja tylko chciałbym prosić… Pan senator sprawoz-

dawca mniejszości rozpoczął wątek i później tak, że 
tak powiem, poszedł po szerokości, że nie odpowie-
dział na moje pytanie, więc chciałbym jeszcze raz…

(Senator Mieczysław Augustyn: Przepraszam.)
…jeszcze raz zapytać pana senatora: Panie 

Senatorze, czy pan senator wie o tym, jak w tych 
krajach, które wymieniłem jako pewien przykład, 
radzą sobie z problemem 67-letniego pilota itd.? Czy 
pan może…

(Senator Stanisław Kogut: Ale nie wie.)

Senator Mieczysław Augustyn:
To jest to, co, Panie Senatorze, wskazywałem jako 

mankament tego rozwiązania. Są naprawdę duże rzą-
dowe programy, które pozwalają starszym osobom 
odnaleźć się na rynku pracy, często w tych samych 
dziedzinach, , w tych samych firmach, w których 
pracowali, ale na innych stanowiskach. Wracam do 
policjantów – przecież w Policji prawie połowę sta-
nowią cywilni pracownicy wspierający i nic nie stoi 
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(senator M. Augustyn) (Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Do wyczerpania 
pytań.)

Dziękuję bardzo.
Pani Senator, czy zechciałaby pani podzielić się 

z Wysoką Izbą… scharakteryzować te głosy, te wy-
powiedzi, które padły ze strony zaproszonych go-
ści? Myślę tutaj głównie o głosie przedstawicielki 
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność”. Czego on dotyczył i jakie są oczeki-
wania środowiska związkowego w tym zakresie? To 
po pierwsze.

A po drugie prosiłbym, żeby pani senator łaskawie 
scharakteryzowała też dążenia i oczekiwania środo-
wiska prokuratorsko-sędziowskiego, które pojawiały 
się na posiedzeniu naszej komisji. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Bogusława Orzechowska:
Jeśli chodzi o głos przedstawicielki NSZZ 

„Solidarność”, to ta pani mówiła, że ona reprezen-
tuje Solidarność, ale również i inne związki, i była 
zainteresowana kwestią wieku emerytalnego plus 
uwzględnienia czasu składkowego. Twierdziła, że 
osoby, które przepracowały odpowiednią liczbę lat 
i mają odpowiedni okres składkowy, chciałyby po 
prostu wcześniej przejść na emeryturę. Ta sprawa była 
omawiana. Jednak ze względu na koszty – dlatego 
że wspomniane rozwiązanie znacznie zwiększyłoby 
koszt przejścia na emeryturę – w tej chwili nie jest 
uwzględniana. Jeżeli się poprawi… Nie było powie-
dziane, że to w ogóle nie będzie uwzględniane. Tak 
więc myślę, że to jest sprawa, którą powinniśmy się 
w przyszłości zajmować. I jeżeli tylko będzie taka 
szansa, żeby zadbać o wiek emerytalny w zależno-
ści od czasu składkowego, o możliwość przejścia na 
emeryturę w zależności od czasu składkowego… 
Niemniej jednak jest to dla nas kwestia przyszłości.

Jakie było drugie pytanie?
(Senator Jarosław Duda: Czego domagało się śro-

dowisko sędziowsko-prokuratorskie? Żeby Wysoka 
Izba wiedziała, jakie tam są oczekiwania.)

Domagało się tego, żeby były takie same warunki 
przejścia, jak w pozostałych grupach zawodowych. 
Dlatego że tu było powiedziane, że i sędziowie, i pro-
kuratorzy, niezależnie od płci, będą przechodzić na 
emeryturę w sześćdziesiątym piątym roku życia. 
I było też powiedziane, że to będzie uwzględnione 
w przyszłości. Na razie nie planowano żadnych zmian 
i jest jednolity wiek przejścia na emeryturę w wieku 
65 lat dla kobiet i dla mężczyzn, co i tak jest cofnię-
ciem o 2 lata wieku przejścia na emeryturę z wcze-
śniejszej ustawy.

naszych dzieci, przyszłość naszych wnuków i na-
sze szanse na dobrą starość. I inne kraje biorą takie 
kwestie pod uwagę. A my w tym momencie robimy 
krok do tyłu, tylko dlatego, że takie były obietnice. 
Niejedną obietnicę Prawo i Sprawiedliwość złożyło 
i jej nie dotrzymało. I nic by się nie stało, gdybyśmy 
w tak poważnej sprawie przynajmniej chcieli dać 
sobie czas na namysł, na zastanowienie, na długą 
dyskusję i otwarcie powiedzieli, tak jak się robi w re-
ferendach… Pan prezydent tutaj proponował, żeby 
objąć tę kwestię referendum. Ja byłbym bardzo za, 
choć wtedy głosowałem przeciw… Tylko że wtedy 
to było w pakiecie. To było w pakiecie bardzo wie-
lu, moim zdaniem, często zupełnie niepotrzebnych 
pytań. Gdyby było tylko to pytanie i gdyby było ono 
postawione rzetelnie… Kto chce, niech sprawdzi, 
co mówiłem tutaj wobec pani minister Sadurskiej. 
Gdyby pytanie było takie: czy zgadzasz się na to, żeby 
przechodzić na wcześniejsze emerytury, wiedząc, 
że w roku 2060 emerytura kobiety będzie o 3 tysią-
ce zł niższa, a w roku 2030 – o 1126 zł itd., i to samo 
w odniesieniu do mężczyzn, to byłbym za. Rzetelne 
pytanie. I niech Polacy odpowiedzą. Ale teraz pań-
stwo tego nie proponujecie. Szkoda.

(Senator Stanisław Kogut: Ale proponowaliśmy…)
Tak, Panie Senatorze. Ale gdyby to było jedyne py-

tanie, byłaby inna sprawa. Oczywiście, pamięta pan…
(Senator Stanisław Kogut: Ale dziękuję, Panie 

Senatorze.)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Czy pan sena-

tor…)
Tak że bardzo jestem zdziwiony tym ruchem, 

Panie Ministrze, bo jest on, moim zdaniem, wyjąt-
kiem. Ponieważ nie jest tak, że nie wiadomo, skąd 
biorą się pieniądze…

(Senator Leszek Czarnobaj: Z bankomatu.)
…które są przynoszone do naszych emerytów 

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, tak punk-
tualnie, tak precyzyjnie jak w Polsce. To są tylko 
nasze pieniądze – tych, którzy pracują – i te, które 
pożyczamy.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
To wszystko?
Proszę.

Senator Jarosław Duda:
Ja mam teraz pytanie do pani senator sprawoz-

dawczyni. Można, Panie Marszałku?
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Tak, tak. 

Oczywiście.)
Dziękuję bardzo.
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dy: Niemcy, Francja, Włochy. Czy ten stosunek jest 
w nich podobny? Czy państwo na posiedzeniu komisji 
na ten temat rozmawialiście? Dziękuję.

(Senator Mieczysław Augustyn: Dla kobiet i męż-
czyzn.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Senator Bogusława Orzechowska:

Było to omawiane, ale powiem szczerze, że nie 
pamiętam tego w tej chwili. I nie był podawany 
w procentach stosunek emerytów do pracowników 
w innych krajach.

Myślę, że my w tej ustawie mówimy o Polsce, 
o Polakach, o naszych emerytach. I to, że w innych 
krajach są inne lata przejścia na emeryturę, nie daje 
nam stuprocentowej pewności, że my powinniśmy tak 
samo postępować. Wprowadzaliśmy zmiany w szkol-
nictwie, posługując się wzorcem krajów zachodnich, 
które już wcześniej miały problemy ze swoimi dzieć-
mi, z młodzieżą. U nas się okazało, że te zmiany, któ-
re były wprowadzone, wcale nie wyszły korzystnie. 
Dlatego ja nie sądzę, że my mamy obowiązek posługi-
wania się wzorcami krajów zachodnich. My jesteśmy 
Polakami i o naszych obywateli mamy walczyć.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Kogut. Proszę.

Senator Stanisław Kogut:
Ja mam pytania do pani senator Orzechowskiej, 

a także do senatora Augustyna.
Czy prawdą jest, że z tej ustawy wynika, że to jest 

dobrowolność i nawet jak ktoś osiągnie wiek emery-
talny, może dalej pracować? Czy prawdą też jest, że 
na posiedzeniu komisji pan minister jasno powiedział, 
że jeśli chodzi o prokuratorów i sędziów, to jest Rada 
Dialogu Społecznego? Zresztą ja sam powiedziałem, 
że wprowadzi się ten punkt dotyczący wieku eme-
rytalnego pod obrady Rady Dialogu Społecznego, 
a pani sędzia i pani prokurator podjęły te działania.

I pierwsze pytanie do pana senatora Augustyna. 
Czy prawdą jest, że za waszych rządów, kiedy była tu 
ustawa o wieku emerytalnym, nie zostali wpuszczeni 
przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum, 
którzy zebrali 2 miliony podpisów? Czy prawdą jest 
to, że… Państwo Drodzy – bo tu pytają panowie sena-
torowie, ale amnezja nie może nikogo brać – dlaczego 
pracownicy byli zatrudniani na umowy śmieciowe? 
Czy to miało wpływ na emerytury? Dlaczego dopiero 

Senator Jarosław Duda:

Przepraszam, już ostatnie pytanie, Panie 
Marszałku.

A co proponował wiceminister sprawiedliwości 
w tym zakresie? Gdyby pani mogła przypomnieć… 
Mówił, że coś się będzie działo nie w kwestii tej usta-
wy, tylko obok, czyli…

Senator Bogusława Orzechowska:
Proponował, że on wprowadzi ustawę, która bę-

dzie procedowana w najbliższym czasie.
(Senator Jarosław Duda: Ale dotyczącą tej kwe-

stii?)
Tak, tej kwestii.
(Senator Jarosław Duda: Dobrze. I będzie można 

to zrobić poza tą ustawą matką, o której rozmawia-
my?)

(Senator Leszek Czarnobaj: Będzie można…)
To nie było omawiane.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Po kolei.
(Senator Stanisław Kogut: Ja…)
Panie Senatorze, za chwilę. Jest pan w kolejce.
(Senator Stanisław Kogut: Drugi raz pada nazwi-

sko…)
(Senator Jarosław Duda: Dziękuję bardzo, Panie 

Marszałku.)
Dziękuję bardzo.
W kolejności mam zapisanych senatorów: pan 

senator Florek, pan senator Kogut, pan senator 
Kamiński.

Pan senator Florek. Proszę o pytanie.

Senator Piotr Florek:
To w takim razie ja już może zadam ostatnie py-

tanie. Chciałbym powiedzieć, że pewnie wszyscy 
Polacy, gdyby zrobić referendum, tak jak pan mar-
szałek mówił, by chcieli, żeby jak najkrócej praco-
wać i jak największą emeryturę otrzymywać. Jeżeli 
chodzi o kraje OECD i kraje europejskie, to wszyscy 
idą w odwrotnym kierunku. I chciałbym jakieś dane 
uzyskać. 

Czy państwo na posiedzeniu komisji mieliście 
takie dane, które by pokazywały, jaka jest aktual-
nie sytuacja, jeżeli chodzi o stosunek emerytów… 
Może inaczej: ile osób w Polsce aktualnie przeby-
wa na emeryturze i jaki to jest procent w stosunku 
do osób, które są w wieku produkcyjnym? Jak to 
wygląda w Polsce – tylu jest emerytów, a tyle osób 
w wieku produkcyjnym – a jak to wygląda w innych 
krajach europejskich? No, nie wiem, jakieś przykła-
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(senator S. Kogut) (Senator Stanisław Kogut: Nie, nie.)
Okej, to ja już do tego nie wracam.
A gdy idzie o tzw. umowy śmieciowe…
(Senator Stanisław Kogut: Ale czy Solidarność 

i OPZZ były wpuszczone na salę?)
O ile pamiętam, nie. Ale też prosiłbym, żeby ewen-

tualnie wypowiedział się w tej kwestii pan marsza-
łek Borusewicz. Bo o ile pamiętam, to domagano 
się możliwości zabrania głosu, tak jak w Sejmie, 
przez przedstawicieli tych gremiów. I o to szedł spór. 
W Senacie nie ma, nie było i chyba na razie nie bę-
dzie zgodnie z regulaminem takiej możliwości. Tak 
więc nie tylko chodziło o bierną obecność, ale też 
o to, żeby móc przedstawić swoje stanowisko. Na to 
pan marszałek się nie zgodził, bo zabrania mu tego 
regulamin. I do dzisiaj tak jest. Nigdy nie mieliśmy, 
poza wyznaczonymi osobami, szansy, żeby ktokol-
wiek z naszych gości z tamtych miejsc czy z tych 
wchodził… Chyba że był jakiś moment uroczysty 
wręczenia czegoś i wtedy pan marszałek dopuszczał 
do głosu. A więc tak to wygląda. Na pewno nigdy nie 
dotyczyło to rozpatrywanych ustaw. Żaden partner 
społeczny. Tak ja pamiętam tamtą sprawę. Bo nie 
chodziło tylko o obecność.

(Senator Stanisław Kogut: Śmieciówki, śmieciów-
ki, umowy śmieciowe.)

Gdy idzie o umowy śmieciowe… Walkę z tym 
zjawiskiem, które rozprzestrzeniło się w całej Europie 
po 2008 r., kiedy firmy próbowały wyjść z kryzysu, 
rozpoczęły już Platforma i PSL, dokończyło, posta-
wiło kropkę nad „i” Prawo i Sprawiedliwość.

(Głos z sali: Nieprawda. Nieprawda.)
I bardzo dobrze.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Adam 
Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Andrzej Kamiński.
(Senator Stanisław Kogut: Proszę mnie zapisać. 

Nieprawda.)

Senator Andrzej Kamiński:
Panie Marszałku, ja mam pytanie do pana sena-

tora Augustyna. Ja cały czas przysłuchiwałem się tej 
dyskusji i argumentom, których państwo używaliście, 
i odniosłem takie wrażenie, że najlepszą sytuacją dla 
emerytów i osób starszych jest utrzymanie wieku 
emerytalnego 67 lat albo nawet podwyższenie. To 
oczywiście nie jest jedyny argument, ale jeden z waż-
nych argumentów tutaj przedstawianych. A więc takie 
krótkie 3 pytania do pana senatora na zakończenie.

Czy pan senator uważa, że wydłużenie wieku 
emerytalnego jest jedynym sposobem, aby utrzymać 

rząd Prawa i Sprawiedliwości – czy to jest prawdą – 
podjął kwestię umowy o pracę?

I następna sprawa. Bo pytają, bo senator, padało 
moje nazwisko… Panie Senatorze, trzeba się przy-
gotować. Faktycznie w innych krajach świata też tak 
jest, ale niektóre grupy zawodowe mają przelicznik. 
Np. maszynista za 12 miesięcy ma przelicznik 14 
miesięcy i czasem odchodzi na emeryturę w bardzo 
młodym wieku. Naprawdę w świetle tej ustawy nikt 
w Polsce nikomu nie broni, żeby pracował nawet do 
100 lat. Bo wiek emerytalny to jest prawo nabyte i de-
cyduje pracownik. Powie, że nie odchodzi i nigdzie 
nie odejdzie. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Bogusława Orzechowska:
To znaczy, ja odpowiadam na 2 pierwsze pyta-

nia…
(Senator Stanisław Kogut: Swoje.)
…które były do mnie.
Oczywiście, że jest dobrowolność – bo to jest moż-

liwość przejścia na emeryturę, a nie nakaz przejścia 
na emeryturę w danym wieku.

A Rada Dialogu Społecznego będzie pracowała 
nad emeryturami dla sędziów i prokuratorów, żeby 
je zróżnicować dla kobiet i dla mężczyzn. To też było 
omawiane.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, co do pierwszej kwestii to już 

odpowiadałem, ale oczywiście powtórzę za panią 
senator: to jest dobrowolność. Z tym że pamiętajmy…

(Senator Stanisław Kogut: Ja nie pytałem teraz 
o to. Ja pytałem o to, czy byli wpuszczeni. Bo ja za-
dałem pytanie…)

Zaraz odpowiem, to było drugie pytanie.
A więc jest dobrowolność, z tym że trzeba się 

też przy ocenie tego zjawiska liczyć z preferencjami 
Polaków.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Ale, Panie 
Senatorze, to było pytanie do pani senator, nie do 
pana.)

Pan senator zaczął od tego, że ma pytanie do jed-
nego i drugiego, więc…
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(senator A. Kamiński) pana, że zgodnie z wyliczeniami rządowymi ta sytu-
acja, która relatywnie – zaznaczam: nie w pieniądzu 
bezwzględnym, ale relatywnie, procentowo – zaczęła 
się poprawiać po wprowadzeniu zmian, będzie się 
na nowo pogarszać. Czy aż do takiego momentu, że 
zacznie brakować pieniędzy na emerytury? Mam 
nadzieję, że nie.

(Senator Andrzej Kamiński: Czyli kosztem osób, 
mężczyzn powyżej 65 lat czy kobiet powyżej 60 lat.)

Panie Senatorze, osoby pracujące odkładają nie 
na cudzą, tylko na własną emeryturę, więc o jakim 
koszcie mówimy?

I trzecie pytanie?
(Senator Andrzej Kamiński: Trzecie pytanie, jeżeli 

mogę przypomnieć… Chodziło o to, że utrzymanie 
tego wieku na poziomie 67 lat, powoduje, że wie-
le osób musi pracować powyżej swoich możliwości 
zdrowotnych czy produktywności. Jednak tak jest…)

Bardzo trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. 
Jeszcze raz powtarzam, że jeżeli ktoś nie może pra-
cować, ma możliwość przejścia na rentę.

(Senator Andrzej Kamiński: To jest inna sprawa.)
Nie. To jest to samo.
(Senator Andrzej Kamiński: Jeżeli wiek był okre-

ślony na poziomie 60 lat czy 65 lat, a osoby zostały 
przymuszone do pracy do wieku 67 lat… no to w tym 
momencie one mogły już być na emeryturze, bo aku-
rat nie uzyskały np. decyzji o rencie…)

Panie Senatorze, to mógłbym powiedzieć tak. 
Niejeden człowiek w Polsce czuje się przymuszony, 
żeby rano wstać i iść pracować, wie pan?

(Senator Andrzej Kamiński: Nie chodzi o to, że-
byśmy kogoś przymuszali. Wybór jest…)

No, czy to dotyczy osób… Ale Panie Senatorze…
(Senator Andrzej Kamiński: My proponujemy wy-

bór.)
Okej. Ja rozumiem intencje, tylko zażartowałem, 

że to jest bardzo trudne do uchwycenia. Dlatego też 
powiedziałem, że lepiej stawiajmy jakieś granice 
mierzalne, czy ten wysiłek, czy ta trudność jest su-
biektywna, czy też jest obiektywna. Jeżeli jest su-
biektywna, to trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. 
Jeżeli jest obiektywna, no to odpowiadam: jeśli to 
jest niezdolność do pracy, to trzeba się starać o rentę.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Kogut. Tak?

Senator Stanisław Kogut:
Tak. Chciałbym sprostować, bo pan senator 

Augustyn wszystko bierze… mówi, jakie to były 
osiągnięcia PO-PSL. Panie Senatorze, to wyście pro-
mowali umowy śmieciowe. Dlatego nowelizowany 

pracownika dłużej na rynku pracy? Z tym wiąże się 
też większa emerytura. Czy to jest jedyny warunek?

Drugie pytanie. Nawiążę troszkę do historii: czy 
decyzja o podwyższeniu wieku emerytalnego nie 
była jedynie swoistą próbą maskowania problemów 
związanych z Funduszem Ubezpieczeń Społecznych 
i wypłatą emerytur?

I trzecie pytanie, które tutaj się często powtarzało, 
ale chciałbym jeszcze raz od pana usłyszeć odpo-
wiedź. Czy utrzymanie wieku emerytalnego na po-
ziomie 67 lat nie powoduje, że wiele osób musi jednak 
pracować powyżej swoich możliwości zdrowotnych 
oraz produktywności? Bardzo proszę o odpowiedź.

Senator Mieczysław Augustyn:
Co do pierwszej kwestii powiem, że są różne mo-

dele. Są różne modele, nawet takie, że się w ogóle nie 
wyznacza górnej granicy wieku, tylko jest bardzo 
silne sprzężenie liczby lat pracy z wypłatą emery-
tury. W niektórych krajach to działa. W Polsce uza-
sadniono to tym, że jest silne pragnienie – państwo 
zawdzięczacie m.in. swój sukces wyborczy temu, że 
na to pragnienie odpowiedzieliście – ażeby w mia-
rę możliwości wcześniej przechodzić na emeryturę. 
W związku z tym, idąc śladem większości krajów, 
których tutaj nazwy były wymienione – nie tylko 
Polska, nie jedyna Polska zdecydowała się na taki 
ruch – żeby na rynku pracy utrzymać jak najwięcej 
osób, ponieważ zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że 
w tej perspektywie, której dotyczą zmiany emerytal-
ne, z roku na rok będzie nam ubywać ludzi na rynku 
pracy… Gdyby pan senator chciał się dowiedzieć, 
jakież to gigantyczne inwestycje spowodowały, że 
w Polsce ostatnio, pod koniec naszych rządów, tak 
zmalało bezrobocie i maleje za waszych rządów, to 
odpowiedź jest jedna. Nic takiego się nie wydarzy-
ło, tylko na rynku pracy ubyło młodych ludzi i inni, 
jeszcze nie seniorzy, z tego rynku już mogli odejść. 
Sytuacja na rynku pracy zatem się poprawia i utrzy-
manie zatrudnienia byłoby bardzo korzystne. Gdyby 
większość emerytów, tak jak deklaruje, zdecydowała 
się, mimo niższych emerytur, odejść z rynku pracy, 
mogłoby to oznaczać zawał, prawdziwy zawał na 
rynku pracy.

Drugie pytanie dotyczyło… Bo nie notowałem…
(Senator Andrzej Kamiński: Drugie pytanie do-

tyczyło tego, czy ta decyzja o podwyższeniu wie-
ku emerytalnego nie była związana z problemami 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i z problemami 
z wypłatą emerytur.)

Nie było nigdy problemu wypłat emerytur, ale rze-
czywiście ta decyzja związana była z trudną sytuacją 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. I zapewniam 
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(senator S. Kogut) czy to dobrze, czy to źle. Trochę żal, zwłaszcza nam, 
mężczyznom, ale co zrobić.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Pan senator Czerwiński.
Będziemy może grupować po kilka pytań.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam pytanie do przedstawiciela obu wniosków 

mniejszości. Tak się złożyło, że pan senator Augustyn 
wziął na siebie ciężar przedstawienia obu, ale sprzecz-
nych według mnie wniosków mniejszości, dlatego 
chciałbym nieco to podrążyć.

Panie Senatorze, w argumentacji jednego z tych 
wniosków – pan tę argumentację często powtarzał 
w odpowiedzi na różne pytania – pojawia się tro-
ska o to, żeby, nazwijmy to skrótowo i kolokwial-
nie, nie zawalił się nam system emerytalny wskutek 
tych zmian, które są proponowane w ustawie, czyli 
konkretnie, jak zakładam, sztywno określonej, jeśli 
chodzi o wiek, możliwości przejścia na emeryturę. 

Z kolei macie też państwo wniosek – i pan jest 
reprezentantem tego wniosku – w którym możliwość 
przejścia na emeryturę uzależniacie od spełnienia 
kryteriów stażowych. I teraz, o ile z grubsza można 
określić, jaka by była możliwa maksymalna liczba 
osób, które mogłyby przejść na emeryturę po zmianie 
przepisów, czyli po przywróceniu tego wcześniej-
szego wieku emerytalnego, 60 i 65 lat, o tyle według 
mnie bardzo trudne jest do zrobienia… Ale być może 
pan zna takie dane, więc prosiłbym o ich przytocze-
nie. A więc niemożliwe jest do określenia, jak duża 
jest czy też jaka jest maksymalna liczba osób, które 
by miały możliwość przejścia na emeryturę po speł-
nieniu warunków stażowych. Potencjalnie ta liczba 
jest większa, czyli wprowadzenie państwa wniosku 
potencjalnie może bardziej uderzyć w ten tak przez 
pana chroniony system emerytalny, niż zrobiłyby to 
przepisy, które są wprowadzane w ustawie matce… 
To znaczy nie w ustawie matce, tylko w ustawie zmie-
nianej. Proszę mi wytłumaczyć tę sprzeczność.

Panie Senatorze, niech pan nie ucieka! Tam jest 
mównica.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Nie, pan senator nie ucieka…
(Senator Mieczysław Augustyn: Proszę się nie 

obawiać.)
Ja powiedziałem, że zbiorę kilka pytań. Mamy 

wprawdzie dużo czasu – dzisiaj mamy obrady do 
godziny 23.00, jutro też do 23.00, w przyszłym ty-

był kodeks pracy, jeśli dobrze pamiętam, kilkana-
ście razy… był nowelizowany po to, żeby faktycznie 
zmniejszać rolę pracownika. I naprawdę trzeba od-
powiadać skromnie, a nie… Pan promuje to, co się 
przedtem działo.

Ja na posiedzeniu komisji, kiedy pan zarzucał, 
że nie będzie pieniędzy, powiedziałem: trzeba było 
uszczelnić system, trzeba było… Wierzę, że pan mi-
nister Ziobro skończy z aferami Amber Gold, ha-
zardową, skończy z aferami węglowymi. I pieniądze 
będą. Będzie VAT z drutu, z innych rzeczy… No, 
można tysiące argumentów podawać. Teraz się każ-
dy wybiela, a przecież, Panowie, ja pamiętam, co 
się działo z kodeksem pracy. Występowałem… Nic 
nie było, ino nowelizacja, nowelizacja, bo wszystkie 
firmy padną. Firmy się miały super, a pracownik był 
rzeczą. Naprawdę protestuję, boście nic nie zrobili, 
żeby zlikwidować umowy śmieciowe. Umowy śmie-
ciowe zlikwidował ten rząd. Ten rząd. Już w to nie 
wchodźmy, bo jak będziemy tak dyskutować, to ta 
dyskusja będzie trwała w nieskończoność. Ludzie 
naprawdę oczekują na to, żeby obniżyć im wiek eme-
rytalny. Mógłbym zadać pewne pytanie, bo przecież 
pan zajmuje się opieką społeczną: a instytucja babci 
to w jaki cudowny sposób znikła? Bo znikła. No, 
podniosło się wiek emerytalny, w związku z tym nie 
ma instytucji babci. Tak jak mówiłem, musiałem to 
sprostować, bo pamiętam nowelizacje kodeksu pracy. 
Dziękuję.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, ale akurat między nami nie ma 

różnicy. Mówiłem, że w obliczu kryzysu zmieniono 
prawo tak, ażeby łatwiej było przechodzić na ela-
styczne formy zatrudnienia. Argumentowano w ten 
sposób, że lepiej mieć gorszą rzeczywiście, mniej 
chronioną pracę, niż żadną. Bezrobocie wtedy było 
bardzo wysokie, a bardzo niski wzrost… Potem 
trzeba było się z tego wycofać, bo to było źródłem 
wielu patologii, krzywdzących ludzi – pełna zgoda. 
Myśmy zaczęli ten proces, a państwo go dokończy-
liście. Mówiłem o tym. A więc między nami nie ma 
różnicy w ocenie. Jednak, Panie Senatorze, wydaje 
mi się, że powinniśmy też pamiętać, że ta ustawa do-
tyczyła przede wszystkim przyszłości. Sugerowanie, 
że to z powodu tego, że dzisiaj, po wdrożeniu tych 
zmian, ktoś pracuje o pół roku dłużej czy o kwartał 
dłużej, a w związku z tym przestał chcieć pełnić rolę 
babci i dziadka, jest naprawdę nadużyciem. Raczej 
jest tak, jak pani senator mówiła – czy chcemy, czy 
nie, nasze rodziny po prostu się zmieniają, młodzi 
myślą inaczej, przede wszystkim kobiety myślą dzi-
siaj inaczej. Każdy z nas może sobie odpowiedzieć, 
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(wicemarszałek A. Bielan) zasada, że po 25 latach pracy… A więc takie powo-
ływanie się na inne kraje…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
przypominam o jednominutowym limicie na zada-
wanie pytań.)

To drugiego pytania nie zadam. Dziękuję.

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

Senator Marian Poślednik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie do sprawozdawcy mniejszości. 

Czy analizowano problem związany z relacją: procent 
zatrudnionych w wieku produkcyjnym a wskaźnik 
bezrobocia? To zjawisko jest badane i analitycy ba-
dający je w krajach wysoko rozwiniętych wyraźnie 
widzą korelację między wzrostem liczby zatrud-
nionych w wieku produkcyjnym a spadającą liczbą 
bezrobotnych. Pozornie – bo tak się wydaje – jest to 
sprzeczność, ale myślę, że jest to bardzo logiczne, bo 
im więcej jest pracujących, tym więcej jest bogactwa, 
a jak jest więcej bogactwa, to można uruchomić to 
bogactwo dla tych, którzy po prostu mogą pracować, 
a są niepracujący. Czy badano to zjawisko… Czy była 
dyskusja na temat tego, że po wprowadzeniu wyższe-
go wieku emerytalnego następuje spadek bezrobocia? 
Wyraźnie to obserwujemy. Oczywiście zapewne to 
jest niejedyny taki element, ale czy nie wydaje się… 
Czy nie analizowano tego, że wpływ – także w Polsce 
– podniesienia wieku emerytalnego na spadek liczby 
bezrobotnych jest pozytywny? Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Są jeszcze pytania? Są jeszcze jakieś zgłoszenia.
(Senator Mieczysław Augustyn: Mogę, Panie 

Marszałku?)
Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, odpowiem tak: poprawka pana 

senatora Rulewskiego, którą razem z panem senato-
rem Dudą poparliśmy, by znalazła ona swoje miej-
sce w gronie możliwości do rozpatrzenia, nie była 
uzbrojona w szczegółowe wyliczenia. Jakkolwiek pan 
senator argumentował ją tym – mówię to, skoro pan 
już chce rozmawiać – że jest to wyjście w odniesie-
niu do tego, co proponował pan prezydent. I to było 
podnoszone. A więc nie wiem, na ile – tak dokładnie, 
w liczbach – poprawka pana Rulewskiego czy pro-
pozycje pana prezydenta zmierzają do rozszczelnie-

godniu też będą obrady – ale mimo wszystko będę te 
pytania komasował.

(Senator Jerzy Czerwiński: Rozumiem. Czy jasno 
wyraziłem swoją myśl?)

(Senator Mieczysław Augustyn: Tak.)
(Senator Jerzy Czerwiński: Chodzi o sprzeczność 

pomiędzy 2 wnioskami: jednym chroni pan system 
emerytalny, a drugim umożliwia pan jego rozpręże-
nie. To rozprężenie może być większe w skutkach niż 
to związane z tym, co proponujemy czy właściwie 
co proponuje komisja tutaj. Proszę to wytłumaczyć.)

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Mróz.

Senator Krzysztof Mróz:
Ja mam 2 pytania do pana senatora Augustyna. 
Pierwsze pytanie. Pan mówił o tym, że wiek eme-

rytalny w różnych krajach jest wydłużany. Panie 
Senatorze, a czy pan wie, jak wygląda wydłużanie 
wieku emerytalnego – teraz jesteśmy w trakcie tego 
procesu – np. w Niemczech? Tam też jest, że 67 lat… 
Jeżeli się nie mylę, to ten wiek zacznie tam obowią-
zywać od roku 2040. Jak państwo wprowadzaliście 
u nas wydłużenie wieku emerytalnego, to ten me-
chanizm – to wydłużanie o miesiąc co kwartał itp. 
– zaczął obowiązywać de facto od momentu uchwa-
lenia ustawy i ludzie zostali zaskoczeni. Natomiast 
w Niemczech ta perspektywa wydłużania wieku eme-
rytalnego, dochodzenia do tych 67 lat… Ona tam 
chyba wynosiła 30 lat, a u nas to było: myk, myk i już. 
I tak np. moja mama musiała, że tak powiem, gonić 
ten wiek emerytalny, mając za sobą wiele, wiele lat 
pracy. Tak się nie zaskakuje ludzi, Panie Senatorze. 
Wyście to przegłosowali. Dzisiaj pan się powołuje 
na to, że w różnych krajach Unii Europejskiej wiek 
emerytalny jest podnoszony, ale trzeba powiedzieć, że 
nigdzie nie zrobiono tego w sposób… Chodzi o kraje 
zachodniej Europy. Nie wiem, jak było np. w Rumunii 
itd. W rozwiniętych krajach Europy Zachodniej ow-
szem, podwyższa się wiek emerytalny, ale robi się to 
bardzo, bardzo stopniowo. Dzięki temu można po-
wiedzieć, że tych, którzy już rozpoczęli aktywność 
zawodową, ta podwyżka wieku emerytalnego nie 
dotknie albo dotknie ich marginalnie. Natomiast u nas 
ludziom, którzy mieli po trzydzieści parę lat pracy, 
nagle ten wiek emerytalny wydłużono. Trzeba było 
zastosować taką metodę, Panie Senatorze, żeby ci, 
którzy rozpoczęli aktywność zawodową, przeszli na 
emeryturę na tych starych zasadach, ewentualnie na 
nowych. Tak zrobiliście choćby w przypadku służb 
mundurowych – wiek emerytalny po 15 latach pracy 
dla tych, którzy pracują, zachowaliście, a tych no-
wych, którzy dopiero wchodzą do służby, obowiązuje 
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(senator M. Augustyn) ustawy, aż do roku 2040 w przypadku kobiet i do 
2020 r. w przypadku mężczyzn, ale też pamiętajmy, 
że tutaj ta zmiana nie jest tak duża jak w przypad-
ku kobiet. W przypadku mężczyzn chodzi jedynie 
o 2 lata, w przypadku kobiet o 7 lat, dlatego to jest 
rozłożone na zdecydowanie dłuższy czas. Także bie-
rzemy pod uwagę to, o czym mówiła pani senator 
Orzechowska, że przemiany kulturowe nie dzieją się 
z dnia na dzień i nie ma tutaj potrzeby dokonywania 
jakichś gwałtownych ruchów. Po prostu trzeba za 
nimi nadążać.

A odpowiadając na pytanie pana senatora 
Poślednika, chciałbym powiedzieć, że ta zależność 
między wiekiem produkcyjnym a bezrobociem jest 
oczywiście widoczna i ona budziła zdziwienie nawet 
na specjalnej konferencji, którą współorganizowa-
łem w Unii Europejskiej w ramach naszej prezy-
dencji. To była zamykająca konferencja w Brukseli. 
Prawie 2 godziny spędziliśmy na dyskusji parla-
mentarzystów z wszystkich krajów europejskich, 
by wreszcie dojść do tej samej konkluzji, którą pan 
w tym pytaniu niejako zawarł, że starzy bynajmniej 
nie zabierają miejsc pracy młodym, że im więcej 
pracujących, tym więcej pracy. To się da udowodnić, 
ale nie w tak krótkim wystąpieniu. Proszę mi jednak 
wierzyć, że były rzeczywiście takie badania i są na 
to twarde dowody. U nas prowadziła je m.in. pani 
prof. Uścińska, prezes ZUS, która uzbrajała mnie 
w argumenty przed moim wyjazdem do Brukseli na 
specjalnym spotkaniu z panem prof. Błędowskim. 
I całe szczęście, bo okazało się, że ta część naszej 
prezentacji wzbudziła największe zainteresowanie. 
Badania polskie i międzynarodowe tę sprawę po-
twierdzają, więc myślę, że mamy teraz taki moment, 
że jeszcze wciąż przybywa osób w wieku produk-
cyjnym i pracujących, a bezrobocie maleje. I mie-
liśmy dobre wyczucie. To jest najlepszy moment 
na stopniowe, krok po kroku, wydłużanie wieku 
emerytalnego, bo właśnie otwiera się rynek pracy.

I w tym momencie, kiedy te 3 elementy zaczy-
nają ze sobą współgrać, my, ku zdziwieniu wszyst-
kich, robimy krok do przodu. Polskę zaczynają na 
świecie podziwiać. W momencie, kiedy mamy jedne 
z najlepszych wyników w gimnazjach, likwidujemy 
gimnazja. W momencie, kiedy zaczynamy wreszcie 
wychodzić na prostą w systemie emerytalnym, cofa-
my ten ruch. Czekamy na więcej.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez pre-

zydenta. Do prezentowania stanowiska prezyden-
ta w toku prac parlamentarnych została upoważ-

nia, rozprzężenia, jak pan mówi, tego systemu, nato-
miast… Oczywiście w pierwszym rzędzie bronimy tej 
poprawki, która naszym zdaniem ochroni wysokość 
emerytur w Polsce, w perspektywie najbliższych 
dziesięcioleci.

(Senator Jerzy Czerwiński: Ja przepraszam, ale ta 
odpowiedź w ogóle mnie nie satysfakcjonuje. Mnie 
chodzi o to, jakie są państwa motywacje.)

(Wicemarszałek Adam Bielan: Przepraszam, Panie 
Senatorze, ale dajmy odpowiedzieć panu…)

(Senator Jerzy Czerwiński: Dajecie 2 sprzeczne 
poprawki – przepraszam, Panie Marszałku, skończę 
zdanie – idące w 2 różnych kierunkach. I pan jako 
jedna i ta sama osoba jest przedstawicielem wniosko-
dawców 2 sprzecznych poprawek.)

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
przepraszam bardzo, ale nie udzieliłem panu głosu. 
Naprawdę…)

(Senator Jerzy Czerwiński: Czy chodzi o to, żeby 
przyłożyć PiS-owi?)

Nie, nie, nie, absolutnie nie. Cały czas staraliśmy 
się widzieć potrzeby tych osób, które przechodzą 
na emeryturę. W pierwszym wypadku uważamy, 
że najkorzystniej byłoby, ażeby przechodziły one 
systematycznie, z roku na rok – tak jak będzie się 
też wydłużać, mam nadzieję, nasze średnie życie… 
A więc tu przechodzimy na emeryturę później. 
A w drugim przypadku – bo na wypadek, gdyby 
to nie było możliwe, zgłoszona została ta poprawka 
– chodzi o to, żeby mogli to czynić tylko nieliczni, 
o długim stażu pracy. A więc ja tutaj sprzeczności 
nie widzę. Aczkolwiek sprawa przyjęcia poprawki 
pana senatora Rulewskiego daleko odbiega od, że tak 
powiem, moich pragnień co do tego, jak to powinno 
naprawdę wyglądać. Ale spodziewaliśmy się, że ten 
nasz wniosek o odrzucenie ustawy nie będzie miał 
szansy na realizację, więc podpisaliśmy się pod tym 
drugim wnioskiem.

Jeżeli idzie o pytanie pana senatora Mroza… 
W Niemczech proponuje się wprowadzenie takich 
zmian stopniowo i zdaje się, że dalej wiek emerytalny 
będzie podnoszony. Tam nawet doszło do sporu we-
wnątrzkoalicyjnego. Ta nowelizacja, którą tutaj cza-
sem niesłusznie przywoływano, mówiła tylko o takim 
odstępstwie, że można u nich pójść na emeryturę już 
bodajże od sześćdziesiątego drugiego roku życia…

(Senator Krzysztof Mróz: Od sześćdziesiątego 
trzeciego.)

…a, trzeciego, tak, ale gdy się przepracowało 
45 lat. A więc dotyczy to garstki ludzi. Czyli to jest 
inaczej niż u nas. Odpowiem tak: nie zgadzam się, 
że to było zaskoczenie, bo o problemach systemów 
emerytalnych dyskutowano w Polsce co najmniej od 
dekady. A my proponujemy stopniową realizację tej 
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(wicemarszałek A. Bielan) w których się je wprowadza. Z danych Głównego 
Urzędu Statystycznego wynika, że prawie 30% męż-
czyzn nie dożyje wieku emerytalnego wynoszącego 
67 lat, podczas gdy w przypadku obniżenia wieku 
emerytalnego do sześćdziesiątego piątego roku życia 
ten odsetek zdecydowanie spada.

W innych państwach europejskich jest wiele re-
gulacji dotyczących – tak jak zresztą wspominał 
wcześniej pan senator Czerwiński – osób pracujących 
w trudnych warunkach. W ich przypadku sposób 
przeliczania stażu pracy uprawniającego do przejścia 
na emeryturę również jest inny.

W imieniu pana prezydenta proszę Wysoką Izbę 
o przyjęcie tej ustawy, która spełnia oczekiwania 
Polaków, która zmierza do obniżenia powszechnie 
obowiązującego wieku emerytalnego i jest tak bardzo 
oczekiwana przez wszystkich. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
W tej chwili mam 3 zgłoszenia do zadawania py-

tań.
Czy są jeszcze jacyś chętni?
Będą pytania, ale pani minister może spocząć, bo 

je zgrupujemy.
Pani senator Borys-Damięcka, później pan senator 

Grabowski, pan senator Rulewski, pan senator Zając. 
Dobrze, to po 5…

Pani senator Borys-Damięcka. Bardzo proszę.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Czy pani minister będzie odpowiadała z miejsca?
(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 

Anna Surówka-Pasek: Nie, ja tam przejdę.)
To ja poproszę… Bo chciałabym powtórzyć py-

tanie, które zadawałam w imieniu osób, które drogą 
e-mailową zwróciły się do mnie – przypominam – 
z pytaniem i z prośbą o zadanie tego pytania. Jestem 
głęboko przekonana, że śledzą naszą debatę, więc 
chciałabym, żeby bezpośrednio uzyskały odpowiedź, 
żebym nie była przekazicielem, więc powtórzę to 
pytanie. Zadaję je w imieniu osób, które nabyły 
uprawnienia emerytalne i, jak to się potocznie mówi, 
idą według starego portfela, w dalszym ciągu pracu-
ją, równocześnie pobierając emeryturę. Ich obawa 
w związku z nowelizacją tej ustawy czy wprowadze-
niem ustawy jest następująca. 

Czy ustawa będzie zmieniała tzw. stary portfel 
i czy będzie – że tak powiem – przymuszała do zawie-
szenia emerytury, jaką te osoby dziś mają, po to, żeby 
zaczęły pobierać emeryturę według ustawy, która 
zostanie przegłosowana? Niepokoi je to, że ustawa 
podaje pewne progi zarobkowe dla osoby posiadającej 
emeryturę i pracującej, a obecnie, według tego starego 

niona Anna Surówka-Pasek, podsekretarz stanu 
w Kancelarii Prezydenta.

Czy pani minister pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko pre-
zydenta?

(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 
Anna Surówka-Pasek: Tak.)

Tak. Bardzo proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Anna Surówka-Pasek:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Prezydencki projekt ustawy zmierza do przy-

wrócenia poprzednio obowiązującego powszech-
nego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla 
kobiet i 65 lat mężczyzn. Jest to zmiana wyjątkowo 
oczekiwana, a podnoszone tutaj argumenty, że nie 
było debaty, są nietrafione, dlatego że 12 stycznia br. 
w Sejmie była zorganizowana na ten temat dysku-
sja, zostało zorganizowane wysłuchanie publiczne, 
w którym wszyscy zainteresowani mieli możliwość 
zajęcia stanowiska.

Ale przypomnę, że reforma z roku 2012 nie miała, 
niestety, tyle szczęścia i nie było tak szerokich kon-
sultacji, nie było wsłuchiwania się w to, czego chce 
naród. Przypomnę, że w 2012 r., konkretnie 30 mar-
ca, doszło do odrzucenia obywatelskiego wniosku 
o zarządzenie referendum. Z kolei 10 lipca 2015 r. 
został odrzucony obywatelski projekt ustawy, który 
również zmierzał do obniżenia wieku emerytalnego, 
wprowadzenia emerytur stażowych. W sierpniu ub. 
r. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej złożył wnio-
sek do Senatu o wyrażenie zgody na przeprowadze-
nie w tej sprawie referendum. Niestety ten wniosek 
również nie zyskał wówczas aprobaty Wysokiej Izby 
w składzie, który tutaj pracował. 

Jeśli chodzi o te wszystkie uwagi dotyczące trwa-
nia życia i stanu zdrowia Polaków, to pragnę przy-
toczyć dane Eurostatu, które dotyczą dalszego trwa-
nia życia w zdrowiu. Sytuację w przywoływanych 
tutaj Niemczech oraz np. w Szwecji można porów-
nać z oczekiwaniami co do trwania życia w Polsce. 
W Polsce długość dalszego trwania życia w dobrym 
zdrowiu w przypadku kobiet w wieku 50 lat wynosi 
21,7 roku, a w przypadku mężczyzn 18,5 roku. Dla 
porównania: w Niemczech jest to 28,6 roku w przy-
padku mężczyzn, a w przypadku kobiet odpowiednio 
więcej. W związku z tym dane dotyczące Polski wy-
raźnie wskazują, że Polacy nie są zdrowym, w pełni 
produktywnym narodem, który jest w stanie bardzo 
długo pracować. Wszelkie zmiany trzeba wprowadzać 
bardzo ostrożnie, biorąc pod uwagę to, jakie są realia, 



230

31. posiedzenie Senatu w dniu 1 grudnia 2016 r.
Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  

oraz niektórych innych ustaw

(senator B. Borys-Damięcka) Zatem chciałbym zapytać, czy pan prezydent 
i pani minister planują w jakiejś bliskiej perspektywie 
inicjatywę legislacyjną związaną właśnie z poprawą 
zdrowotności i naprawą tego, o czym tutaj powie-
dzieliśmy? No, pan senator Kogut mówił, jakie były 
warunki pracy w ostatnich latach itd. Czy taka ini-
cjatywa jest planowana? Bo wydaje się, że będziemy 
musieli wyłożyć środki na tego typu działania, tak aby 
zdrowotność naszego społeczeństwa się poprawiła.

Panie Marszałku, mogę zadać jeszcze jedno py-
tanie?

(Głos z sali: Pewnie.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę.)
Dziękuję.
Drugie pytanie. Czy państwo analizowaliście… 

Wprawdzie chciałem zapytać o to pana ministra, 
ale zapytam panią: czy analizowaliście tę sytuację 
pod tym kątem, że obecnie żyje około 38 milionów 
naszych współrodaków, z czego około 16 milionów 
pracuje, a 9 milionów pobiera emerytury i renty? Po 
tym obniżeniu wieku emerytalnego, które państwo 
proponujecie, pojawi się pytanie, kiedy zrówna się 
liczba osób pracujących i liczba emerytów. Bo nie ma 
innego wyjścia, musimy na to patrzeć w sposób aryt-
metyczny. Czy państwo to analizowaliście? Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Kto jeszcze?
(Senator Marek Pęk: Pan senator Augustyn.)
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
To ja zacznę od pogłębienia tego pytania, które 

przed chwilą zadał pan senator Duda. 
O ile więcej osób po wdrożeniu tej ustawy – jed-

norazowo, w ciągu najbliższych 2 lat – przejdzie na 
emeryturę, jeśli skorzystają z tego prawa wszyscy, 
którzy będą mogli?

Moje drugie pytanie dotyczy art. 26c ust. 2. 
Mianowicie chciałbym się dowiedzieć, czy zdanie mó-
wiące, że kwot zwiększeń składek na ubezpieczenie 
emerytalne oraz kapitału początkowego określonego 
w art. 173–175, uzyskanych w wyniku waloryzacji 
kwartalnej, o której mowa w art. 25a, przeprowa-
dzonej w celu obliczenia dotychczas przysługującej 
emerytury z funduszu, nie będzie się już wliczało 
do przyszłej emerytury… Pyta mnie o to e-mailowo 
pracująca emerytka. Czy to się zmieni? Do tej pory 
ona pracowała jako emerytka, nie przekraczała żad-
nych progów i co kwartał miała prawo do doliczania 
tych kwot, a teraz czyta ten ust. 2 w ten sposób, że… 
Prosiłbym o odpowiedź na to pytanie.

portfela, osoby te nie są ograniczone progami i mają 
szansę zarabiać tyle, ile im oferuje pracodawca, mimo 
że pobierają emeryturę. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Grabowski jeszcze…
(Senator Marek Pęk: Pan senator Rulewski, bo nie 

ma pana senatora.)
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:

Dziękuję.
Pani Minister, czy pani recepta, choć niewypo-

wiedziana wprost, jest taka, że jak ludzie są sterani 
chorobą, to niech idą na emeryturę, na której, jak 
wiadomo, w kolejkach będą musieli stać za mniejsze 
pieniądze w służbie zdrowia? Czy to jest rozwiązanie 
problemu emerytalnego?

(Głos z sali: Tak.)
Drugie pytanie: dlaczego prezydent, wbrew pod-

pisanemu porozumieniu ze związkami zawodowy-
mi, szczególnie z Solidarnością, odrzucił możliwość 
przejścia na emeryturę przez ludzi, którzy przez 
wiele lat – 40 lat w przypadku mężczyzn bądź 35 lat 
w przypadku kobiet – składali się na system emery-
talny, a teraz będą musieli pracować jeszcze parę lat 
dłużej?

I trzecie pytanie, które zadawałem już wcześniej: 
jakie zdaniem pana prezydenta zaistniały warunki 
brzegowe przemawiające za liberalizacją systemu? 
Co się zmieniło, a co się nie zmieniło? Czy mogłaby 
to pani wskazać? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Duda.

Senator Jarosław Duda:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, sytuacja jest taka, że poza tymi 

krajami, z którymi byśmy się nie chcieli porównywać, 
takimi jak Rosja, Ukraina czy Litwa, pod względem 
różnicy między długością życia kobiety i mężczy-
zny… No bo u nas jest to niestety różnica 8 lat. Ona 
jest – trzeba to podkreślić – jedną z większych różnic, 
co potwierdza pani tezę dotyczącą tego, że Polacy 
nie są narodem zdrowym i że nie są w stanie do tego 
wieku pracować. 
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ne ze stanem zdrowia Polaków? Z tego, co wiem, takie 
badania nie były powszechnie prowadzone. W tej 
chwili pan senator stawia panu prezydentowi zarzut, 
że pan prezydent czegoś nie uwzględnia. Tak nie jest. 
Pan prezydent wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
Polaków, oczekiwaniom związanym z przywróce-
niem powszechnie obowiązującego wieku emery-
talnego wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla 
mężczyzn.

Odpowiadając na pytania pana senatora Dudy do-
tyczące przede wszystkim analiz o charakterze eko-
nomicznym, powiem tak. Wydaje mi się, że osobą, 
która będzie miała dokładną wiedzę na ten temat, 
będzie pan minister Zieleniecki. Rząd dokonywał 
tego typu analiz, dotyczących tego, ile osób będzie 
aktywnych zawodowo, jak będzie wyglądała kwestia 
poszczególnych grup wiekowych.

Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie – wrócę jeszcze 
do pytania dotyczącego reform w ochronie zdrowia 
– to tutaj również wskazuję na działania rządu zwią-
zane z ewentualnym reformowaniem sytemu ochrony 
zdrowia.

Jeżeli chodzi o projekt pana prezydenta, to on wy-
chodzi naprzeciw oczekiwaniom dotyczącym emery-
tur. W tym momencie on nie uwzględnia… Projekt 
prezydencki, w tej chwili już ustawa uchwalona przez 
Sejm, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom związa-
nym wyłącznie z wiekiem emerytalnym.

Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące przeliczeń, to 
są to kwestie uregulowane nie w art. 26c ustawy pre-
zydenckiej, Panie Senatorze, ale w art. 1. Dotyczy to 
zmian związanych z ustawą o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wydaje mi się, 
że osobą bardziej kompetentną do dokładnego wy-
jaśnienia panu senatorowi mechanizmu przeliczania 
emerytury będzie tutaj przedstawiciel ministerstwa 
rodziny. Dziękuję bardzo.

(Głos z sali: To nie jest odpowiedź na pytanie…)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pani minister musi najpierw odpowiedzieć, a póź-
niej będę udzielać głosu.

Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:

Pani Minister, pozwolę sobie niejako sprostować 
pani niegrzeczność, która polegała na tym, że pyta-
nie było skierowane od senatora Jana Rulewskiego, 
a nie od Platformy Obywatelskiej. To po pierwsze. 
Ja nie jestem członkiem Platformy, ale może to 
żart. Dlatego proszę odpowiadać senatorowi Janowi 
Rulewskiemu, a później się wypowiem, dlaczego to 
jest ważne.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Anna Surówka-Pasek:
Odpowiem po kolei, najpierw na pytanie o osoby, 

które nabyły uprawnienia emerytalne. Czy będzie 
tutaj jakaś zmiana? Jeszcze raz pragnę podkreślić, że 
projekt prezydencki nie wprowadza tu żadnej zmiany. 
Jest tu odwołanie do ustawy macierzystej o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
Prezydencki projekt ustawy nie wprowadza w tym 
zakresie żadnych zmian. Zmiany nie były tutaj pro-
ponowane przez pana prezydenta.

Kolejna rzecz dotyczy pytań pana senatora 
Rulewskiego. Pan senator stwierdził, że jak ktoś jest 
niezdrowy, to niech idzie na rentę, a nie na emeryturę. 
My cały czas podkreślamy, że prezydencki projekt 
ustawy wprowadza uprawnienie do przejścia na eme-
ryturę, nie obowiązek. Jeżeli ktoś nie będzie czuł 
się na siłach, aby pracować, to będzie mógł przejść 
na emeryturę. To nie jest tak… Z całej tej dyskusji 
wynika, że prezydencki projekt nakazuje przejście 
na emeryturę. Nic takiego nie ma miejsca. Jeszcze 
raz podkreślam, że jest to uprawnienie, a nie obowią-
zek. Wszelkie dane dotyczące stanu zdrowia Polaków 
służą czemuś innemu – pokazaniu, że Polacy bardzo 
często decydują się wcześniej przerwać aktywność 
zawodową właśnie ze względu na stan zdrowia. I nie 
jest prawdą to, co pan senator cały czas podkreśla, że 
pan prezydent odrzucił jakieś propozycje związków 
zawodowych…

(Senator Jan Rulewski: Fakt…)
Pragnę powiedzieć panu senatorowi, kto odrzu-

cił wniosek pana prezydenta o przeprowadzenie re-
ferendum w sprawie o szczególnym znaczeniu dla 
państwa. Pan prezydent wnosił o to, żeby spytać 
naród, czy jest za obniżeniem wieku emerytalnego 
i powiązaniem uprawnień emerytalnych ze stażem 
pracy. Przypominam, że wniosek o wyrażenie takiej 
zgody został odrzucony głosami senatorów Platformy 
Obywatelskiej i PSL. W związku z tym proszę nie 
insynuować, że pan prezydent próbuje w jakikolwiek 
sposób rezygnować z realizacji umowy społecznej. 
Pan prezydent przez całą swoją kampanię wyborczą 
zapowiadał przywrócenie poprzednio obowiązują-
cych rozwiązań dotyczących powszechnego wieku 
emerytalnego. I ten projekt zmierza właśnie w tym 
kierunku.

Teraz odpowiem na ostatnie z pańskich pytań. Czy 
Platforma Obywatelska w 2012 r. brała pod uwagę 
uwarunkowania przechodzenia na emeryturę związa-
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(senator J. Rulewski) 50 miliardów zł. I ekonomiści wieszczą, że wówczas 
trzeba będzie z wysokości tych emerytur zejść o 1/3. 

I moje pytanie do pani minister jest takie: czy 
była robiona jakakolwiek analiza kosztów i jaki był 
pomysł, aby emerytury po obniżeniu wieku emery-
talnego zachować na co najmniej obecnym poziomie? 
To jest moje pierwsze pytanie.

(Senator Stanisław Kogut: Brak kultury.)
(Senator Jan Rulewski: Brak wiedzy.)
(Senator Stanisław Kogut: Brak kultury, żeby pre-

zydenta obrażać.)
A drugie… Pani Minister, ja starannie wysłucha-

łem pani wypowiedzi i nie zgadzam się z tym, że 
Polacy zostali dobrze poinformowani, dlatego że… 
Cokolwiek byśmy powiedzieli, żyjemy dłużej, Pani 
Minister, a w związku z tym społeczeństwo bardzo 
mocno się starzeje. I obecnie na jednego emeryta – 
i to są policzalne rzeczy – mamy 4,2 pracujących, 
a już w 2030 r. na jednego emeryta będzie już tylko 
2,6 pracujących. Dlaczego państwo nie mówicie, że 
ta reforma oznacza, że emerytura dla kobiety zamiast 
2 tysiące będzie wynosiła…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
przypominam o limicie jednej minuty.)

Już kończę.
…mniej niż 1 tysiąc 300 zł, a dla mężczyzny – 

tutaj, jeśli chodzi o te 2 tysiące, jest mniejsza stra-
ta – będzie wynosiła 1 tysiąc 650 zł? Przepraszam, 
że przekroczyłem czas, Panie Marszałku. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, pierwsze pytanie jest takie: czy jest 

takie państwo w Europie, w OECD, które obniża wiek 
emerytalny? Tutaj była o tym dyskusja i chciałbym 
od pani usłyszeć, czy pan prezydent również to ana-
lizował.

Ze zdrowiem… Państwo mówicie tu o zdro-
wiu i to jest ważne, ale ze zdrowiem w Polsce jest 
różnie. Przypominam, że np. wczoraj nagle 3 sę-
dziów Trybunału Konstytucyjnego zachorowało… 
(Wesołość na sali) Więc ja do tego aż tak wielkiej 
wagi bym nie przykładał.

(Senator Władysław Komarnicki: Dobre, dobre.)
Polacy, jak będą mogli, to przejdą na wcześniej-

szą emeryturę, skorzystają z tego prawa. Dlaczego? 
Dlatego że boją się niestabilności prawa. Nie ma 
stabilności w Polsce, prawo co chwilę się zmienia. 
Więc jak będzie okazja, żeby przejść na emeryturę 

(Wicemarszałek Adam Bielan: Ale jest pan 
członkiem Klubu Parlamentarnego Platformy 
Obywatelskiej, chyba że coś się zmieniło.)

Pani odpowiedziała, co Platforma zrobiła, a ja 
pytałem nie o to, co Platforma zrobiła, tylko o to, co 
pan prezydent robi.

Po drugie, uważam… Bo to można byłoby po-
minąć…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
czy pan chce zadać jakieś pytanie?)

Ja mam jeszcze tylko sprostowanie.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Czy pan zadaje ja-

kieś pytanie?)
Nie. Ja prostuję źle zrozumianą moją wypowiedź…

Wicemarszałek Adam Bielan:
To nie jest sprostowanie w sensie regulaminowym.
Pan senator Komarnicki.
(Senator Jan Rulewski: Nie, nie, Panie Marszałku. 

Przepraszam bardzo. Otóż muszę zwrócić uwagę, 
że zarzut dotyczący mojego poglądu stoi w sprzecz-
ności z niewiedzą pana prezydenta. I prostuję pani 
wypowiedź…)

(Senator Stanisław Kogut: Nie obrażaj, nie ob-
rażaj…)

(Poruszenie na sali)
To nie jest sprostowanie. To nie jest sprostowanie.
(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, prostuję 

pani wypowiedź o tym…)
Ale pan może sprostować swoje…
(Senator Jan Rulewski: …że ubezpieczenia 

w Polsce nie są obowiązkowe, co dowodzi nieznajo-
mości konstytucji…)

Poczekamy, aż pan senator się uspokoi.
(Senator Jan Rulewski: Każda praca rodzi obowią-

zek ubezpieczeniowy. Jeśli prezydent tego nie ma, to 
nie może poddawać tego pod referendum.)

Już?
Pan senator Komarnicki. Bardzo proszę.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, ja ponawiam te pytania, dlatego 

że każda odpowiedzialna władza chciałaby zostawić 
po sobie sytuację taką, jaka jest w każdym państwie, 
a nie taką, jaka jest w Grecji. Konsekwencją tej usta-
wy…

(Rozmowy na sali)
Ja przepraszam bardzo… Konsekwencją tej usta-

wy będzie to – jak liczą oczywiście ekonomiści – że 
2040 r. koszty obniżenia wieku emerytalnego będą 
sięgały ogromnej kwoty, Pani Minister. To jest jednak 
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(senator P. Florek) Senator Józef Zając:

Pani Minister!
Ja spojrzę na sprawę z troszeczkę innej strony. 

Do tej pory padały tu takie emocjonalno-społeczne 
argumenty.

Zdarzyło mi się kiedyś przez kilka lat w zastęp-
stwie pani prof. Gilowskiej prowadzić wykłady 
z ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń na życie. 
Chodziło właściwie o aktuariat. I prowadziliśmy ze 
studentami pewien projekt, badania, z których wy-
nikało, że średnia długość życia mężczyzny wynosi 
71 lat, 72  lata. Teraz jest to 76. W przypadku kobiet 
było 78, 79 lat, teraz są to bodajże 84 lata. A więc 
średni wiek życia się wydłuża. I ci, co dożywają 
emerytury, są tu najważniejsi. Z naszych rachunków 
wynikało wtedy, że aby mieć pełne zabezpieczenie 
finansowe, mężczyzna powinien przechodzić na 
emeryturę w wieku 70 lat, a kobieta w wieku 76 lat. 
Wtedy bilansowałby się rachunek. W ostatnich dniach 
otrzymałem kilka telefonów od moich studentów. 
Niektórzy nawet pracują w rządzie. I oni pytali: jak 
to, co myśmy kiedyś liczyli, ma się do tego, o czym 
dzisiaj dyskutujemy? Dzisiaj decyzje zaczęły, że tak 
powiem, iść w drugą stronę. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Pani Minister!
Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować za 

to, że pan prezydent złożył ten projekt ustawy. Jak 
wiadomo, dosyć długo leżał on w parlamencie. Pan 
prezydent złożył go znacznie, znacznie wcześniej.

Mam takie pytanie. Czy pan prezydent… Czy 
ustawa w tym kształcie, w którym jest w parlamencie, 
odpowiada panu prezydentowi? Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia?
Pan senator Florek, proszę.

Senator Piotr Florek:
Jeszcze jedno pytanie.
Pani Minister, czy prawdą jest – ja tego nie prze-

liczałem – że jak kobieta, która otrzymuje średnią 
krajową, pójdzie na emeryturę w wieku 60 lat, to do-
stanie 1 tysiąc 500 zł, a jak pójdzie w wieku 67 lat, to 
dostanie 3 tysiące 500 zł? To jest bardzo duża różnica. 
Czy to rzeczywiście jest prawda? Dziękuję.

w wieku 60 i 65 lat, to Polacy z tego prawa skorzy-
stają. W związku z tym mam pytanie. Pan senator 
Augustyn już o to pytał, chodzi mi mniej więcej o to 
samo. Ile osób w III kwartale przyszłego roku, jak 
ustawa wejdzie w życie, przejdzie na emeryturę? 
Można założyć, że skorzystają prawie wszyscy…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
minęła 1 minuta.)

Już kończę.
Ile osób przejdzie na emeryturę w roku 2018? 

I jakie to będą koszty dla budżetu państwa w świetle 
deficytu w wysokości 59,3 miliarda?

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Augustyn. Bardzo proszę. Minuta.

Senator Mieczysław Augustyn:
Czy znane są pani badania, które wiążą chęć 

Polaków do przechodzenia na emeryturę z poten-
cjalną wysokością tej emerytury? Czy wiecie pań-
stwo, że ponad 60% Polaków nie chce przechodzić 
na wcześniejszą emeryturę, wiedząc, że będzie ona 
znacząco niższa? Czy znacie państwo te badania?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Duda.

Senator Jarosław Duda:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister! Na posiedzeniu komisji, w któ-

rym wspólnie uczestniczyliśmy, w imieniu przed-
stawicieli środowisk związkowych pani z NSZZ 
„Solidarność”… Jak rozumiem, reprezentowała ona 
także inne związki, tak przynajmniej powiedziała. 
Ona podnosiła tę kwestię. Zostawmy jednak sprawę 
referendum, bo tu nie o to chodzi.

Chciałbym zapytać, czy pan prezydent i pani mi-
nister do końca tej kadencji… Czy rozważacie możli-
wość uwarunkowania przejścia na emeryturę liczbą lat 
składkowych, czyli np. po przepracowaniu 40 lat przez 
mężczyzn i 35 lat przez kobiety. Czy państwo to rozwa-
żacie? Czy zlecacie analizy, czy rozmawiacie z rządem 
na ten temat i czy planujecie ewentualne oszacowanie 
kosztów takiego przedsięwzięcia? Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Zając.
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stwa dzielnik, tzn. liczba osób, które będą pobierały 
świadczenia – renty i emerytury – za np. 20 lat, jest 
znany, ale tak naprawdę nieznana jest dzielna, czy-
li to, co będziemy dzielić? Czy wysokość emerytur 
i rent w przyszłym okresie będzie zależna także od 
rozwoju, od PKB i np. od średniej płacy?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę.
Bardzo proszę panią…
(Senator Jan Rulewski: Ja się boję zgłaszać, bo pan 

marszałek będzie uchylał…)
(Senator Leszek Czarnobaj: Z innego miejsca.)
Nie, może pan zadawać pytanie.
(Senator Jan Rulewski: No dobrze, to w innym 

tonie, pytanie, na które nie odpowiedziała pani mi-
nister…)

Panie Senatorze, już tłumaczę. Pan zgłaszał wnio-
sek… wystąpił z wnioskiem formalnym o sprostowa-
nie, ale niestety nie swojej wypowiedzi, więc to nie 
spełniało wymogu wniosku formalnego.

(Senator Jan Rulewski: Ale zarzut…)
Ale, bardzo proszę, może pan zadać pytanie.

Senator Jan Rulewski:
Zarzut mi postawiono, że należę do partii, do któ-

rej nie należę, ale to nie jest moja zaleta…
Więc pytanie… No, żeby przejść do… żeby celo-

wać w przyszłość. Pani Minister, zadałem pytanie, 
jakie to zaszły okoliczności – proszę o ich wskazanie – 
które nakazywałyby panu prezydentowi liberalizować 
wymagania powszechnego systemu zabezpieczenia 
społecznego obowiązkowego dla tych wszystkich, 
którzy pracują, i nie pracują też, bo renciści… Proszę 
wskazać, jakie to okoliczności spowodowały, że pre-
zydent jest bardziej liberalny w stosunku do tego, jak 
to pani nazwała, projektu PO-PSL, który rzeczywi-
ście był bardziej wymagający.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę.
Bardzo proszę panią minister o odpowiedź.

Podsekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Anna Surówka-Pasek:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Odpowiadam na pytanie pana senatora 

Komarnickiego. Te szacunki, które były wyliczone 
w projekcie prezydenckim, jak pan senator zapewne 
wie, obejmowały lata 2016–2020.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia?
Pan senator Poślednik. Bardzo proszę.

Senator Marian Poślednik:
Dziękuję bardzo.
Ja mam pytanie związane z kwestią, którą ostatnio 

poruszał pan premier Morawiecki, zapowiadając, że 
w pewnej perspektywie – trudno powiedzieć w jakiej 
– czeka nas emerytura socjalna w związku z tym, że 
będzie przybywać emerytów i będzie brakować ludzi 
do pracy. I czy to nie jest pierwszy krok w tę stro-
nę? Kolejnym byłaby właśnie emerytura socjalna. To 
wszystko spowoduje nasilenie się pewnego zjawiska, 
które już można obserwować, przynajmniej w moim 
okręgu wyborczym, w zachodniej części Polski, pole-
gającego na tym, że kobiety w wieku 60+ po przejściu 
na emeryturę bardzo często wyjeżdżają do Niemiec 
i zatrudniają się tam w roli opiekunek, aby sobie po 
prostu dorobić. A wiemy, że w Niemczech brakuje 
400 tysięcy opiekunek. To zjawisko docelowo będzie 
narastać i zamiast rozwiązać problem tutaj w kraju, 
będziemy zmuszać kobiety do wyjazdu w roli opie-
kunek do Niemiec. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia?
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Myślę, że oprócz realizacji obietnic wyborczych… 

że pan prezydent wnikliwie zastanawiał się nad skut-
kami tej propozycji. Wobec tego prosiłbym o to, żeby 
pani minister podała, jakie będą koszty finansowe 
w poszczególnych latach dla Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych po wdrożeniu tych zmian.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia?
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pani Minister, to zacznijmy standardowo. Czy 

prawdą jest to, że większość liczb podawanych tutaj 
przez opozycję jest obarczona podstawowym błędem, 
mianowicie takim, że co prawda podawany przez pań-
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(podsekretarz stanu A. Surówka-Pasek) Poruszano też kwestię dożywalności i… Pan sena-
tor Zając podnosił, że ten średni wiek rośnie, że ocze-
kiwana długość życia się zwiększa, a tutaj proponuje 
się tak jakby zrobienie kroku wstecz, czyli obniżenie 
wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę. 
Oczywiście są to tylko pewne szacunki. Są to szacun-
ki, które uwzględniają wiele różnych czynników, ale 
jednocześnie należy zwrócić uwagę, że wskazuje się, 
iż długość życia na emeryturze – wtedy, kiedy czło-
wiek już nie jest aktywny zawodowo – powinna odpo-
wiadać mniej więcej 1/3 oczekiwanej długości życia. 
Dlatego też te czynniki o charakterze ekonomicznym 
i czynniki o charakterze społecznym troszeczkę się ze 
sobą rozmijają. Czas trwania aktywności zawodowej 
będzie oczywiście zawsze uzależniony od indywi-
dualnej decyzji osoby ubezpieczonej, od tego, w jaki 
sposób chce ona układać swoją karierę zawodową 
i kiedy zakończyć tę aktywność.

Z kolei odpowiadając na pytanie pana senatora 
Jackowskiego, muszę powiedzieć, że to jest ustawa, 
która odpowiada oczekiwaniom pana prezydenta, 
dlatego że realizuje podstawową obietnicę, którą 
pan prezydent złożył, tzn. obietnicę przywrócenia 
poprzednio obowiązującego wieku emerytalnego, 
w przypadku kobiet wynoszącego lat 60, a w przy-
padku mężczyzn – lat 65.

Mam nadzieję, że odpowiedziałam na wszystkie 
państwa pytania. Dziękuję bardzo.

(Senator Jarosław Duda: A mogę zadać jeszcze 
jedno pytanie, Panie Marszałku?)

(Senator Mieczysław Augustyn: Jasne.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Czy pani minister już skończyła odpowiadać?
(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Anna Surówka-Pasek: Tak, 
ale pan…)

Jasne.
Pan senator Duda. Bardzo proszę.

Senator Jarosław Duda:

Dziękuję.
Pani Minister, chcę jeszcze raz zapytać… 

Zadawałem to pytanie już wcześniej, ale pani znów 
powiedziała, że są kraje europejskie, które obniżają 
wiek emerytalny. Jeśli pani zna kraje, które planują 
w ciągu 5–10 lat obniżyć wiek emerytalny, to proszę 
mi o nich powiedzieć.

(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Anna Surówka-Pasek: 
Podałam panu senatorowi przykład kraju, który to 
zrobił, czyli…)

Ale które planują to zrobić?

(Senator Władysław Komarnicki: Tak, tak.)
W związku z tym, że teraz mamy już rok 2016, 

obliczenia te są częściowo zdezaktualizowane. Do ak-
tualnych obliczeń, o które pan senator prosi, odsyłam 
do stanowiska rządu, które było udostępnione również 
na stronie Senatu do wglądu dla państwa senatorów.

Z kolei pytania dotyczące tego, które państwo obniża 
wiek emerytalny… Oczywiście państwa, które obniżają 
wiek emerytalny czy decydują się na obniżenie wieku 
emerytalnego, bardzo często zwracają uwagę także na 
liczbę okresów stażowych, które będą uprawniały… Tak 
jak to zrobili np. Niemcy, którzy obniżyli wiek emery-
talny, odwołując się do okresów stażowych.

Odpowiadając jednocześnie na pytanie pana se-
natora Rulewskiego, który się zastanawia, jakież to 
okoliczności zaszły… Zaszły takie okoliczności, że 
pan prezydent, wielokrotnie spotykając się z wybor-
cami, słyszy pytania o to, kiedy wreszcie dojdzie do 
obniżenia wieku emerytalnego. I z tym pragnę powią-
zać odpowiedź na pytanie, dlaczego Polki wyjeżdżają 
gdzieś indziej do pracy. No, Panowie Senatorowie, to 
jest uprawnienie do przejścia na emeryturę w pewnym 
wieku, ale nie obowiązek. W związku z tym osoba, 
która się na to decyduje, nie musi się chyba tłumaczyć, 
dlaczego podejmuje takie, a nie inne decyzje dotyczące 
czy to swojej aktywności, czy to całkowitego zaprze-
stania swojej aktywności zawodowej. Wydaje mi się, 
że panowie powinni kierować te pytania do tych osób, 
bo one lepiej potrafiłyby na nie odpowiedzieć.

Co do tego, ile osób przejdzie na emeryturę, to 
z całym szacunkiem, ale to jest takie troszeczkę wró-
żenie, dlatego że zakłada się, że wszystkie osoby, 
które uzyskają to uprawnienie, natychmiast przejdą na 
emeryturę, a przecież cały czas podkreślamy, że jest 
to uprawnienie, a nie obowiązek. Tego typu danych 
czy sondaży nie możemy tutaj podawać, dlatego że 
one by były obarczone bardzo dużym ryzykiem błę-
du – byłyby po prostu niemiarodajne. Słusznie pan 
senator Czerwiński wskazał w swoim pytaniu, że 
wszelkiego rodzaju obliczenia, które robi się w dłu-
gim okresie, są obarczone wieloma błędami, dlatego 
że nie jesteśmy w stanie wziąć pod uwagę wszystkich 
czynników, jakie będą wpływały czy to na średni 
wiek przechodzenia na emeryturę, czy to na wyso-
kość tych emerytur. Są to czynniki obejmujące nie 
tylko długość okresów stażowych, ale i wysokość 
wynagrodzenia, które jest pobierane. Słusznie pan 
senator tutaj wskazał, że rozwój gospodarczy kraju 
i wzrost poziomu wynagrodzeń również są tymi czyn-
nikami, które kształtują przyszłą wysokość emerytu-
ry, jaka będzie pobierana przez danego uprawnionego.

W kwestiach dotyczących kosztów jeszcze raz od-
syłam do stanowiska Rady Ministrów, które państwu 
senatorom zostało udostępnione.
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(senator J. Duda) dy w Polsce ostatni raz, oczywiście nie licząc zmiany, 
której dokonała Platforma z PSL, wiek emerytalny 
– 60 i 65 lat – był zmieniany? Ile lat temu został 
ustanowiony w tych granicach?

I ostatnie. Czy pani minister ma dane, czy pań-
stwo analizowaliście dane dotyczące… Jeżeli, jak 
państwo mówicie, obywatel w Polsce dostaje upraw-
nienie do pójścia na emeryturę… Jaki procent ludzi, 
z różnych powodów, nadal pracuje? Chodzi o dane 
z Polski i dane z Europy?

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

Pani Minister, jeśli dobrze zrozumiałem odpo-
wiedź na pierwszą część mojego pytania, to była to 
prawdopodobnie również odpowiedź na drugie py-
tanie, do którego pani się w ogóle nie odniosła – py-
tałem o przewidywane skutki finansowe wdrożenia 
tej ustawy. Czy mam rozumieć, że państwo, uznając 
za bezwartościowe prognozy ZUS i ministerstwa, 
nie badaliście skutków finansowych przyjęcia tego 
rozwiązania?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia?
Pan senator Rulewski. Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Kontynuuję, Pani Minister, przepraszam, z pew-

ną natarczywością problem, który pani poruszyła. 
W aspekcie art. 67 konstytucji, do którego, że tak 
powiem, szczególną estymę powinien czuć urząd 
Prezydenta… Pani powiedziała: niech każdy, jak 
chce, przechodzi na emeryturę, nie będziemy mu 
z tego tytułu robić przykrości, a nawet będziemy 
słuchać tych wszystkich ludzi, którzy, gdy zechcą, 
pójdą na emeryturę. 

Jak w takim razie widzi pani realizację obowiązku 
państwa zawartego w art. 67 konstytucji, że obywatel 
ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie 
niezdolności do pracy, choroby, inwalidztwa oraz po 
osiągnięciu wieku emerytalnego. Jak można połączyć 
ogień z wodą? Z jednej strony mówimy obywatelom 
„róbta, co chceta”, ale z drugiej – my, państwo, musi-
my zabezpieczyć tym wszystkim od „róbta, co chce-
ta” prawo do emerytalnego zabezpieczenia. Nawet 
kosztem tych, co z „róbta, co chceta” nie skorzystali.

(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Anna Surówka-Pasek: 
Republika… Wskazywałam, że są prowadzone…)

(Wicemarszałek Adam Bielan: Sekundkę, Pani 
Minister, poczekajmy chwilkę. Pan senator zadał 
jedno pytanie, a chciałbym zebrać wszystkie pyta-
nia. Bardzo proszę.)

Chciałbym jeszcze kontynuować. Pani minister 
zaraz odpowie.

To jest pierwsza kwestia. Które z krajów euro-
pejskich – czy nawet tych najbardziej rozwiniętych 
krajów na świecie – planują obniżenie wieku emery-
talnego w związku z tendencjami demograficznymi? 
Jeśli takie kraje są, z pokorą przyjmę te informacje. 
To po pierwsze.

Po drugie, to, jak pani minister tłumaczy tę kwe-
stię, brzmi trochę tak, jakbyśmy skakali – zapoży-
czam to sformułowanie od pana senatora Augustyna 
– do basenu, a dopiero potem sprawdzali, czy tam jest 
woda. Bo oczywiście nie wiemy, jakie będzie PKB, 
nie wiemy, jaki będzie wzrost gospodarczy.

A co do odpowiedzialności to moja formacja poli-
tyczna również ją poniosła. To my podnieśliśmy wiek 
emerytalny do sześćdziesiątego siódmego roku życia 
i zapewne w jakiejś mierze to przez to te wybory…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
minęła minuta.)

Już kończę. Dobrze?
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę.)
…Przegraliśmy.
(Wicemarszałek Adam Bielan: To prawda.)
Zatem uważam, że to jest kwestia odpowiedzial-

ności, a nie wróżenia z fusów, bo przecież wszystkie 
analizy…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Już kończę.
Wszystkie analizy wskazują na to, że tych środków 

nie wystarczy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Pani Minister! Trzy krótkie py-

tania. Czy według pani… To jest tak jakby powiązane 
z ostatnim pytaniem pana senatora Dudy. 

Czy według pani można zrobić takie szacunki do 
2050 r., czy nie? Oczekuję tylko odpowiedzi: tak czy 
nie. To po pierwsze.

Kolejne pytanie. Czy pani minister może nam po-
wiedzieć, jeśli pani minister ma taką informację, kie-
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wadzano emeryturę według zdefiniowanej składki, 
a zrezygnowano z kwestii dotyczącej pewnej stałej 
24-procentowej części emerytury, która zabezpie-
czała… Była to tzw. część socjalna, zabezpieczająca 
minimalną wysokość emerytury. A jeśli chodzi o to, 
ile osób nadal pracuje, mimo że osiągnęło już wiek 
emerytalny, to znów odsyłam do danych Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Skutki wdrożenia ustawy, tego dotyczyło pytanie 
pana senatora Augustyna. W projekcie prezydenckim 
skutki te były obliczone na lata 2016–2020 i w tej per-
spektywie czasowej wynosiły około 40 miliardów zł. 
Przypominam jednak, że ta perspektywa czasowa 
już jest zdezaktualizowana, gdyż ustawa ma wejść 
w życie dnia 1 października 2017 r. W związku z tym 
to są dane nieaktualne.

I pytanie pana senatora Rulewskiego dotyczą-
ce prawa do zabezpieczenia społecznego. Panie 
Senatorze, pan doskonale wie, że różne rodzaje ryzyk 
są zabezpieczone na różne sposoby – część z nich jest 
zabezpieczona przy pomocy ubezpieczenia społecz-
nego, część przy pomocy systemu zabezpieczenia 
społecznego. Sposób finansowania obydwu ryzyk jest 
zupełnie różny. W związku z tym inaczej zabezpiecza 
się ryzyko starości – jest ono tutaj zabezpieczone 
przy pomocy systemu ubezpieczeniowego – i inaczej 
będą zabezpieczane ryzyka, które są objęte systemem 
zabezpieczenia społecznego finansowanym bezpo-
średnio z wydatków budżetowych. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, jeśli można, to nic nowego… 

Odniosę się tylko do tego, co pani minister powie-
działa.

Po pierwsze, dziękuję za odesłanie. Postaram się 
poszukać.

Po drugie, chciałbym powiedzieć, że ja zadałem 
pani minister następujące pytanie: kiedy ostatni raz 
w Polsce – oczywiście nie licząc tej zmiany, której 
dokonał poprzedni rząd – zmieniano granice wieku… 
65 lat, 60 lat. Kiedy ostatni raz dokonano…

(Senator Mieczysław Augustyn: Kiedy wprowa-
dzono…)

Tak, kiedy to wprowadzono? Rok temu, 100 lat 
temu…

(Senator Stanisław Kogut: Odpowiedziała pani, 
że w 1999 r.)

Te wszystkie rzeczy, o których pani mówiła, Pani 
Minister, są bardzo ciekawe, ale nie one były przed-

Wicemarszałek Adam Bielan:

Panie Senatorze, dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie.
Bardzo proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Anna Surówka-Pasek:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Po kolei. Kraje, które planują obniżenie wieku 

emerytalnego. Takim krajem, który obniżył wiek 
emerytalny – o krajach, które ewentualnie prowadzą 
nad tym prace…

(Senator Jarosław Duda: Nie ma takich.)
…nie mam informacji – jest nasz najbliższy sąsiad, 

czyli Republika Federalna Niemiec.
(Senator Mieczysław Augustyn: To nieprawda.)
(Senator Stanisław Kogut: Dlaczego zaprzeczasz?)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój! 

Proszę o umożliwienie pani minister…)
(Senator Janina Sagatowska: Ale pan sądzi tak, 

a pani – inaczej.)
Kolejna kwestia dotyczyła zabezpieczenia środ-

ków na realizację świadczeń. Ponieważ ta ustawa 
ma pozytywną opinię Rady Ministrów… Rada 
Ministrów, pozytywnie opiniując projekt prezyden-
ta, musiała zabezpieczyć w budżecie państwa środki 
związane z realizacją tej ustawy. Jest to konsekwen-
cja… Budżet zawsze planuje się na rok budżetowy, 
a nie z wyprzedzeniem kilkudziesięciu lat, bo tego 
nie bylibyśmy w stanie zrobić.

Jest to równocześnie próba odpowiedzi na pytanie 
pana senatora Czarnobaja, który pytał o szacunki do 
roku 2050. Każdy szacunek, który ma w perspek-
tywie bardzo długi okres, jest obarczony licznymi 
błędami.

(Senator Leszek Czarnobaj: Ja nie pytałem o…)
Czy ja mam dane dotyczące 2050 r.?
(Senator Leszek Czarnobaj: Czy można zrobić…)
Takich danych nie…
(Senator Jarosław Rusiecki: To jest świadome 

działanie.)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój! 

Pani Minister, proszę nie reagować na zaczepki, bo 
tu będziemy do nocy obradować.)

Chodzi mi tylko o to, że każde długookresowe 
działanie będzie obarczone wadami. Czy można je 
zrobić? Oczywiście, można by było na kilkaset lat 
naprzód, tylko że będzie to obarczone tak dużym 
błędem, że wynik nie będzie miarodajny.

Kwestia powiązania wieku emerytalnego z… oraz 
możliwości przechodzenia na emeryturę były ostatni 
raz szeroko reformowane w roku 1999, gdy wpro-
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(senator L. Czarnobaj) To bardzo dziękuję, Pani Minister.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister rodzi-
ny, pracy i polityki społecznej.

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

Tak? To bardzo proszę. Podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
pan Marcin Zieleniecki.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rada Ministrów przyjęła oficjalne stanowisko do 

prezydenckiego projektu ustawy nowelizującej usta-
wę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych w dniu 19 lipca 2016 r.

Stanowisko jest dość obszerne. Jest oparte również 
na konkretnych danych statystycznych, które są do 
niego załączone. Składa się z dwóch części, miano-
wicie z takiej części analitycznej, gdzie przedstawia 
się założenia prezydenckiego projektu ustawy, oraz 
z części, w której znajduje się właściwa opinia o pro-
jekcie. Jeżeli chodzi o główną tezę opinii, to ta teza 
brzmi tak, iż opinia na temat prezydenckiego projektu 
ustawy, to znaczy wówczas prezydenckiego projek-
tu ustawy, a obecnie ustawy z 16 listopada noweli-
zującej ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych, jest pozytywna.

Argumenty, które skłoniły Radę Ministrów do 
przyjęcia pozytywnej opinii na ten temat, odwołują 
się do istoty ryzyka socjalnego czy ryzyka emery-
talnego i jego, można powiedzieć, odmienności od 
innych ryzyk objętych ochroną przez system ubezpie-
czenia społecznego. Cechą tego ryzyka, czyli ryzyka 
starości, jest jego konwencjonalność. Ta konwencjo-
nalność oznacza, że my nie dokonujemy indywidual-
nej oceny każdego ubezpieczonego, tego, czy został 
on dotknięty ryzykiem starości, czy też nie, tylko 
bierzemy pod uwagę pewne średnie parametry doty-
czące obywateli, dotyczące społeczeństwa. Ta kon-
wencjonalność nie oznacza dowolności, jeśli chodzi 
o ustalanie granicy wieku na określonym poziomie. 
Kryteria o charakterze obiektywnym, które należy 
uwzględniać, określając granice wieku emerytalnego 
obowiązującego w danym państwie, są 4. I te 4 kryte-
ria podajemy w stanowisku Rady Ministrów. To jest, 
po pierwsze, kryterium zabezpieczenia, po drugie, 
kryterium wysługi, po trzecie, kryterium zatrudnie-
nia, po czwarte, kryterium kosztów.

Jeżeli chodzi o kryterium zabezpieczenia, to moż-
na powiedzieć, że decydujące znaczenie ma tutaj wiek, 

miotem mojego pytania. Ja chciałem wiedzieć, w któ-
rym roku wprowadzono te granice wieku dla kobiet 
i dla mężczyzn.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
To ponownie zapytam o to samo, bo chciałbym 

się dowiedzieć, czy to jest prawda. Czy jeżeli kobieta, 
która zarabiała średnią krajową przez wszystkie lata 
pracy, przechodziłaby na emeryturę w wieku 67 lat… 
Wyliczono mi, że wtedy ta emerytura wynosiłaby 
3 tysiące 500 zł, a jeżeli ta kobieta przeszłaby na 
emeryturę w wieku 60 lat – 1 tysiąc 500 zł. Czy pani 
może potwierdzić, że to są prawidłowe wyliczenia? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę zgłoszeń.
Bardzo proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Anna Surówka-Pasek:
To może zacznę od ostatniego pytania, czy ko-

bieta, która zarabiała średnią krajową, będzie miała 
emeryturę w określonej wysokości. Odsyłam do ob-
liczeń dokonanych przez ministerstwo. Jeżeli uzna-
my, że wyliczenia ministerstwa dotyczące wysokości 
potencjalnej emerytury są miarodajne, należałoby 
przyjąć, że oczekiwana emerytura byłaby taka, jeżeli 
oczywiście zostaną zrealizowane wszystkie czynniki, 
które zostały wzięte pod uwagę, w takiej wysokości, 
jaką podało ministerstwo.

Odpowiadając na pytanie pana senatora 
Czarnobaja, chce powiedzieć, że w tym momencie 
nie jestem w stanie tak z marszu przypomnieć sobie 
precyzyjnej daty rocznej, w której został ten wiek na 
tym poziomie ustalony.

(Senator Leszek Czarnobaj: Mniej więcej. Ja nie 
pytam pani o jakieś…)

Po prostu nie chciałabym popełnić błędu. Unikając 
popełnienia błędu, chciałabym powiedzieć, że nie 
będę po prostu… Nie chcę przeinaczać.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie.
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(podsekretarz stanu M. Zieleniecki) niki zatrudnienia w Polsce są wyższe od średniej 
unijnej. Zdecydowanie odmiennie wygląda to w przy-
padku osób powyżej pięćdziesiątego roku życia, gdzie 
wspomniane wskaźniki zaczynają gwałtownie spadać 
i odbiegają na niekorzyść od średniej unijnej.

Sprawa nie polega na tym, aby podwyższyć po-
przeczkę, określić wiek emerytalny na poziomie 
wyższym niż 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. 
Można powiedzieć, że do realizacji celów związanych 
z sytuacją systemu emerytalnego w Polsce koniecz-
ne jest wydłużenie rzeczywistego okresu pracy. Tak 
więc w tym sensie uważamy, że rynek pracy nie był 
w momencie podejmowania decyzji o podnoszeniu 
wieku emerytalnego przygotowany na zapewnienie 
osobom, które osiągnęły już pięćdziesiąty rok życia, 
miejsc pracy dających możliwość opłacania składek 
do momentu osiągnięcia wspomnianego podwyższo-
nego wieku emerytalnego.

Tak jak powiedziałem, kiedy przeanalizuje się 
kohorty osób, kolejne kohorty osób w wieku poni-
żej pięćdziesiątego roku życia, wspomniane wnioski 
są zdecydowanie odmienne. Dlatego że Polacy mają 
coraz lepsze kwalifikacje i są coraz lepiej przygotowa-
ni, jeżeli chodzi właśnie o dostosowania kwalifikacji 
zawodowych do potrzeb, jakie płyną z rynku pracy.

Jeżeli chodzi o czwartą przesłankę, czyli prze-
słankę związaną z kosztami… Właściwie odwoły-
wałem się już tutaj częściowo do argumentów, jakie 
Rada Ministrów przytacza w swoim stanowisku. Te 
argumenty odwołują się nie do formalnego wieku 
emerytalnego… Państwo też w debacie pytaliście 
o to, w jaki sposób ten wiek emerytalny się zmieniał, 
kiedy ostatnio były przeprowadzane zmiany stanu 
prawnego w tym zakresie. Ważnym parametrem, 
który trzeba brać pod uwagę, jest rzeczywisty wiek 
emerytalny, czyli rzeczywisty wiek, w jakim Polacy 
przechodzą na emeryturę. Gdybym miał odpowie-
dzieć na to pytanie, to powiedziałbym, że zmiana 
stanu prawnego w tym zakresie nastąpiła 1 stycznia 
1999 r., bo wówczas w Polsce, wprowadzając reformę 
emerytalną, postanowiono ograniczyć, zlikwidować 
tzw. przywileje emerytalne, zlikwidować przepi-
sy, które wcześniej umożliwiały przechodzenie na 
emeryturę przed osiągnięciem podstawowego wieku 
emerytalnego. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, 
że rzeczywisty wiek przechodzenia na emeryturę 
w przededniu reformy, czyli w 1998 r., w przypadku 
kobiet wynosił jedynie 54 lata, prawie 55 lat, 54 lata 
i kilka miesięcy. W przypadku mężczyzn – 58 lat 
i kilka miesięcy. W trakcie kilkunastu lat obowią-
zywania zreformowanego systemu emerytalnego 
rzeczywisty wiek przejścia na emeryturę w Polsce 
został w sposób znaczący podwyższony. Jeżeli chodzi 
o dane dotyczące roku 2015, to średni wiek prze-
chodzenia na emeryturę w Polsce wynosi 61,5 roku. 
W przypadku kobiet jest on wyższy od podstawowego 

w jakim obywatele, członkowie danej społeczności 
odczuwają, że stają się przeważnie, średnio, niezdolni 
do normalnie wydajnej pracy. Wśród argumentów 
związanych właśnie z tą przesłanką podajemy kon-
wencję Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 102 
w sprawie minimalnych norm zabezpieczenia spo-
łecznego – Polska związała się tą konwencją w roku 
2005, bo wówczas ustawa o ratyfikacji tej konwencji 
została opublikowana w „Dzienniku Ustaw”, tak że 
stosunkowo niedawno – i art. 26 ust. 2 tej konwencji, 
który mówi, iż wiek emerytalny obowiązujący w da-
nym państwie, w państwie, które ratyfikowało kon-
wencję, nie może przekraczać 65 lat. Przekroczenie 
tej granicy jest możliwe tylko w jednym przypadku, 
mianowicie wówczas, gdy osoby starsze w danym 
kraju zachowują po przekroczeniu tej granicy wie-
ku zdolność do pracy. Z danych, jakie posiadamy, 
wynika, że tzw. długość życia w dobrym zdrowiu, 
która stanowi miernik spełniania tego warunku, nie 
przemawia za dopuszczalnością podwyższenia wie-
ku emerytalnego powyżej tej granicy wieku, która 
została określona w konwencji nr 102.

Inne parametry, które musimy uwzględniać, pod-
wyższając wiek emerytalny, to również wysługa, czy-
li konieczność zapewnienia odpowiedniej proporcji 
pomiędzy okresem podlegania ubezpieczeniu a okre-
sem korzystania z emerytury, pobierania emerytury. 
W Polsce… Jeżeli chodzi o długość okresu podle-
gania ubezpieczeniu emerytalnemu, podajemy dane 
z roku 2014. Te dane są, powiedziałbym, dość dobre, 
w tym sensie, że wspomniana długość okresu opła-
cania składek w przypadku kobiet wynosiła w Polsce 
w roku 2014 prawie 33 lata. W przypadku mężczyzn 
okres opłacania składek przez osoby, które przeszły 
na emeryturę, wynosi prawie 37 lat. Rzeczywiście, 
w sytuacji, w której wiek emerytalny, podstawowy 
wiek emerytalny przez długi czas właściwie nie był 
w Polsce podwyższany… Mówię o podstawowym, 
ustawowym wieku emerytalnym. Bo do zupełnie in-
nych wniosków prowadzi analiza tak zwanego rze-
czywistego wieku przejścia na emeryturę.

Argumentem, który skłonił Radę Ministrów do 
wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej wówczas 
jeszcze prezydenckiego projektu ustawy nowelizu-
jącej ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych, jest również teza, stwier-
dzenie, że rynek pracy w Polsce nie był przygotowany 
do podwyższenia wieku emerytalnego według tego 
modelu, który został zastosowany w roku 2012. Ja 
dysponuję tutaj szczegółowymi informacjami i mogę 
powiedzieć, że jeżeli przeanalizujemy sytuację osób 
znajdujących się na rynku pracy i będących w prze-
dziale wieku od dwudziestego piątego do czterdzieste-
go dziewiątego roku życia, to zobaczymy, że wskaź-
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(podsekretarz stanu M. Zieleniecki) I ostatnie pytanie. Czy pan minister uważa te sy-
mulacje, które pan nam, mnie osobiście dał na posie-
dzeniu komisji za absolutnie niewiarygodne i niewar-
te uwagi? Te, dotyczące wysokości emerytur, a tym 
samym te, które dotyczą kosztów, i tym samym te, 
które dotyczą liczby…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Czas.)
…przechodzących na emeryturę. Bo pani minister 

zdawała się sugerować, że to jest obarczone takimi 
błędami, że w ogóle nie powinno tego brać się pod 
uwagę.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pan senator Duda.

Senator Jarosław Duda:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, pan oczywiście zaprezentował 

stanowisko rządu, pan zapewne też analizował… 
Zwracam się do pana oczywiście jako wiceministra 
rodziny, pracy i polityki społecznej, ale też jako pro-
fesora, jako badacza, bo przecież pan tą problematyką 
zajmuje się od lat jako naukowiec. Czy gdybym dzisiaj 
pana zapytał…

(Senator Mieczysław Augustyn: Środowisko na-
ukowe.)

Tak, to po pierwsze. Gdybym pana zapytał, jak się 
spotkamy za np. 4 lata i obojętnie, kto będzie w Polsce 
rządził… Nie sądzi pan jednak, również przecież po 
kontaktach ze środowiskiem naukowym, bo ma pan 
tam przyjaciół i zna ekspertów, których zdania nie-
jednokrotnie bardzo gruntownie różnią się od tego, 
co prezentują rząd i pan minister… Czy nie będzie 
wtedy jednak potrzeby – obojętnie, kto będzie rzą-
dził – ze względu na deficyt budżetowy i te wszyst-
kie zobowiązania socjalne, które są dzisiaj w ofercie 
Prawa i Sprawiedliwości… Czy to nie doprowadzi 
do tego, że będziemy musieli ten wiek emerytalny 
jednak podnieść w związku z tym, że nie starczy na 
to pieniędzy? Dziękuję bardzo.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Dziękuję bardzo…)
A, jeszcze jedno… Przepraszam, dopytam, potem 

już nie będę pytał. Mogę?
(Wicemarszałek Adam Bielan: Jeżeli pan obieca, 

że potem już nie…)
(Wesołość na sali)
Znaczy obiecam, że nie będę od razu pytał.
(Senator Leszek Czarnobaj: No nie, tak to nie.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: …to proszę.)
Dziękuję.
Panie Ministrze, powiedział pan jedno, a miano-

wicie, że wówczas, kiedy w 2012 r. podwyższono 

wieku emerytalnego proponowanego w tej ustawie, 
o której rozmawiamy, bo wynosi 60,5 roku. W przy-
padku mężczyzn wynosi prawie 63 lata. Można po-
wiedzieć, że te dane dotyczące rzeczywistego wieku 
przechodzenia na emeryturę zostały w stanowisku 
Rady Ministrów uznane za satysfakcjonujące.

Myślę, że ważnym wątkiem, który pojawia się 
w stanowisku Rady Ministrów, jest również kwe-
stia, która też była poruszana w trakcie dzisiejszej 
debaty, tj. kwestia łączenia pracy zarobkowej z po-
bieraniem emerytury. W oficjalnym stanowisku Rady 
Ministrów, a właściwie w konkluzjach tego stanowi-
ska zawarte jest pewne stwierdzenie skierowane do 
posłów – a to dlatego, że wówczas prace nad prezy-
denckim projektem ustawy toczyły się w Sejmie, jesz-
cze w podkomisji sejmowej. Rada Ministrów zwróciła 
się do posłów o rozważenie możliwości modyfikacji 
rozwiązań prawnych zawartych w ustawie o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
przepisów czy regulacji dotyczących właśnie łączenia 
dalszej aktywności zarobkowej z pobieraniem eme-
rytury oraz kwestii jej wysokości. W trakcie prac 
legislacyjnych w Sejmie nie zostały zaproponowane 
zmiany dotychczasowej regulacji. Powody były różne, 
m.in. kwestia, można powiedzieć, zakresu przedło-
żenia prezydenckiego. Uzyskaliśmy informację, iż 
tego typu zmiana, uzupełnienie wykraczałoby poza 
zakres tego przedłożenia.

Myślę, że na tym skończyłbym ogólną prezen-
tację stanowiska rządu. Ale chętnie odpowiem na 
bardziej szczegółowe pytania państwa senatorów. 
Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Widzę, że będą pytania.
Najpierw pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, prosiłbym o wyjaśnienie, czy 

zmieniły się jakoś warunki dla tych, którzy będą 
chcieli pracować na emeryturze. W szczególności 
chodzi o to, czy pracując, będą mieli, tak jak dotych-
czas, możliwość co kwartał podwyższać sobie eme-
ryturę z tego tytułu, że pracują. Pytają o to wyborcy 
w e-mailach, interpretując art. 26c ust. 2 w ten sposób, 
że teraz nie będzie już tej kwartalnej waloryzacji.

I druga kwestia. Czy w odniesieniu do emerytur 
ze starego portfela jest tak, że wprowadza się jakieś 
obostrzenia, inne regulacje w przypadku kontynu-
owania zatrudnienia, czy też będzie to funkcjonowało 
na dotychczasowych zasadach?
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(senator J. Duda) Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, odnosił się pan również do do-

robku Trybunału Konstytucyjnego. 
Czy potwierdza pan, że Trybunał Konstytucyjny 

uznał za zgodne z konstytucją zrównanie wieku eme-
rytalnego kobiet i mężczyzn? Czy potwierdza pan, że 
trybunał w swoim orzeczeniu z 2010 r. wprawdzie 
uznał za zgodne z konstytucją różnicowanie wieku 
emerytalnego, ale zaznaczył, cytuję, że „w przyszło-
ści należy dążyć do zrównywania wieku emerytal-
nego kobiet i mężczyzn, uwzględniając odpowiednie 
kryteria demograficzne, ekonomiczne i socjalne”. 
Dodam jeszcze, jak jest w uzasadnieniu, że także ze 
względu na obowiązujące nas wymagania dotyczące 
równości kobiet i mężczyzn… Tak jest w szerszym 
uzasadnieniu. Czy pan potwierdza, że tak dokładnie 
to brzmiało, a nie tak, że to jest zgodne i na tym 
koniec?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, mam 2 pytania.
Pierwsze moje pytanie jest następujące: czy pro-

cedowana ustawa, projekt ustawy zmienia zasadę 
naliczania wysokości emerytury w stosunku do tych, 
które weszły, zdaje się, w życie w roku 2009, co do 
zasady?

Drugie moje pytanie. Czy w świetle tej ustawy – 
jeżeli ona zostanie przyjęta przez parlament, a pan 
prezydent ją podpisze – zmieni się sytuacja… czy 
zmieni się zasada, jeżeli chodzi o to, że ktoś chciałby 
po uzyskaniu uprawnień do świadczenia emerytalne-
go kontynuować pracę? Czy tutaj ten mechanizm się 
zmieni i czy jest ewentualnie planowana jakaś zmiana 
w tym zakresie? Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Czerwiński.

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

Mam 2 pytania. Jedno bardziej ogólne. Czy jest moż-

wiek emerytalny i zrównano go do 67 lat dla kobiet 
i mężczyzn, rynek pracy był nieprzygotowany. Czy 
dzisiaj jest przygotowany? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, może najpierw troszeczkę aneg-

doty. Pytanie: dlaczego nie ma zgodności w rządzie 
co do skrócenia wieku emerytalnego? Między innymi 
wicepremier Gowin krytycznie o tym się wypowiada. 

Przechodzę do poważniejszych pytań.
Panie Ministrze, pytanie, które wszystkim sta-

wiałem. Jakie to przesłanki wskazywały na potrze-
bę – co popiera rząd – liberalizacji tych przepisów? 
Co się zmieniło w międzyczasie, jakie to kwestie się 
zmieniły, że trzeba liberalizować system emerytalny? 
Proszę o wskazanie tych przesłanek.

Drugie pytanie. Dlaczego rząd wspólnie 
z Kancelarią Prezydenta odrzucili stanowisko związ-
ków zawodowych zawarte w kryteriach, które przed 
chwilą pan wypowiedział? Co pan wypowiedział, 
Panie Ministrze? Wypowiedział pan, że istotą takiego 
systemu zabezpieczenia są wiek – tu zgoda – staż i fi-
nansowa równowaga państwa. Związki to proponują, 
a państwo to odrzucacie.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
minęła minuta.)

Zapisuję się do następnego…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Czy są jeszcze ja-

kieś zgłoszenia? Pan…)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Nie tak hur-

tem, bo zapominamy pytania. Bez przesady.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: To jeszcze pan, tak, 

Panie Senatorze?)
Tak, tak.
Panie Ministrze, powiada pan: wiek i staż, a jed-

nocześnie pan zaprzecza, mówiąc, że tylko wiek, bo 
nie ma pieniędzy. To czy są pieniądze na…

(Senator Mieczysław Augustyn: Nie ma.)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Powiedziała 

autorytatywnie.)
Proszę?
(Głos z sali: To wiemy.)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: 
Jeszcze nie zdążyłem odpowiedzieć.)

A, przepraszam.
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turę w wieku 60 lat, przy średniej krajowej, dostałaby 
1 tysiąc 500 zł, a w wieku 67 lat – 3,5 tysiąca? Bo ktoś 
to wyliczył. Nie będę mówił, gdzie to wyczytałem, 
ale takie dane zostały podane. Czy one są prawdziwe? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku, staram się do pańskiego apelu 
dostosować. Ponieważ nie chcę przekraczać minuty, 
podzieliłem swoje pytania, więc teraz zadaję – poza 
tymi, które zadałem – następne. I proszę liczyć – czas 
start od tego momentu.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Liczę, minęło 9 
sekund.)

Tak jest.
Moje pierwsze pytanie jest następujące. Jeżeli 

mamy do czynienia z tą samą osobą, z takim sa-
mym stanowiskiem, która – załóżmy – przechodzi 
na emeryturę w wieku 60 lat, żyje 81 lat, czyli 21 
lat korzysta ze świadczenia… Teraz, w świetle tego 
systemu, który wprowadziła Platforma, przechodzi 
na emeryturę w wieku 67 lat i, żyjąc 81 lat, pobiera 
emeryturę przez 14 lat. Jak się ma do siebie totalna 
wysokość świadczeń pobieranych przez 14 i 21 lat? 
Czy jest różnica, czy jej nie ma? Czy jest to znacząca 
różnica, czy nie?

Drugie moje pytanie jest następujące: od jakiego 
przeciętnego wynagrodzenia są pobierane składki na 
ZUS? Bo według mojej wiedzy, jeżeli średni dochód 
wynosi ponad 4 tysiące zł, to jednak składka odpro-
wadzana od wynagrodzenia w rzeczywistości jest 
znacznie poniżej kwoty… Z różnych powodów, już 
nie wchodzę w szczegóły. Czy rząd myśli nad roz-
wiązaniem tego problemu? Ponieważ jest to jedno ze 
źródeł kłopotów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Proszę o odpowiedź, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Postaram się odpowiadać w takiej kolejności, w ja-

kiej były zadawane pytania.

liwe oszacowanie… A jeśli tak, to proszę podać dwie 
liczby. 1 października przyszłego roku ustawa ma 
wejść w życie. 

Ile osób maksymalnie, zgodnie z ustawą, którą 
w tej chwili mamy, zechce skorzystać z profitów i bę-
dzie mogło przejść na emeryturę? Drugi przypadek. 
Ile osób mogłoby przejść na emeryturę, gdyby nie 
przeszła ta ustawa, ale wniosek mniejszości, który był 
tu prezentowany? Chodzi o przejście na emeryturę ze 
względu na staż pracy. Czy to jest możliwe do oszaco-
wania? A jeśli tak, to jak te liczby mają się do siebie?

Drugie pytanie natury technicznej. Mianowicie 
w art. 15 ustawy uchyla się art. 21 w jednej z poprzed-
nich ustaw, w ustawie o zmianie ustawy o FUS. A ten 
art. 21 z kolei nakładał na Radę Ministrów obowiązek 
przedkładania Sejmowi informacji o skutkach obo-
wiązywania poprzedniej ustawy. Ale tak się składa, 
że ta ustawa, o której mówimy…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
…wchodzi w życie w październiku roku przyszłe-

go, a pierwsza informacja miała być sformułowana do 
31 grudnia 2016 r. Czy państwo macie tę informację…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
minęło 1,5 minuty.)

…czy będziecie ją przygotowywać, czy też trzeba 
zmienić prawo w tym zakresie?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia?
Pan senator Florek.
(Senator Jan Maria Jackowski: Ja też…)
(Głos z sali: Możemy grupować.)
Odpowiedzi… Ale musimy grupować.
Pan senator Florek.
(Senator Mieczysław Augustyn: Prosimy, Panie 

Marszałku…)
Możemy oczywiście spędzić ze sobą weekend, 

marzę o tym, ale proponuję spróbować dokończyć to 
do jutra do północy.

Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Pani Minister, ja po raz kolejny… Tym razem jesz-

cze pana chcę spytać.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Z litości dla 

ministra.)
Czy państwo macie takie wyliczenia? Chodzi mi 

o to… Chciałbym zapytać o takie wyliczenia w od-
niesieniu do kobiet, o mężczyzn już nie będę pytał.

Czy to prawda, że kobieta, która przez wszystkie 
lata zarabiała średnią krajową i przeszłaby na emery-

(senator J. Czerwiński)
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(podsekretarz stanu M. Zieleniecki) Chcę też powiedzieć, że to, co jest załączone do 
stanowiska rządu, też częściowo się zdezaktualizo-
wało, bo przecież ta ustawa, o której dzisiaj dysku-
tujemy, zakłada, że nowa regulacja wejdzie w życie 
1 października 2017 r., więc… Ale w żaden sposób nie 
dyskutuję z tymi danymi – uważam je za wiarygodne, 
za przygotowane w sposób odpowiedzialny.

Jeżeli chodzi o pytania pana senatora Dudy, to… 
Pan senator pytał mnie o stanowisko nauki, doktryny. 
Odpowiedź na to pytanie wynika niejako ze stano-
wiska Rady Ministrów. Powiedziałbym tak: jeżeli 
posłuchacie państwo toczącej się w mediach czy 
w środowiskach naukowych dyskusji na temat wie-
ku emerytalnego, to zauważycie, że dominuje głos 
ekonomistów i możemy powiedzieć, że jest to głos 
krytyczny. Główne argumenty, jakie padają, to są 
argumenty odwołujące się do sytuacji demograficz-
nej i będącej jej konsekwencją sytuacji finansowej 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Przedstawiając stanowisko rządu, starałem się 
państwa przekonać o tym, że kwestia wieku emery-
talnego to nie jest tylko kwestia sytuacji finansowej. 
To jest jeden z parametrów, który decyduje o tym, 
na jakim poziomie wiek emerytalny powinien zo-
stać ustalony. I wydaje mi się, że te inne czynniki, 
czynniki związane z sytuacją zdrowotną społeczeń-
stwa, sytuacją na rynku pracy, ale także z wysługą, 
z proporcjami pomiędzy okresem opłacania składek 
a okresem pobierania świadczenia, są równie ważne 
jak czynnik ekonomiczny.

Pamiętam uzasadnienie projektu ustawy pod-
wyższającej wiek emerytalny w 2012 r. w trakcie 
dyskusji w komisji senackiej i pamiętam, że domi-
nowały tam głosy odwołujące się właśnie do czyn-
ników ekonomicznych. Pozostałe elementy zostały, 
można powiedzieć, albo przemilczane, albo ograni-
czone do maksimum. Wydaje mi się, że te czynniki, 
które moglibyśmy określić jako społeczne, powinny 
być w większej mierze niż do tej pory uwzględniane 
w dyskusji na temat wieku emerytalnego również 
w środowisku naukowym.

Jeżeli spojrzymy np. na środowisko prawnicze, 
które przecież również analizuje, może w nieco innym 
kontekście, system emerytalny, to… W tym środowi-
sku głosy, iż w 2014 r. Trybunał Konstytucyjny po-
pełnił błąd, uznając, że nowo wprowadzone przepisy, 
podwyższające wiek emerytalny powyżej granicy 
67 roku życia, nie są niezgodne z konwencją nr 102, 
są dość licznie reprezentowane. Tak że nie jest tak, 
że decyzja z 11 maja 2012 r. o podwyższeniu wieku 
emerytalnego nie ma swoich krytyków wśród przed-
stawicieli nauki.

Patrzymy na system emerytalny z różnych punk-
tów widzenia – z ekonomicznego, z socjologiczne-
go, z medycznego, z prawniczego – i, jak myślę, one 
wszystkie są równie ważne. Będziemy jeszcze na ten 

Pierwsze pytanie, które zadał mi pan senator 
Augustyn, dotyczyło przeliczania podstawy wy-
miaru świadczenia. Jak czytamy tę ustawę, bardzo 
często chyba nadmiernie przywiązujemy wagę do 
tego, że ustawa – że tak powiem – przeformułowuje 
treść całych przepisów ustawy o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Takie są 
wymagania legislacyjne. Kiedy zmieniany jest jakiś 
element rozbudowanego, obszernego przepisu, musi-
my w tej ustawie – że tak powiem – na nowo określić 
treść przepisu. I tak jest właśnie w przypadku tego 
artykułu, który pan senator przytoczył.

(Senator Mieczysław Augustyn: Nic się nie zmie-
niło.)

Jeżeli chodzi o zasady przeliczania emerytur, 
o podstawę wymiaru świadczenia, to ta ustawa 
nie wprowadza żadnych zmian w tym zakresie. 
Modyfikacja przepisu wynika ze względów legi-
slacyjnych, po prostu odwołujemy się do tego nowo 
określonego wieku emerytalnego.

Jeżeli chodzi o… Pan senator mnie pytał o stary 
portfel, ale w kontekście…

(Senator Mieczysław Augustyn: W tym samym 
kontekście.)

W tym samym kontekście. Nie ma żadnych zmian 
w tym zakresie. Jeżeli chodzi o zasady ustalania wy-
sokości emerytury w starym systemie, w systemie 
zdefiniowanego świadczenia, to te zasady po prostu 
obowiązują w takim samym zakresie jak wcześniej.

Trzecie pytanie dotyczyło kosztów i symulacji, 
które są zawarte…

(Senator Mieczysław Augustyn: W stanowisku 
rządu.)

…w stanowisku rządu. Ja troszkę inaczej zrozu-
miałem wypowiedź pani minister Surówki, dlatego że 
te wyliczenia są tak naprawdę w dwóch dokumentach, 
tzn. w uzasadnieniu prezydenckiego projektu ustawy 
są bardzo dokładne wyliczenia dotyczące skutków 
tej regulacji. Musimy pamiętać o tym, że projekt 
prezydencki trafił do Sejmu w listopadzie. Projekt 
w pierwotnej wersji zakładał, że ustawa wejdzie w ży-
cie 1 stycznia 2016 r. Myśmy uzgadniali stanowisko 
rządu – jak wspomniałem – 19 lipca. Wówczas było 
już wiadomo, że ten przepis nie będzie mógł zostać 
zrealizowany i że ustawa nie wejdzie w życie 1 stycz-
nia tego roku, ale też nie znaliśmy ostatecznej daty 
wejścia ustawy w życie. Założyliśmy więc, że ustawa 
po uchwaleniu przez Sejm wejdzie w życie 1 stycznia 
2017 r. Stąd występują pewne różnice, jeżeli chodzi 
o te 2 kwestie, kwestie dotyczycące skutków wej-
ścia w życie tej ustawy zarówno w zakresie wpły-
wu na sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, jak i na wysokość świadczenia emery-
talno-rentowego.
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oraz niektórych innych ustaw

(podsekretarz stanu M. Zieleniecki) o rozwiązania związane z możliwością przechodze-
nia na emeryturę bez względu na wiek po osiągnię-
ciu pewnego stażu toczy się od wiosny tego roku. 
Rozmawialiśmy na ten temat w Radzie Dialogu 
Społecznego. Partnerzy społeczni poprosili nas o to, 
aby przedstawić symulacje związane z kosztami uzu-
pełnienia tej ustawy, o której dzisiaj rozmawiamy. No, 
ogólnie mogę powiedzieć, że jest to rozwiązanie, któ-
re wymagałoby poniesienia przez system emerytalny, 
system finansowy, system ubezpieczeń społecznych 
pewnych dodatkowych kosztów. Bo mówimy o oso-
bach, które osiągnęłyby staż wynoszący 35 lat dla ko-
biet… czy proponowany staż, który mógłby wynosić 
35 lat dla kobiet, 40 lat dla mężczyzn, jeszcze przed 
osiągnięciem tego obniżonego wieku emerytalne-
go, który jest przewidziany w ustawie z 16 listopada 
2016 r. Zatem z jednej strony państwo mówicie o tym, 
że te rozwiązania są kosztowne, rozwiązania, które 
zawiera ustawa z 16 listopada, ale z drugiej strony 
państwo zadajecie pytanie, dlaczego te postulaty uzu-
pełnienia ustawy o emerytury stażowe nie zostały 
zrealizowane.

To jest oczywiście jeden z czynników. Tych czyn-
ników było więcej. Były to czynniki związane z ko-
niecznością respektowania zasad poprawnej legislacji.

(Senator Jan Rulewski: Pytamy, tylko pytamy.)
Wspominałem o tym, że legislatorzy zwracali 

uwagę na to, iż rozszerzenie prezydenckiego projektu 
wykraczałoby poza zakres przedłożenia prezydenc-
kiego.

Zresztą warto pamiętać też o argumentach sys-
temowych. Pan senator przytaczał wcześniej art. 67 
konstytucji, który gwarantuje każdemu prawo do za-
bezpieczenia społecznego. W tym przepisie jest mowa 
o emeryturze po osiągnięciu wieku emerytalnego.

(Senator Jan Rulewski: Wieku, zgoda, tu zgoda.)
Nie mówi się o wysłudze, prawda? I można powie-

dzieć, że powstaje pytanie, czy tego typu emerytura 
stażowa, traktowana jako pewien stały element sys-
temu emerytalnego, po prostu byłaby zgodna z kon-
stytucją. Więc tak jak mówię, są to problemy, które 
po prostu wymagają rozwiązania.

Myślę, że na pytania pana senatora Rulewskiego 
odpowiedziałem.

(Senator Jan Rulewski: W połowie.)
Kolejne pytanie dotyczyło… Pan senator 

Augustyn pytał mnie o zróżnicowanie wieku eme-
rytalnego w kontekście wypowiedzi Trybunału 
Konstytucyjnego. Rzeczywiście, tak naprawdę mamy 
2 wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego na ten 
temat. Jeżeli chodzi o argumentację, to właściwie 
ona była tutaj w dyskusji przywoływana. Przypomnę 
orzeczenie trybunału z 2010 r., orzeczenie wydane na 
wniosek rzecznika praw obywatelskich, który zasta-
nawiał się właściwie nad tym, czy niższy wiek emery-
talny kobiet – i państwo właściwie w dyskusji też ten 

temat dyskutować –przedstawię państwu swój pogląd, 
odpowiadając na kolejne pytania.

Drugie pytanie pana senatora dotyczyło rynku 
pracy. Właściwie ja państwu pewne tendencje zmian, 
które występują na rynku pracy, przedstawiałem. 
Mówiłem państwu, że dzisiaj sytuacja na rynku pracy 
wygląda lepiej aniżeli wówczas, kiedy wprowadza-
no tamtą zmianę, tamtą ustawę podwyższającą wiek 
emerytalny. A to wynika m.in. z tego, o czym wspo-
minałem, że kolejne pokolenia są lepiej wykształcone, 
mają kwalifikacje, które, powiedzmy, lepiej odpowia-
dają potrzebom rynku pracy. Problem dotyczy tych 
osób, które nie spełniają tego warunku. Prawda? Te 
osoby w pierwszej kolejności przejdą na emeryturę. 
Mówimy o osobach w wieku powyżej pięćdziesiątego 
roku życia. Ustawa, która została w 2012 r. wprowa-
dzona, podwyższająca wiek emerytalny, po prostu 
nie uwzględniała sytuacji tych osób.

Pan senator Rulewski pytał mnie o to, czy coś 
się zmieniło, jeżeli chodzi o takie obiektywne uwa-
runkowania, które przesądziły 4 lata temu o tym, że 
wówczas parlament zdecydował się podwyższyć wiek 
emerytalny. Ze stanowiska rządu wynika, że różni 
nas, można powiedzieć, ocena tego, czy w momencie, 
kiedy podwyższano wiek emerytalny, uwzględnio-
no wszystkie obiektywne czynniki, które powinny 
decydować o granicy wieku emerytalnego. A więc 
stanowisko rządu jest takie, że właściwie nic się nie 
zmieniło, tylko że w 2012 r., podejmując decyzję 
o podwyższeniu wieku emerytalnego, parlament nie 
uwzględnił co najmniej kilku czynników związa-
nych, powtórzę, z sytuacją zdrowotną ubezpieczonych 
w Polsce, z sytuacją na rynku pracy i z okresami pod-
legania ubezpieczeniu czy długością okresu opłacania 
składek przez te osoby, które przechodziły w Polsce 
wówczas na emeryturę.

Jeżeli chodzi o kwestię emerytur stażowych… 
Ona też się tutaj przewijała w dyskusji, a także wcze-
śniej. Powiem tak: jeżeli chodzi o to, co łączy oba 
stanowiska, to znaczy stanowisko, które w tej chwili 
artykułują związki zawodowe, oraz stanowisko rządu, 
to bez wątpienia to, że zachodzi potrzeba uelastycz-
nienia zasad przechodzenia na emeryturę wprowa-
dzonych na mocy właśnie tej nieszczęsnej ustawy 
z 11 maja 2012 r. Różnica zdań jest związana z in-
strumentami prawnymi, które miałyby służyć osią-
gnięciu tego celu. Prawda? Z tego, co wiem, związki 
zawodowe nie kwestionują, a wręcz z zadowoleniem 
przyjmują te rozwiązania, które są zawarte w ustawie 
z 16 listopada 2016 r., czyli rozwiązania polegające na 
powrocie do poprzedniego wieku – 60 lat dla kobiet, 
65 lat dla mężczyzn.

A myśmy w trakcie… Chcę powiedzieć, że dys-
kusja na temat uzupełnienia ustawy z 16 listopada 
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(podsekretarz stanu M. Zieleniecki) nego kobiet i mężczyzn było przejawem nierównego 
traktowania.

Zgoda, że było postanowienie sygnalizacyj-
ne Trybunału Konstytucyjnego, wydane później, 
gdzie trybunał zasygnalizował, że zachodzi potrze-
ba rozważenia… Ale mamy też orzeczenie z 2014 r. 
Trybunał też z tej perspektywy oceniał właśnie tę 
ustawę z 11 maja 2012 r. i uznał, że… Wówczas też 
były formułowane zarzuty, że ujednolicenie wieku 
emerytalnego – czyli jak gdyby od drugiej strony na 
to się patrzy – może być traktowane jako…

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale uznał za zgod-
ne…)

Przy wielu głosach odrębnych sędziów.
Tak że właściwie w tej chwili nie ma formalnych 

przeszkód, aby powrócić do tego zróżnicowania wie-
ku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

Pan senator Jackowski pytał mnie o zasady usta-
lania wysokości emerytury, też w kontekście, jak 
myślę, tych wątków, które pojawiły się w dyskusji. 
Mianowicie państwo pytaliście wielokrotnie, zwraca-
liście uwagę na to, że obniżenie wieku emerytalnego, 
a w szczególności powrót do wieku emerytalnego dla 
kobiet na poziomie 60 lat, może negatywnie wpły-
wać na wysokość świadczeń emerytalnych. Warto 
więc zwrócić uwagę, że mechanizm, który obecnie 
obowiązuje, mechanizm określający zasadę ustalania 
wysokości emerytur w nowym systemie dla osób, 
które urodziły się po 1948 r., został ustalony na mocy 
ustawy z 1998 r., a właściwie pierwotnej wersji tej 
ustawy, którą dzisiaj zmieniamy, ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
która weszła w życie 1 stycznia 1999 r. I jest to me-
chanizm, w który, można powiedzieć, wpisane są 
pewne zachęty do wydłużania okresu aktywności 
zawodowej.

Dzisiaj w tej dyskusji krytycy rozwiązań za-
wartych w ustawie z 16 listopada 2012 r. przede 
wszystkim, mam wrażenie, traktują ten ustawowy, 
podstawowy wiek emerytalny jako jedyny czynnik, 
który decyduje o tym, że ubezpieczeni decydują się 
na wydłużenie okresu aktywności zawodowej, czyli 
czynnik wpływający na wydłużenie okresu aktyw-
ności zawodowej. Oczywiście tak nie jest. Tego typu 
instrumenty motywowania ubezpieczonych do tego, 
aby rozważyli możliwość przedłużenia okresu aktyw-
ności zawodowej, były wprowadzane już wcześniej. 
Taki mechanizm zdefiniowanej składki, obowiązują-
cy w nowym systemie emerytalnym, został wprowa-
dzony w 1999 r. Przedstawiając państwu stanowisko 
rządu, mówiłem o tym, że ograniczenie możliwości 
przechodzenia na emeryturę przed osiągnięciem usta-
wowego wieku emerytalnego, wprowadzone właśnie 
na mocy ustawy z 1998 r., przyczyniło się do podwyż-
szenia rzeczywistego wieku emerytalnego. Dokładnie 
to samo mogę powiedzieć o mechanizmie zdefinio-

argument przywoływaliście – w stosunku do wieku 
mężczyzn nie ma charakteru dyskryminacyjnego, 
czy ten niższy wiek emerytalny, można powiedzieć, 
nie przełoży się na wysokość świadczeń emerytal-
nych, które uzyskają kobiety. Na tak sformułowane 
pytanie Trybunał Konstytucyjny udzielił odpowiedzi 
odmownej, to znaczy stwierdził, że zróżnicowanie 
wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn nie stanowi 
naruszenia konstytucyjnej zasady równości wobec 
prawa, nie ma charakteru…

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale w tym samym 
zdaniu…)

…dyskryminacyjnego. Warto też odwołać się 
do argumentacji, bo ona w dzisiejszej dyskusji jest 
bardzo ważna. Mianowicie trybunał podkreślił, że 
przepisy polskiego prawa ubezpieczeń społecznych, 
ale także przepisy polskiego prawa pracy, nie tylko nie 
zobowiązują osoby, która osiągnęła wiek emerytalny, 
ten niższy w przypadku kobiet, do zakończenia ak-
tywności zawodowej, ale wręcz nie uprawniają do… 
Osiągnięcie wieku emerytalnego wiąże się z ustaniem 
okresu szczególnej ochrony trwałości stosunku pra-
cy – obejmującej 4 lata przed osiągnięciem wieku 
emerytalnego – ale nie stanowi przyczyny uzasad-
niającej wypowiedzenie umowy o pracę. Prawda? 
Jednocześnie trybunał odwołał się do argumentacji, 
o której była dzisiaj mowa w dyskusji, mianowicie że 
to zróżnicowanie wieku emerytalnego kobiet i męż-
czyzn ma swoje umocowanie, oparcie w modelu ro-
dziny, który w Polsce obowiązuje.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Grzegorz Czelej)

Warto zwrócić uwagę na jeden aspekt, który być 
może nie został tutaj w sposób, powiedzmy, dosta-
teczny zaakcentowany. Mianowicie przecież jeżeli my 
mówimy o wieku emerytalnym, to mówimy o kobie-
tach, które występują w podwójnej roli. Występują 
w roli osoby zajmującej się opieką nad dzieckiem czy 
w roli piastunki ogniska domowego, szerzej na to pa-
trząc, ale mówimy przecież o kobietach pracujących, 
kobietach, które jednocześnie pracują i przyczyniają 
się do utrzymania rodziny, a więc o kobietach, któ-
re są w sposób podwójny obciążone obowiązkami. 
Trybunał Konstytucyjny uznał, że niższy wiek eme-
rytalny ma właśnie uzasadnienie w tym tradycyjnym 
modelu rodziny, który w Polsce dominuje. Zgadzam 
się, że Trybunał Konstytucyjny zwrócił również uwa-
gę na to, że ten model rodziny się zmienia wskutek, 
powiedzmy, różnych zjawisk. Coraz częściej również 
mężczyźni jak gdyby przejmują rolę, która wcześniej 
była przypisana płci pięknej, i tutaj… Ale trybunał 
doszedł również do wniosku, że ten proces zmian 
społecznych, jakie w Polsce następują, nie uzasadnia 
tezy, że w 2010 r. to zróżnicowanie wieku emerytal-
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oraz niektórych innych ustaw

(podsekretarz stanu M. Zieleniecki) 60 lat, a żyje w sumie 81 lat… Jaka byłaby łączna 
totalna kwota jej świadczenia? No i analogiczna sy-
tuacja: a co, gdybyśmy zostali przy systemie 67? Ta 
osoba żyje 81 lat, a więc tam by pobierała emeryturę 
przez 21 lat, a tu 14 lat. Jaka by tu była łączna kwota 
świadczenia?

Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy rząd… Jest 
tak, że wysokość obecnie płaconych składek od-
nosi się do znacznie niższej kwoty wynagrodzenia 
niż przeciętna, jaką podaje GUS dla gospodarki 
narodowej. Czy rząd planuje tutaj jakieś działania 
w tym zakresie, które miałyby na celu zwiększenie 
składek odprowadzanych na Fundusz Ubezpieczeń 
Społecznych? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Na to pytanie chciałbym odpowiedzieć w taki 

sposób. Państwo być może śledzicie doniesienia 
medialne, ale powiem, że w tej chwili trwają dość 
zaawansowane prace nad przeglądem emerytalnym. 
Zresztą pytanie pana senatora Czerwińskiego też jak 
gdyby dotyczyło tego zagadnienia. To jest przegląd 
emerytalny, do którego przeprowadzenia rząd jest 
zobowiązany na mocy tak naprawdę 3 ustaw: usta-
wy z 2011 r., która zmieniła zasady funkcjonowania 
otwartych funduszy emerytalnych w Polsce – przy-
pomnę, obniżenie składek przekazywanych do OFE 
– ustawy z 2013 r., również wprowadzającej zmianę 
w systemie otwartych funduszy emerytalnych, i wła-
śnie ustawy z 11 maja 2012 r., która podwyższyła 
wiek emerytalny.

Jeżeli chodzi o prace, powiedziałbym, uzgodnie-
niowe nad tym przeglądem emerytalnym, nad spra-
wozdaniem rządu z tego przeglądu emerytalnego, to 
one są już w tej chwili bardzo zaawansowane, wła-
ściwie są to prace końcowe. Jesteśmy w toku uzgod-
nień międzyresortowych, ale także takich konsultacji 
społecznych w sprawie projektu tego dokumentu, 
i w ustawowym terminie, do końca 2016 r., taki do-
kument po zaakceptowaniu przez Radę Ministrów 
trafi do Sejmu, do Wysokiej Izby. Być może stąd 
wynikają pytania dotyczące właśnie kwestii zwią-
zanych np. z łączeniem pracy zarobkowej z pobiera-
niem emerytury. Chcę powiedzieć, że projekt ustawy, 
o którym dzisiaj rozmawiamy, czy ustawa, o której 
rozmawiamy, ustawa nowelizacyjna z 16 listopada 
2016 r., w żaden sposób nie zmienia tych zasad re-
gulujących możliwość pracy po osiągnięciu wieku 

wanej składki, który, można powiedzieć, uzależnia 
wprost wysokość emerytury od takich czynników, jak 
długość okresu opłacania składek na ubezpieczenie 
społeczne, jak wysokość wynagrodzeń, które w okre-
sie ubezpieczenia stanowiły podstawę naliczenia skła-
dek na ubezpieczenie społeczne, a także od momentu, 
w którym ubezpieczony decyduje się na przejście na 
emeryturę. Takie, można powiedzieć, odroczenie tego 
momentu – ale dobrowolne, a nie narzucone przez 
ustawodawcę – rzeczywiście wywołuje pozytywny 
skutek w zakresie wysokości świadczenia emery-
talnego. Bo zauważmy, że przyrasta nam podstawa 
wymiaru – czyli, krótko mówiąc, dłużej opłacamy 
składki, od większej podstawy naliczamy emerytu-
rę – a dzielimy tę podstawę wymiaru przez krótsze 
dalsze trwanie życia, dlatego że ustalamy to dalsze 
trwanie życia dla rzeczywistego wieku przejścia na 
emeryturę. Im później przechodzimy na emeryturę, 
tym dzielnik jest mniejszy i tym świadczenie jest 
większe. A więc jest to bardzo istotny czynnik, który 
musimy uwzględniać, dyskutując również na temat 
wysokości świadczeń emerytalno-rentowych. I w tym 
zakresie ustawa, o której dzisiaj rozmawiamy, nie 
wprowadza żadnych zmian.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Słoń, proszę o pytanie…
(Senator Jan Maria Jackowski: Ale, Panie 

Marszałku…)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: 
Jeszcze pan senator Czerwiński mnie o coś pytał i na 
to pytanie nie odpowiedziałem…)

Proszę.
(Senator Jan Maria Jackowski: Ja zadałem w su-

mie 4 pytania, a pan minister odpowiedział na jedno.)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: 
Troszkę połączyłem.)

To proszę o powtórzenie.

Senator Jan Maria Jackowski:
Drugie pytanie dotyczyło sprawy czy zasady…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: 
Łączenia.)

…łączenia pobierania emerytury z dalszym po-
dejmowaniem pracy zawodowej.

Trzecie pytanie dotyczyło pewnej hipotetycznej 
kwestii. Gdybyśmy porównali tę samą osobę, która 
przechodzi na emeryturę na tych zasadach w wieku 
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(podsekretarz stanu M. Zieleniecki) sowali odrębne tabele dalszego trwania życia kobiet 
i mężczyzn, to można by powiedzieć, w przypadku 
kobiet tak naprawdę bez względu na to, w jakim wieku 
przeszłyby na emeryturę, negatywnie wpłynęłoby to 
na wysokość emerytury. Krótko mówiąc: podstawę 
wymiaru dzielilibyśmy wtedy przez dłuższe średnie 
trwanie życia, przez większą liczbę miesięcy dalszego 
trwania życia. Dlatego ustawodawca stosuje tego typu 
instrumenty sprzyjające jak gdyby podwyższeniu 
świadczeń emerytalnych w przypadku pań objętych 
systemem emerytalnym zdefiniowanej składki.

Jeżeli zaś chodzi o ewentualne symulacje, to ja 
nie chciałbym po prostu… Tak naprawdę tego typu 
symulacje… To znaczy w załączeniu do stanowiska 
rządu my właściwie przedstawiamy różnice, jeżeli 
chodzi o wysokość świadczeń emerytalnych w po-
szczególnych latach, w perspektywie do 2060 r. I po-
równywane są tutaj wysokości świadczeń, które by-
łyby ustalane na podstawie obecnie obowiązujących 
przepisów oraz na podstawie przepisów już zawar-
tych w ustawie z 16 listopada 2016 r. Właściwie dla 
każdego roku uzyskujemy tutaj inne wyniki. A więc, 
jak mówię, musielibyśmy szereg takich parametrów 
– powiedziałbym, że o charakterze zmiennym – tu-
taj uwzględnić. Nie chciałbym tego robić z trybuny 
senackiej, ale mogę powiedzieć, że rzeczywiście te 
symulacje, które są znane i które były przeprowa-
dzane również wcześniej, wtedy, kiedy obowiązy-
wał jeszcze zróżnicowany wiek emerytalny kobiet 
i mężczyzn, pokazują rzeczywiście bezpośrednią 
zależność pomiędzy momentem przejścia na eme-
ryturę a wysokością tego świadczenia. Przy czym, 
tak jak wcześniej wspominałem – a to wynika też 
ze stanowiska rządu – rząd pozytywnie ocenia pew-
ną zmianę filozofii, która towarzyszy tej ustawie, 
o której dzisiaj rozmawiamy. Ta filozofia polega na 
tym, że chcemy, aby to do ubezpieczonego należała 
decyzja, wybór tego momentu, w którym on kończy 
aktywność zawodową. Myślę, że nikt nie kwestio-
nuje tego, że im wyżej określony jest poziom tego 
ustawowego wieku emerytalnego, tym po prostu 
mniejsza jest swoboda wyboru tego wspomnianego 
momentu przez samego ubezpieczonego. A my chce-
my, aby właśnie ten czynnik dotyczący wysokości 
świadczeń otrzymywanych czy obliczanych według 
formuły zdefiniowanej składki sprzyjał, że tak po-
wiem, indywidualnym decyzjom ubezpieczonych 
co do możliwości przedłużenia okresu aktywności 
zawodowej. A chcę powiedzieć – bo o tym też wła-
ściwie dzisiaj rozmawialiśmy – że te indywidualne 
decyzje muszą uwzględniać indywidualne uwarun-
kowania związane ze stanem zdrowia, z kwalifika-
cjami, jak również z oczekiwaniami co do wysokości 
przyszłego świadczenia, a także z oczekiwaniami co 
do sposobu spędzenia wolnego czasu po przejściu 
na emeryturę. Dziękuję.

emerytalnego, które obowiązują dzisiaj. Właściwie 
można powiedzieć, że w przypadku osób, które 
osiągnęły podstawowy wiek emerytalny, poza tym, 
iż osoby, które są pracownikami, muszą, składając 
wniosek o emeryturę, rozwiązać stosunek pracy, nie 
ma żadnych innych ograniczeń. Przepisy, można po-
wiedzieć, w całości, w pełni dopuszczają możliwość 
łączenia pracy zarobkowej z pobieraniem świadczenia 
emerytalnego. Mamy natomiast tego typu rozwiąza-
nia, jeżeli chodzi o inne świadczenia z ubezpieczenia 
społecznego, renty z tytułu niezdolności do pracy czy 
tzw. wcześniejsze emerytury, nabyte jeszcze na wcze-
śniej obowiązujących zasadach, i tam możliwość po-
bierania rzeczywiście jest związana z ograniczeniami 
w zakresie wysokości przychodów, które może osią-
gać taki pracujący rencista albo wcześniejszy emeryt.

Jeszcze jedno pytanie pan senator mi zadał, ale…

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę powtórzyć.

Senator Jan Maria Jackowski:
Chodziło mi o to wyliczenie, za 21 lat i 14 lat… 

Ktoś miał mniej więcej ten sam przebieg kariery 
zawodowej, tylko różnica była taka, że przeszedł 
na emeryturę na obecnych zasadach i na tych zasa-
dach… Kwota totalna, tzn. świadczenia za 14 lat, przy 
przejściu na emeryturę w wieku 67 lat, i za 21 lat, 
przy założeniu, że ta osoba przechodzi na emeryturę 
w wieku 60 lat.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Jedną rzecz chcę podkreślić. Warto o tym po-

wiedzieć, bo ten wątek pojawił się we wcześniejszej 
dyskusji. Mianowicie zauważcie państwo, że to śred-
nie dalsze trwanie życia, które jest brane pod uwa-
gę przy ustalaniu wysokości emerytury w systemie 
zdefiniowanej składki, mimo zróżnicowania wieku 
emerytalnego dla kobiet i dla mężczyzn, jest ustalane 
wspólnie dla kobiet i dla mężczyzn. Nie stosujemy 
w przypadku osób przechodzących na emeryturę 
odrębnych tabel życia dla kobiet i dla mężczyzn. 
To jest rozwiązanie, można powiedzieć, sprzyjające 
wysokości świadczeń, jakie otrzymują kobiety bez 
względu na to, w jakim wieku przechodzą na emery-
turę, dlatego że – była dzisiaj o tym mowa w trakcie 
dyskusji – statystycznie rzecz biorąc, kobiety żyją 
dłużej od mężczyzn o około 8 lat. Gdybyśmy sto-
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podniesienie ręki. Jak nie ma podniesionych rąk, 
kończę punkt.

Czy ktoś z państwa, kto zdał pytanie panu mini-
strowi, nie uzyskał odpowiedzi?

Pan senator Czerwiński. Proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Na jedno z pytań uzyskałem odpowiedź, na drugie 

nie. 
Przypomnę tylko, Panie Ministrze, że chodzi o to, 

jaka może być liczba osób wchodzących w system 
emerytalny, szacunkowo oczywiście, w zależności 
od tego, jaki model zostanie przyjęty.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Chodzi o zwiększenie wskutek wejścia w życie 

tej ustawy liczby osób, które mogą się zdecydować 
przejść na emeryturę. Jeżeli chodzi o dane doty-
czące roku 2015, to są dane pewne, bo oparte już 
na decyzjach samych ubezpieczonych. W roku 2015 
na emeryturę przeszło 225 tysięcy osób. Dzisiaj 
rozmawiamy o ustawie, która zakłada obniżenie 
wieku emerytalnego, ale zauważcie państwo, że 
z 61 lat tak naprawdę w przypadku kobiet i 66 lat 
w przypadku mężczyzn do 60 lat w przypadku 
kobiet i do 65 lat w przypadku mężczyzn. Czyli 
mówimy o obniżeniu wieku tak naprawdę o rok 
i o rezygnacji z kalendarza dalszego podwyższania 
wieku emerytalnego docelowo do sześćdziesiątego 
siódmego roku życia. Więc możemy powiedzieć 
z grubsza, że skutkiem wejścia w życie ustawy 
może być podwojenie tej liczby, czyli jednorazowo 
na emeryturę może zdecydować się przejść około 
450 tysięcy osób. Dlatego że tak naprawdę jeden 
rocznik nagle 1 października 2017 r. spełni warun-
ki nabycia prawa do emerytury. Ale nie jesteśmy 
w stanie przewidzieć, jaka to będzie liczba, dlatego 
że nie wiemy, jakie będą indywidualne decyzje 
samych ubezpieczonych. Oczywiście szacunki, któ-
re myśmy przeprowadzali na potrzeby prac nad 
ustawą, o której dzisiaj rozmawiamy, są oparte na 
pewnych założeniach. Przyjęliśmy, że 83% osób 
zdecyduje się na taki krok. Jednak mam wrażenie, 
że te szacunki są zbyt…

(Senator Waldemar Sługocki: …optymistyczne.)
Właśnie zastanawiam się, które słowo byłoby 

właściwe: czy optymistyczne, czy pesymistyczne. 
Ta kwota jest przeszacowana, tak bym powiedział.

(Senator Jerzy Czerwiński: A jak jest w przypadku 
emerytury stażowej? Bo chodziło o porównanie 2 
liczb. Chodzi o to, co jest we wniosku mniejszości.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję…
(Senator Krzysztof Słoń: Ale jeszcze pytanie!)
Dziękuję…
(Senator Krzysztof Słoń: Jeszcze pytania, Panie 

Marszałku!)
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: To gdzie 

są zgłoszenia? Ja tego nie mam zapisanego.)
Przepraszam, listę zgłoszeń do pytań prowadzi 

sekretarz. Zgłosił mi, że nie ma…
(Senator Jerzy Czerwiński: Panie Marszałku, 

ale niektórych odpowiedzi jeszcze nie dostaliśmy. 
Pan minister jeszcze nie skończył odpowiadać. 
Przepraszam.)

(Senator Krzysztof Słoń: Pan marszałek nie udzie-
lił mi głosu, bym zadał pytanie.)

Jeszcze raz: listę pytań prowadzi sekretarz, poin-
formował mnie, że pytań nie ma.

Czy pan minister nie odpowiedział na jakieś py-
tanie?

(Senator Jan Rulewski: Nie zadano nawet tych 
pytań…)

Ale ja nie udzieliłem panu głosu, Panie Senatorze.
(Senator Jan Rulewski: Ale zamknął pan pytania.)
Tak, ponieważ sekretarz poinformował mnie, że 

nie ma pytań.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: 
Starałem się en bloc odpowiedzieć na pytania doty-
czące wysokości świadczeń, dlatego że pytania były 
podobne.)

Pan marszałek Borusewicz. 

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku, to nie sekretarz informuje pana, 

czy są pytania, tylko pan pyta o to senatorów na sali. 
Są pytania. Ja mam pytanie.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Nie było zgłoszeń. Nie widziałem podniesionych 

rąk…
(Senator Leszek Czarnobaj: To sekretarz…)
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie…)
Panie Marszałku, prowadzi pan obrady i pan wie, 

że jeżeli ktoś nie podnosi ręki, to nie mamy formuły, 
aby pytać o to, czy są pytania.

(Senator Bogdan Borusewicz: Jak nie mamy for-
muły? Pan ma w scenariuszu takie pytanie, taką for-
mułę: „czy są pytania?”. Tak?)

Tak.
Teraz mam formułę: „obecnie senatorowie mogą 

zadawać pytania”… Zadają je, zgłaszając się przez 
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(podsekretarz stanu M. Zieleniecki) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Panie Marszałku, pytania zadają ci, którzy się 
zgłaszają. Jeżeli nikt się nie zgłasza, to przechodzimy 
do następnego etapu.

Dobrze, ja nie będę się upierał, żeby państwu nie 
dawać…

(Senator Bogdan Borusewicz: Ale nie może pan 
przejść do następnego etapu. Jesteśmy na etapie pytań 
i odpowiedzi.)

Byliśmy do momentu, w którym otworzyłem dys-
kusję.

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, Panie 
Marszałku…)

Proszę o zadanie pytania. Jako pierwszy zgłosił 
się pan senator Rulewski. Proszę.

Senator Jan Rulewski:

Gwoli wyjaśnienia: wydaje mi się, że nastąpił 
pewien zgrzyt czy też może pojawiła się nieścisłość 
w przekazaniu przewodnictwa obrad przez pana mar-
szałka Bielana, ponieważ pan marszałek Bielan uciął 
m.in. mnie – słusznie zresztą – pytania i zapisał nas 
do następnej kolejki. A pan to przerwał.

(Głos z sali: No to zadaj pytanie.)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Dobrze, proszę 

o pytanie.)
Pytania mam dwa. Panie Ministrze, trudno jest 

z punktu widzenia finansów i budżetu usprawiedliwić 
pańskie stanowisko. No, pan powiada, że nie możemy 
dopuścić do tego, by oprócz wieku o emeryturze decy-
dował staż. Podam przykład: ktoś pracuje 38 lat, płaci 
składki, po czym chce iść na emeryturę w wieku, 
powiedzmy, 58 lat. A jednocześnie rząd i Kancelaria 
Prezydenta dowodzą, że jeśli ktoś będzie pracował 
tylko 20 lat, ale osiągnie wiek 60 lat, to nie pocią-
gnie to za sobą żadnych skutków finansowych. No, 
dwukrotnie wyższe będą te skutki. To jest pierwsze 
pytanie: czy w tych pańskich obliczeniach nie tkwi 
błąd logiczny?

A drugie pytanie, Panie Ministrze, dotyczy dopre-
cyzowania pańskiej wypowiedzi. Czy nie należało 
pójść – chociażby ze względu na te czynniki biolo-
giczne czy społeczne, o których pan mówi – drogą 
rozluźnienia ustaw pomostowych, o które związki też 
pytają? I to jest, powiedziałbym, podpytanie: dlaczego 
państwo nie liberalizujecie ustawy pomostowej, która 
uwzględnia dokładnie to, o czym mówiła pani senator 
Orzechowska i o czym mówi Kancelaria Prezydenta, 
a zamiast tego wprowadzacie mechaniczne cięcia?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan senator Słoń. Proszę o pytanie.

Szanowni Państwo, Panie Senatorze, mamy do-
kładne wyliczenia dotyczące i kosztów, i liczebności 
tej grupy ubezpieczonych, którzy ewentualnie byliby 
zainteresowani przejściem na emeryturę przed osią-
gnięciem podstawowego wieku emerytalnego, ale po 
osiągnięciu – można tak powiedzieć – tego dłuższego 
stażu ubezpieczeniowego. W tej chwili nie jestem 
w stanie z głowy podać państwu tych danych. One 
były przygotowywane na potrzeby dyskusji w Radzie 
Dialogu Społecznego. Jednak mogę powiedzieć, że 
znacząco wpłynęłoby to na koszty zrealizowania 
tego pomysłu. Niemniej jednak musimy też pamię-
tać o jednej kwestii. To są propozycje – właściwie już 
o tym wspominałem – które trudno byłoby traktować 
w kategoriach rozwiązań dalekosiężnych, systemo-
wych, dlatego że sytuacja na rynku pracy pokazuje, 
że beneficjentami tego rozwiązania byłyby osoby, 
które mają za sobą relatywnie długi okres opłacania 
składek. Wiemy, że historia ubezpieczeniowa kolej-
nych pokoleń ubezpieczonych, kolejnych pokoleń 
pracowników, wygląda już zupełnie inaczej. Ten 
model pracy, ten model aktywności zawodowej na 
rynku pracy po prostu nie wygląda już tak dobrze 
jak w przypadku osób, które zbliżają się w tej chwili 
do osiągnięcia wieku emerytalnego, tak bym to ujął.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Czy ktoś z państwa jeszcze nie uzyskał… Pan 

senator Słoń?
(Senator Krzysztof Słoń: Nie.)
(Senator Jan Rulewski: Nie, nie, my mamy już 

nowe pytania.)
Proszę?
Szanowni Państwo, nie widząc chętnych do zada-

wania pytań – nie było osób zapisanych – otworzy-
łem dyskusję, więc stworzyłbym precedens, gdybym 
wrócił do pytań.

Czy pan marszałek ma inne zdanie? Panie 
Marszałku, pana nie było na sali.

(Senator Bogdan Borusewicz: W sprawie formal-
nej.)

Przyszedł pan i podniósł rękę już po tym, jak wy-
powiedziałem formułę o otwarciu dyskusji.

Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku, niech pan nie tkwi w błędzie. 

Jesteśmy na etapie pytań, więc pan nie mógł otworzyć 
dyskusji. To jest pierwsza kwestia. Druga jest taka, 
że nie może pan ograniczać pytań.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Proszę?)
Nie może pan ograniczać pytań, a pan w tej chwili 

ogranicza pytania w sposób pozaregulaminowy.
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na w 1974 r. przejdzie na emeryturę w tym obecnym 
systemie i w tym, który państwo zaproponowali. Jest 
średnia płaca itd. i to można wyliczyć. Są nawet ta-
belki, jeden z senatorów miał te tabelki, ja niestety 
ich nie mam.)

Czyli pan senator zakłada, że taka osoba przeszła-
by na emeryturę w roku 2034, jak rozumiem, a więc 
po osiągnięciu sześćdziesiątego roku życia, i przez 
całe życie…

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, Panie…)
No tak, no…
(Senator Bogdan Borusewicz: Sześćdziesiątego 

roku…)
Dlatego pytam.
(Senator Bogdan Borusewicz: Według nowego 

systemu.)
No właśnie dlatego próbuję uzyskać dodatkowe 

informacje, które mogą pozwolić ustalić takie świad-
czenie, wysokość takiego świadczenia.

(Senator Bogdan Borusewicz: Rozumiem, że 
w tym systemie ona przechodzi na emeryturę w wie-
ku 65 lat.)

Pan senator mnie prosił o to, żebym powiedział, 
ile wyniesie emerytura osoby urodzonej w 1974 r…

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, jaka jest różni-
ca. Jaka jest różnica, Panie Ministrze, między eme-
ryturą z tego obecnego systemu emerytalnego, jeżeli 
ona przeszła na emeryturę w tym obecnym systemie 
emerytalnym, a emeryturą z tego nowego systemu, 
który państwo proponują?)

A jeszcze pytanie dodatkowe: w którym roku taka 
osoba by przeszła na emeryturę? Bo to zależy oczy-
wiście od tego, w jakim roku taka kobieta urodzona 
w 1974 r. zdecydowałaby się przejść na emeryturę…

(Głos z sali: 1984 r.)
(Senator Bogdan Borusewicz: W 1974 r., a nie 

1984 r. Czy są potrzebne jeszcze jakieś dodatkowe 
informacje?)

(Senator Leszek Czarnobaj: 60 i 67 lat.)
Czyli zakładam, że chodzi o 2034 r., tak?
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak, tak. W tym 

systemie przechodzi na emeryturę w wieku 67 lat, 
w nowym systemie – w wieku 60 lat.)

Według tych tabel, które są załączone do stano-
wiska rządu, gdyby stosować obecnie obowiązujące 
przepisy, to emerytura wyniosłaby 3 tysiące 904 zł 
– mówimy o kwotach nominalnych – a jeżeli chodzi 
o emeryturę, która przysługiwałaby po wprowadze-
niu tej ustawy, to jest to kwota 2 tysięcy 386 zł. Jednak 
tak jak powiedziałem, to są oczywiście prognozy 
i one są zależne od wielu indywidualnych czynni-
ków, tzn. przede wszystkim od tego, w jakim wieku 
ubezpieczona urodzona, jak pan senator zauważył, 
w 1974 r. zdecydowałaby się przejść na emeryturę. Ja 
zwracałem uwagę na to, że między momentem zakoń-
czenia okresu aktywności zawodowej a wysokością 

Senator Krzysztof Słoń:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Wielu oponentów tej ustawy, głównie z Polskiego 

Stronnictwa Ludowego, zarzuca jej, że w sposób zde-
cydowany pogarsza ona sytuację polskich rolników. 
Bardzo bym prosił, żeby pan minister się do tego 
odniósł i rozwiał moje wątpliwości.

Drugie pytanie dotyczy programów aktywizują-
cych bezrobotnych, seniorów oraz tych, którzy stracili 
lub stracą pracę, mając lat 50, 55 czy 60. Te programy 
aktywizujące były nazywane „50+” itd. Czy rząd 
będzie te programy podtrzymywał, modyfikował, czy 
może ma jakiś inny pomysł, autorski na konieczną – 
zdajemy sobie wszyscy z tego sprawę – aktywizację 
ludzi w starszym wieku, którzy z różnych względów 
byliby gotowi, i są gotowi, podjąć pracę, a takich moż-
liwości nie mają? Dziękuję bardzo.

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

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, pani senator sprawozdawca nie 

potrafiła mi odpowiedzieć na to pytanie, a pan był na 
sali zapewne, więc mam nadzieję, że pan już potrafi 
odpowiedzieć na to pytanie. 

O ile niższa po wprowadzeniu zmian ustawowych 
będzie emerytura kobiety rocznik 1974 w stosunku 
do emerytury z tego obecnego systemu? Tylko tyle.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Czy ktoś z państwa ma jeszcze pytania? Nie widzę 

zgłoszeń.
Panie Ministrze, bardzo proszę.
Na pytania szczegółowe, wymagające obliczeń 

pan minister ma prawo odpowiedzieć na piśmie.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Znaczy na ostatnie pytanie nie potrafię odpowie-

dzieć. Potrzebne są po prostu dodatkowe dane, przede 
wszystkim dotyczące tego, jak długo taka osoba mia-
łaby pracować, w jakim momencie, w jakim wieku 
przeszłaby na emeryturę. Rozumiem, że panu sena-
torowi chodzi o datę urodzenia, tak? 1974 r.?

(Senator Bogdan Borusewicz: Wiadomo, że jeżeli 
kobieta urodzona… Wiadomo, kiedy kobieta urodzo-
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(podsekretarz stanu M. Zieleniecki) gramów, które do tej pory były realizowane. Wiemy, 
że różne takie rozwiązania w obszarze instytucji ryn-
ku pracy i promocji zatrudnienia były stosowane. 
Pamiętam o zmianach w kodeksie pracy, które zmie-
rzały do pewnego obniżenia kosztów związanych 
z zatrudnianiem pracowników w wieku 50+. Chodziło 
o skrócenie okresu, w którym pracodawca miał finan-
sować wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, 
i wydłużenie okresu wypłacania zasiłku chorobowe-
go. Powiedzmy, że ta ocena jest oceną umiarkowaną. 
Te programy nie spełniły do końca oczekiwań. Tak 
bym delikatnie powiedział. A to, o czym wspomina-
łem, czyli poprawa sytuacji na rynku pracy, również 
osób, które zbliżają się w tej chwili do wieku, powie-
działbym, przedemerytalnego, jest przede wszystkim 
konsekwencją innych zmian, tzn. zmian dotyczących 
kwalifikacji, dostosowania pracowników do pew-
nych wymagań, które są na rynku pracy. Zakładamy, 
że z czasem nie tylko osoby zbliżające się do wieku 
emerytalnego, ale także osoby, które już osiągnęły 
wiek emerytalny, będą, jeżeli taka będzie ich wola, 
nadal aktywne zawodowo i będą opłacać składki na 
ubezpieczenia społeczne.

Pan senator Rulewski pytał mnie o ustawy po-
mostowe. Rzeczywiście jest tak, że… Właściwie 
już o tym wspominałem. Trwa przegląd emerytal-
ny. Jednym z elementów tego przeglądu jest kwestia 
ewentualnych zmian w obszarze emerytur pomo-
stowych. Jest to w tej chwili przedmiotem dyskusji 
partnerów społecznych, trwają konsultacje między-
resortowe i konsultacje społeczne. Jest to dokument, 
którego kształt jest w tej chwili przedmiotem dys-
kusji. Jeszcze nie znamy ostatecznego kształtu tego 
dokumentu, więc trudno jest mi mówić o rekomen-
dacjach. Są tam również elementy dotyczące systemu 
emerytur pomostowych i możliwych zmian w tym 
zakresie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo 

Ministrowie z kancelarii prezydenckiej i z rządu!
Przepraszam na wstępie za dość dynamiczne wy-

stąpienia w trakcie zadawania pytań, ale wynikają 
one z badań i z takiego powszechnego przekonania, 
że Polacy niedostatecznie doceniają dobro wspólne.

Ubezpieczenia gwarantowane konstytucyjnie, 
przez ustawodawstwo, a przede wszystkim w Polsce 
potrzebne – w Polsce, czyli w kraju, który powinien 
być bezpieczny wewnętrznie, w którym ludzie powin-

emerytury zachodzi bezpośrednia korelacja. Tak że 
osoba urodzona również w 1974 r., która wydłużyłaby 
okres aktywności zawodowej powyżej sześćdziesią-
tego roku życia, np. do sześćdziesiątego piątego roku 
życia, miałaby tę emeryturę znacznie wyższą.

(Senator Bogdan Borusewicz: Tak, ale ja pytałem, 
jak bez wydłużenia… Czyli 3 tysiące 904 zł w sys-
temie obecnym, a 2 tysiące 386 zł w systemie, który 
jest proponowany. Tak? Dziękuję bardzo.)

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: I odpowiedzi na 
pozostałe pytania, Panie Ministrze, bardzo proszę.)

Pan senator Słoń pytał mnie o głosy, które poja-
wiały się w trakcie debaty w Sejmie ze strony posłów 
Polskiego Stronnictwa Ludowego, niejako sugerujące, 
że ta ustawa pogarsza sytuację, jeśli chodzi o wiek 
emerytalny rolników. Chcę powiedzieć, że jest to 
ustawa, która ustanawia takim sam wiek emerytalny 
dla wszystkich ubezpieczonych – zarówno tych, któ-
rzy są objęci systemem powszechnego ubezpieczenia 
społecznego, jak i tych, którzy są objęci systemem 
ubezpieczenia społecznego rolników. Można powie-
dzieć, że ustawa z 2012 r., która podwyższyła wiek 
emerytalny do tych docelowych 67 lat, zakładała 
2 zmiany w obszarze wieku emerytalnego ubezpie-
czonych rolników. Po pierwsze, zakładała, że pod-
stawowy wiek emerytalny w przypadku rolników 
wzrośnie, w przypadku kobiet, z 60 lat docelowo do 
67 lat w roku 2040, a w przypadku mężczyzn z 65 lat 
do 67 lat w roku… Ten pułap w przypadku mężczyzn 
zostanie osiągnięty w roku 2020.

Drugie rozwiązanie, które znalazło odzwiercie-
dlenie w przepisach ustawy z 11 maja 2012 r., to 
decyzja o wykreśleniu z dniem 31 grudnia 2017 r., 
czyli z końcem przyszłego roku, przepisów, które 
umożliwiały wcześniej, umożliwiają nadal i umożli-
wiać będą również po wejściu w życie tej ustawy do 
końca 2017 r., wcześniejsze przechodzenie na eme-
ryturę przez kobiety po ukończeniu pięćdziesiątego 
piątego roku życia, a przez mężczyzn po ukończeniu 
sześćdziesiątego roku życia, pod warunkiem osią-
gnięcia dłuższego stażu ubezpieczeniowego. Ustawa, 
o której dzisiaj rozmawiamy zakłada obniżenie wieku 
emerytalnego wszystkich ubezpieczonych, również 
rolników, do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. 
Ustawa zakłada, można powiedzieć, uszanowanie 
woli wyrażonej przy uchwalaniu ustawy z 2012 r. 
przez koalicję Platformy Obywatelskiej i Polskiego 
Stronnictwa Ludowego o czasowym obowiązywaniu 
tego przepisu, który przewiduje czy do tej pory prze-
widywał możliwość wcześniejszego przechodzenia 
na emeryturę. Tak że w tym zakresie ta ustawa nie 
wprowadza jakichkolwiek zmian.

Jeżeli chodzi o programy, to powiem szczerze, 
że… To jest pytanie zmierzające do oceny tych pro-
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(senator J. Rulewski) 20 lat, 30 lat nie pracować, a później załapać się na 
emerytury przed sześćdziesiątym piątym rokiem… 
To dlatego odrzucacie pracowitość, uczciwość i rze-
telność ubezpieczonych.

Ta ustawa nie spełnia przesłanek racjonalności. 
Nie znam ekspertów, działaczy społecznych, którzy 
by wydali pozytywną opinię o tym projekcie. Ostania 
opinia z towarzystwa ekonomicznego w sposób dru-
zgocący odmawia poparcia temu projektowi, wręcz 
wskazuje, żeby go nie realizować.

Już zacząłem mówić coś, co mnie jako działacza 
Solidarności oczywiście musi budzić do refleksji, ale 
nie tylko. Ta ustawa nie spełnia zasad sprawiedliwości 
społecznej, bo na jednym poziomie utrzymuje dobroć 
systemu ubezpieczeniowego zarówno wobec tych, 
co przez 40 lat budują kondycję, stabilność systemu 
ubezpieczeń, jak i wobec tych, którzy w wyniku być 
może aktu wyborczego i działań pana prezydenta 
uzyskają takie same, a nawet większe prawa niż ci, 
którzy składali się na potencjał i kapitał tego systemu.

Oczywiście ta ustawa daleko odbiega od tendencji 
i działań, jakie mają miejsce w innych krajach, szcze-
gólnie w krajach rozwiniętych Unii Europejskiej. Tu 
maleńki wtręt. Ja wiem, to jest prawda, że ludzie 
chcą szybciej iść na emeryturę, ale pozwolę sobie 
zwrócić uwagę na to, że nawet zwierzę przyjmuje 
barwy ochronne. Jeśli chce się żyć w cywilizacji 
konsumpcyjnej, bo tak bym to nazwał, otaczać się 
dobrami najwyższego gatunku i najwyższej jakości, 
to niestety trzeba też spełniać pozostałe wymogi do-
tyczące odpowiedzialności i tego, jak na to wszystko 
zapracować, a zatem trzeba się liczyć i z budżetem, 
i z pracodawcą, i z konstytucją.

Ta ustawa – jest to zgodne zdanie, państwo nas tu 
nie przekonali – burzy zagrożony system finansów 
publicznych, ten system, który nakazuje, aby dzisiaj 
wszystkich emerytów obciążać składką na banki, 
na spłatę kredytów, a to są kwoty stanowiące pra-
wie 1/3 tego, co się wypłaca na emerytury. Państwo 
zmierzacie do zrujnowania finansów publicznych. 
Państwo, dla niewłaściwych ambicji, żeby nie po-
wiedzieć gorzej, usiłujecie wmówić Polakom coś, 
czego nie oczekują, a przede wszystkim usiłujecie 
im wmówić, że dobro nie bierze się z pracy. To jest 
obce naszej cywilizacji.

Mimo wszystko mam propozycję, nad którą od 
lat pracuję. Ta propozycja łączy dwie rzeczy – odpo-
wiedzialność, staż i wiek. Proponuję, aby emerytami 
mogli… Po pierwsze, utrzymać obecny system 67 lat 
dla mężczyzn, 67 lat dla kobiet, bez emerytury po-
łówkowej, z systemem emerytur pomostowych prze-
dłużonych.

Po drugie, na emeryturę mogłyby w trybie wyjąt-
kowym, ale oczywiście za to na podstawie własnej 
decyzji, pójść osoby, które uzyskają – zarówno męż-
czyzna, jak i kobieta – 62 lata oraz które legitymują 

ni czuć się bezpiecznie – nie mogą być przedmiotem 
prostych rozwiązań, bo one nie są proste i na pew-
no są dobrem społecznym. Powinna być wokół nich 
atmosfera porozumienia, zgody. Nie powinny być 
przekraczane granice odpowiedzialności. Stąd też 
może mój zbyt dynamiczny i wyniosły ton – z chęci, 
żeby tego bronić.

Jest prawdą – potwierdziła to pani minister 
Surówka – że pomysł dotyczący obniżenia wieku 
emerytalnego pojawił się w trakcie kampanii wy-
borczej. Dla pana prezydenta było to jedynym argu-
mentem za tym, aby tę sprawę tu postawić. Ja szanuję 
obietnice wyborcze i nie zamierzam tego podważać. 
Trzeba jednak pamiętać, że nie tylko pan prezydent, 
ale również my, w tym ja, składaliśmy różne obietnice 
wyborcze, które po weryfikacji, w ramach, że tak 
powiem, kontynuacji życiorysu państwa polskiego, 
wymagają namysłu, a dopiero potem realizacji.

Można by zapytać: a dlaczego nie wprowadzono 
w trybie pilnym ustawy o obiektach wielkoobszaro-
wych? Wiemy już na pewno, że tam nie będzie „ob-
szarowe”, tylko „obrotowe”. Czy to w ogóle wejdzie? 
Można by zapytać o kredyty frankowe. Można by 
wreszcie zapytać Polaków w referendum, jak sugeruje 
pani minister Surówka, o to, czy wszyscy chcemy być 
młodzi, dużo zarabiać i zacząć emeryturę w wieku 
40 lat. Moje oczekiwania też by w tym kierunku zmie-
rzały. Na szczęście nas wiążą i konstytucja, i akty 
prawne, a przede wszystkim ambicja przebywania 
w dobrze rozwiniętej i bezpiecznej cywilizacji.

Niewątpliwie i ta dyskusja, i te pytania wyka-
zały, że świadomość tych procesów, zwłaszcza 
u pani z Kancelarii Prezydenta, jest niewielka. Nie 
ma dostatecznej wiedzy na temat tego, czym jest 
system zabezpieczenia społecznego, który zgodnie 
z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, zgod-
nie z orzecznictwem europejskim, zgodnie konwen-
cjami międzynarodowymi jesteśmy zobowiązani 
honorować. Tam wiedza niestety nie została użyta 
we właściwym celu – powiedzmy to szczerze: zosta-
ła użyta w wyniku kampanii. Ale zawsze można to 
skorygować.

Przedstawiony projekt nie odpowiada zasadzie 
powszechności, o czym świadczy stanowisko wszyst-
kich związków zawodowych. Projekt odpowiada 
związkom zawodowym jedynie w części dotyczącej 
obniżonego wieku emerytalnego, zaś już w tej racjo-
nalnej tkance, jaką jest staż emerytalny – tu zgodzę 
się z tym, że on konstytucyjnie nie jest zakreślony… 
Gdy związki mówią o tym, o czym wszyscy tu mówi-
li, zwłaszcza z koalicji, tylko nie przedłożyli… czyli 
że chodzi o ulżenie ludziom w trudzie, to państwo 
proponujecie te emerytury… Komu je proponujecie? 
Robicie właśnie odwrotnie – proponujecie, żeby przez 
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(senator J. Rulewski) koszty są szacowane może na miliard, może mniej, 
na pewno nawet nie miliard. To jest druga sprawa.

Teraz trzecia sprawa, z tych ważnych, to jest sys-
tem emerytalny. Z tych szacunków, o których pań-
stwo mówiliście, to na lata 2016–2020 miałoby to 
być około 40 miliardów zł. Wiadomo już, że będzie 
ta ustawa wprowadzona, jeżeli przejdzie, w okresie 
późniejszym. No, ale można szacować, że to jest około 
10 miliardów zł na początkowym etapie, w pierw-
szym roku, może w drugim. Ale wiadomo też, że ta 
kwota będzie rosnąć.

W związku z tym, jak dodam tylko te 23 miliardy, 
15 miliardów i 10 miliardów to już się robi 50 miliar-
dów zł. No i teraz, żeby się budżet równoważył, trzeba 
gdzieś te pieniądze znaleźć. Pan senator Rulewski 
podał przykłady ustaw, które miały wejść w życie, 
a które w życie nie wejdą. To są sprawy finansowe. 
Łatwiej robi się sprawy kadrowe, bo to nic nie kosz-
tuje. Tutaj państwo wykonaliście zdecydowanie wię-
cej niż 100% normy, bo generalnie prawie wszystkie 
ustawy były kadrowe i w związku z tym następuje 
ciągła wymiana kadr. A tutaj są pieniądze, które trze-
ba wygospodarować, bo żeby podzielić pieniądze, 
najpierw trzeba je mieć.

To jest uprawnienie, a nie obowiązek – tak pan 
minister mówił. Pani minister też to mówiła. No, 
zgoda, to jest uprawnienie, a nie obowiązek, ale mu-
simy się odnosić do polskiej rzeczywistości, musimy 
pamiętać, jak ona wygląda. Proszę państwa, tak jak 
pan minister mówił, szacuje się, że 200, 300 tysięcy 
osób może z tego skorzystać. W przyszłym roku… 
W którymś roku może to się nałożyć. To tak jak 
w przypadku gimnazjalistów, gdzie też będzie taki 
rok. Tutaj jest trochę mniej osób… Tu chodzi o około 
450 tysięcy osób, jak pan minister powiedział. Ja 
jestem przekonany – niedługo będziemy to wiedzieć, 
bo to przecież koniec przyszłego roku… – że Polacy, 
jeśli będą mieli taką możliwość, to z niej skorzystają. 
Skorzystają z tego kobiety i mężczyźni. 60 i 65 lat… 
Oni specjalnie nie mają zaufania do prawa, które 
tworzymy, bo ono się zbyt często zmienia, a jak ktoś 
nie ma zaufania, to sobie pomyśli tak: co mam, to 
mam, ale może dorobię. No i z tym dorabianiem to 
może być troszeczkę… Państwo się już zorientowali-
ście, że tutaj trzeba coś zmienić, bo jak ludzie pójdą 
na emeryturę w wieku 60 i 65 lat i zaczną dorabiać 
do tej emerytury, to powstanie kolejny problem. Póki 
stopa bezrobocia jest niska, a ona jest stosunkowo 
niska, to ten rynek pracy… No, jakoś to wszystko 
się zamyka. Ale nie zawsze tak będzie. Nie mówię, 
że za rok, za dwa, za trzy… A tu mówimy o syste-
mie emerytalnym, który miał objąć kobiety dopiero 
w roku 2040. Proszę państwa, ile to jeszcze czasu? 
Mówiliśmy o tym, że średnia długość życia, jaka 
jest przyjęta, aktualnie wynosi 81,6 w przypadku 
kobiet i 73,8 w przypadku mężczyzn. To jest średnia 

się stażem 35 lat w przypadku kobiety, 40 lat w przy-
padku mężczyzny. Takie przyjmuję zróżnicowanie, 
ale nie na poziomie wieku, tylko na poziomie stażu, 
ponieważ uwzględniam fakt… I to podwójny wy-
móg – macierzyństwo, ale i to, o czym mówiła pani 
senator Orzechowska, że kultura polska skazuje ko-
bietę na trudniejszy i krótszy okres pracy. W związku 
z tym podwójna preferencja – krótszy staż składkowy 
wymagany do osiągnięcia emerytury, a dodatkowo 
jeszcze kobietom, które wychowały dzieci i pełniły 
funkcje opiekuńcze wobec dzieci, będzie się zaliczało 
staż nieczłonkowski. To jest podwójna preferencja.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, to jest na dziś, to 
jest na dziś. Chodzi o to, żeby rzeczywiście, jak pan 
senator Augustyn powiedział, zatrzymać ten obłędny 
taniec wyborczy. Wybory już się skończyły, czas na 
gospodarowanie i zarządzanie państwem, na reali-
zowanie jego bezpieczeństwa. System emerytalny 
to prawie 1/3 wydatków publicznych. To są potężne 
liczby. Jego naruszenie oznacza również naruszenie 
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

W drugiej części wypowiedzi…
Panie Marszałku, ile mam jeszcze minut?
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Minutę.)
…Pozwolę sobie zwrócić uwagę na rozwiązanie 

dalekosiężne, które już zresztą było przedmiotem dys-
kusji, przynajmniej na posiedzeniu komisji rodziny 
i polityki społecznej poprzedniej kadencji. Dziękuję 
bardzo za uwagę.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Florek. Zapraszam do dyskusji.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Pani Minister! Panie Ministrze! 

Wysoka Izbo!
Projekt prezydencki wsparty przez rząd… Pan 

senator Rulewski wymienił tutaj niektóre obietnice 
wyborcze, które nie są realizowane, związane z bu-
dżetem i związane m.in. z systemem emerytalnym. 
Ja tylko chciałbym dodać do tego, co powiedział pan 
senator, że budżet nie jest z gumy, w związku z tym 
musi się zamykać.

500+ będzie kosztować budżet 23 miliardy zł.
Kwota wolna od podatku – szeroko dyskutowa-

liśmy na ten temat – gdyby rzeczywiście była do 
tej zapowiadanej kwoty 8 tysięcy zł, kosztowałaby 
prawdopodobnie około 15 miliardów zł. Wiemy w tej 
chwili, że to właściwie nie jest kwota wolna, tylko 
to jest taka darowizna dla najbiedniejszych ludzi do 
6 tysięcy 600 zł rocznie. Czyli zamiast 15 miliardów 



254

31. posiedzenie Senatu w dniu 1 grudnia 2016 r.
Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  

oraz niektórych innych ustaw

(senator P. Florek) byłaby różnica w kwotach, jeżeli dana osoba przejdzie 
wcześniej na emeryturę.

Ja rozumiem, że są różne sytuacje. Państwo mó-
wiliście tutaj o pilotach czy o innych przypadkach, 
w których rzeczywiście trudno pracować do okre-
ślonego wieku, ale te przypadki trzeba rozwiązywać 
w inny sposób. Generalnie trzeba przyjąć jakiś system. 
My w tej chwili ten system rujnujemy. Konsekwencje 
dla budżetu w przyszłości będą znaczące. I można 
tylko współczuć temu, który będzie musiał ten system 
zmieniać i odkręcać to z powrotem. Niepotrzebnie… 
Był wprowadzony dobry system emerytalny, można 
było wprowadzać jego korektę, zamiast rujnować go 
do końca. W związku z tym nie ma żadnej wątpli-
wości – w moim przypadku i pewnie w przypadku 
naszego klubu – że na pewno nie możemy poprzeć 
tej ustawy. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Jackowski. Zapraszam do dyskusji.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! 

Panie Ministrze! Szanowni Państwo!
Ja bym chciał powiedzieć, że z dużą uwagą przy-

słuchiwałem się tej wielogodzinnej już debacie. W jej 
toku jedna strona biorąca udział w tej debacie chciała 
wykazać czy poprzez swoje pytania, czy poprzez swo-
je wypowiedzi, jak tragiczny system w Polsce nastąpi, 
jak okropne jest rozwiązanie obecnie proponowane 
przez pana prezydenta, czyli powrót poprzedniego 
wymiaru wieku emerytalnego, i jak fatalne skutki to 
wywoła, a przede wszystkim – ten watek był bardzo 
ważny – jak to nie ma dialogu społecznego w tym 
zakresie i jak to naprawdę ktoś próbuje coś narzucić 
bez dialogu społecznego.

Ja bym chciał przypomnieć parę faktów z nieda-
lekiej przyszłości. W roku 2009, w sumie z zaskocze-
nia, rząd Platformy Obywatelskiej i PSL postanowił 
o odebraniu tak zwanych emerytur pomostowych, 
dotyczących zawodów, w których praca powyżej pew-
nego limitu wieku jest pracą niesłychanie trudną, nie 
mówię, że w ogóle niemożliwą, ale bardzo utrudnio-
ną. Wiele zawodów utraciło wtedy możliwość korzy-
stania z tak zwanych wcześniejszych emerytur czy 
emerytur pomostowych. Przypomnę, że pan prezy-
dent Lech Kaczyński, świętej pamięci pan profesor, 
prezydent Lech Kaczyński, zawetował tę ustawę, 
motywując to właśnie m.in. brakiem konsultacji spo-
łecznych. To weto niestety zostało odrzucone przez 
rządzącą większość. W roku 2009 rząd Platformy 
Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego 
zabrał ponadto obywatelom taką oto możliwość – 
chodziło o to, że jeżeli ktoś pracował i uzyskał upraw-

długość życia. Ja tylko zwracam uwagę, że jakieś 
dwadzieścia, dwadzieścia parę lat temu – dokładnie 
nie pamiętam – to było… Analizowałem to niedaw-
no i okazało się, że ta średnia długość życia wzrosła 
chyba o 8 lat. Zakładam więc, że do 2040 r… Jest 
wiele elementów, chociażby postęp w ochronie zdro-
wia, które mogą spowodować, że ta długość życia 
będzie rosnąć. W związku z tym można założyć, że 
średnia długość życia wzrośnie w ciągu najbliższych 
lat. Pytanie, po co było wywracać to wszystko tylko 
dlatego, że chciało się w kampanii wyborczej coś 
powiedzieć. Jeżeli już się przeprowadziło tak trudny 
projekt, to trzeba było to zostawić. Inaczej ponosi się 
koszty. Ci, co wprowadzają taki projekt – przyjdzie 
taki moment – koszty poniosą. Tak było przecież 
i w tym roku.

Wszyscy na świecie z zasady podwyższają wiek 
emerytalny. Pani minister coś wspominała, że Niemcy 
chyba obniżą… Ja nie wiem, ja czytam coś innego 
w gazetach. Z tego, co wiem, to tam wiek emerytalny 
wynosi chyba 67 lat, ale zastanawiają się nad tym, czy 
nie zwiększyć go do 70 czy 72 lat. Szwajcarzy, proszę 
państwa, nie chcą minimalnej pensji na poziomie 
chyba 13,6 tysiąca zł, bo wiedzą, że wtedy bezrobocie 
by wzrosło. My tymi kategoriami ekonomicznymi 
jeszcze nie potrafimy myśleć. My potrafimy tylko 
populistycznie mówić, że tak, że będzie świetnie itd. 
Przecież każdy z nas chętnie by poszedł w wieku 
60 czy 55 lat na emeryturę. I dobrze byłoby dostać 
większą emeryturę. Nie? Na pewno byśmy potrafili 
ten czas dobrze wykorzystać. Ale trzeba się kierować 
realiami, jakie są.

Wiemy, jak to wygląda do tej pory, w jakim 
wieku na emeryturę przechodzą mężczyźni, w ja-
kim kobiety – ta nierówność jest bardzo duża. Ja 
trzy razy zadawałem dziś pytanie – potem już nie 
chciałem do tego wracać – związane z tym, o czym 
przeczytałem, bo chciałem się upewnić, czy to jest 
prawda. Nawiązałbym tu do pytania pana marszałka 
Borusewicza… Te pytania były podobne. Mówiłem 
o tym, że kobieta, która teraz w wieku 60 lat prze-
chodzi na emeryturę i która zarabiała przez całe 
życie mniej więcej średnią krajową… Jak to będzie 
wyglądać? Jak będzie wyglądała jej emerytura, jeśli 
przejdzie na nią w wieku 60 lat, a jak, jeśli zrobi to 
w wieku 67 lat? Nikt mi nie potrafił na to pytanie od-
powiedzieć. Wyczytałem, że to będzie 1 tysiąc 500 zł 
i 3 tysiące 500 zł, czyli różnica to 2 tysięcy zł. To 
jest bardzo duża różnica. Pan minister, kiedy odpo-
wiadał panu marszałkowi, mówił tu o kwotach typu 
3 tysiące 800 zł i 2 tysiące 300 zł, jeśli odejdzie się 
w wieku późniejszym. To jest 1 tysiąc 500 zł różni-
cy, czyli mówimy tu o różnicy między 1 tysiącem 
a 2 tysiącami zł. Pewnie to tyle, może więcej. Taka 
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(senator J.M. Jackowski) kwestią, która do dzisiaj budzi powszechny sprze-
ciw społeczny – postulat powrotu do poprzedniego 
wieku emerytalnego jest postulatem popieranym 
przez większość Polaków. Na tym polega nieodpo-
wiedzialność za państwo. W tej chwili płyną tu ta-
kie krokodyle łzy i padają słowa o tym, jak bardzo 
biedny będzie emeryt, jakie nieszczęścia na niego 
czekają i jakie to jest zagrożenie dla finansów, dla 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba było, 
proszę państwa, wtedy na ten temat poważnie ze spo-
łeczeństwem dyskutować. I proszę się nie dziwić, że 
teraz jest taka reakcja. Większość ludzie nadal nie 
pogodziła się z podwyższeniem wieku emerytalne-
go. To wszystko pokazuje skrajną niefrasobliwość, 
a przede wszystkim nieliczenie się z opinią publiczną.

Chciałbym jeszcze raz poprzez panią minister po-
dziękować panu prezydentowi – zapowiedział, złożył 
projekt i dzisiaj procedujemy ustawę. Mam nadzieję, 
że szybko uzyska ona podpis pana prezydenta i od 
1 października 2017 r. zostanie przywrócony po-
przedni wiek emerytalny.

Chciałbym zwrócić uwagę, że w kwestiach za-
sadniczych, tzn. sposobu naliczania świadczenia 
emerytalnego i zasad przechodzenia na emeryturę, 
nic się w tym projekcie nie zmienia. Pytałem o to 
pana ministra i potwierdził on z trybuny senackiej, 
że w tym zakresie nic się nie zmienia. Mało tego, 
stawiam tezę, że gdybyśmy zrobili symulację, wyli-
czyli wysokość totalną świadczenia dla osoby, która 
przejdzie na emeryturę w wieku 60 lat, na tych za-
sadach, długość jej życia to będzie np. 81 lat, i po-
równali to z wysokością totalną świadczenia osoby, 
która wcześniej wykonywała tę samą pracę, przeszła-
by na emeryturę w wieku 67 lat, długość jej życia 
to też byłoby 81 lat, to okazałoby się, że te totalne 
kwoty – czyli łącznie za czternaście lat i łącznie za 
dwadzieścia jeden lat – byłyby porównywalne. Ale, 
jak to pan minister podkreślał, obywatel będzie miał 
prawo wyboru. Nie jest tak, że obligatoryjnie będzie 
przechodził na emeryturę, że będzie zmuszany do 
przejścia na emeryturę. On może być nadal aktyw-
ny na rynku pracy i sam może sprawę rozważyć. Po 
prostu jest to element upodmiotowienia obywatela, 
który sam będzie decydował o swojej rzeczywistości 
i o swojej sytuacji materialnej, o tym, czy chce nadal 
pracować, nie chce przejść na emeryturę, czy może 
przejść na emeryturę i być może sobie dorobić do tej 
emerytury. Tutaj zasady absolutnie się nie zmieniają. 
Oczywiście im dłużej się pracuje, tym wyższa będzie 
wysokość tego świadczenia, z tym że już przeciętny 
okres jego pobierania oczywiście będzie krótszy, bo 
tu jest uwzględniana ta zasada, która obecnie obo-
wiązuje, a więc odniesienie tego do długości życia.

Tak że, Wysoka Izbo, bardzo się cieszę, że ten pro-
jekt nareszcie w Senacie procedujemy. Mam nadzieję, 
że owoce tego rozwiązania będą – i w sensie społecz-

nienie do świadczenia emerytalnego, to mógł, nie 
przerywając stosunku pracy, w którym pozostawał, 
uzyskać świadczenie emerytalne. Kto to zrobił? Rząd 
Platformy Obywatelskiej i PSL, rząd Donalda Tuska. 
Zabrał on obywatelom taką możliwość i teraz, jak 
wiadomo, obywatel oczywiście może pracować po 
uzyskaniu świadczenia emerytalnego, ale przerwany 
jest stosunek pracy. Pracodawca oczywiście może 
z nim nawiązać nowy stosunek pracy, ale nie musi. 
Dawniej to było robione z automatu. Ja już pomijam 
kwestię tego, jak potraktowano tych, którzy mieli 
nabyte prawa w tym zakresie.

Rok 2011. Przed kampanią wyborczą do parlamen-
tu pan prezydent Komorowski pytany o to, czy wiek 
emerytalny zostanie podwyższony, mówił „absolutnie 
nie”. Donald Tusk mówił „absolutnie nie”. I bodajże 
w listopadzie, po wygranych wyborach, pojawiła się 
nagle koncepcja podniesienia wieku emerytalnego 
i do marca cała sprawa była przeprowadzona przez 
parlament przy ogromnym sprzeciwie opinii publicz-
nej.

Ja przypominam, że w tej Izbie w poprzedniej ka-
dencji była bardzo długa debata dotycząca tych kwe-
stii. To było podnoszone. Mało tego, doszło do takiej 
sytuacji, że przedstawiciele związków zawodowych, 
w tym wypadku Solidarności, nie zostali wpuszczeni 
na salę podczas debaty dotyczącej wniosku o refe-
rendum w tej sprawie, podpisanego przez 3 miliony 
obywateli – podkreślam: 3 miliony obywateli – a więc 
prawie 10% uprawnionych do głosowania. Wniosek 
oczywiście został odrzucony, ale haniebne było to, 
że tutaj, do Senatu nie został wpuszczony m.in. pan 
przewodniczący Piotr Duda. To absolutnie kłóciło się 
z zasadami demokratycznego państwa prawa i było 
przejawem arogancji ówczesnej władzy, która abso-
lutnie nie liczyła się z opinią publiczną.

Gdyby poprzednia władza była roztropna i prze-
prowadziła debatę publiczną na temat przyszłości 
emerytur, gdyby zarysowano różne koncepcje do-
tyczące tego, w jaki sposób można by rozwiązać 
problem, który obiektywnie istnieje… Bo przecież 
obiektywnie istnieje w Polsce problem zapaści de-
mograficznej. Istnieje szereg problemów dotyczących 
systemu emerytalnego, nazwijmy go, solidarnościo-
wego, polegającego na tym, że ze składek osób aktu-
alnie płacących są de facto wypłacane świadczenia 
dla tych, którzy już nie pracują. Na ten temat można 
debatować, ale trzeba poważnie traktować społeczeń-
stwo, poważnie traktować obywateli. Tego nie zro-
biono. Arbitralnie, siłowo przeforsowano określone 
rozwiązanie.

To, co dzisiaj pokazali nam państwo senatorowie 
z Platformy Obywatelskiej, to było dorabianie alibi 
do tamtego sposobu procedowania nad tak ważną 
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(senator J.M. Jackowski) jących. Dlaczego nie mówicie, że ta reforma oznacza, 
że kobiety zamiast 2 tysięcy zł emerytury będą miały 
mniej niż 1 tysiąc 300 zł, a mężczyźni zamiast od 
2 tysięcy zł… tu jest trochę mniejsza strata, bo będą 
mieli 1 tysiąc 650 zł.

Bardzo często państwo używacie takich argumen-
tów, że trzeba obniżyć wiek emerytalny dlatego, że 
są zawody, w których kobiety w wieku 60 lat już nie 
powinny pracować. Zgadzam się z tym, że są takie 
zawody. Tylko że nie wszystkie te zawody… i nie 
wszystkie te osoby muszą korzystać ze świadcze-
nia emerytalnego. Jestem przedsiębiorcą od 26 lat. 
Naprawdę wiem coś na ten temat, żyję z tymi ludź-
mi na co dzień. Są inne świadczenia, które są prze-
widziane dla takich osób. Nie powinno być tak, że 
dla kilku zawodów państwo zmieniacie cały system 
emerytalny i tak naprawdę robicie krzywdę osobom, 
które w przyszłości rzeczywiście dostaną głodowe 
emerytury. Uważam, że ta ustawa demoluje system 
emerytalny Polaków i niesie zagrożenie, że ten system 
w końcu przestanie w praktyce istnieć. Tą ustawą 
krzywdzicie nasze dzieci i wnuki, które poniosą tego 
wszystkiego skutki.

Proszę państwa, Szanowni Państwo Senatorowie, 
my mamy tak naprawdę 2 drogi. Jedna droga, którą 
teraz zaczęliśmy iść, którą idziemy od roku, prowa-
dząca w stronę drogi greckiej, i druga droga… Jestem 
człowiekiem pogranicza i na co dzień obserwuję życie 
i mądrość narodu niemieckiego. Oni taką emeryturę 
przygotowywali 10–12 lat. I wiecie państwo, jaka 
jest obecnie konkluzja? Oni się dzisiaj spierają, czy 
wiek emerytalny będzie wynosił 70 lat czy 72 lata. 
Zobaczcie, jaka jest różnica między nami, którzy 
zawsze impulsywnie lecimy, biegniemy w chaosie, 
a potem naprawiamy, naprawiamy i psujemy…

(Senator Jadwiga Rotnicka: My zazdrościmy.)
Proszę państwa, pierwszy raz jestem senatorem, 

jestem tu od roku. I jako przedsiębiorca ja przez 
cały ten rok nie słyszałem tu, żebyśmy procedowali 
chociaż jedną ustawę, która pozwoli nam częściowo 
zapełnić w niedalekiej przyszłości budżet. I z tym 
pytaniem państwa zostawiam. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Rulewski. Zapraszam do dyskusji.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zgodnie z zapowiedzią wypowiem się w innym 

tonie. Nie będę nawet prostował tych nieprawdzi-
wych informacji, które tu przedstawił pan senator 
Jackowski, jak również wypowiedzi pana ministra 
o rzekomym obniżaniu wieku czy stażu emerytalnego 
w Niemczech. Tak, rzeczywiście obniżono staż, Pani 

nym, i ekonomicznym, i gospodarczym – oczywiste. 
Ale jest też to, na co zwracał uwagę pan minister 
– to, że tak naprawdę poziom emerytur, w ogóle to 
wszystko zależy od tak wielu zmiennych czynników, 
że w tej chwili czy czarne, czy jakieś niesłychanie 
optymistyczne wizje, prognozy, które byłyby tu za-
wierane, są w gruncie rzeczy wróżeniem z fusów. 
I tak naprawdę widzimy, jak zmienne w zakresie, 
o którym mówimy, zmieniły się od momentu złożenia 
przez prezydenta projektu do laski marszałkowskiej 
w Sejmie do dnia dzisiejszego. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Komarnicki. Zapraszam do dyskusji.

Senator Władysław Komarnicki:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nie mogę z entuzjazmem, jak mój poprzednik, 

mówić o powrocie do wieku emerytalnego na po-
ziomie 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. To 
wypacza całą ideę systemu emerytalnego, tak, całą 
ideę systemu emerytalnego. Doprowadzi to bowiem 
do sytuacji, która jest niemożliwa do utrzymania 
w dłuższym terminie, tj. do sytuacji, w której 70% 
obywateli dostanie coś na kształt emerytury obywa-
telskiej – tak bym ją nazwał.

Rola państwa to przede wszystkim dbanie o swo-
ich obywateli, a także informowanie ich o następ-
stwach wprowadzanych w życie ustaw. Powtarzam: 
informowanie ich. Dzisiaj PiS próbuje grać rolę do-
brego wujka i mówi: nie będziecie musieli dłużej 
pracować! Mówi tak, zamiast powiedzieć prawdę: tak, 
obniżamy obywatelom wiek emerytalny, ale będziecie 
mieli o wiele mniejsze emerytury. Taka powinna być 
ta narracja. I taka jest i będzie prawda. Bo obniżony 
wiek emerytalny spowoduje, że w przypadku znacz-
nej większości społeczeństwa praktycznie zniesiona 
zostanie zależność pomiędzy wysokością odłożonych 
składek a wysokością świadczenia emerytalnego. 
Oznacza to praktycznie wprowadzenie emerytur 
obywatelskich dla przeszło 2/3 obywateli urodzonych 
po 1990 r. Doprowadzi to do absurdu obecny polski 
system emerytalny i sprawi, że w dłuższym terminie 
jego utrzymanie będzie tak naprawdę, z przyczyn 
ekonomicznych – wierzcie mi państwo – nierealne.

Zwracam się do państwa rządzących. Dlaczego nie 
macie odwagi powiedzieć Polakom, co tak naprawdę 
niesie ta ustawa? Dlaczego nie informujecie o tym, że 
żyjemy coraz dłużej i w związku z tym społeczeń-
stwo się starzeje? Obecnie na jednego emeryta mamy 
4,2 pracujących, a w 2030 r. będzie to już 2,6 pracu-



257

31. posiedzenie Senatu w dniu 1 grudnia 2016 r.
Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  

oraz niektórych innych ustaw

(senator J. Rulewski) na moment wdrożenia tej ustawy – przedstawiły par-
lamentowi Rzeczypospolitej Polskiej projekty i inicja-
tywy godzące potrzeby gospodarcze kraju z troskami 
ubezpieczonych. Niezbędna jest pokorna rezygnacja 
z niektórych własnych racji. Potrzebne jest realne 
wsparcie dobrostanu ubezpieczeń. Senat upoważnia 
marszałka Senatu do podjęcia w tym celu działań 
inicjujących”.

Jakie tematy? Już tylko krótko. Przywileje 
w KRUS, w emeryturach górniczych; braki: renty 
kapitałowe, aktualizacja pomostówek… Brak atrak-
cyjności ZUS. Dziś ludzie jeżdżą na gapę w ZUS. 
Trzeba spowodować, żeby ZUS był atrakcyjniejszy 
niż lokaty w nie zawsze naszych bankach. Dalej – 
trzeba rozwinąć i inaczej zbudować III filar kapitało-
wy lub inny. Może taki, o którym nawet rząd wspo-
mina. Uważam również, że dopracowania wymagają 
emerytury mundurowe. To oczywiście tylko kilka 
tematów, które mogłyby być przedmiotem… Ale, tak 
jak powiedziałem, to musi być spójnie i komplekso-
wo rozwiązane, nie na wyrywki, a tym bardziej nie 
w trakcie kampanii wyborczych, które nas – kolejne 
– czekają. Dziękuję Wysokiej Izbie za uwagę.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
To jest uchwała, tak?
(Senator Jan Rulewski: Uchwała… Wniosek 

o wznowienie prac nad tą uchwałą.)
(Senator Zbigniew Cichoń: Nowa forma.)
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, to nie jest czas, aby składać 

projekt uchwały, ponieważ on nie jest integralną czę-
ścią tej ustawy. Pan legislator wytłumaczy panu sena-
torowi procedurę złożenia projektu uchwały. Składa 
się go do marszałka Senatu. Wystarczy, że pan senator 
sam pod takim projektem się podpisze. Więc teraz tę 
sprawę wyjaśnimy.

A ja proszę o zabranie głosu pana senatora 
Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Państwo Ministrowie! Panie 

i Panowie Senatorowie!
Wnioskodawcy próbują pokazać tę ustawę w do-

brym świetle tak, jakby ona niosła jakieś ważne 
korzyści, ważne wartości dla tych, którzy rzekomo 
czekają na możliwość wcześniejszego przejścia na 
emeryturę. Za chwilę odniosę się do tego, czy rze-
czywiście czekają. A więc pokazuje się ten projekt 
ustawy, jakby ktoś miał na tym zyskać.

Przeanalizujmy. Kto miałby zyskać na wpro-
wadzeniu tej ustawy i co? Może seniorzy? Proszę 
państwa, dostaliśmy od pana ministra rządowe 

Minister, przejściowo, na 2 lata, ale to z tej racji, że 
były nadwyżki. I tak działa system zaopatrzeniowy 
w Niemczech. Ale nikt nie zapowiada obniżenia wie-
ku emerytalnego.

Proszę państwa, gdy wprowadzano podwyższo-
ny wiek emerytalny i zrównanie wieku emerytal-
nego kobiet i mężczyzn, miałem duże wątpliwości. 
Wątpliwości polegały na tym, że to było zbyt me-
chaniczne, zbyt sztywne. I o ile nie kwestionowałem 
i nadal nie kwestionuję samej potrzeby, to jednak 
myślę, że w sensie politycznym to zamierzenie, ta 
ustawa została wykorzystana w złej wierze, do od-
wrócenia w jeszcze gorszą stronę, czyli zablokowania, 
zamrożenia systemu w zakresie wieku na poziomie 
komunistycznym. Oto prezydent Duda odwołuje się 
w zakresie wieku do systemu komunistycznego, jak-
by zapominając, tak jak już powiedziano, że później 
się wchodzi w wiek aktywności zawodowej – a PiS 
jeszcze jeden rok w zeszłym roku dodał, ze względu 
na siedem… I w okresie tej aktywności zawodowej 
mnóstwo jest pustych momentów, jak bezrobocie, 
wyjazdy, nawet sytuacje rodzinne… A nade wszystko 
– czego, przyznaję, też nie udało mi się zwalczyć – 
dużo ludzi w tym systemie jeździ na gapę.

To wszystko powoduje, że dzisiaj chcę państwu za-
proponować pewien namysł. Wówczas proponowałem 
projekt uchwały o dialogu nad systemem emerytal-
nym i uważam, że prawie wszystkie jego treści są ak-
tualne. Ze względu na czas pozwolę sobie przytoczyć 
jego tylko część. Jest to wprost wniosek o wznowienie 
prac nad projektem uchwały Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej, która brzmiałaby mniej więcej tak: „Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej dostrzega potrzebę dal-
szego przeprowadzania zmian w powszechnym 
systemie emerytalnym, tak aby w warunkach de-
mograficznego deficytu i przy zachowaniu równo-
wagi finansów publicznych zapewnić obywatelom 
godziwe świadczenie na starość. Potrzebą chwili jest 
wypracowanie systemu emerytalnego, który zapewni 
większą kompleksowość, spójność i bezpieczeństwo 
socjalne przyszłych emerytów. Ustawodawstwo po-
winno uwzględniać zatem istniejące zagrożenia dla 
możliwości zatrudnienia ludzi w podeszłym wieku, 
ich warunki psychofizyczne, zabezpieczyć właściwą 
ochronę zdrowotną. Z drugiej strony winno zabez-
pieczać ideę solidaryzmu pokoleniowego poprzez 
utrzymywanie powszechności systemu ubezpieczenia 
społecznego oraz zapobiegać patologiom, na przy-
kład nadmiernemu uprzywilejowaniu niektórych, 
szczególnie zamożnych grup społecznych. Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej wzywa rząd, partie poli-
tyczne, partnerów społecznych, przedstawicieli orga-
nizacji pozarządowych i innych uczestników dialogu 
społecznego, aby w terminie do 30 września – a więc 
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(senator M. Augustyn) się cieszy – nie, nie mam na myśli akurat tego pana 
– to jest to pan Populizm.

Proszę państwa, inni robią wręcz przeciwnie, sta-
rają się uzależnić wiek przechodzenia na emeryturę 
od postępującego wydłużania się życia. Promują etos 
pracy, by nie była ona przekleństwem. Starają się 
pomagać starszym w znalezieniu się na rynku pracy, 
czego państwo nie robicie, bo nie ma żadnej propo-
zycji w tym zakresie.

Na koniec, Panie Marszałku, Państwo Ministrowie, 
chciałbym państwa na moment zaprosić do polskiej 
rodziny za mniej więcej 10 lat. „Babciu! Dziadku! 
Mamo! Tato! Na nowego braciszka dostaliśmy 500+”. 
„My też mamy nowinę: właśnie przechodzimy na 
emeryturę. Będzie ona i dla mnie, i dla babci o 1 ty-
siąc zł niższa. Pomożecie?”. Wystarczy?

(Senator Leszek Czarnobaj: Pomożemy.)
Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Cichoń. Proszę o zabranie głosu.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! 

Panie Ministrze!
Ja w przeciwieństwie do moich przedmówców nie 

będę tak kasandryczny w ocenie skutków tej ustawy. 
Nie potrafię też z takim talentem aktorskim jak moi 
przedmówcy, a czasami wręcz z pewną dozą mani-
pulacji, przedstawiać materii, która jest przedmiotem 
naszych rozważań.

Ale, proszę państwa, powiem szczerze, a rzadko 
kiedy używam pejoratywnych określeń wobec moich 
oponentów, że naprawdę dopatrzyłem się w wypowie-
dziach dużej dozy manipulacji i takiej propagandy, 
na którą ta ustawa nie zasługuje, nawet jeżeli ma się 
do niej krytyczny stosunek, do którego macie prawo.

Drogi Senatorze Rulewski… Wyszedł niestety.
(Senator Bogdan Borusewicz: Przekażemy.)
Przy całym szacunku do pana senatora 

Rulewskiego, który jest postacią historyczną, jeśli 
chodzi o lata osiemdziesiąte, powiem, że odwoływa-
nie się do tego, że my rzekomo tutaj przywracamy 
rozwiązania komunistyczne, dlatego że wracamy do 
wieku 65 i 60 lat, jest grubą, grubą manipulacją i na-
prawdę nie przystoi, żeby używać tego typu argumen-
tacji. No, na tej samej zasadzie, gdy ktoś będzie chciał 
powracać do innych rozwiązań, które od wieków 
trwały i istniały niezależnie od systemów politycz-
nych, istniały w systemie zarówno przedwojennym, 
jak i powojennym… No przecież nie można z tej racji, 
że one przetrwały również w okresie komunistycz-
nym, i z tej racji, że powracamy do tych rozwiązań, 
używać określenia, Panie Senatorze Rulewski…

wyliczenia, tego rządu, które pokazują, że kobiety 
w szczytowym momencie tracić będą miesięcznie 
blisko 3 tysiące zł, oczywiście zaczynając od kwoty 
niewielkiej, ale już po 3 latach będzie to co najmniej 
500 zł. Tak więc niewątpliwie seniorzy na tym nie 
zyskają. Ponieważ nowy system emerytalny już zna-
cząco obniżył świadczenia emerytalne, trzeba do tych 
obniżek dołożyć jeszcze te nowe. To jest bardzo zła 
propozycja. Państwo zdajecie sobie z tego sprawę, 
bo zaraz mówicie o tym, że no tak, będzie można 
dorabiać. Powiedzcie uczciwie, że emerytury będą 
tak niskie, że nie tylko to nie będzie żaden wybór, 
ale to będzie konieczność, ponieważ za te emerytury, 
według tego systemu, po prostu większość ludzi nie 
będzie mogła żyć, będzie je otrzymywała absolutnie 
w najniższej wysokości już w perspektywie 10-lecia.

Ale może kto inny na tym zyska? Może zyskają 
na tym młodzi. Próbowano tutaj nawet to dowodzić. 
Otóż, proszę państwa, zdumiewające w tej propozycji 
jest to, że nie dość, że emeryci będą dostawali bardzo 
niskie świadczenia, to jeszcze na dodatek będzie ro-
sło zadłużenie funduszu emerytalnego, które trzeba 
będzie kompensować zwiększonymi dotacjami, na 
które nie mieliśmy pieniędzy i nic nie wskazuje na to, 
że będziemy je mieli, więc te pieniądze trzeba będzie 
pożyczyć. I to właśnie młodzi będą musieli to spłacać 
bezwarunkowo. Nikt nam tego nie umorzy. Dlatego ta 
ustawa jest groźna również dla nich, dla całego mło-
dego pokolenia, które musi się spodziewać, że będzie 
musiało dźwignąć finansowanie emerytur i pomocy 
społecznej dla ogromnej grupy ludzi starszych. Nie 
wspomnę już o potrzebie, rosnącej potrzebie uregu-
lowania kwestii opieki długoterminowej.

I wreszcie. Może zyska na tym gospodarka? Proszę 
państwa, jeżeli przybędzie nam emerytów, którzy 
będą mieli pusto w portfelach, to kto będzie kupował? 
W jaki sposób będziemy stymulować konsumpcję 
wewnętrzną? Jeżeli ubędzie nam ludzi, którzy będą 
chcieli pracować w sytuacji, kiedy miliony młodych 
ludzi nie będą w stanie zapełnić luki w oczekiwaniu 
na pracowników, to kto będzie tu inwestował? Jak 
będzie się rozwijać gospodarka? Proszę państwa, tej 
ustawy nie można rozpatrywać w izolacji od sytuacji 
całego kraju. Państwo to pokazujecie w taki sposób, 
a przecież to jest jedno wielkie nieporozumienie.

Polacy wcale nie chcą takiego rozwiązania. 
Pokazują to badania, ale badania rzetelne, nie z py-
taniem „Czy chcesz przejść na wcześniejszą eme-
ryturę?”, tylko z pytaniem „Czy chcesz przejść na 
wcześniejszą emeryturę, wiedząc, że tyle i tyle stra-
cisz?”. I co odpowiadają Polacy? Blisko 60% nie chce 
takiego rozwiązania. Otóż nieporozumienie polega na 
tym, że państwo manipulujecie emocjami, szkodząc 
realnie gospodarce. Jeżeli jest jakiś pan, który z tego 
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(senator Z. Cichoń) w taki sposób, że świadczenie emerytalne czy rento-
we byłoby obniżone aż o 1/3. Jeżeli tak jest, to jest to 
powód do tego, żeby również to zmienić.

Podobnie jak, proszę państwa, nie można powo-
ływać się na to, że emerytury, których wysokość na 
pewno nie jest dostateczna i nie zapewnia godziwego 
życia, same w sobie są powodem do tego, żeby ludzi 
czasami wręcz zmuszać do pracy, która miałaby – 
w przypadku kiedy ludzie chcą przejść na emeryturę, 
a przymusza się ich do pracy – charakter prawie że 
niewolniczy. Czyli po to, żeby się utrzymać, ustala 
się bardzo nędzną emeryturę i mówi się ludziom, 
jakim to jest dla nich dobrodziejstwem, że mają dalej 
harować. No, proszę państwa, chyba nie tędy droga.

Dlatego uważam, że byłoby rozsądne, gdyby 
w ślad za tym rozwiązaniem, które przyjmujemy, 
pójść nawet o jeden krok dalej. Uważam, że to jest 
chyba jakieś rozwiązanie na przyszłość, żeby zlikwi-
dować tę regulację, która w tej chwili w dalszym cią-
gu wymaga od pracownika, który przechodzi na eme-
ryturę, rozwiązania stosunku pracy przynajmniej na 
jeden dzień. Przypominam, że to przez pewien czas 
nie obowiązywało. Tutaj, na zasadzie pewnej sinuso-
idy, raz wprowadzano ten wymóg, potem on upadał, 
potem znowuż go wprowadzono, no i do tej pory 
on istnieje. Ale w każdym razie fakt, że on istnieje, 
przynajmniej dla tych oponentów, którzy są przeciwni 
obniżeniu wieku emerytalnego, jest zarazem jakąś 
gwarancją, że niekoniecznie wszyscy, którzy osiągną 
wiek emerytalny, przejdą na emeryturę.

Poza tym, proszę państwa, przypominam też, że 
nie mówimy tu o obligatoryjnym, tylko o fakulta-
tywnym przejściu na emeryturę. Ktoś, kto będzie 
chciał, to przejdzie na tę emeryturę. A ktoś, kto będzie 
chciał sobie poprawić warunki życia, z tej racji, że 
emerytury niestety są takie, jakie są, będzie mógł 
nadal pracować.

(Senator Jan Rulewski: O ile go przyjmą.)
Oczywiście, o ile go przyjmą. Pan senator Rulewski 

ma rację. Dlatego ja jestem wręcz zwolennikiem tego, 
żeby art. 103a, który w dalszym ciągu zobowiązuje 
do rozwiązania stosunku pracy przynajmniej na 1 
dzień, uchylić. I mam nadzieję, że kiedyś to nastąpi. 

Ale proszę państwa, tak jak mówię, jest to jedynie 
pewna możliwość dla tych osób, które… Bo jeżeli one 
uznają, że są już dostatecznie zmęczone pracą czy też 
pragną się zająć, dajmy na to, wnukami, czy mają ja-
kieś hobby, to po co je zmuszać, żeby niemalże w nie-
skończoność pracowały? Poza tym, proszę państwa, 
argument, który państwo stosujecie, że w innych 
krajach Europy ten wiek został podwyższony czy 
się go podwyższa, rzeczywiście pozornie wydawałby 
się słuszny, ale tylko pozornie. Bo trzeba porównać, 
jakie tam są warunki pracy i ile lat ludzie tam średnio 
dożywają, proszę państwa. Warunki pracy w kra-
jach zachodnich są nieporównywalnie lepsze i tam 

(Senator Leszek Czarnobaj: Do ciebie mówi.)
…że powracamy do systemu komunistycznego.
(Senator Jan Rulewski: Oczywiście.)
Bo z samego porównania cyferek, tych 65 i 60, 

nie można wywodzić jakichkolwiek ideologicznych 
powiązań i koneksji. To pierwsza sprawa.

Druga sprawa. Rzeczywiście, w kwestii warun-
ków przechodzenia na emerytury i renty nasze usta-
wodawstwo nie grzeszy precyzją. Najlepszy dowód, 
to że w tej chwili, proszę państwa, wręcz ciężko 
znaleźć w Polsce adwokata, który by się podejmo-
wał prowadzenia tego typu spraw, ponieważ nakład 
pracy w stosunku do śmiesznego honorarium, jakie 
adwokaci otrzymują, jest tak dysproporcjonalny, że 
doprawdy trzeba dużej dozy takiego, powiedziałbym, 
charytatywnego zapału, żeby się czegoś takiego po-
dejmować. A niestety w obecnej dobie coraz mniej 
jest ludzi chętnych do pracy charytatywnej.

I ostatnia zmiana, której Platforma niestety do-
konała, wprowadzając ten podwyższony wymagany 
wiek emerytalny, i co gorsza, dodając do tego jeszcze 
rozwiązanie, które w odniesieniu do wszystkich, któ-
rzy przechodzą na emeryturę, nakazywało zaprze-
stanie pracy, albowiem w przeciwnym przypadku 
zawiesza się im emerytury, była na pewno rozwią-
zaniem niefortunnym.

Część tego drugiego rozwiązania udało nam się 
obalić, zebraliśmy bowiem 30 podpisów senatorów, 
doprowadziliśmy… Ja miałem przyjemność być ini-
cjatorem tej akcji, a potem – jako że już przestałem 
być senatorem – pełnomocnikiem przed Trybunałem 
Konstytucyjnym, który stwierdził, że wymóg zaprze-
stania pracy, przynajmniej co do tych osób, które 
przeszły na emeryturę jeszcze przed dniem wejścia 
w życie wspomnianego przepisu, czyli przed 1 stycz-
nia 2011 r., jest sprzeczny z konstytucją, z zasadą 
praw nabytych i uczciwej, rzetelnej legislacji. Ten 
wymóg pozostał jednak w odniesieniu do osób prze-
chodzących na emeryturę po dniu 1 stycznia 2011 r. 
I w dalszym ciągu on istnieje. W związku z czym 
podnoszenie larum, że sytuacja, kiedy obniżymy 
wiek emerytalny, doprowadzi do masowego prze-
chodzenia ludzi na emerytury, że to zdestabilizuje 
rynek pracy, że ci ludzie będą tutaj bardzo pokrzyw-
dzeni, bo otrzymają raptem… Nie wiem, skąd się 
biorą te wyliczenia, że rzekomo jak się pracuje 5 czy 
7 lat krócej, to wysokość emerytury raptem ma być 
mniejsza o 1/3.

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

o ciszę.)
No, ja się przyznam, że nigdy nie byłem asem ma-

tematyki, ale wydaje mi się absurdem, żeby wymiar 
czasu pracy wynoszący 1/8 czy 1/7 miał rzutować 
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(senator Z. Cichoń) dzisiaj mamy zmienić. Uważam, że była to bardzo 
dobra ustawa. Ten wysiłek polegał na tym, że rze-
czywiście nie było na to zgody społecznej, szero-
kiej zgody społecznej. Ja pamiętam dzień protestów, 
w szczególności protesty Solidarności na terenie… 
czy wokół Sejmu i Senatu, przez które nie mogli-
śmy się tutaj dostać. Wszystkie trudne i dalekosiężne 
sprawy – czy większość z nich – wymagają wielkie-
go wysiłku i nieraz postępowania i kroczenia pod 
prąd. To była ustawa, która… To jest ustawa – bo ona 
jeszcze w tej chwili obowiązuje – która właściwie 
jakby kroczyła z kwestią tego wieku bardzo powoli, 
bardzo ostrożnie i właściwie stwarzała szanse może 
nie w ogóle rozwiązania problemu, ale przynajmniej 
odraczała to w sposób przyzwoity dla ludzi, a jedno-
cześnie znośny dla budżetu i przyszłości państwa na 
dość długi czas, pozwalając jakby szukać dalszych 
rozwiązań. My dzisiaj mamy to obalić.

Ja właściwie chciałem bardzo wyraźnie powie-
dzieć, że pomimo tej całej krytyki, jestem i dumny, 
i uważam, że to była ważna i dobra rzecz, którą zro-
biliśmy. Obecną ustawę, ten projekt, który dzisiaj 
omawiamy, chcę skrytykować z nieco innej strony 
niż koledzy, którzy tutaj występowali. Jeżeli chodzi 
o tę krytykę, to ona właściwie w znacznej mierze 
się pokrywa i dotyczy głównie dwóch spraw, z któ-
rymi musimy się zgodzić. A mianowicie chodzi, po 
pierwsze, o perspektywę niskich emerytur dla ludzi 
przechodzących na emeryturę później – w zasadzie 
im później, tym gorzej – po drugie, o bardzo złe, o ile 
nie katastrofalne skutki tego dla budżetu państwa. I ta 
krytyka jest słuszna.

Ja jednak chcę tu skrytykować to z innego punktu 
widzenia, w kontekście problemu, którego dotknął 
czy który poruszył w swojej wypowiedzi pan senator 
Florek, a mianowicie chodzi o niepewność prawa. 
To w tym wszystkim jest najgorsze. Systemy eme-
rytalne i ustalanie sposobu zarówno składania się 
na emeryturę, jak i wypłacania tej emerytury, to 
właściwie dalekosiężna i delikatna sprawa, o hory-
zoncie czasowym równie dalekim – a może nawet 
i dalszym – niż w sprawach edukacji, które za jakiś 
czas będziemy omawiali. Ta niepewność prawa po-
lega na tym, że dzisiaj obniża się wiek emerytalny, 
pozwala się pracować w tych warunkach, w których 
ciągłość pracy ma być przerwana, ale nikt tutaj nie 
zagwarantował tego, że to rozwiązanie pozostanie 
na później, że tak będzie dalej. Nikt nie powiedział, 
że to na zawsze lub na bardzo… że to prawo w tym 
zakresie się nie zmieni. Otóż jest biała księga, jest 
przegląd emerytalny, są puszczone „balony” testujące 
różne warianty – a to emerytury obywatelskie, a to 
ograniczenia itd. itd. Co z tego wyniknie? Nikt tego 
nie wie. Ale to się odbędzie w stosunkowo krótkim 
horyzoncie czasowym. I te różne obostrzenia, które 
wynikną ad hoc, w różnych sytuacjach w tym całym 

ludzie nieporównywalnie dłużej żyją. Tego państwo 
nie bierzecie pod uwagę, a jest to bardzo istotne przy 
ustalaniu tego limitu wieku.

Dlatego ja jestem w pełni za tą ustawą nie tylko 
z tego powodu, że zobowiązał się do tego prezydent 
i uważam, że słusznie się zobowiązał… Z całą rado-
ścią się pod tym podpisuję, bo powracamy do stanu 
normalności i powracamy do zrealizowania rzeczy-
wistej woli społeczeństwa, która poprzednio niestety 
była zupełnie pomijana. Nie będę już tego powtarzał, 
bo ten wątek pan senator Jackowski tutaj przedstawił. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
W trybie sprostowania. Pan wielce czcigodny se-

nator Cichoń użył nie tylko mojego nazwiska, ale 
również pewnych określeń, których chyba nie zro-
zumiał, a które pozwolę sobie przypomnieć. Ja nie 
posądzałem pana prezydenta, że po pierwsze, jest 
komunistą, a po drugie, że w jakiś sposób nawiązuje 
do komunizmu.

(Senator Zbigniew Cichoń: Ja tego nie powiedzia-
łem.)

Ale rzeczą niewątpliwą jest to, że dekretowanie 
wieku emerytalnego, wielkości emerytur z pozycji 
Kancelarii Prezydenta to jest gospodarka księżycowa, 
to jest gospodarka z gatunku komunistycznego.

Również nie zrozumiał mnie pan, Panie Senatorze, 
jeśli chodzi o to, że ja wymuszam na ludziach pracę 
nieustanną, niemalże jak w systemie niewolniczym. 
Dzisiaj system – i ja też się za tym opowiadam – na 
nikim nie wymusza pracy. On może sobie zawiesić 
pracę i płacić składki, żeby w wieku 67 lat przejść 
na emeryturę.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Wach. Zapraszam do dyskusji.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja właściwie chciałem zacząć od tego, że jestem 

bardzo dumny, że w poprzedniej kadencji Platforma 
Obywatelska z dużym wysiłkiem i z dużym naraże-
niem się przeprowadziła ustawę emerytalną, którą 
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(senator P. Wach) pięknie powiedział tu pan senator Wach, a mianowicie 
nie potrafiliśmy przekonać większości społeczeństwa 
do tego, co jest efektem. Nie uwzględniliśmy wielu 
postulatów, o których dzisiaj dyskutujemy i o któ-
rych mówiło wielu senatorów. Nie przelaliśmy ich na 
projekt tejże ustawy. Można powiedzieć, że to było 
jakieś uchybienie, może nawet błąd dotyczący tego 
projektu ustawy, jak wielokrotnie to tutaj mówiono. 
Ale to, co państwo robicie, to jest kardynalny błąd!

Bo dlaczego pan senator Rulewski, który ma w tej 
kwestii chyba największe uprawnienia – jako że on 
patrzył z różnych stron, i na system ekonomii poli-
tycznej socjalizmu, i na system ekonomii politycznej 
kapitalizmu – gdy patrzy na to, co państwo tutaj wy-
prawiacie, na to, że są pewne podobieństwa… Zresztą 
chcę powiedzieć, że ja również, gdy słuchałem tej 
dyskusji, przypomniałem sobie, jak mój profesor na 
uczelni zadał nam pytanie: wiecie, kochani studenci, 
czym się różni ekonomia polityczna socjalizmu od 
ekonomii politycznej kapitalizmu? Myśmy, początku-
jący studenci, oczywiście nie wiedzieli. Powiedział: 
jest zasadnicza różnica. I państwo tę różnicę poka-
zujecie. Otóż w ekonomii politycznej kapitalizmu 
naczelną zasadą jest wykorzystanie człowieka przez 
człowieka, a w ekonomii politycznej socjalizmu jest 
dokładnie odwrotnie. I państwo chcecie to udowod-
nić, chcecie to udowodnić, nie mając zupełnie szacun-
ku dla budżetu państwa, dla przyszłości, dla historii 
i stanu polskiej gospodarki, stanu polskich rodzin, 
jeśli chodzi o dochody. A więc ja już nie będę mówił 
o tym, co tutaj padło… Ja tylko odniosę się do…

Aha, jeszcze 2 fragmenty. Pytałem panią minister, 
kiedy wprowadzono te 65 i 60 lat, bo nie wiem, czy 
to prawda, ale gdzieś wyczytałem, przemknęło mi, 
że było to 80 lat temu. Sprawdzę to sobie. Jeżeli pani 
minister gdzieś natrafi… Bo ciekawy jestem, kiedy 
to wprowadzono. Jeżeli to prawda, to przez te 80 lat 
trochę w długości życia, w jakości życia… Tu myślę, 
że toczyliśmy dobrą dyskusję z panem marszałkiem 
i że słuszne są sugestie pana marszałka, że ta nasza 
ustawa, jeszcze dzisiaj obowiązująca, co najmniej 
kilku tych elementów, Panie Marszałku, nie uwzględ-
niała. I przyznaję, że nie uwzględniliśmy tego i to 
zapewne jest błąd tejże ustawy.

Ale przechodzę, proszę państwa, do krótkich 
cytatów z opracowań członków Towarzystwa 
Ekonomistów Polskich i instytutu studiów ekono-
micznych, to jest instytucji, które nie mają barwy 
politycznej. Cóż ci ludzie piszą na temat projektu? 
Ja oczywiście wynotowałem tylko kilka. Chcę jesz-
cze raz potwierdzić, że są to opracowania tych ludzi. 
Owi autorzy piszą tak: w wyniku wprowadzenia tejże 
ustawy spadnie aktywność zawodowa Polaków. To 
się przewijało. Ja tu nic nowego nie powiem, ja tylko 
chcę, żebyście państwo usłyszeli nie tylko interpre-
tację kolegi Mieczysława, znakomitego fachowca 

chaosie, jaki powstanie, właściwie będą krzywdziły 
emerytów. Być może będzie się ograniczało od góry 
emerytury już istniejące, być może wprowadzi się dla 
nowych emerytów bardzo niską emeryturę obywatel-
ską… To wszystko będzie oznaczać, a przynajmniej 
może oznaczać sposób bardzo niesprawiedliwy, bo 
brakuje tu rzeczy najważniejszej: brakuje ochrony 
konstytucyjnej. I naszym problemem jest to, że od 
niedługiego już czasu nie będziemy mieli ochrony 
konstytucyjnej – prawa nabyte nie będą się liczyły 
lub będą się liczyły tak, jak będzie wygodnie rzą-
dzącej większości. I dlatego ostrzegam wszystkich 
emerytów: tu nie ma z czego się cieszyć. Cieszyć 
się mogą tylko ci, którzy w najbliższym czasie będą 
przechodzili na emerytury, im wyjdzie to trochę szyb-
ciej, może przez jakiś czas popracują równolegle do 
pobierania emerytury. Ale im dalej od wejścia w życie 
ustawy, czyli od października przyszłego roku, tym 
gorzej, do tego przy braku ochrony konstytucyjnej. 
Tutaj trzeba bić na alarm. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senator Czarnobaja.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie i Panowie 

Ministrowie!
Pozwólcie państwo, że to dzisiejsze wystąpienie 

jakby skrócę tylko do przedstawienia tego, co prze-
czytałem i sobie wynotowałem, a jest to kilka frag-
mentów z opracowania, które zrobiło Towarzystwo 
Ekonomistów Polskich wspólnie z Instytutem Studiów 
Ekonomicznych. A więc nie przygotowali tego ludzie, 
którzy w jakikolwiek sposób są zaangażowani w te 
dyskusje polityczne, które często tutaj tworzymy 
i które toczą się w tej sali. Posłużę się kilkoma fakta-
mi, które oni podają. Ale zanim to powiem, przedsta-
wię jeszcze kilka uwag do wcześniejszych wystąpień, 
szczególnie pana senatora Cichonia – znakomitego 
prawnika, ale to, co tu usłyszeliśmy… Chyba bardzo 
dobrze – i tu chwalę tych, którzy po prostu to wpro-
wadzili – że jest egzamin maturalny z matematyki. 
Bo, jak widać, nie wystarczy być dobrym prawni-
kiem – trzeba jeszcze potrafić kojarzyć dobre prawo 
z dobrymi efektami ekonomicznymi.

Padały tutaj, w tej dyskusji, głosy, że sprowa-
dzamy to wszystko do finansów, a właściwie nie 
należałoby tego sprowadzać do finansów. No to ja 
powiem tak: wprowadzenie obowiązującej ustawy 
przez Platformę Obywatelską i PSL było, mówiąc de-
likatnie, lekko niedoszacowane. Chodzi o to, o czym 
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(senator L. Czarnobaj) do najniższych emerytur… Jest przecież wskazany 
ten wskaźnik najniższej emerytury. Oni skalkulowali, 
że gdyby utrzymać ten poziom – to jest chyba 1 tysiąc 
czy ileś – to potrzeba co najmniej około 30 miliar-
dów zł. Czyli, proszę państwa, lekko licząc, to wy-
chodzi w granicach 50–60 miliardów zł. Pogorszenie 
sytuacji materialnej osób, które przejdą na emerytu-
rę, i ich rodzin, brak rozwoju gospodarczego Polski, 
zmniejszone pieniądze, które wpływają do budżetu 
itd. – takie skutki niesie to proste, beznamiętne, bez 
głębokich przemyśleń wprowadzanie tej ustawy na 
tory: 65 i 60. Odbywa się to w sposób następujący. 
Proszę państwa, podczas kampanii wyborczej wy-
chodzi się przed ludzi i mówi: 65 i 60. A później się 
przychodzi i się mówi… Proszę państwa, skutek tego 
będzie… Życzę nam wszystkim, a szczególnie tym, 
którzy tak gorąco tutaj rekomendują projekt tej usta-
wy, żebyśmy się spotkali za lat 15.

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie da rady.)
(Senator Jan Rulewski: Chyba się już nie spotka-

my.)
(Senator Małgorzata Kopiczko: Tak, spotkajmy 

się.)
Chciałbym usłyszeć – widzę państwa w ławach 

ministerialnych – co wtedy powiecie, jak Polska bę-
dzie… I tu wracam do waszego hasła. Ja poniekąd 
zgadzam się z państwa hasłem z czasów kampanii 
wyborczej – „Polska w ruinie”. Tylko że to nie jest 
tak, że Polska jest w ruinie, co państwo głosiliście, 
tylko tak, że Polska będzie w ruinie. I to trzeba do-
powiedzieć. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

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

Senator Andrzej Stanisławek:
Pani Marszałek! Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 

Koleżanki i Koledzy!
Po bardzo rzeczowym wystąpieniu pana senato-

ra Czarnobaja… Dziękuję za te liczby. Oby się nie 
sprawdziły. Dlaczego mam obawy dotyczące tego, czy 
one się sprawdzą? Oczywiście cieszę się, że dyskusja 
jest rzeczowa, że poruszamy różne tematy i z róż-
nych perspektyw patrzymy na wiek emerytalny. Ja 
chciałbym pokazać moją perspektywę – perspektywę 
lekarza, który widuje ludzi w wieku emerytalnym 
zarówno pracujących, jak i tych, którzy przychodzą 
jako pacjenci. Dlaczego to jest takie ważne? O tym 
już mówił senator Cichoń. Polska osiągnie średni wiek 
życia dla przeciętnego wysoko uprzemysłowionego 
kraju Europy Północnej, Europy Zachodniej w 2035 r. 
Nie bardzo rozumiem, dlaczego my dzisiaj mamy pra-
cować tyle samo, co długo żyjący mieszkańcy państw 

w tej branży, ale również tych, którzy piszą na temat 
projektu tej ustawy. Wysokość emerytur zostanie ob-
niżona czy będzie obniżona o od 700 do 1 tysiąca zł 
w przypadku mężczyzn, od 1 tysiąca do 1 tysiąca 
800 zł w przypadku kobiet. To się przewijało. Jest 
to jakby potwierdzenie tego wszystkiego, co mia-
ło tutaj miejsce. Owi autorzy piszą, że propozycja 
jest szczególnie szkodliwa dla ludzi młodych i po-
dają dlaczego: zaczynają pracę później, bo dłużej 
się kształcą, będą żyli dłużej i jako podatnicy będą 
ponosić wyższe koszty funkcjonowania całego sys-
temu i funkcjonowania państwa. Następnie piszą: 
liczba pracujących do 2025 r. w wyniku wprowa-
dzenia tej ustawy zmaleje o 900 tysięcy osób, a do 
2050 r. o 1 milion 800. Szanowni Państwo, jeżeli ktoś 
z państwa ma kontakty z pracodawcami, to proszę 
ich zapytać, kogo dzisiaj i czego dzisiaj im brakuje, 
oprócz oczywiście stabilności przepisów. O tym pan 
profesor Wach już powiedział. To jest coś, co już stało 
się normą. Może się co niektórzy przyzwyczają. Ale 
dzisiaj zaczyna brakować pracowników fachowców. 
A jeśli mówimy o odpowiedzialnym rozwoju, to od-
powiedzialny rozwój musi być oparty na ludziach, 
i to dobrze wykształconych, czyli długo uczących 
się. Następnie autorzy piszą, że wskaźnik zatrud-
nienia spadnie w 2025 r. o 3%, a w 2050 r. o 6,5%; 
liczba emerytów w 2025 r. wzrośnie o 500 tysięcy, 
a w 2050 o 1 milion 300; współczynnik obciążenia 
osób w wieku produkcyjnym osobami będącymi na 
emeryturze wzrośnie do 0,86… Krótko mówiąc, moż-
na powiedzieć, że w roku 2050 – to jest to, o czym 
mówił pan senator Komarnicki – prawie będzie 1:1. 
Czegoś takiego żadne państwo nie wytrzyma. I to są 
te zagadnienia ze sfery społeczno-politycznej.

A teraz dwa słowa na temat sfery ekonomicznej. 
Ważny wskaźnik, PKB, w 2025 r. będzie niższy 
o 2% – piszą ci ekonomiści – a w roku 2050 o 4,5%. 
I podają, że chodzi o około 180 miliardów zł. Czy 
takiej, Kochani, Polski chcecie? Ja rozumiem, że te 
wszystkie elementy, o których była taka bardzo dobra 
dyskusja – mówiono o tych 67 latach w przypadku 
pilotów, pielęgniarek itd. – trzeba uwzględniać, ale 
ekonomia jest rzeczą ważną. Szkoda, że nie ma pana 
senatora Cichonia… Jak powiedział mój kolega: pa-
miętaj, jak nie ma pieniędzy, to nawet najpiękniejsza 
miłość umiera. I się rozwiódł. (Wesołość na sali)

Ci ekonomiści pokazują też wpływ na finanse 
publiczne. Proszę państwa, w 2050 r… Już nie będę 
wszystkich tych danych cytował. W 2050 r. do fun-
duszu świadczeń socjalnych, proszę państwa, do fun-
duszy celowych trzeba będzie dopłacać na poziomie 
12 miliardów zł, według cen dzisiejszych. Dochody 
budżetu państwa spadną o około 10 miliardów, oczy-
wiście w porównaniu do sytuacji dzisiejszej, a dopłaty 
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(senator A. Stanisławek) polscy emeryci z dobrą emeryturą… Dobra emery-
tura będzie wtedy, kiedy nie będzie bezrobocia. Nie 
jest to całkowicie możliwe, ale jeżelibyśmy np. ze-
szli do amerykańskiego poziomu bezrobocia, do 4%, 
to czy to minimalne bezrobocie nie pozwoliłoby na 
zwiększenie emerytur w przypadku wcześniejszych 
emerytur? Myślę, że by pozwoliło.

Chciałbym też poruszyć problem możliwości pra-
cowania w przypadku osób 60+. Praca jest bardzo 
różna. W tej chwili tak to unifikujemy: 60, 65. Były 
poruszane problemy związane z różnymi stanowiska-
mi pracy. Muszę powiedzieć, że te różne stanowiska 
pracy są tego typu, że… Śmieję się sam do siebie. 
Dlaczego? Proszę państwa, wiekiem emerytalnym za-
blokowaliśmy możliwość awansu młodym, ponieważ 
w moim środowisku nikt nie idzie na emeryturę, pra-
cuje dokąd może. Jest kierownikiem katedry, jest pre-
zesem, jest dyrektorem, stanowiska są zablokowane. 
Nie wiem, czy to dobra tendencja, ponieważ młodzi, 
nie mając możliwości awansu pionowego, wyjeżdżają. 
Tak że z tym wiekiem emerytalnym wiąże się bar-
dzo dużo problemów, których tutaj nie poruszamy. 
Był oczywiście problem przejścia na emeryturę… 
Chyba senator Cichoń mówił o czymś takim, że nie 
pracujemy 1 dzień, ponownie idziemy do pracy, po 
czym bierzemy i emeryturę, i pensję.

Należałoby się zastanowić, czy rzeczywiście, 
przechodząc na emeryturę, mamy społeczne prawo 
do zajmowania w dalszym ciągu tego samego stano-
wiska. Jeżeli jestem emerytem, to już nie mogę być 
prezesem, dyrektorem, kierownikiem katedry. No 
przepraszam, musimy też patrzeć na społeczeństwo 
pod kątem awansu młodych. Jakoś o tym nie słysza-
łem. Nie martwicie się państwo o młodych, martwicie 
się tylko o emerytów. Ja myślę, że emeryt, jeżeli jest 
zdrowy, da sobie radę – jeżeli będzie szacunek dla 
pracy starszych ludzi. To, że oni są troszeczkę mniej 
wydolni czy to, że – przypuśćmy – nie potrafią zrobić 
tego wszystkiego, co młodzi ludzie… Jednak z moje-
go punktu widzenia starsi ludzie są bardziej odpowie-
dzialni. Oni zawsze są rano w pracy. Nie ma żadnych 
wytłumaczeń, nie ma korków, nie ma, że autobus się 
spóźnił. Ja nie mam w pracy problemu ze starszymi 
pracownikami, ja mam problem z młodymi pracow-
nikami. Oni wiecznie mają jakieś wytłumaczenia 
tego, dlaczego nie są w pracy, dlaczego się spóźnili. 
Ale my nie tworzymy w społeczeństwie szacunku dla 
ludzi starszych. Ja tego nie widzę ani w prasie, ani 
w telewizji. Wszędzie widzę tylko to, że ktoś ma być 
młody i piękny. No, jeżeli jest celebrytą, to oczywiście 
jeszcze jest bogaty. Chętniej bym widział właśnie 
dobrze odżywionego, uśmiechniętego, rumianego, 
niesiwego emeryta czy emerytkę z torebeczką, która 
sobie idzie na kawę, żeby pogadać z drugą emerytką, 
nie martwiąc się, czy ma pieniądze na czynsz czy na 
prąd. I nie ma znaczenia, jaki jest wiek emerytalny, 

norweskich, Szwajcarii czy Niemiec. Chciałbym tylko 
powiedzieć, że jeszcze niedawno mężczyzna umie-
rał… W zasadzie, jeżeli miałby dostać emeryturę 
w wieku 67 lat, toby jej nie brał. Jeżeli średnia długość 
życia mężczyzny wynosi w tej chwili 73 lata, o tym 
mówił też pan senator Sługocki. Koleżanki i Koledzy, 
to ile lat mężczyzna bierze emeryturę? Możemy to 
przeciągać dalej, nie 67, tylko 69. On będzie miał 
coraz większą pensję, im krócej będzie żył, tym więk-
szą będzie miał emeryturę, bo taki jest przelicznik. 
Możemy oczywiście pracować do śmierci.

Mnie niepokoi co innego. Nie wiem, czy ten temat 
był poruszany; nasza aktywność jest bardzo różna, 
nie zawsze przebywamy na sali. Mam niedosyt, jeśli 
chodzi o wiek emerytalny kobiet. Jeżeli kobiety żyją 
ponad 80 lat, to przez 20 lat będą brały emerytury. Nie 
martwiłbym się tym, że biorą mniejszą emeryturę, 
ponieważ krócej pracują. Martwiłbym się tym, że 
znacznie dłużej biorą tę emeryturę, znacznie dłużej 
od mężczyzn. Czyli odnośnie do równouprawnienia 
całego społeczeństwa odczuwam pewien niedosyt, 
jeśli chodzi o ten sam wiek emerytalny kobiet i męż-
czyzn.

Patrząc na to z punktu widzenia lekarza… Jeżeli 
chodzi o wydolność psychofizyczną kobiet w wie-
ku 65 lat, to jest ona znacznie lepsza niż mężczyzn. 
Być może rzutuje na to mniej higieniczny tryb życia 
mężczyzn, ale biorąc pod uwagę moje koleżanki, mo-
ich kolegów, muszę niestety powiedzieć, że kobiety 
w tym wieku są znacznie lepszymi pracownikami 
niż mężczyźni. Ja osobiście byłbym za odwróceniem 
tego wieku, czyli 60 dla mężczyzn, 65 dla kobiet…

(Wesołość na sali)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Czemu nie?)
(Senator Leszek Czarnobaj: Brawo! Brawo!)
Ale w związku z tym, że Prawo i Sprawiedliwość 

z hasłem „65 dla mężczyzn, 60 dla kobiet” wygrało 
wybory, a jestem w tej większości rządzącej, popie-
ram to, ale z różnymi uwagami, z którymi się z pań-
stwem dzielę.

Jakoś nie słyszałem, żeby ktoś poruszył problem 
bezrobocia. Wszyscy uważają, że wydłużenie wieku 
emerytalnego, a teraz skrócenie, to jakiś wielki pro-
blem. Bardzo przepraszam, ale uważam, że skracanie 
wieku emerytalnego i zmniejszanie bezrobocia – pan 
senator Czarnobaj na pewno doskonale to przeliczy 
– to lepsza tendencja niż wydłużanie wieku emery-
talnego. Zmniejszajmy bezrobocie, róbmy wszystko, 
żeby zmniejszyć bezrobocie. Dlaczego, wyjeżdżając 
za granicę, widzimy tabuny dobrze odżywionych 
emerytów niemieckich – bo ich jest najwięcej – w kra-
jach południowych, w Tajlandii? Oni mają pieniądze, 
żeby na emeryturze jeszcze żyć. No, nie zabierajmy 
takiej możliwości Polakom. Ja też bym chciał, żeby 
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(senator A. Stanisławek) Nastąpiło zupełne odwrócenie sensu systemu eme-
rytalnego, wmówiono Polakom, że są w stanie kupić 
sobie godziwą emeryturę tylko i wyłącznie wtedy, 
gdy będą po nią dłużej stali w kolejce. Zapomniano 
o tym, że emeryci w każdym pokoleniu są na garnusz-
ku tych, którzy pracują, którzy rozwijają gospodarkę, 
budują ten słynny produkt krajowy brutto. To właśnie 
te elementy są pierwszorzędne w zapewnieniu godzi-
wego życia emerytom.

Czy emeryci w bankrutujących krajach Europy nie 
wypracowali sobie wysokich emerytur? Wypracowali, 
ale to aktualnie rządzący doprowadzają do katastrofy 
systemy emerytalne. Nasze dzieci i wnuki, jeśli będą 
miały dobrze płatną pracę w szybko rozwijającej się 
polskiej gospodarce, utrzymają przyszły ZUS tak, by 
nam z nawiązką wystarczyło do pierwszego.

Jestem wdzięczny i panu prezydentowi, i mojemu 
środowisku politycznemu, i związkom zawodowym 
za determinację i konsekwencję w przywracaniu wła-
ściwego porządku. Tego chcieli ludzie, zwykli Polacy 
zaniepokojeni tym, w jakich warunkach przyjdzie im 
spędzić jesień życia. Dajemy ludziom nadzieję, że 
sprawy ich dotyczące mogą pójść i pójdą w dobrym 
kierunku. Wzmacniamy polskie rodziny, podwyższa-
my minimalne wynagrodzenie, ustalamy minimalną 
stawkę godzinową, zmniejszamy bezrobocie, rozwija-
my gospodarkę, stawiamy tamy dla wypływu naszych 
wspólnych pieniędzy i za granicę, i do nieuczciwych 
kieszeni. Tak właśnie dbamy o ludzi, również o ak-
tualnych emerytów.

Ucieszy nas każdy Polak po sześćdziesiątym pią-
tym roku życia i każda Polka po sześćdziesiątym 
roku życia, którzy będą mogli pracować, którzy będą 
chcieli pracować, którym zdrowie i kondycja pozwoli 
kontynuować pracę. Z pełnym przekonaniem zagłosu-
ję za powrotem do poprzedniego wieku emerytalnego, 
tak jak zaproponował to pan prezydent Andrzej Duda, 
tak jak chcą tego Polacy. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
O zabranie głosu poproszę pana marszałka 

Bogdana Borusewicza.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja widzę, że wciąż dominuje retoryka wyborcza. 

Panowie Senatorowie z ugrupowania rządzącego! 
Wybory się skończyły, a w tej chwili rządzicie i mu-
sicie być odpowiedzialni!

Platforma wybrała za was gorące kasztany z ogni-
ska. Podnosząc wiek emerytalny, wprowadzając 
reformę emerytalną, przegrała wybory. Tak, to był 
jeden z powodów przegranej Platformy. I wydawało 

tylko jakie zasoby finansowe tym emerytom my mo-
żemy zapewnić. 

Kończąc, powiem tak: mam olbrzymią nadzieję, że 
plan zrównoważonego rozwoju, plan rządu pani Beaty 
Szydło i pana premiera Morawieckiego da szansę na 
to, że będziemy w stanie zapewnić emerytom godną 
emeryturę, żeby oni też mogli wypoczywać w krajach 
południowych czy w Tajlandii. Dziękuję. (Oklaski)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Ma-
ria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pan senator Krzysztof Słoń.

Senator Krzysztof Słoń:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
System emerytalny, a właściwie, można powie-

dzieć, ustrój emerytalny państwa, to podstawa dobrze 
funkcjonującego społeczeństwa, bo mało jest takich 
rozpisanych na dziesięciolecia funkcji państwa, które 
muszą łączyć pokolenia, a przy tym dawać poczucie 
sprawiedliwości i solidarności społecznej. 

Dobry ustrój emerytalny znajduje złoty środek 
pomiędzy aktualnymi możliwościami budżetowymi 
a oczekiwaniami aktualnych emerytów. Uwzględnia 
też zjawiska demograficzne, sytuacje na rynku pracy, 
poziom zdrowia obywateli. Wszelkie próby wywró-
cenia funkcjonujących na zasadzie szerokiej umowy 
społecznej rozwiązań, wynikających przecież z trady-
cji, z rozpisanych ról społecznych, oczekiwań, mogą 
zachwiać tym ustabilizowanym systemem, powodu-
jąc co najmniej utratę zaufania obywateli do rządzą-
cych i poczucie niesprawiedliwości.

Miało to miejsce w 2012 r. Bez zapowiedzi w pro-
gramie wyborczym, bez uwzględnienia milionów 
podpisów sprzeciwów rządząca koalicja Platformy 
Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego 
takiego wywrócenia dokonała. Polacy zostali uszczę-
śliwieni na siłę. Omamiono nas obietnicami wyso-
kich emerytur, rynkiem pracy witającym z otwartymi 
rękami kobiety po sześćdziesiątym, a mężczyzn po 
sześćdziesiątym piątym roku życia, aż do sześćdzie-
siątego siódmego. Tłumaczono, że bez tego manewru 
budżet ZUS się zawali, a Polacy będą na emerytu-
rze przymierać głodem. Do tego jeszcze wmawiano 
obywatelom, że cała Europa, że cały świat tak robi, 
a więc, aby iść z postępem, my też musimy pracować 
aż do śmierci. Jednym z argumentów za były wylicze-
nia ekonomistów, którzy chyba rzadko doświadczają 
zwykłej ludzkiej empatii.
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(senator B. Borusewicz) cego. I co, wtedy robić reformę emerytalną? Wtedy 
to będzie za późno.

Żeby nie być gołosłownym – będą… Emerytury 
będą znacznie niższe – co do tego nie ma dyskusji. 
Kobieta urodzona w 1974 r., która miałaby emeryturę 
w wysokości 3 tysięcy 904 zł, będzie miała emeryturę 
na poziomie 2 tysięcy 386 zł. Czyli mniejszą o 1 tysiąc 
518 zł. Ta różnica będzie dotyczyła przede wszystkim 
kobiet. To będzie poważny problem. Ci ludzie będą 
musieli otrzymać wsparcie państwa, trzeba będzie 
im dopłacać. A czy będzie z czego? Mam co do tego 
obawy. Powtórzę się, ale powiem, że mnie za 15, 20 lat 
w tej Izbie nie będzie, znacznej części państwa także 
nie będzie. Nie znaczy to jednak, że nie powinienem 
jako senator myśleć także o tych, którzy wówczas 
tutaj będą, o przyszłych pokoleniach.

Zdaję sobie sprawę, że na to, co mówię, mach-
niecie państwo ręką i że będziecie głosować tak, jak 
wam wskazano. Ale naprawdę wspólnie będziemy 
mieli problem, może już nie w tej Izbie, może poza tą 
Izbą. Będziemy za to wszystko współodpowiedzialni. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Bardzo proszę. Teraz głos zabierze pan Mieczysław 

Augustyn.
Rozumiem, że to będzie 5 minut, Panie Senatorze. 

Drugie wystąpienie.

Senator Mieczysław Augustyn:
Proszę państwa, problem emerytur jest niesłycha-

nie ważny. Powinien być on rozpatrywany w szer-
szym kontekście, w kontekście polityki senioralnej. 
Była tutaj mowa o tym, jak bardzo szybko będzie 
przybywać osób starszych. Kiedyśmy wdrażali te 
rozwiązania, wielkim mankamentem – teraz niestety 
też tak jest – było to, że nie proponuje się istotnego 
postępu w zakresie wspierania zatrudnienia osób star-
szych, nie tworzy się nowych bodźców.

Panie Ministrze, nie wystarczy skonstatować, 
że bezrobocie wśród osób starszych jest relatywnie 
wyższe niż wśród osób z innych generacji. Mówicie, 
że będzie można dorobić. Trzeba pokazać, jak to bę-
dzie możliwe. Wtedy ta propozycja będzie być może 
uczciwsza.

Pamiętajmy, że osoby, które są teraz na rynku pracy 
i które będą osiągały wiek emerytalny, to z roku na rok 
będą inne osoby. To będą nasi rówieśnicy, bardzo często 
osoby z wyższym wykształceniem. Dzisiaj wśród eme-
rytów jest ich o połowę mniej niż w innych generacjach. 
W przyszłości będzie zupełnie inaczej. To jest ogrom-
ny potencjał, który powinien pracować dla gospodarki. 
Trzeba zachęcać ludzi starszych do pracy, a nie, tak jak 

się, że dalej będziecie rządzić po wyborach w taki 
sposób, który zapewni stabilność gospodarce, finan-
som, zapewni rozwój gospodarczy. Nie jest tak, że 
nasi emeryci będą wyglądali tak jak emeryci niemiec-
cy, bo Niemcy za to zapłacą albo Unia Europejska 
da nam na to pieniądze. To wszystko trzeba samemu 
wypracować.

Demografia jest nauką ścisłą, wszystko można 
obliczyć, np. to, jak będzie wyglądał wiek pracują-
cych w odniesieniu do wieku tych, którzy nie pracują, 
bo są dzieci i młodzież, bo są emeryci, jak wzra-
sta przeciętny wiek ludzi żyjących w Polsce, bo ten 
wiek wzrasta, od 1990 r. wzrósł o blisko 6 lat i będzie 
wzrastał. I problem jest taki, że cofając zmiany, spo-
wodujecie, że od następnego roku dodatkowe koszty 
związane z ZUS, do którego już dopłacamy, zwiększą 
się o 6 milionów…

(Głosy z sali: Miliardów.)
…miliardów, potem o 10, a w dalszym rozrachun-

ku – o 100 miliardów, by gdzieś w 2060 r. dojść do, 
zdaje się, 400 miliardów. To zawrotne pieniądze! Tego 
nikt, żadna gospodarka… A na pewno nasza gospo-
darka i nasze finanse tego nie wytrzymają.

Ja rozumiem, dlaczego decydujecie się na cof-
nięcie rozwiązań dotyczących wieku emerytalnego. 
Rozumiem także, dlaczego zapowiedź tego była przed 
wyborami – Platforma dlatego właśnie przegrała, 
a wy wygraliście. A teraz chcecie w ten sposób iść 
dalej, kontynuować to i przed następnymi wyborami 
powiedzieć: jak oni zwyciężą, to oni wam to odbiorą. 
Chcecie wygrać w ten sposób następne wybory! Zaś 
kumulacja problemów to będzie kwestia nie tej ka-
dencji, jeszcze nie następnej kadencji, ale kolejnych, 
a w tych kadencjach zapewne już nie będzie i nas, 
i tego rządu nie będzie, i tego prezydenta nie będzie. 
Będą inni, którzy znowu będą musieli podejmować 
trudne decyzje. I może zjawi się ktoś na podobieństwo 
włoskiego Ruchu Pięciu Gwiazd, kto powie: emery-
tury od wieku 50 i 55 lat! Tak jest w tej chwili np. na 
Ukrainie. I oczywiście tam emeryci mają znacznie 
lepiej w związku z tym, że pracują krócej. No, mo-
żecie państwo coś takiego sugerować – ale to nie jest 
prawda. Pomyślności gospodarki i rozwoju gospodar-
czego nie bierze się z emerytur, to bierze się z pracy, 
a emerytury to oczywiście korzyści wynikające z tej 
pracy. Ale najpierw trzeba coś wypracować.

Ja już powiedziałem, dlaczego PiS na to działa-
nie się zdecydował. Dlatego, że negatywne rezultaty 
przypadną na później, i to nawet nie na następną ka-
dencję. Proporcja… W tej chwili mamy taką propor-
cję: 1/3 niepracujących do 2/3 pracujących. Ale ona 
się zmienia, na niekorzyść pracujących, na niekorzyść 
liczby pracujących. W 2050 r. to będzie już pół na 
pół – 1 pracujący będzie przypadał na 1 niepracują-
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(senator M. Augustyn) Senator Krzysztof Mróz:

Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Ja bym swoje wystąpienie podzielił na dwie części: 

pierwsza część będzie polityczna, a druga część bę-
dzie merytoryczna. W pierwszej części, w części po-
litycznej, chciałbym powiedzieć, że my dzisiaj przy-
wracamy ten poprzedni wiek emerytalny, który pod 
rządami Platformy został podniesiony. Tak jak mówi-
łem w swoim wystąpieniu i odpowiadając na pytania 
pana senatora Augustyna, zostało to zrobione bardzo 
brutalnie, bardzo szybko. To powoływanie się na róż-
ne państwa… Cały czas jest mowa o Niemczech, ale 
tam było tak, że ludzie, którzy wcześniej rozpoczęli 
swoją karierę zawodową, tym podniesieniem wieku 
emerytalnego – w Niemczech także podniesiono go 
do sześćdziesiątego siódmego roku życia – de facto 
nie byli objęci, podczas gdy u nas… Podam przykład 
mojej mamy, która musiała, że tak powiem, gonić tę 
emeryturę, gdy była już przecież u schyłku swojej 
kariery zawodowej. Tak szybko państwo wprowa-
dziliście te rozwiązania, że one wywołały protesty 
społeczne – nie tylko związków zawodowych, ale 
przede wszystkim zwykłych ludzi. To wychodzi we 
wszystkich sondażach, we wszystkich badaniach opi-
nii publicznej.

I myślę, że jednym z takich… Ja odbyłem setki, 
no, może nie setki, nie chcę przesadzić, ale odbyłem 
wiele spotkań w kampanii wyborczej i mogę państwu 
powiedzieć, że niemal na wszystkich spotkaniach 
przewijało się pytanie: „Czy wy naprawdę wrócicie do 
tego starego wieku emerytalnego?”. Powiem nawet, 
że ludzie nie za bardzo wierzyli w program 500+, bo 
to była abstrakcja, tego wtedy nie było, ale z kwestią 
emerytury związane było powszechne oczekiwanie, 
a nawet żądanie, aby ten niższy wiek emerytalny 
przywrócić.

I my dzisiaj – mówiąc „my”, oczywiście mam na 
myśli Prawo i Sprawiedliwość, ale tutaj jest też istotna 
rola pana prezydenta Andrzeja Dudy – odpowiadamy 
na te oczekiwania. Ludzie chcieli powrotu do tego 
wieku emerytalnego, który był kiedyś. I my dzisiaj, 
realizując tę swoją obietnicę wyborczą, także pokazu-
jemy, że można obiecać i można zrealizować. Można 
obiecać i myśmy to właśnie obiecywali, myśmy się nie 
krygowali, myśmy nie oszukiwali, myśmy mówili, że 
chcemy powrotu tego wieku emerytalnego. I dzisiaj tę 
obietnicę realizujemy. To jest jedna kwestia, bardzo 
dla nas istotna, polityczna: aby dotrzymać obietnicy, 
którą złożyliśmy.

Teraz zaś chciałbym się skupić na kwestiach me-
rytorycznych, które tutaj też częściowo były podno-
szone. My jesteśmy przed taką debatą… I zresztą pani 
minister Rafalska od tego nie ucieka. Przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych są robione różnego rodzaju 
analizy. One też wynikają z pewnych wymogów usta-

słusznie mówił pan senator Cichoń, zmuszać ich do pra-
cy biedą. Trzeba tworzyć bodźce, które będą skłaniać 
pracodawców do tego, by nie wypuszczali ich z rąk ze 
względu na ich doświadczenie, ze względu na ich wiedzę, 
ze względu na ich unikalne interpersonalne umiejętności, 
których młodzi nie mogą mieć z racji swojego wieku.

Proszę państwa, myśmy podjęli pewne zobowią-
zania w Unii Europejskiej. Jedno z nich jest takie, że 
wskaźnik zatrudnienia osób starszych będzie wzrastał 
do 70%. Tymczasem, jak mówił pan minister, daleko 
nam do tego. Trzeba jednak powiedzieć, że po cofnię-
ciu wielu przywilejów emerytalnych, po wprowadze-
niu tej zmiany, co słusznie zauważyli tutaj koledzy 
senatorowie, sytuacja w tym zakresie się poprawi. 
To jest bardzo ważne dla gospodarki, nie tylko dla 
systemu emerytalnego. Nie stać nas na to, żebyśmy 
wcześniej posyłali seniorów na emeryturę. To jest 
zgubne dla gospodarki, nie tylko dla rynku pracy, ze 
względu na umiejętności, które seniorzy posiadają.

Na koniec jedno sprostowanie. Pani profesor, 
która mnie przygotowała do wystąpień na forum 
Unii, to była pani prof. Irena Kotowska. Z panią 
prof. Uścińską też się do tego przygotowywałem, 
ale na znacznie mniejszą skalę. Dowodziliśmy tam, 
że większe zatrudnienie osób starszych – i są na to 
statyczne dowody – oznacza większe zatrudnienie, 
większe szanse zatrudnienia dla osób młodych, bo 
to świadczy o tym, że nie zaciągamy długów, któ-
re hamują inwestycje, lecz inwestujemy w rozwój. 
Więcej pracy to więcej dobrobytu. Szkoda, że nie ma 
tu Janka Rulewskiego. Kiedy trwała dyskusja o tamtej 
ustawie, w 2012 r. spotkaliśmy z się kierownictwem 
Solidarności w Inowrocławiu. Było gorąco, było po 
związkowemu, było przerywanie sobie nawzajem, aż 
wreszcie głos zabrał przedstawiciel Finlandii, która 
wdrożyła u siebie nowy system emerytalny. I pamię-
tam dokładnie, jak sytuacja się uspokoiła, kiedy zaczął 
on swoją prezentację, a zaczął ją od prostych słów, 
zrozumiałych dla każdego, także dla rozognionych 
głów związkowców. Otóż powiedział, że źródłem 
dobrobytu, na który powoływano się tu w odniesie-
niu do Niemiec i innych krajów – dobrobytu, który 
sprawia, że praca jest lżejsza, a emerytura większa – 
jest praca, a nie emerytura. Emerytury są pochodną 
dobrobytu i będą rosły, jeśli będziemy usilnie nad 
tym pracowali, mądrze wykorzystując potencjał nas 
wszystkich, w tym rosnącej grupy seniorów. A ta 
ustawa idzie w poprzek tego, co należałoby zrobić. 
Szkoda. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
I pan senator Krzysztof Mróz.
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oraz niektórych innych ustaw

(senator K. Mróz) że za 40 lat będzie miał emerytury 3 tysiące 851 zł, 
a tak to miałby 2 tysiące 452 zł 31 groszy, to takie 
wyliczenia możemy sobie między bajki włożyć. Takie 
wyliczenia, z dokładnością do 3 zł.… Można mówić 
o pewnych szacunkach, o pewnej skali. Ale tak jak 
pan marszałek Borusewicz… To nie jest oczywiście 
zarzut do niego. Ale ja nie wierzę w coś takiego 
w sytuacji takiej zmienności otoczenia makroeko-
nomicznego, globalizacji. Przecież OFE było oparte 
na inwestycjach, które też miały być… założono spo-
sób inwestycji… I nagle się okazało, że jest krach, 
i te wszystkie obliczenia, wyliczenia, jak to miało 
być świetnie, wzięły w łeb. Jak my możemy zapla-
nować, ile przez 30 lat może być kryzysów, ile może 
być różnych spekulacji, choćby na walucie? Tak więc 
kwestionuję oczywiście to wyliczanie co do złotówki 
wysokości przyszłych emerytur, bo to jest według 
mnie całkowicie nierealne. 

Niemniej jednak nie jest dla nikogo tajemnicą, że 
jeżeli się krócej pracuje, to ma się niższą emeryturę, 
a jeżeli się dłużej pracuje, to ma się wyższą emeryturę. 
I tutaj powinniśmy… Więc pewnie stoi przed Polską, 
przed tym rządem, przed następnymi rządami pyta-
nie, jaki ma być docelowy system emerytalny. Być 
może powinny to być emerytury obywatelskie tak 
jak w Kanadzie. Ale też po wielu latach te emerytury 
obywatelskie, jak wynika z tego, co czytałem, wcale 
aż tak bardzo się nie sprawdzają. Teraz w Kanadzie 
zaczyna się ten element już krytykować. Niemcy też 
mówią, że muszą się zastanowić, jaki docelowo ma 
być ten system. Za chwileczkę w całej Europie będą 
przechodziły na emeryturę roczniki boomu powo-
jennego, więc pytanie, jak na to system emerytalny 
ma odpowiedzieć. I myślę, że nas też to czeka. Bo 
ja mogę z pewnymi punktowymi propozycjami się 
zgodzić. Zachęcajmy ludzi do pracy na emeryturze, 
poprawiajmy elementy zdrowotne. Ale to jest bardzo, 
bardzo długa dyskusja.

Jednak nie można tej dyskusji i tych rozwiązań 
robić tak, jak to państwo robiliście: wbrew ludziom, 
nie licząc się z nikim, zaskakując ludzi. Bo tak jak 
umieliście, Szanowni Państwo, wsłuchać się w ocze-
kiwania choćby służb mundurowych i tych, którzy 
rozpoczęli pracę… Nie zabraliście im tych 15 lat, tyl-
ko dopiero nowym funkcjonariuszom, którzy wcho-
dzili do służby. A tu ludziom brakowało 1 rok, 2, 3 
lata do emerytury i nagle ktoś się dowiadywał, że 
będzie musiał dłużej pracować. To było nieuczciwe, 
to budziło protest. I dlatego myślę, że to był jeden 
z takich elementów, przez które przegraliście wybo-
ry, bo to naprawdę, jak pokazywały moje spotkania, 
wzbudzało bardzo, bardzo duże niezadowolenie ludzi.

My musimy dzisiaj dotrzymać obietnicy wybor-
czej. A na pewno docelowy system emerytalny, jego 
funkcjonowanie i dyskusje nad tym systemem – to 
wszystko jest przed nami. Dziękuję.

wowych, jako że musi być przegląd emerytalny. Ale 
będziemy musieli się zastanowić nad docelowym sys-
temem emerytalnym, który będzie w Polsce. Bo… Ja 
się zgadzam z tym oczywistym sformułowaniem, że 
emerytury pewnych osób będą niższe. Ale, Szanowni 
Państwo, one będą niższe dlatego, że wprowadzono 
reformę w 1999 r. W tej reformie w 1999 r. zmie-
niono jedną rzecz. Nawet nie wiem, czy politycy, 
którzy to uchwalali – nie chciałbym tu oczywiście 
nikomu zarzucać braku wiedzy – mieli pełną tego 
świadomość. A 99,9% obywateli polskich nie miało 
tej świadomości. Myśmy w reformie w 1999 r. zmie-
nili jedną zasadę, a mianowicie ze zdefiniowanego 
oświadczenia przeszliśmy na zdefiniowaną składkę. 
I to spowodowało niskie emerytury.

(Senator Mieczysław Augustyn: Nie tylko.)
Ludziom wmówiono OFE, inwestycje, reklamy, 

palmy, jedna z piosenkarek reklamowała OFE, dużo 
ludzi, którzy zarządzali OFE, na tym zarobiło, czyli 
powszechne towarzystwa emerytalne na tym zarobiły. 
I dopiero, jak zaczęły wychodzić pierwsze emerytu-
ry z OFE, to przyszło… Myśmy w 1999 r. niemalże 
w 100% połączyli wysokość przyszłych emerytur 
z ilością pieniędzy, które wpłaciliśmy. Do 1999 r. cze-
goś takiego nie było. Oczywiście, wielkość emerytury 
zależała od pewnego okresu, kiedy się zarabiało, tam 
były 3 możliwości naliczania emerytury, do wyboru. 
Nie miało to jednak nic wspólnego z ilością pieniędzy, 
którą się przez ten czas aktywności zawodowej… I te-
raz nagle jest pewien problem – problem, który mają 
Niemcy, problem, który mają niemalże wszystkie kra-
je wysoko rozwinięte – a mianowicie: jak stworzyć 
system emerytalny akceptowalny w sytuacji zwięk-
szającej się długości życia ludzi w Europie – zresztą 
nie tylko, bo także w Stanach Zjednoczonych – na tyle 
akceptowalny, także ekonomicznie, żeby nie obciążał 
kosztów pracy, a jednocześnie taki, żeby te emerytury 
były godne.

Przecież według tych analiz, Szanowni Państwo, 
2/3 osób… Jeżeli utrzymamy zasadę zdefiniowanej 
składki, to będziemy musieli dopłacać ludziom do 
minimalnej emerytury. Bo ludzie nie są w stanie 
wypłacić… I to nie ma nic wspólnego z tym, czy oni 
będą pracowali 65 lat czy 67 lat.

(Senator Mieczysław Augustyn: No nie, proszę 
przeczytać.)

(Senator Piotr Zientarski: No nie.)
Tak, tak. Tutaj te różnice naprawdę będą bardzo 

nieduże. Jeżeli pan marszałek…
(Senator Mieczysław Augustyn: To proszę prze-

czytać.)
Ale, Panie Senatorze, proszę mi wierzyć. Nie 

chciałbym tutaj mówić, że jestem jakimś gigantycz-
nym znawcą ekonomii, ale jeżeli dzisiaj ktoś mówi, 
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Dlatego proszę państwa o zagłosowanie za tą usta-
wą. Przestańmy się traktować niepoważnie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie Maciej 

Łuczak, Czesław Ryszka, Andrzej Kamiński 
i Jarosław Duda złożyli swoje przemówienia w dys-
kusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-

dziestego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz 
niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 345, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 345 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Środowiska oraz 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, 
pana senatora Andrzeja Stanisławka, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! 
Wczoraj odbyło się wspólne posiedzenie Komisji 

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji 
Środowiska celem rozpatrzenia ustawy o zmianie 
ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamienne-
go oraz niektórych innych ustaw, druk senacki nr 345, 
druki sejmowe nr 996, nr 1012, nr 1012 A.

Ustawa dotyczy nowelizacji, która umożliwi wy-
korzystanie metanu w likwidowanych zakładach 
górniczych lub ich oznaczonych częściach bez ko-
nieczności uzyskania koncesji węglowodorowej. 
Ustawa wydłuża również czas obowiązywania roz-
porządzenia ministra środowiska z dnia 16 lutego 
2012 r. w sprawie planów ruchu zakładów górni-
czych.

Ustawę – witamy panów ministrów – omówił 
właśnie minister energii, pan Grzegorz Tobiszowski, 
oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, pan 
Mariusz Orion Jędrysek.

Początek posiedzenia komisji był dosyć burz-
liwy, ponieważ senatorowie opozycji protestowali 
przeciwko bardzo krótkiemu okresowi przejścia 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Bogdan Borusewicz: W formie sprosto-

wania chciałbym…)
Tak, słucham, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Sprostowanie do wypowiedzi pana senatora 

Mroza.
Bardzo interesujące miał pan wystąpienie, ja 

z uwagą go słuchałem. Ale ten przykład, który pan 
wskazał, że jest nie wiadomo skąd i zapewne jest 
nieprawdziwy, ten, że kobieta urodzona w 1974 r. 
w systemie obecnym, kiedy przejdzie na emerytu-
rę, przy założeniu, że nie będzie dalej, dłużej praco-
wać, miałaby emeryturę w kwocie 3 tysięcy 904 zł, 
a w tym nowym systemie, który pan popiera, przy 
takim samym założeniu miałaby 2 tysiące 386 zł, czy-
li różnica wynosiłaby 1 tysiąc 518 zł… To wyliczenie 
podał mi pan wiceminister. Tak że…

(Senator Krzysztof Mróz: To jest jakaś symulacja.)
…ja się powoływałem na pewne źródło.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pani senator Bogusława Orzechowska. Proszę.

Senator Bogusława Orzechowska:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Myślałam, że nie będę musiała zabierać już głosu, 

bo bardzo wiele słów było powiedzianych i za wpro-
wadzeniem tej ustawy, i przeciwko. Jednak słowa, że 
skończyła się kampania wyborcza, że tego, co obieca-
liśmy w tej kampanii, teraz nie musimy już spełniać, 
oznaczają niepoważne potraktowanie i nas, i Polaków. 
To, co ja obiecywałam w kampanii wyborczej, obie-
cywałam nie dlatego, żeby obiecać, ale dlatego, żeby 
to zrealizować. Moi pacjenci i ludzie, którzy przycho-
dzą do mnie do biura poselsko-senatorskiego, gdzie 
razem z posłem Babalskim ich przyjmujemy, dobrze 
wiedzą, że jeżeli realizacja czegoś jest niemożliwa, ja 
im zrealizowania tego nie obiecuję. Jeżeli jest jakaś 
szansa, to obiecuję, że spróbuję rozwiązać problem. 
Jednak traktowanie w ten sposób i nas, jako senato-
rów, i Polaków jest sprawą niepoważną.

Ja uważam, że poważnie traktując Polaków, po-
winniśmy przegłosować tę ustawę i dać szansę wybo-
ru: ci, którzy chcą, przejdą na emeryturę w wieku 60 
czy 65 lat, a ci, którzy tego nie będą chcieli, będą mo-
gli pracować. Ci, którzy mają siłę i ochotę do dłuższej 
pracy, jak najbardziej… Ich praca na pewno będzie 
konstruktywna.
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(senator sprawozdawca A. Stanisławek) Wicemarszałek Maria Koc:

Dobrze.
(Senator Waldemar Sługocki: Dziękuję bardzo.)
Bardzo dziękuję.
(Senator Andrzej Stanisławek: Dziękuję.)
Czy są jeszcze pytania do senatora sprawozdawcy? 

Nie widzę.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister energii. Są 
dzisiaj z nami pan minister Grzegorz Tobiszowski, 
sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, oraz pan 
minister Mariusz Orion Jędrysek, sekretarz stanu, 
główny geolog kraju, pełnomocnik rządu do spraw 
polityki surowcowej państwa.

Czy pan minister Grzegorz Tobiszowski pragnie 
zabrać głos…

(Senator Waldemar Sługocki: To może mi odpowie 
na to pytanie…)

Bardzo proszę, Panie Ministrze, bo są pytania do 
pana.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Odpowiadając panu marszałkowi w kwestii 1 mi-

liona zł, powiem, że to dotyczy procedury polegającej 
na tym, iż przekazujemy z poszczególnych spółek wę-
glowych – w tym przypadku mam na myśli Jastrzębską 
Spółkę Węglową – poszczególne części kopalń. Ostatnio 
przekazaliśmy do SRK tzw. część Jas-Mos, gdzie jest 
przewidziana na całą kopalnię koncesja na wydobywa-
nie metanu, i w związku z tym, że część kopalni – czy 
nawet cała, gdyby tak się okazało – jest przekazana do 
SRK, to automatycznie wygasa koncesja na korzystanie 
z metanu. W Jastrzębiu sytuacja jest taka, że mamy spół-
kę SEJ, która została wykupiona przez PGNiG Termika, 
i ona przemysłowo wykorzystuje metan. I by nie było 
luki w wykorzystaniu metanu, aby była ciągłość, któ-
ra spowoduje, że miesięcznie Spółka Restrukturyzacji 
Kopalń będzie otrzymywać z PGNiG Termika około 
1 miliona zł za przemysłowe wykorzystanie metanu, 
wpisujemy, aby te części kopalń, które przechodzą do 
SRK, mogły mieć kontynuacje koncesji, aby nie musiały 
uruchamiać specjalnej procedury odnawiania koncesji. 
I stąd dotycząca tego poprawka, a także tryb, dość pilny, 
związany z tym, że każdy miesiąc sprawia, że nie mo-
żemy korzystać przemysłowo z metanu, a to się wiąże 
z dochodami SRK oraz tym, że wtedy metan musimy 
wypuszczać do atmosfery.

(Senator Waldemar Sługocki: Mogę, Pani 
Marszałek?)

dokumentacji z Sejmu do Senatu. Rzeczywiście, 
potwierdzamy, jest to krótki okres. Możemy tylko 
przepraszać opozycję za to, że staramy się to robić 
w tak krótkim czasie. Ale wyjaśnił to pan minister 
Grzegorz Tobiszowski, który stwierdził, że z powo-
du braku tego typu nowelizacji tracimy miesięcznie 
ok. 1 miliona zł. Zostało to przez senatorów zaakcep-
towane. W związku z tym było głosowanie, w któ-
rym jedno… Przepraszam bardzo, nie jednogłośnie, 
przekłamałbym…

(Senator Władysław Komarnicki: Śledzimy.)
Tak, dziękuję bardzo.
Zarówno senator Komarnicki, jak i senator 

Augustyn wstrzymali się od głosu.
Wnoszę do Wysokiego Senatu o przyjęcie ustawy 

bez poprawek.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Waldemar Sługocki. Bardzo proszę.

Senator Waldemar Sługocki:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze! Wysoka Izbo!
Chciałbym zapytać pana senatora, bo, jak rozu-

miem, obecny tu pan minister Tobiszowski to wyja-
śnił – ja nie jestem członkiem tej komisji, a bardzo 
mnie to interesuje – z czego wynika ta strata 1 mi-
liona zł i dlaczego tak właśnie…

(Senator Andrzej Stanisławek: Z niedopatrzenia.)
Nie, nie… Jaka regulacja, jaki zapis…

Senator Andrzej Stanisławek:
Z braku możliwości przełożenia, tak, z braku 

możliwości… Na pewno pan minister lepiej by to 
wyjaśnił. Z braku możliwości ze względu na zmiany 
organizacyjne kopalń… Jeżeli kopalnia ma certyfikat 
na sprzedaż metanu, to po zmianie organizacyjnej 
brakuje tego…

(Senator Waldemar Sługocki: Aha, czyli musi 
nową procedurę…)

Tak, musi nową… Tak to jest organizacyjnie… 
Pan minister wyjaśni, jak to jest.

(Senator Waldemar Sługocki: Później go podpy-
tam jeszcze raz.)
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Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Mariusz Orion Jędrysek:

Szanowni Państwo, prosta sprawa. Po złożeniu 
koncesji, kiedy już nie jest wydobywany węgiel 
kamienny… Metan jest kopaliną towarzyszącą, jeśli 
węgiel kamienny jest wydobywany. Jeśli nie jest 
wydobywany węgiel kamienny, to wtedy trzeba 
ogłosić przetarg i ktoś musi go wygrać, w związ-
ku z tym praktycznie to trwa co najmniej rok. Co 
najmniej rok. Tego się nie da zrobić szybko. Albo 
i dłużej.

A tu jeszcze było mało powiedziane o tym, że 
przy likwidowaniu zakładu górniczego pojawia się 
również kwestia zagrożeń metanowych. Tam się nie 
da nic w tej chwili zrobić. Musi być odmetanowanie.

(Senator Waldemar Sługocki: Ze względów bez-
pieczeństwa?)

Każdych – i finansowych, i bezpieczeństwa itd. 
To po prostu jest dramatycznie ważne i pilne. Każdy 
dzień się liczy.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Senator Waldemar Sługocki: Super. Dziękuję.)
Czy do pana ministra są jeszcze pytania? Nie ma.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu poproszę panią senator Jadwigę 

Rotnicką.
Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Zabieram głos dlatego, że ustawa, nad którą dzisiaj 

procedujemy, jest w jednej części pożądana i słusz-
na, w drugiej części jest dla mnie niespodziewana 
i zaskakująca.

Ta pierwsza część to jest zabezpieczenie moż-
liwości zagospodarowania metanu – tego surowca, 
na który była koncesja w sytuacji, kiedy był on 
wydobywany zgodnie z koncesją, jaką posiadała 
kopalnia. W obecnej sytuacji, kiedy te kopalnie 
przechodzą do spółki restrukturyzacyjnej, trzeba 
by było, co zresztą mówili panowie ministrowie, 
wystąpić o osobną koncesję na wydobywanie czy 
na zagospodarowanie metanu. Gdyby tego nie było, 
jak słusznie pan minister Jędrysek powiedział, to 
istnieje z jednej strony zagrożenie stratami finan-
sowymi, a z drugiej zagrożenie dla środowiska, 
bowiem metan jest gazem cieplarnianym i on szko-
dzi atmosferze.

Wicemarszałek Maria Koc:

Tak, proszę, Panie Senatorze.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, proszę zatem mi powiedzieć 

– bo rozumiem, że ten proces uzyskiwania, pozy-
skiwania koncesji jest złożony i długotrwały admini-
stracyjnie – co kopalnia musi zrobić, żeby pozyskać 
koncesję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski:
Kopalnia musi wystąpić o stosowne opinie śro-

dowiskowe do Ministerstwa Środowiska m.in., aby 
otrzymać zgodę na możliwość korzystania w tym 
przypadku z metanu, i to jest…

(Senator Waldemar Sługocki: Jak długo trwa taka 
procedura?)

Tu bym się posiłkował wiedzą ministra środowi-
ska…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 
Mariusz Orion Jędrysek: Wydawania koncesji?)

(Senator Waldemar Sługocki: Tak, tak.)
(Zastępca Dyrektora Departamentu Geologii 

i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska 
Rafał Misztal: Może być bardzo różnie.)

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 
Mariusz Orion Jędrysek: Jestem w stanie odpowie-
dzieć.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Może za chwileczkę.
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, czy pan ma jeszcze pytanie do 

pana ministra?
(Senator Waldemar Sługocki: Dziękuję bardzo, 

Panie Ministrze.)
Dziękujemy, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz 

Tobiszowski: Dziękuję.)
Czy może ktoś z państwa ma jeszcze pytanie do 

pana ministra Tobiszowskiego? Nie widzę. Dziękuję 
bardzo.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz 
Tobiszowski: Dziękuję bardzo.)

To bardzo proszę, pan minister Orion Jędrysek.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 

Mariusz Orion Jędrysek: Na chwilę… Działa?)
A może tutaj, Panie Ministrze?
Proszę, Panie Ministrze.
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(senator J. Rotnicka) Senator Mieczysław Augustyn:

Co do merytorycznej oceny kwestii związanych 
z wydobywaniem metanu trudno polemizować i pani 
senator, pani prof. Rotnicka przedstawiła stanowisko, 
które jest mi bliskie. Ale, proszę państwa, o tym, że 
protestowaliśmy przeciwko takiemu pośpiesznemu 
– mało powiedziane, superekspresowemu – trybowi 
uchwalania tej ustawy, muszę parę słów powiedzieć.

Jest to, według mnie, chyba już czwarta nowe-
lizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla 
kamiennego. Pytałem na posiedzeniu komisji: no, na 
miłość boską, nie było wiadomo, że ten metan jest? 
Nie było wiadomo, że trzeba o to zadbać, o to i o rze-
czy wcześniejsze, które podlegały kolejnej noweli-
zacji? Tak się nie da pracować. I oczywiście dobrze, 
że pan minister Tobiszowski, trochę przynaglony, 
zdobył się na coś w rodzaju ubolewań i zapewnił, że 
osoby winne zaniedbań poniosły tego konsekwencje, 
ale naprawdę, proszę państwa, to jest tak, że jeżeli 
dalej będziemy pracować w tym tempie, to będzie-
my popełniać kolejne błędy. Nie może być tak, że od 
uchwalenia ustawy w Sejmie do rozpatrzenia jej przez 
Senat upływają godziny, że legislator mówi, że nie 
miał szansy sporządzić swojego stanowiska, a sena-
torowie oświadczają, że nie znają tekstu. To uwłacza 
godności tej Izby, uwłacza godności senatorów. Bo 
jeśli my będziemy popełniać błędy, jeśli my będziemy 
tylko wekslować to, co wpłynie, nie mając szansy 
wprowadzić merytorycznych poprawek, to po co my 
tu jesteśmy? To jest w naszym wspólnym interesie. 
Marszałek Borusewicz w poprzednich kadencjach 
blokował to – bo wtedy rząd też próbował to robić, 
też próbował tak sprawy załatwiać – i niestety trzeba 
było czekać.

Tutaj oczywiście są pewne okoliczności, które 
zmuszają do tego, żeby działać szybko, i tylko dlatego 
się wstrzymaliśmy, bo tak naprawdę nasz sprzeciw 
był wyrazem sprzeciwu nie wobec procedowania, 
ale wobec takiego traktowania senatorów, takiego 
traktowania Senatu.

Proszę państwa, dzisiaj opublikowano materiały 
dotyczące niesłychanej skali nepotyzmu, który szerzy 
się za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Setki 
nazwisk ludzi spokrewnionych, zaprzyjaźnionych, 
związanych… Na pewno tak nie miało być, miało 
być wręcz przeciwnie. Z tej mównicy protestowano 
przeciw temu, więc proszę mi też nie odmawiać tego 
prawa i możliwości nazywania rzeczy po imieniu. 
Jest jeszcze gorzej niż wtedy, gdy robił to PSL, który 
tak bardzo krytykowaliście, że za przyzwoleniem 
Platformy hasa sobie i ustawia swoich ludzi. Ale to 
ma się nijak do tego, co się dzieje teraz. I obawiam się, 
że w tych zmianach znowu może chodzić o to, żeby 
powstawiać paru swoich ludzi, inaczej musiałbym 
uznać, Panie Ministrze, że pan jest bezradny i nie 

Ale w drugiej części znalazły się rzeczy, których 
nie było w pierwotnym założeniu rządowym. To zna-
czy, ta ustawa w znacznej części jest spreparowana 
przez Sejm. Dotyczy to zmiany w ustawie…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Ja bardzo przepra-

szam, Pani Senator. Panie Senatorze, bardzo proszę 
o ciszę, bo to przeszkadza.)

…z 9 czerwca 2001 r. – Prawo geologiczne 
i górnicze. To tak mimochodem jakoś zostało 
wprowadzone, a dotyczy właściwie w ogóle nie 
górnictwa, dotyczy struktury i działania instytu-
tu geologicznego, na którego temat była szeroka 
dyskusja w sytuacji, kiedy… Chyba nie jest jednak 
jeszcze wycofany ten pomysł utworzenia… To się 
nazywało: państwowa…

Jak to się nazywało, Panie Ministrze? Niech mi 
pan pomoże.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 
Mariusz Orion Jędrysek: Państwowy Instytut 
Geologiczny.)

Tak, Państwowy Instytut Geologiczny. Ale chcie-
liście utworzyć tą…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 
Mariusz Orion Jędrysek: …Polską Służbę 
Geologiczną. Ale to była inna ustawa.)

O tak. Ale to o tym była mowa przez dłuższy czas.
I oto, proszę państwa, w tym zapisie, o którym 

teraz chciałabym mówić, jest dużo o Państwowym 
Instytucie Geologicznym. A mianowicie o tym, że 
ma być zmieniony statut tegoż instytutu, że inaczej 
będzie się powoływało jego radę, kto i jak będzie 
zatrudniany itd. Chodzi głównie o to, że w moim od-
czuciu jest to zmiana, która prowadzi tylko do zmian 
kadrowych i z tą słuszną częścią pierwszą ustawy 
niewiele ma wspólnego.

Poza tym zmiany w ustawie o zmianie ustawy – 
Prawo geologiczne z 11 lipca są słuszne, ale pozostałe 
części uważam za chybione i one nie pasują do tej 
ustawy.

Chciałabym także zapytać – nie wiem, czy jest 
jeszcze na to miejsce, Pani Marszałek – pana mini-
stra, dlaczego to się znalazło właśnie w tej ustawie. 
Przecież rząd o to w ogóle nie wnosił. Czy nie było 
to dla was zaskoczeniem? Być może był to jakiś taki 
wybieg, żeby doprowadzić do czegoś, o czym nie było 
mowy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Ja poproszę później pana ministra, żeby może 

ustosunkował się do wystąpień.
A teraz proszę, pan senator Mieczysław Augustyn.
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(senator M. Augustyn) nariuszy Jastrzębskiej Spółki Węglowej i do Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń została przekazana kopalnia 
„Krupiński”. W przypadku kopalni „Krupiński” był-
by ten sam problemem. Jeżeli znajdzie się w Spółce 
Restrukturyzacji Kopalń i zostałoby tam zaniechane 
wydobycie węgla, to metanu, który tam jest i który 
jest tam wykorzystany też w sposób przemysłowy, 
nie dałoby się pozyskiwać, a żeby nadać koncesję, 
żeby przeprowadzić sprawy związane z koncesją na 
wydobycie metanu, upłynęłoby co najmniej pół roku, 
a może i więcej, bo to nie jest taka prosta sprawa. 
Metan, jak wiemy, jest także gazem cieplarnianym 
i według naukowców odpowiada za globalne ocieple-
nie, 22 razy jakby potęguje to zjawisko w stosunku 
do tego, co robi dwutlenek węgla. I opłaty związane 
z karami za wypuszczanie metanu do atmosfery były-
by naliczane i byłyby dotkliwe dla spółek węglowych, 
dla Skarbu Państwa.

Dlatego popieram to, że te działania zostały prze-
prowadzone tak szybko i tak skutecznie, że możemy 
w tej chwili o tym problemie powolutku zapomnieć 
i zająć się eksploatacją metanu w sposób przemysło-
wy. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy ktoś jeszcze pragnie zabrać głos w dyskusji? 

Nie widzę chętnych.
Poproszę pana ministra o ustosunkowanie się do 

wypowiedzi… tzn. o odpowiedzi na pytania, bo padło 
z ust pani senator…

Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Mariusz Orion Jędrysek:

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Otóż chciałbym odpowiedzieć na pytania, które 

tutaj padły, może według kolejności.
Pani Profesor, bardzo proszę, oto odpowiedź. Pani 

pytała o to, dlaczego wprowadzono te nagłe zmiany. 
One rzeczywiście… Ustawa była szybko wyprowa-
dzana. Już posłowie się zorientowali, że pewnych 
działań po prostu nie można łatwo przeprowadzić, 
bo Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy 
Instytut Badawczy pełni również funkcję – i to jest 
określone ustawowo, to jest właśnie kuriozum, o któ-
rym powiedział pan senator Augustyn – państwowej 
służby geologicznej i państwowej służby hydrologicz-
nej, czyli w zasadzie jest niemal organem państwa, 
chociaż ustawowo jest umocowany w ustawie o jed-
nostkach naukowo-badawczych, czyli odpowiada za 
stan państwa. Jakie elementy się z tym wiążą?

potrafi inaczej zaprowadzić tam porządku, skoro, jak 
pan twierdzi, ten porządek tam zaprowadzić trzeba.

Wydaje mi się, że jakkolwiek instytut miał pewną 
autonomię jako instytut badawczy, to jednak, ponie-
waż z tekstu wynika, że trwały postępowania konkur-
sowe albo mogły być rozpoczęte lada chwila, można 
je było wykorzystać do tego, żeby zrobić porządki, bo 
przypominam sobie wypowiedzi niektórych senato-
rów, którzy wskazywali także na różnego rodzaju za-
niedbania, o czym rzeczywiście mówił pan minister. 
Proszę wybaczyć, ale w tym otoczeniu, w tej sytuacji, 
w takich okolicznościach podchodzimy do tego z dużą 
nieufnością i dlatego nie mogliśmy głosować za tym 
przedłożeniem, dlatego jedynie się wstrzymaliśmy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę pana ministra… Panie Ministrze, 

zapraszam tutaj.
(Senator Waldemar Sługocki: Jeszcze wcześniej 

pan senator. Po panu ministrze?)
Nie, nie. Panie Senatorze, pan chce zabrać głos 

w dyskusji, tak?
(Senator Wojciech Piecha: Tak, w dyskusji.)
Panie Ministrze, proszę jeszcze usiąść i chwilecz-

kę poczekać.
Proszę, pan senator. A potem pan minister.

Senator Wojciech Piecha:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chciałbym zabrać głos w tej dyskusji dotyczącej 

ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnic-
twa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw. 
Powód jest jeden. Kopalnie węgla kamiennego na 
Śląsku w tej chwili ulegają restrukturyzacji i decyzje 
podejmowane w stosunku do poszczególnych kopalń 
są decyzjami, powiedziałbym, nagłymi. Nie dało się 
przewidzieć, że Kopalnia Węgla Kamiennego Jas-
Mos w tak szybkim czasie znajdzie się w strukturach 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń. A ze względu na 
to, że koncesja była nadana na wydobycie węgla ka-
miennego i metanu, ta koncesja wygasła i metan nie 
mógł być odzyskiwany tak, jak to było dotychczas. 
Dobrze się stało, że ministerstwo podjęło tak szyb-
kie kroki i będzie można ten metan wykorzystywać 
już po uchwaleniu tej ustawy i po złożeniu podpisu 
przez prezydenta. No, uruchomi się stację odmeta-
nowania i będzie można go w sposób przemysłowy 
wykorzystywać.

Następne kopalnie, które będą wchodziły w skład 
SRK, bo z tego co wiem, to jest raczej nieuniknione… 
Dzisiaj zapadła decyzja walnego zgromadzenia akcjo-
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(sekretarz stanu M. O. Jędrysek) nadaje statut, a jest Państwową Służbą Geologiczną, 
czyli niemal pełni funkcję organu państwa. Sam nadaje 
sobie statut, nie państwo, nie rząd…

Trzeba to zmienić, Pani Profesor. Inaczej się nie da. 
Sam jestem naukowcem i cenię sobie niezależność na-
ukową, ale wtedy, kiedy chodzi o interesy państwa, i to 
największej wagi, nie możemy sobie pozwolić na to, 
żeby rada naukowa decydowała o wszystkim. Proszę 
zwrócić uwagę na to, doszło do takiej kuriozalnej sytu-
acji, że rada naukowa, której przewodniczącym jeszcze 
do września był pan profesor, oczywiście już nie będę 
wymieniał nazwiska, który jednocześnie reprezento-
wał firmę z obcym kapitałem – powiedzmy, że to też 
nie ma specjalnego znaczenia, ale trochę ma – która 
otrzymała większość koncesji na miedź, srebro i pier-
wiastki ziem rzadkich… On był przewodniczącym Rady 
Naukowej w Państwowym Instytucie Geologicznym. To 
jest Państwowa Służba Geologiczna. A więc decydował 
o tym, co służba geologiczna zrobi w interesie państwa. 
Jednocześnie wspomniany podmiot jest w sporze, i to 
liczonym w miliardach, przeciwko Skarbowi Państwa 
w związku z nadaniem koncesji i późniejszym jej ode-
braniem. No, nie odebraniem, tylko odesłaniem do po-
wtórnego rozpatrzenia przez wasz rząd, Pani Senator. 
W związku z tym my nie możemy pozwolić… Trzeba 
czyścić tę sytuację, trzeba to wyjaśnić. Jeszcze wcześniej 
ten pan, który był szefem Rady Naukowej, był prezesem 
KGHM. Był również sekretarzem stanu w Ministerstwie 
Skarbu Państwa, dyrektorem Państwowej Służby 
Geologicznej i szefem archiwum geologicznego. Myślę, 
że trzeba to jasno powiedzieć: albo chcesz pełnić rolę 
państwową, albo chcesz pełnić rolę naukową. Te dwie 
sytuacje, bycia zleceniobiorcą i zleceniodawcą, działania 
bez żadnej odpowiedzialności i kierowania się własnymi 
interesami, które czasami nie mają nic wspólnego, nie 
pokrywają się z interesem państwa… Trzeba po prostu 
jasno powiedzieć, co jest co: jesteśmy w tym miejscu 
albo w tym miejscu. No, taki genderyzm jest po prostu 
nie do przyjęcia.

Myślę, że odpowiedziałem na wszystkie pytania. 
Mam takie wrażenie. Jeśli nie, to proszę mnie upo-
mnieć.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pani Senator, rozumiem… W jakim trybie?
(Senator Jadwiga Rotnicka: W trybie uzupełnienia 

mojej wypowiedzi.)
Bardzo krótko, proszę.
Może z miejsca, Pani Senator. Dobrze?

Senator Jadwiga Rotnicka:
Tak, tak, z miejsca. Dziękuję.
Panie Ministrze, ja nie kwestionuję tego, co pan 

teraz powiedział, bo było to poszerzenie informacji 

Otóż przygotowuje corocznie bilans zasobów ko-
palin. W tym bilansie zasobu kopalin są spore błędy, 
bo po prostu jak spółki sobie raportują itd., to nie 
ma pomiarów, nie ma możliwości wejścia na dowol-
ny teren… Urzędnik państwowy czy np. pracownik 
agencji wykonawczej może wejść i pomierzyć. Nie, 
dzisiaj tego tam nie ma.

Co jeszcze jest ważne? W ust. 2 dodawanego art. 8f 
mówi się o tym, że przepisy stosuje się odpowiednio, 
a więc dotyczy to opłaty eksploatacyjnej, czyli spraw 
finansowych. Tego nie może robić jednostka, która nie 
jest w żaden sposób kontrolowana przez rząd, a przecież 
rząd odpowiada za stan finansów. Otóż sytuacja jest taka, 
że jest ewidencja zasobów kopalin; to powinno być pro-
wadzone. Na podstawie takich elementów są wydawane 
decyzje finansowe. One niestety ciągle są deklaratywne, 
tzn. jest tyle, ile przedsiębiorąca powie, że jest. My chce-
my, żeby można było prowadzić w ogóle jakąkolwiek 
kontrolę. Dzisiaj w zasadzie jest to niemożliwe.

A przede wszystkim instytut sporządza operat ewi-
dencyjny. To musi robić jednostka, nad którą rząd ma 
jakąkolwiek kontrolę. To, co powiedział dzisiaj pan sena-
tor – od razu odniosę się do tego, bo to się ze sobą wiąże 
– że nie potrafimy zapanować nad tą jednostką… Ależ 
oczywiście, że nie potrafimy, bo – przepraszam, muszę 
o tym powiedzieć – Platforma Obywatelska doprowa-
dziła do tego, że… W ustawie o jednostkach naukowo-
-badawczych do niedawna było tak, że dyrektora można 
było zmienić w zasadzie tylko wtedy, gdy popełnił prze-
stępstwo, w żadnym innym przypadku. Nawet jak się 
zmieniało dyrektora, to można było powołać na dyrek-
tora tylko jego zastępcę, czyli tego, którego on powołał. 
A jak się zwalniało następnego za jakieś przestępstwo, to 
powoływało się następnego wicedyrektora, aż się skoń-
czyli dyrektorzy. I nie było możliwości… Nawet nie było 
pomysłu, jak to rozwiązać. Czyli można powiedzieć, 
że z jednej strony instytut naukowy jest zleceniobiorcą 
państwa, bo państwo zleca mu pewne zadania, ale on 
może je wykonać, jak chce, praktycznie nie ma możliwo-
ści rozliczenia. Z drugiej strony jest sytuacja, w której, 
kiedy chcemy czegoś wymagać, słyszymy: nie, jeste-
śmy jednostką autonomiczną, naukową, nie można nam 
w niczym przeszkadzać. To chwileczkę… Chcemy być 
Państwową Służbą Geologiczną, która jest narzędziem 
państwa służącym realizacji polityki geologiczno-su-
rowcowej, czy chcemy być jednostką naukową, która jest 
totalnie niezależna, ale też musi dbać o to, żeby wpły-
wały pieniądze z grantów itd. W tym przypadku nie ma 
takiej sytuacji. Pieniądze wpływają wyłącznie… niemal 
wyłącznie z opłat eksploatacyjnych. Skoro tak, to my 
chcemy mieć kontrolę nad tym, jak one są wydawane. 
Dlatego ta sytuacja, zaskakująca trochę, zmusiła posłów 
do wprowadzenia pewnych zmian. Nie może być takiej 
sytuacji, że Państwowy Instytut Geologiczny sam sobie 
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(senator J. Rotnicka) Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. zmie-
niającą dyrektywę odnoszącą się do jakości benzyny 
i olejów napędowych oraz zmieniającą dyrektywę 
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych.

Komisja obradowała w sposób spokojny. W trakcie 
obrad było kilka pytań do pana ministra, na które 
pan minister merytorycznie i dość szczegółowo od-
powiedział.

Co do zmian proponowanych państwu do za-
akceptowania przez komisję, to są one związane 
z ustawą, która dotyczy częściowego uwolnienia 
rynku gazu w Polsce. Uwolnienie rynku gazu dla 
gospodarstw domowych – to jest najistotniejsze 
dla odbiorców końcowych – jest w praktyce prze-
sunięte do początku 2024 r. To jest zrealizowanie 
dyrektywy. Realizujemy tę dyrektywę jako ostat-
ni kraj w Unii Europejskiej. Jej niezrealizowanie 
skutkowałoby możliwością nałożenia na Polskę kar 
pieniężnych.

Komisja zaproponowała przyjęcie ustawy bez 
poprawek.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister 
energii.

Jest dzisiaj z nami pan minister Andrzej Piotrowski, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
ustawy? Nie.

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać py-
tanie panu ministrowi?

(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Nie.)
Nie. Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Nie ma 

nikogo na liście.)
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do dyskusji.
Zamykam dyskusję.

na temat tego, dlaczego zmierzamy w tym kierunku. 
Ale jest źle widziane i źle odbierane, jeżeli do usta-
wy zmieniającej prawo geologiczne niejako wchodzi 
ustawa, która dotyczy czegoś zupełnie innego. Byłoby 
to całkiem inaczej odbierane, gdyby część dotycząca 
jednostki badawczej, problemów, jakie tu występują, 
i tego, dlaczego ona źle działa, była rozpatrywana 
w odrębnej ustawie. Wtedy byłaby czystość i jasność 
proceduralna. A tak jest domniemanie, że jest tu jakiś 
ukryty cel, o którym nie wiemy. Dziękuję.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 
Mariusz Orion Jędrysek: Pani Marszałek, króciut-
ko…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze.
Proszę bardzo króciutko, bo chcę zamknąć dys-

kusję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Mariusz Orion Jędrysek:
Otóż, po raz pierwszy będziemy mieli taką sytu-

ację, że metan będzie wydobywany nie jako kopalina 
towarzysząca, bez koncesji. Muszą być sporządzane 
operaty ewidencyjne, które robi instytut geologiczny. 
Uważam, że to jest bardzo mocno powiązane. Myślę, 
że to jest rzecz, której nie można podważyć. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję panu ministrowi.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-

dziestego pierwszego porządku obrad: ustawa 
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz nie-
których innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 346, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 346 A.

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

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Peczkis:
Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Panie 

i Panowie!



275
31. posiedzenie Senatu w dniu 1 grudnia 2016 r.

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw

(wicemarszałek M. Koc) ca 2018 r., proszę powiedzieć, dlaczego tak szybko 
procedujemy. Dlaczego nie moglibyśmy tej ustawy 
procedować na kolejnym posiedzeniu Senatu? Bo 
rozumiem, że w przypadku kopalń, metanu, konce-
sji, tego złożonego procesu technologicznego było to 
uzasadnione. Ale skąd się bierze ten pośpiech i takie, 
a nie inne tempo w przypadku tej ustawy? Bardzo 
dziękuję.

(Senator Jan Hamerski: Jeżeli można, Pani 
Marszałek…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Tak, proszę.

Senator Jan Hamerski:
Na sali jest pan minister Woźny, który był na po-

siedzeniu komisji, i pewnie zechce odpowiedzieć na 
to pytanie.

Wicemarszałek Maria Koc:
To za chwileczkę, Panie Ministrze. Dobrze?
Teraz jeszcze pan senator Dowhan ma pytanie do 

pana senatora sprawozdawcy.
Bardzo proszę.

Senator Robert Dowhan:
Tak, pytanie do pana senatora sprawozdawcy. Czy 

ta zmiana dotyczy również, bo tak czytam tutaj… 
W materiale porównawczym zakreślonych jest parę 
punktów, które dotyczą m.in. zatrzymania prawa 
jazdy za przekroczenie prędkości na terenie zabu-
dowanym. Proszę mi powiedzieć, czy na ten temat 
komisja się wypowiadała? Chodzi mi tutaj o to, że 
jest to przepis bardzo kontrowersyjny, który do tej 
pory pozbawił ludzi ze względu na przekroczenie 
prędkości na terenach zabudowanych, czasami szcze-
gólnie na terenach zabudowanych w małych miejsco-
wościach w nocy, możliwości zarobkowania i utrzy-
mywania rodzin. Czy ten temat był poruszany, jak 
zresztą wiele innych tematów związanych z tym, co 
ustanawiała Platforma Obywatelska? I czy państwo 
nie poruszali tego w kontekście zmiany tych przepi-
sów, a przynajmniej zmiany w takim kierunku, aby 
albo zwiększyć te widełki prędkościowe, albo żeby 
wyłączyć np. godziny nocne?

Senator Jan Hamerski:
Nie, to nie było przedmiotem obrad komisji.
Pragnę potwierdzić, że w tych zmianach jest taki 

zapis, że starosta może podjąć postępowanie o za-
trzymaniu prawa jazdy nawet wtedy, kiedy Policja 
w sposób fizyczny nie ma tego prawa jazdy pozyska-
nego od kierowcy.

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

Bardzo dziękuję panu ministrowi.
Przechodzimy do kolejnego punktu porządku ob-

rad.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-

dziestego drugiego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych 
innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 347, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 347 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, 
senatora Jana Hamerskiego, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Panie Senatorze, bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Jan Hamerski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! 
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Infrastruktury 

przedstawić państwu sejmową ustawę o zmianie usta-
wy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych 
ustaw.

Nowelizacja ta ma stworzyć normy prawne do 
wprowadzenia projektu, informatycznego CEPiK 2.0, 
który przebuduje i zmodernizuje centralne ewidencje 
pojazdów, kierowców i kart parkingowych. Zmiana ta 
dotyczy głównie terminu wejścia w życie tej ustawy. 
Termin ten został wyznaczony na 1 czerwca 2018 r.

Pragnę nadmienić, że Biuro Legislacyjne Senatu 
nie wniosło żadnych uwag do ustawy. Sejm przyjął ją 
jednogłośnie, komisja również jednogłośnie ją przyjęła. 

Dlatego proszę o przyjęcie tej ustawy bez popra-
wek. Bardzo dziękuję

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś…
(Senator Waldemar Sługocki: Ja. Mogę, Pani 

Marszałek?)
Pan senator Waldemar Sługocki.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, ja mam pytanie. W związku 

z tym, że ten system ma być gotowy na 1 czerw-
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Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Jest dzisiaj na posiedzeniu pan minister Piotr 
Woźny, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Cyfryzacji.

Czy pan minister pragnie zagrać głos?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji 

Piotr Woźny: Odpowiem na pytania.)
Bardzo proszę, zapraszam na mównicę, Panie 

Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Cyfryzacji  
Piotr Woźny:
Odpowiem teraz na te 2 pytania, które zostały 

zadane. Pierwsze pytanie było o to, skąd taki ter-
min procedowania i dlaczego robimy to teraz, skoro 
wdrożenie tego sytemu jest przesuwane, on ma za-
cząć funkcjonować 4 czerwca 2017 r. Jest to związane 
z tym, że data, która obecnie wynika z przepisów pra-
wa, to jest 1 stycznia 2017 r. Jest to bardzo niefortunna 
data, która powodowała ogromne emocje po stronie 
środowiska samorządów powiatowych, dlatego że 
wszystkie analizy, nasze oceny, jeżeli chodzi o sposób 
wdrożenia tego systemu, wskazują na to, że trzeba za-
pewnić 3–4 dni braku funkcjonowania operacyjnego 
starostw powiatowych. Data 1 stycznia oznaczałaby 
więc, że ci ludzie 27 grudnia powinni zameldować 
się w pracy, żeby w sylwestra przygotowywać się do 
przyjścia z systemu CEPiK 1 na CEPiK 2.0.

W tej chwili ta data to jest 1 stycznia 2017 r., ale 
w trakcie tego roku… Odziedziczyliśmy ten system 
z… Na 27 rozporządzeń wykonawczych, które były do 
wydania, jedynie 2 były wydane. W ciągu tego roku 
minister cyfryzacji wydał 25 rozporządzeń wykonaw-
czych, a Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 
wydało kolejne rozporządzenia wykonawcze.

Co musimy teraz zrobić? Przede wszystkim musi-
my przesunąć przed dniem 1 stycznia 2017 r. termin 
wprowadzenia tego systemu, ale jednocześnie musi-
my przeprowadzić prace związane ze zmianą terminu 
wejścia w życie rozporządzeń wykonawczych, które 
już zostały wydane. To dlatego prosiliśmy i posłów, 
i państwa senatorów o tak szybkie tempo prac nad 
tym projektem. Bardzo za to dziękujemy.

Sprawa, o którą pytał pan senator Dowhan… Pan 
senator sprawozdawca mówił o tym, że ten projekt… 
Obecnie mamy do czynienia z taką sytuacją, że jeżeli 
ktoś przekroczył prędkość 50 km w terenie zabudo-
wanym… Jeżeli został zatrzymany do kontroli i po-
wiedział, że nie ma prawa jazdy, to nie było podstawy 
do wszczęcia przez starostę postępowania przeciwko 
temu komuś o zatrzymanie jego prawa jazdy. I obec-

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Dowhan jeszcze chce dopytać.

Senator Robert Dowhan:
To w końcu kto może dzisiaj podjąć taką decyzje, 

żeby zatrzymać prawo jazdy? Czy policjant podczas 
interwencji może dzisiaj zabrać dokument, czy nie 
może?

Senator Jan Hamerski:
Może, ale kierowca może stwierdzić np., że nie ma 

prawa jazdy, i wówczas policjant fizycznie nie może 
tego dokumentu pozyskać. Będzie to, zgodnie z tym 
projektem, scedowane na starostwo i starosta będzie 
mógł, korzystając z centralnej ewidencji pojazdów, 
zaznaczyć, że to prawo jazdy jest utracone.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Robert Dowhan:
…Do pana ministra, bo tu akurat się nie zgodzę. 

Jest trochę różnych przypadków, chociażby związa-
nych z wadliwymi urządzeniami do pomiaru, które 
przecież wielokrotnie…

(Senator Waldemar Sługocki: A takie przykłady 
były, nawet z posłami klubu Palikota.)

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, pro-
szę o pytanie.)

Pytanie jest takie: czy w ten sposób, że policjant 
wymierza karę i zabiera od razu prawo jazdy, pozba-
wia prowadzącego prawa do obrony… No bo co on 
ma dalej zrobić? Iść z buta?

Senator Jan Hamerski:
Nie pozbawia prawa do obrony, tylko… Tu chodziło 

o takie sytuacje, kiedy zatrzymany kierowca twierdził, 
iż nie posiada prawa jazdy w momencie zatrzymania, 
i wówczas policjant nie był w stanie fizycznie wyegze-
kwować od zatrzymanego kierowcy tegoż dokumentu. 
To zostało niejako scedowane… Nawet jeżeli policjant 
nie posiada dokumentu w ręce, to jest w stanie poin-
formować o tym starostwo, które może podjąć postę-
powanie o zatrzymaniu tego prawa jazdy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, więcej chętnych do zadania pytań nie 

widzę.



277
31. posiedzenie Senatu w dniu 1 grudnia 2016 r.

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw

(podsekretarz stanu P. Woźny) informatycznych dla wojewódzkich ośrodków ru-
chu drogowego, jest Polska Wytwórnia Papierów 
Wartościowych. No, i proszę sobie wyobrazić, że 
przez 2,5 roku wytwarzania tego systemu… Bo bazę 
centralną robi jeden podmiot, a bazę lokalną robi dru-
gi podmiot. I te podmioty nie dysponowały jakim-
kolwiek porozumieniem w sprawie zasad wspólnej 
realizacji tego projektu informatycznego. Dopiero 
w kwietniu tego roku… Pomimo tego, że wspomniane 
podmioty przez ponad 2 lata były pod władztwem 
i nadzorem ministra spraw wewnętrznych w latach 
2013–2015. 20 kwietnia br., naprawiliśmy, krok po 
kroku, te wszystkie problemy we wspomnianym pro-
jekcie i doprowadziliśmy do zawarcia porozumienia 
pomiędzy Centralnym Ośrodkiem Informatyki oraz 
Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych. Pomimo 
tego, że nadzór nad PWPW obecnie sprawuje minister 
skarbu państwa, a nie minister cyfryzacji.

No i teraz, w trakcie tego roku, jak mówię, robili-
śmy to wszystko, czego wcześniej we wspomnianym 
projekcie nie zrobiono. Wydaliśmy akty legislacyjne, 
rozporządzenia wykonawcze… Bo proszę też sobie 
wyobrazić, że ten system informatyczny był produ-
kowany pomimo tego, że nie było ustabilizowanego 
stanu prawnego. Pomimo braku rozporządzeń wy-
konawczych, które definiują pewne wymagania sys-
temowe, to, jak system informatyczny ma wyglądać, 
realizowano ten system informatyczny. I tak napraw-
dę w marcu i kwietniu tego roku, kiedy rozpoczęli-
śmy testy integracyjne, czyli testy dotyczące tego, 
jak baza centralna komunikuje się z bazą lokalną, 
okazało się, że liczba poprawek, liczba kwestii wy-
magających refactoringu kodu, który został stworzo-
ny… To pokazuje skalę rzeczy i aktywności, które 
są do zrealizowania w tym projekcie. I nie mogliśmy 
ryzykować tego, żeby oddawać awaryjny, tzn. nie-
sprawdzony, nieprzetestowany system urzędnikom 
starostw powiatowych, ponieważ z tego systemu na 
co dzień korzystają tysiące ludzi, którzy przychodzą 
do starostw powiatowych uzyskiwać prawa jazdy czy 
rejestrować samochody.

I teraz my po roku, po tych 8 czy 9 miesiącach 
przeglądów stanu projektu, po sporządzeniu wszyst-
kich drobiazgowych raportów, po spojrzeniu na to, 
w jaki sposób ten projekt był realizowany w relacjach 
z Centralnym Ośrodkiem Informatyki, mamy pod-
stawę do stwierdzenia, że bardzo dużo elementów 
w tym projekcie zostało przez Centralny Ośrodek 
Informatyki wykonanych wadliwie, co powoduje, 
że… A Centralny Ośrodek Informatyki we wrześniu 
2013 r. zawarł ryczałtową umowę, w której przewi-
dział dla siebie stałe wynagrodzenie. Bo umowa miała 
obowiązywać 40 miesięcy. I przewidziano stałe wy-
nagrodzenie za wykonanie tego systemu.

Tak że my obecnie podpisujemy – no, czekając też 
na prace parlamentarne – aneks do tej umowy, w któ-

nie podstawą do tego, żeby wszcząć postępowanie 
w sprawie zatrzymania prawa jazdy, będzie tylko 
i wyłącznie informacja o tym, że doszło do naruszenia 
przepisów prawa o ruchu drogowym, a nie o tym, że 
doszło do zatrzymania takiemu delikwentowi prawa 
jazdy. Bo inaczej to każdy, kto byłby przytomny, jeśli 
przekroczyłby wspomnianą prędkość, to mówiąc, że 
nie posiada przy sobie prawa jazdy, uniemożliwiałby 
przeprowadzenie procedury dającej możliwość za-
trzymania mu prawa jazdy. Tak że to jest poprawka… 
Zwracano uwagę na przedstawioną tu nielogiczność. 
I to, o czym tu mowa, to jest usunięcie pewnej wady 
systemowej i doprowadzenie do tego, że wspomniane 
prawo będzie w stanie funkcjonować i działać. To 
tyle.

(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Pan sena-
tor jeszcze się zgłasza, Rafał Ambrozik.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Jak rozumiem, jeszcze są pytania do pana mini-

stra.
(Senator Rafał Ambrozik: Jedno.)
Pan senator Rafał Ambrozik. Bardzo proszę.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, czy wspomniane opóźnienie wią-

że się z dodatkowymi kosztami? I kto ewentualnie 
będzie te koszty ponosił?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Cyfryzacji  
Piotr Woźny:
Panie Senatorze, tu mamy taką sytuację… Ten 

system był realizowany od września 2013 r. To jest 
niezwykle złożony projekt informatyczny, który był 
realizowany w dość, powiedziałbym, specyficzny 
i słabo zorganizowany sposób. Mamy taką sytuację, 
że… Bo czym jest system CEPiK? To są 2 ewiden-
cje: centralna ewidencja pojazdów i centralna ewi-
dencja kierowców. Czyli tak naprawdę bazy danych 
o wszystkich wydanych prawach jazdy i bazy danych 
o pojazdach, które poruszają się po polskich drogach.

Wykonawcą bazy centralnej tego systemu był 
Centralny Ośrodek Informatyki, jednostka, która do 
końca ubiegłego roku podlegała Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych, a od 1 stycznia 2016 r. podlega mi-
nistrowi cyfryzacji. A wykonawcą baz lokalnych, 
czyli systemu informatycznego Pojazd, systemu 
informatycznego Kierowca, jak również systemów 
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(podsekretarz stanu P. Woźny) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam pytanie. Z odpowie-

dzi, której udzielił pan koledze, panu senatorowi 
Ambrozikowi, zrozumiałem, że źródła finansowania 
związane z poprawą funkcjonowania tego systemu 
pochodzą ze środków krajowych. 

Czy budowa tego systemu też była finansowana 
ze środków krajowych? Czy nie było to przypadkiem 
finansowane ze środków europejskich?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Cyfryzacji  
Piotr Woźny:
Nie. Tutaj nie ma, że tak powiem, ani grama środ-

ków europejskich.

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

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, nie ma wątpliwości co do tego 

terminu i co do tego, nad czym procedujemy. Ja zapy-
tam o to, o co pytałem pana senatora sprawozdawcę. 

Otóż ten przepis o zabieraniu prawa jazdy za prze-
kroczenie prędkości o 50 km jest, jak pan wie, bardzo 
mocno kontrowersyjny i bardzo wielu rodzinom zruj-
nował życie. To w jakiś sposób poprawia bezpieczeń-
stwo, ale takich wyliczeń chyba nie ma. No, chyba 
każdy o zdrowych zmysłach jeżdżący przez teren za-
budowany stara się tych przepisów przestrzegać. Czy 
państwo zastanawiacie się nad zmianą tych przepisów 
w takim kierunku, żeby trochę je złagodzić, zniwelo-
wać albo być może całkowicie zmienić? Pytam, bo to 
jest przepis, który wprowadziła Platforma, a wiem, że 
to, co wprowadziła Platforma, państwo demolujecie. 
Czy ten przepis będzie zdemolowany?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Cyfryzacji  
Piotr Woźny:
Panie Senatorze, ja powiem w ten sposób. Szkoda, 

że nie ma tutaj przedstawiciela ministra infrastruk-

rym definiujemy, w jaki sposób przeprowadzimy pro-
gram naprawczy w stosunku do tego projektu. Został 
sporządzony szczegółowy harmonogram realizacji 
wspomnianego projektu informatycznego. Wcześniej 
nie było jakiegokolwiek szczegółowego harmonogramu 
– były określone tylko takie bardzo ogólne fazy, takie 
harmonogramy, które, że tak powiem, nie pozwalały 
na uchwycenie detalicznych czynności, które są do 
wykonania w ramach tego projektu. Kosztami popra-
wy jakości tego oprogramowania obciążony zostanie 
w znacznej części Centralny Ośrodek Informatyki, 
który ma zakumulowany niewypłacony zysk z po-
przednich lat obrotowych. To będzie jedno ze źró-
deł finansowania tych prac naprawczych. Natomiast 
drugie… Przeprowadziliśmy, tak jak mówię, bardzo 
szczegółową inwentaryzację stanu realizacji tego pro-
jektu, w efekcie czego okazało się, że ileś czynności, 
które są potrzebne, żeby ten projekt zrealizować, nie 
było uregulowane w pierwotnej, zawartej we wrze-
śniu 2013 r. umowie pomiędzy ministrem spraw we-
wnętrznych a Centralnym Ośrodkiem Informatyki. 
Pewną część działań w tym projekcie, takich które nie 
zostały przewidziane w poprzednim zakresie umowy, 
będziemy musieli uregulować w aneksie czyszczącym 
tenże projekt. Pewna ich część zostanie sfinansowana 
z funduszu celowego. Myślę, że jakieś 75% kosztów 
naprawy tego stanu rzeczy pokryje niewypłacony zysk 
Centralnego Ośrodka Informatyki, a jakieś 20–25% to 
będą pieniądze z państwowego funduszu celowego.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę dopytać, Panie Senatorze.

Senator Rafał Ambrozik:
Tak, dopytam. A jaki jest przybliżony koszt wdro-

żenia tego systemu?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Cyfryzacji  
Piotr Woźny:
Prace programistyczne po stronie Centralnego 

Ośrodka Informatyki: czas – 40 miesięcy; ryczał-
towe miesięczne wynagrodzenie – 2,5 miliona zł. 
A więc to jest około 100 milionów zł za prace progra-
mistyczne. I około 40 milionów zł za infrastrukturę 
informatyczną, która jest potrzebna do tego, żeby 
posadzić ten system informatyczny na nowych ser-
werach, na nowych urządzeniach informatycznych. 
Tak że koszt przewidziany na dzień dzisiejszy to 
około 145 milionów zł.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Grze-
gorz Czelej)
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(podsekretarz stanu P. Woźny) nym, nie powinny budzić wątpliwości w kontekście 
tego, że w stosunku do tych osób pewne szczególne 
obostrzenia powinny być stosowane. Ja w ten sposób 
chcę się odnieść do tej regulacji.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan senator Dowhan dalej. Bardzo proszę.

Senator Robert Dowhan:

No, rzeczywiście to jest kontrowersyjne, Panie 
Ministrze, ale… Bo pan dzisiaj… Punkt dwudziesty 
drugi to jest zmiana ustawy o kierujących pojazdami, 
więc… Bo już trochę mnie pan… Pan reprezentuje 
Ministerstwo Cyfryzacji, tak?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji 
Piotr Woźny: Tak jest.)

No ale my możemy przecież rozmawiać o prze-
pisach dotyczących kierujących pojazdami. Prawda? 
Czy nie do końca jest pan do tego uprawniony? Bo 
widzę tutaj sprzeczność…

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Cyfryzacji  
Piotr Woźny:
Nie, ja oczywiście reprezentuję rząd w dzi-

siejszym procesie. Ale, tak jak mówię, popraw-
ka dotycząca tej kwestii… Bo ona mówi tylko 
i wyłącznie o tym, że… Na dzień dzisiejszy prze-
słanką do tego, żeby starosta skorzystał ze swojej 
kompetencji do wydania decyzji o zatrzymaniu 
prawa jazdy, jest to, że trzeba dokonać fizyczne-
go zatrzymania tego prawa jazdy. A ten przepis 
jest poprawiany w ten sposób, że sam fakt na-
ruszenia prawa o ruchu drogowym powoduje, iż 
starosta będzie miał kompetencje do wszczęcia 
takiego postępowania i zatrzymania prawa jazdy. 
I tylko w tym zakresie dotykamy tego przepisu. 
To nie jest całościowa reforma ustawy o kieru-
jących pojazdami. Ta nowelizacja dokonywana 
jest w związku z przesunięciem terminu wejścia 
w życie… w związku z terminem implementacji 
systemu informatycznego i akurat ta kwestia była 
wskazywana jako utrudniająca stosowanie prawa 
przez starostów. Stąd Ministerstwo Infrastruktury 
i Budownictwa zdecydowało się na dopisanie tej 
poprawki do ustawy odraczającej termin wejścia 
w życie systemu informatycznego.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Sługocki. Proszę.

tury i budownictwa, ponieważ to jest resort wiodą-
cy, jeżeli chodzi o omawianie kwestii, o których pan 
mówi. My jako Ministerstwo Cyfryzacji jesteśmy 
odpowiedzialni za przygotowanie i wdrożenie syste-
mu informatycznego, który ma służyć do tego, żeby 
system CEPiK mógł funkcjonować. My się skupili-
śmy na takich 3 poprawkach. Poza przesunięciem 
tego terminu rzeczą, która jest dla nas absolutnie 
fundamentalna i bardzo ważna… Proszę wyobrazić 
sobie, że… Trudno mi odnieść się do tej kwestii zwią-
zanej z demolowaniem. Ja mogę tylko powiedzieć, że 
w 2013 r. zaprzestano słownikowania danych wpisy-
wanych do systemu CEPiK. Proszę sobie wyobrazić, 
że w tej chwili, na dzień dzisiejszy nie ma obligato-
ryjnych słowników w bazie CEPiK. To powoduje, 
że urzędnik starostwa powiatowego, który wpisuje 
np. „Renault Megane” albo „Ford Mondeo”… Znając 
język polski oraz sposób transkrypcji tego typu sfor-
mułowań, możemy sobie wyobrazić, że można wpisać 
te słowa do systemu na 40 albo 50 różnych sposobów. 
Na dzień dzisiejszy system CEPiK codziennie jest 
brudzony takimi danymi, co wynika z braku obliga-
toryjnych słowników w tym systemie. Od 1 stycznia 
w ramach tego projektu naprawczego wprowadzimy 
do tego systemu obligatoryjne słowniki, tak że urzęd-
nik, wpisując dane, rejestrując samochód, po prostu 
będzie musiał korzystać ze słownika dostarczonego 
przez Instytut Transportu Samochodowego, nie bę-
dzie w stanie samodzielnie dokonywać transkrypcji 
obco brzmiących sformułowań i wyrażeń.

Jeżeli chodzi o… Jest jeszcze to, na czym sku-
piliśmy się w ramach współpracy z Ministerstwem 
Infrastruktury i Budownictwa, ponieważ wielokrot-
nie zwracano uwagę na martwość regulacji polegającą 
na tym, że starosta nie mógł korzystać ze swoich kom-
petencji związanych z ustawą o kierujących pojazda-
mi ze względu na to, że wystarczyło tylko i wyłącznie 
powiedzieć, że nie ma się prawa jazdy, by on nie miał 
jak wszcząć procedury związanej z zatrzymaniem 
prawa jazdy. A więc to, co my robimy… My nie wcho-
dzimy, powiedziałbym, w ideologię czy w sens, w ra-
tio legis tego przepisu. My tylko naprawiamy przepis 
w ten sposób, że powodujemy, że prawo jest jakby 
w stanie być egzekwowane – mówię to w odniesieniu 
do tej regulacji, która została wprowadzona.

A jeżeli chodzi o kwestię idei tej regulacji itd., to 
ja chciałbym jednak zauważyć, że przepis dotyczy 
osób, które przekroczyły o ponad 50 km/h prędkość 
w terenie zabudowanym. Wydaje mi się, że to… No, ja 
rozumiem, że możemy mieć do czynienia z wieloma 
sytuacjami jakiegoś niezbyt roztropnego korzystania 
przez policję ze swoich uprawnień, ale wydaje mi się, 
że regulacje, które dotyczą osób przekraczających 
o ponad 50 km/h prędkość na obszarze zabudowa-
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śmietnikiem. Jest to pewna przeszłość – komputery 
weszły do użytku, a część ludzi, która obsługiwała te 
programy, nie była z nimi obyta. Byli to pracownicy, 
którzy rozpoczynali pracę na maszynach do pisania. 
W związku z tym jest naturalne, że to wszystko wy-
maga poprawy. Straszne jest to, że tak długo to trwa, 
i straszne jest to, że w zasadzie do dzisiaj te podsta-
wowe mankamenty nie zostały usunięte.

Powiem o szczegółach. Jakakolwiek próba działa-
nia, np. na rynku samochodów osobowych, funkcjo-
nowania w tym dziale gospodarki opiera się na licz-
bach dotyczących tego, czym dysponujemy i w jakim 
segmencie tego działu gospodarki jest nasz naród. 
W Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców jest 
zapis, że samochodów osobowych o pojemności sil-
nika do 2 litrów jest obecnie w Polsce 19 milionów 
414 tysięcy. Wydawałoby się, że ze statystycznego 
punktu widzenia jesteśmy, i tak faktycznie jest, jedną 
z największych potęg Europy. Proszę państwa, jeśli 
w taki sposób patrzymy na nasz lokalny zasób, to oka-
zuje się, że wyprzedzamy Niemcy, Wielką Brytanią, 
Hiszpanię i Francję.

Dużo gorzej wygląda to wszystko, jeśli patrzymy 
na dane odnoszące się do tego, ile z tych aut ma ważne 
badania techniczne. To jest już tylko 12 milionów. 
W związku z tym mamy deficyt kilku milionów aut. 
Ile z tych aut ma wykupione obowiązkowe ubezpie-
czenie odpowiedzialności cywilnej? 13,6 miliona. 
W związku z tym rodzi się pytanie: gdzie jest 6,5 mi-
liona samochodów? Tych samochodów po prostu nie 
ma. One przy wykorzystaniu luk prawnych, jakie 
do tej pory są w naszym państwie, były rozbierane 
i sprzedawane na części na różnych portalach. Działo 
się to ze szkodą dla wszystkich podmiotów, które 
taką działalność recyklingu próbowały prowadzić 
w sposób legalny, czyli płacąc podatki.

Średni wiek samochodu osobowego w Polsce to 
18,6 lat. To jest wiek średni. Wiąże się to z tym, że 
z rejestru nigdy nie została wycofana większość du-
żych fiatów, syrenek itd. Te pojazdy teoretycznie cały 
czas są w rejestrze. Trzeba mieć na uwadze, że praca, 
którą należy wykonać w Ministerstwie Cyfryzacji, 
to przejrzenie de facto 19,5 miliona pozycji w przy-
padku pojazdów osobowych o pojemności silników 
do 2 litrów. Trzeba ocenić, czy dany pojazd to jest 
tzw. martwa dusza, czy też jest to faktycznie coś, co 
stanowi o potencjale naszej gospodarki narodowej 
i co statystycznie stawia nas przed Niemcami, Wielką 
Brytanią, Hiszpanią, Francją. Jest to dlatego istotne 
i potrzebne, że dalszy rozwój naszej gospodarki, ryn-
ku samochodów osobowych… Naprawdę wiele osób 
funkcjonuje, mając samochody. Dalszy zrównowa-
żany i odpowiedzialny rozwój będzie możliwy tylko 
wtedy, kiedy dane będą rzetelne. Ten system nie służy 
tylko do rejestrowania pojazdów dla, że tak powiem, 
samej specyfiki tej czynności, czyli dla samego sta-

Senator Waldemar Sługocki:

Dziękuję bardzo.
Ja nie chcę tu polemicznie z moim klubowym 

kolegą dyskutować, ale myślę, że te restrykcje za 
przekroczenie prędkości 50 km/h są jak najbardziej 
uzasadnione. I utrata prawa jazdy też jest, moim zda-
niem, jak najbardziej uzasadniona.

Ale chciałbym o co innego zapytać, Panie 
Ministrze, o techniczną kwestię. Bo pan minister 
mówi o słowniku. Czy nie łatwiej byłoby, żeby w pro-
gramie było menu, pasek by się rozwijał…? I wtedy 
byłoby tak, że wybieramy np. Renault Megane – jeden 
sposób zapisu proponowany przez system. I do widze-
nia, cześć pracy. To byłoby chyba najprościej, prawda?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Cyfryzacji  
Piotr Woźny:
Dokładnie tak to od 1 stycznia będzie działać.
(Senator Waldemar Sługocki: No to super. 

Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
To jest… W ten sposób jest tu rozumiany słownik, 

jak rozumiem.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji 

Piotr Woźny: Tak.)
Czy ktoś z państwa ma jeszcze pytania? Nie.
Panie Ministrze, bardzo dziękuję.
Nie było zobowiązań do udzielenia odpowiedzi 

na piśmie.
(Głos z sali: Nie, nie.)
Otwieram dyskusję.
Kto jest pierwszy?
A, tak, proszę o zabranie głosu pana senatora 

Peczkisa.

Senator Grzegorz Peczkis:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Do tej pory obowiązujący system CEPiK faktycz-

nie, poza tym podstawowym problemem błędnych 
wpisów… Rejestrowałem kiedyś motocykl o nazwie 
Triumph Thunderbird Sport – zapytany o to, co re-
jestruję, tak właśnie powiedziałem. I pani zaczęła 
to pisać. Ale jak dostałem wydruk dotyczący tego, 
co mam zarejestrowane, to się za głowę chwyciłem. 
I gdybym się nie upomniał o właściwy zapis i gdybym 
nie zaczął ponaglać, że trzeba to poprawić, to tak by 
po prostu zostało. W związku z tym ta Centralna 
Ewidencja Pojazdów i Kierowców, zbiór o takiej 
nazwie, ten podstawowy, którym dysponujemy, jest 
pewnego rodzaju, nie zawaham się użyć tego słowa, 
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(senator G. Peczkis) Ja nie chcę dyskutować… Zaczęliśmy mówić 
o przypadkach, kiedy prawo jazdy było zabierane 
czy też kierowcy odmawiali wydania prawa jazdy. 
Różne były tego przyczyny. Przede wszystkim praca, 
bo prawo jazdy dla wielu, wielu ludzi jest też narzę-
dziem pracy, co się wiąże również z utrzymaniem 
rodziny, bo tych przypadków kiedy prawo jazdy było 
zabierane tak na pograniczu… To szczególnie boli, 
kiedy ono jest zabierane w nocy. Ja sam kilkakrot-
nie byłem świadkiem, kiedy widziałem patrol Policji 
o 2.00 czy o 3.00 nad ranem na wylocie z miasta, 
gdzie nie ma już żadnych budynków mieszkalnych, 
jest dwupasmówka… I stał radiowóz. Zawróciłem, 
podjechałem i spytałem, czego pilnują. Kiedy wi-
dać radar, wiadomo, że polują na kogoś, kto faktycz-
nie w nocy, o 3.00 czy 4.00, przekroczy prędkość. 
A przecież to żadne zagrożenie, a utrata prawa jazdy 
czasami wiąże się z problemami… Widzieliśmy to 
chociażby na filmach na portalach internetowych, 
gdzie kierowcy czasami wręcz klękali na kolanach 
i płakali, żeby nie zabierać im prawa jazdy za przekro-
czenie 1 km/h… I ta kwestia jest godna rozważenia 
na kolejnych posiedzeniach komisji. Chciałbym, Panie 
Kolego Peczkis, abyśmy wrócili do tego tematu, bo 
nie wiem, czy jest sens aż tak restrykcyjnego karania 
np. kierowców, którzy przekroczą prędkość w małych 
miejscowościach, gdzie tych zabudowań czasami nie 
ma, w nocy, kiedy to zagrożenie dla ruchu drogowego 
jest naprawdę znikome.

Oczywiście życzyłbym sobie, żeby każdy jeździł 
przepisowo, żeby było jak najmniej wypadków, ale też 
nie ma badań dotyczących takich szczegółów. Wiemy, 
że po alkoholu jeździć nie wolno, a sami wiemy, ilu 
nietrzeźwych kierowców jest na ulicach. I nie wia-
domo jakie przepisy byśmy zaostrzali, też chyba do 
końca nie wpłyniemy na świadomość ludzi. W nie-
których krajach te przepisy nie są tak restrykcyjne, 
jak u nas, bo np. we Francji i chyba we Włoszech 
normy wynoszą 0,8, a tam aż takiego, w cudzysłowie, 
pijanego szaleństwa na drogach nie ma. Ale to jest, 
myślę, krok w przyszłość, żeby podyskutować o tym, 
pomijając emocje. Bo wiadomo, że nie ma dyskusji, 
jeżeli chodzi o ofiary wypadków drogowych, nie ma 
dyskusji, jeżeli dochodzi do tragedii, że tutaj ciężko 
dyskutować. Ale warto czasami pochylić się nad lo-
sem jedynych żywicieli rodziny. A wiemy, że jeżeli 
chodzi o transport drogowy, Polska jest w czołówce 
krajów w Europie, więc czasami warto rozważyć 
słuszność wydawanych decyzji i tak restrykcyjnych 
przepisów. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, jeżeli mogę odnieść się do pana 

wystąpienia, to chciałbym powiedzieć, że może na-

tystycznego określania. On przede wszystkim służy 
do wspierania rozwoju rynku, bo to właśnie tutaj są 
odpowiedzi na pytania o to, w jakim punkcie rozwoju 
gospodarczego jest nasz kraj.

W związku z tym nawet jeśli będziemy mieć do-
datkowe miesiące, to przy tym chaosie, jaki był do 
tej pory reprezentowany, przy tym śmietnikowym 
zbiorze, którego wartość jest w zasadzie trudna do 
ocenienia – bo jak oceniać takie informacje? – przy 
takim podejściu… Niech to wszystko trwa nawet 
o rok dłużej, ale niech informacje, które będą w tym 
zbiorze i które są wykorzystywane przez podmioty 
gospodarcze, będą po prostu, po ludzku prawdziwe. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Dowhana.

Senator Robert Dowhan:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Powiem krótko. Nie chciałem zabierać głosu, ale 

powiem, że ja również jestem za tym, aby to wszyst-
ko unormować. Mój kolega, senator Peczkis słusz-
nie zauważył, że te dane w ogóle nie pokrywają się 
z rzeczywistością. W tym kraju absurdów na jednym 
dowodzie jeździ czasami kilka samochodów. Wiąże 
się to z omijaniem cła, akcyzy i przebijaniem nume-
rów, a właściwie z nieprzebijaniem, bo tak naprawdę, 
jak auto nie przejeżdża przez stację kontroli, to jeździ 
na podstawie dokumentu, który miało poprzednie 
auto. I taki proceder był znany. Te dane, o których 
tutaj powiedział nasz kolega, faktycznie mijają się 
z prawdą. Ten termin, jeżeli to ma potrwać jeszcze 
półtora roku, a tych pojazdów jest naprawdę dużo… 
Tak więc żeby to wszystko przede wszystkim zwe-
ryfikować, żeby grupa analityków to wrzuciła i żeby 
system spełniał funkcję, do której został stworzony, 
naprawdę potrzeba czasu. Ja też, korzystając z okazji, 
chcę powiedzieć, że ostatnio dużo się dzieje z samo-
chodami, chociażby z akcyzą. I tutaj bardzo aktywny 
jest kolega senator, ja też, mimo że nie jestem człon-
kiem Komisji Infrastruktury, biorę udział w pracach, 
bo przez poprzednie 4 lata próbowałem naszym mi-
nistrom wytłumaczyć błędny system naliczania ak-
cyzy i co za tym idzie, jak to wygląda, jeżeli chodzi 
o straty dla Skarbu Państwa. Mam nadzieję, że teraz 
to się uda w jakiś sposób wypośrodkować i faktycznie 
ulży to przede wszystkim nabywcom, a przysporzy 
dodatkowych dochodów dla budżetu państwa.



282
31. posiedzenie Senatu w dniu 1 grudnia 2016 r.

Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

(wicemarszałek G. Czelej) wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek i wniosek 
o odrzucenie ustawy. Wnioski te zostały poddane 
pod głosowanie i większością głosów został przyjęty 
wniosek o to, żeby przyjąć ustawę bez poprawek. 
W związku z takim wynikiem głosowania nie było 
dyskusji na temat treści ustawy, a jednocześnie został 
złożony wniosek mniejszości.

Przedstawiam Wysokiemu Senatowi projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia ustawy bez poprawek.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, pana senatora Piotra 
Zientarskiego, o przedstawienie wniosku mniejszo-
ści komisji.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jako przedstawiciel mniejszości komisji chciałbym 

na wstępie powiedzieć, że zgłaszaliśmy wniosek o to, 
ażeby dyskusja w komisji była możliwa po przynaj-
mniej kilkugodzinnej przerwie na przygotowanie się 
do niej. Posiedzenie komisji odbyło się bezpośrednio 
po zakończeniu obrad Senatu, w których braliśmy 
aktywny udział, i wczoraj nie mieliśmy możliwości 
zapoznania się z materiałami – wczoraj, czyli w dniu, 
w którym w godzinach popołudniowych ta ustawa 
została uchwalona.

Dostaliśmy godzinną przerwę, żeby zapoznać 
się z dokumentami. Nie było nawet możliwości do-
kładnego przygotowania poprawek, ale poprawki te 
przygotowaliśmy.

Podczas posiedzenia komisji złożyłem wniosek, 
ażeby przedstawiciel Biura Legislacyjnego omawiał 
po kolei każdą swoją uwagę. Z niektórymi, a wła-
ściwie z większością uwag, wiązały się propozycje 
poprawek, które chcieliśmy sukcesywnie przejmować 
i nad którymi chcieliśmy głosować. Takiej możliwość 
niestety nam nie dano, ponieważ zgłoszono wniosek 
o przyjęcie ustawy bez poprawek, który… 

Na posiedzeniu komisji nie odbyła się żadna mery-
toryczna dyskusja. Podkreślam: żadna merytoryczna 
dyskusja. Biuro Legislacyjne ograniczyło swoją pre-
zentację do omówienia pierwszego punktu z uwag.

Na posiedzeniu oczywiście nie było – to jest naj-
gorszy zwyczaj; odbieramy to jako ewidentne lek-
ceważenie naszej Izby – przedstawiciela wniosko-
dawców. Nie było symbolu praworządnego państwa, 
prokuratora stanu wojennego, bardzo zasłużonego 
zresztą i nagrodzonego w tamtym czasie Krzyżem 
Zasługi, pana Piotrowicza ani nikogo z przedstawi-

leży pójść nie tyle w tym kierunku, który pan su-
gerował, ile w tym kierunku, żeby zweryfikować, 
czy ograniczenia prędkości wszędzie są należycie 
czy w sposób rozsądny oznaczone. Jako kierowca, 
czasami jadąc pustą dwupasmówką, gdzie jest ogra-
niczenie do 60 km/h na godzinę, zastanawiam się, 
kto – nie chcę używać epitetów – takie oznaczenie 
wprowadził. Więc może trzeba pójść bardziej w tym 
kierunku. Ale jestem przeciwny – jeżeli mogę wy-
korzystać swoje miejsce, żeby wyrazić swoje zda-
nie – aby ulegać temu, że jeżeli to jest 51 km/h czy 
52 km/h, czy 53 km/h, to jeszcze możemy to darować. 
Tutaj byłbym bardziej za tym, abyśmy rygorystycznie 
tego przestrzegali, zwłaszcza na terenach zabudowa-
nych. Ale nawet w wielu miejscach w Warszawie, jak 
jadę pustą dwupasmówką, gdzie jest ograniczenie do 
60 km/h… Jeszcze raz powtarzam. Uważam, że jest 
skrajną głupotą wprowadzanie tego typu ograniczeń 
w niektórych miejscach.

Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Nie ma wniosków o charakterze legislacyjnym.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego trzeciego porządku obrad: ustawa o or-
ganizacji i trybie postępowania przed Trybunałem 
Konstytucyjnym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 344, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 344 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, pana senatora Michała Seweryńskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Michał Seweryński:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! 
Komisja Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji oraz Komisja Ustawodawcza zebrały się 
wczoraj w celu rozpatrzenia projektu ustawy o or-
ganizacji i trybie postępowania przed Trybunałem 
Konstytucyjnym.

Na początku posiedzenia senatorowie Platformy 
Obywatelskiej zgłosili zastrzeżenia, że było mało 
czasu na zapoznanie się z tekstem projektu. Wobec 
tego przewodniczący obradom pan senator Gogacz 
zarządził godzinną przerwę, tak żeby wszyscy mogli 
przeczytać projekt ustawy i zapoznać się z uwagami 
Biura Legislacyjnego. Następnie posiedzenie zostało 
wznowione i zostały przedstawione dwa wnioski – 
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(senator sprawozdawca P. Zientarski) łamie się zasadę konstytucyjną, która mówi o tym, 
że w razie niemożności wykonywania funkcji przez 
prezesa Trybunału jego funkcję przejmuje organ kon-
stytucyjny, jakim jest wiceprezes. Wprowadza się 
przewodniczącego trybunału na pewien czas. I co 
się podaje, proszę państwa? No, to jest już totalne 
kuriozum, jest o tym mowa we wszystkich opiniach. 
Przewodniczącym ma być osoba o najkrótszym stażu.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie.)
Tak, proszę państwa. Tak jest w tej ustawie.
(Senator Stanisław Gogacz: Ale przewodniczącym 

czego?)
Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu 

Najwyższego, proszę państwa. No to jest sytuacja 
nieznana w żadnych organach. Bo, proszę państwa, 
to tak, jakby zamiast marszałka seniora przewod-
niczącym obrad Izby był najmłodszy stażem itd. 
Nie no, to jest w ogóle sytuacja, która po prostu nie 
mieści się w głowie. Jak można było coś takiego 
wymyślić?

Dalej również mówi się, proszę państwa, o kryte-
riach, które ma spełnić ta osoba. W opiniach mówi się 
wyraźnie, że właściwie nikt może ich nie spełnić albo 
tylko jedna osoba. To jest wskazywanie… Była tu 
mowa o tym, że ustawiane są konkursy itd. No, proszę 
państwa, co jest w tej ustawie? Pod określoną osobę… 
I najlepiej by było wstawić konkretne nazwisko.

Dlatego też, proszę państwa, ta ustawa – tak jak 
powiedziałem – łamie podstawowe zasady, o których 
mówi Sąd Najwyższy. Prawo w demokratycznym 
państwie nie może być postrzegane przez ustawo-
dawcę jako narzędzie przydatne do osiągania ce-
lów ideologicznych, politycznych. Ma ono przecież 
własną podmiotowość, współistotną przyrodzonej 
i niezbywalnej godności człowieka, w myśl art. 30 
konstytucji. Podstawy, fundamenty są w tej ustawie 
łamane. Nie mówiąc już, proszę państwa, o tym, że 
nie wiadomo, kiedy ta ustawa ma wejść w życie, 
ponieważ powołuje się na przepis, który mówi, że 
dopiero przyszła ustawa wskaże, kiedy ta ustawa… 
Czyli jest to pewien element pakieciku. No, proszę 
państwa, tak się nie tworzy prawa, absolutnie nie 
można… 

Oczywiście w dalszej części zapiszę się do dysku-
sji i przedstawię poprawki. Mam 42 poprawki, czyli 
właściwie trzeba by było stworzyć zupełnie nową 
ustawę. 

Dlatego też zdecydowanie popieramy wniosek 
o odrzucenie tej bezprawnej, niekonstytucyjnej i ku-
riozalnej – tak bym powiedział – ustawy. (Oklaski)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Brawo!)
(Senator Michał Seweryński: Panie Marszałku…)
(Senator Bogdan Klich: W kwestii formalnej…)
(Senator Michał Seweryński: Czy mogę uzupeł-

nić sprawozdanie w związku z wypowiedzią pana 
senatora?)

cieli wnioskodawców. Oczywiście nie było również 
nikogo z przedstawicieli ministerstwa. A wcześniej, 
jak pamiętamy, przy okazji ustaw trybunalskich… 
W zeszłym roku był tutaj, jak pamiętamy, minister 
Ziobro. W efekcie po prostu nie było możliwości, aby 
komukolwiek zadawać pytania czy podjąć jakąkol-
wiek rzeczową dyskusję. Tak to wyglądało. 

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek oczy-
wiście został przegłosowany, a nasz wniosek o odrzu-
cenie tej ustawy został odrzucony. Został zatem złożo-
ny wniosek mniejszości w związku z tym wnioskiem 
o odrzucenie ustawy. I stąd też moja tutaj obecność.

Proszę państwa, ta ustawa łamie wszelkie do-
bre zasady – nie tylko zasady legislacji, ale przede 
wszystkim Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. 
Tu opieram się na opiniach, które zostały złożone na 
etapie sejmowym przez niekwestionowane i najwięk-
sze autorytety: Sąd Najwyższy oraz Krajową Radę 
Sądownictwa, która stoi na straży niezależności i nie-
zawisłości sędziowskiej, w tym trybunału, i która za-
wsze wypowiadała się w tej sprawie. Wypowiedziała 
się w niej również, bardzo obszernie, m.in. Krajowa 
Rada Radców Prawnych.

Kilka uwag, przykładowych oczywiście, które 
skłoniły nas do tego, żebyśmy ten wniosek mniej-
szości złożyli. Przede wszystkim pewne przepisy 
w tej ustawie, na co zwrócono uwagę właściwie we 
wszystkich opiniach, są przepisami, które zatracają 
sens i charakter normy prawnej, normy abstrakcyjnej. 
Normy abstrakcyjne – mówią o tym Krajowa Rada 
Sądownictwa, Sąd Najwyższy – to są normy, które 
mają być abstrakcyjne, odnosić się do różnych przepi-
sów, do różnych sytuacji. Tutaj ewidentnie widzimy, 
że przygotowuje się tę ustawę pod określone osoby. To 
wyraźnie widać. Oczywiście takiego sformułowania 
tu nie ma, ale jeśli jest mowa o tym, że przepis nie 
ma cech normy abstrakcyjnej, to znaczy a contra-
rio, że jest on pod… Na stronie 5 przewodniczący 
Krajowej Rady Sądownictwa stwierdza: „Tak sfor-
mułowane przepisy budzą wątpliwości co do ich rze-
czywistej ogólności i abstrakcyjności, przez co mogą 
być uważane za bezpośrednie – choć nie «z imienia 
i nazwiska» – wskazanie osób, którym ustawodawca 
przekazuje wykonywanie kompetencji kierowniczych 
w Trybunale”.

Czyli, proszę państwa, ustawa została napisana 
pod określone osoby. Sytuacja, w której pada taki 
zarzut, ma miejsce – jak się wydaje – zupełnie po 
raz pierwszy. Do tej pory jeszcze nie spotkałem się, 
proszę państwa, z takim zarzutem, z tym, żeby norma 
zatracała ogólność i abstrakcyjność.

Dalej podam przykłady przepisów, które są kom-
pletnie kuriozalne. Proszę państwa, mówi się o sytu-
acji takiej, że przewodniczącym, który… Oczywiście 
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Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Informuję…
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę.
Informuję pana senatora, że pana wniosek jest 

bezzasadny, ponieważ informacje, o które pan pytał, 
są na stronie internetowej.

(Senator Piotr Florek: To po co są regały? Na re-
gałach ich nie ma.)

(Rozmowy na sali)

Senator Bogdan Klich:

Panie Marszałku, w tym wniosku formalnym jest 
koniunkcja. To znaczy, po pierwsze, chodzi o to, że-
byśmy dostali opinię na papierze, bo nie wszyscy 
czytają dokumenty w internecie, nie wszyscy korzy-
stają z internetu, niektórzy sobie przynieśli… Nie 
wszyscy korzystają z internetu, więc powinien być 
wariant papierowy…

(Senator Piotr Zientarski: No właśnie.)
Oraz – to nie jest „lub” – po drugie, chodzi 

o przybycie na salę przedstawiciela Ministerstwa 
Sprawiedliwości w randze ministra bądź wicemi-
nistra, tak jak to było, Panie Marszałku, dokładnie 
przed rokiem.

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Czy jest wniosek przeciwny… czy jest sprzeciw?
(Senator Michał Seweryński: Ja chciałbym uzu-

pełnić sprawozdanie.)
(Głosy z sali: Tak.)
(Senator Robert Mamątow: Jest.)
Bardzo proszę.

Senator Robert Mamątow:
Zgłaszam sprzeciw wobec wniosku pana senatora 

Klicha.
(Senator Jadwiga Rotnicka: To głosujemy.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Ogłaszam 5-minutową przerwę.
(Senator Jan Rulewski: Nie, nie było wniosku 

o przerwę.)
(Senator Robert Mamątow: A po co był wniosek? 

Po co ten wniosek?)
Zapewniam pana senatora, że nie potrzebuję wnio-

sku, żeby ogłosić 5-minutową przerwę.
(Przerwa w obradach od godziny 19 minut 07  

do godziny 19 minut 16)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Tak, proszę.
(Senator Bogdan Klich: Chciałbym złożyć wnio-

sek formalny.)
Wniosek formalny. Słucham.
(Senator Jerzy Fedorowicz: To będziecie cios dla 

partii rządzącej.)
(Głos z sali: Ciszej.)

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku!
Wszyscy pamiętamy, jak przed rokiem, dokładnie 

w nocy z 23 na 24…
(Senator Jadwiga Rotnicka: 24 grudnia.)
(Głos z sali: …grudnia.)
…grudnia, przez kilka godzin pracowaliśmy 

nad pierwszą próbą sparaliżowania Trybunału 
Konstytucyjnego. Pamiętamy, że tamte ławy były 
pełne. Pamiętacie państwo? Pamiętacie pana ministra 
Ziobrę, który tutaj był…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Ale przepraszam…)
…który stąd przemawiał do nas…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: …proszę zgłosić 

wniosek formalny.)
Ja uzasadniam wniosek. Ja chcę uzasadnić wniosek.
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Nie, nie. Proszę 

nie o uzasadnienie, bo to nie jest przemówienie, tylko 
proszę o wniosek formalny.)

Ale wniosek może być nieczytelny, więc chcę go 
uzasadnić…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Nie. 
Stwierdzimy, czy będzie nieczytelny.)

Tak więc…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Czy ma pan 

wniosek formalny?)
I pamiętamy o tym, Panie Marszałku, także…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie Senatorze, 

czy ma pan wniosek formalny?)
Oczywiście.
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: To słucham.)
Pamiętamy także, że do każdego aktu legislacyjne-

go potrzebna jest opinia Biura Legislacyjnego. Dzisiaj 
nie ma ani jednego, ani drugiego. To jest absolutny 
skandal i dlatego wnoszę o…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Wystąpienia 
będą za chwilę. Czy ma pan wniosek formalny?)

Dlatego wnoszę na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 1 
o ogłoszenie przerwy w naszym posiedzeniu do cza-
su, po pierwsze, dostarczenia nam tutaj wydrukowanej 
opinii Biura Legislacyjnego, bo nie mamy opinii Biura 
Legislacyjnego, a po drugie, przybycia na salę przedsta-
wiciela rządu, bądź w randze ministra, bądź w randze 
wiceministra sprawiedliwości. Tak obradować po prostu 
się nie da. (Oklaski)
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przyjęty, musi być co najmniej 51, mówiąc w skrócie, 
senatorów, procedujemy ustawę dalej, do momentu, 
aż na sali będzie kworum umożliwiające ponowne 
przegłosowanie wniosku.

Opieram się na opinii Biura Legislacyjnego. Jeżeli 
państwo sobie życzą, mogę ją przeczytać. Jest dostęp-
na na stronie. Czy mam ją przeczytać?

(Senator Bogdan Klich: Bardzo proszę.)
(Głos z sali: Nie.)
(Senator Stanisław Gogacz: Ona długa jest.)
Opinia w sprawie chwili głosowania przez Senat 

nad wnioskiem formalnym senatora. Przedmiotem 
opinii jest odpowiedź na pytanie, czy wniosek for-
malny senatora musi być poddany pod głosowanie 
natychmiast, czy dopiero wtedy, gdy będzie kwo-
rum. Co do zasady Senat podejmuje uchwały zwykłą 
większością głosów, w obecności co najmniej połowy 
ustawowej liczby senatorów; wyjątki od tej regula-
cji wynikają z konstytucji, ustaw lub Regulaminu 
Senatu. Przepis art. 3 ust. 2 Regulaminu Senatu prze-
widuje, że tę regułę stosuje się również podczas gło-
sowania nad wnioskami formalnymi. Przepis art. 48 
ust. 2 Regulaminu Senatu zawiera katalog wniosków 
formalnych. Wśród wniosków można wyróżnić ta-
kie, których celem jest wpłynięcie na sposób obra-
dowania Senatu, który miałby ulec zmianie zaraz po 
pozytywnym przegłosowaniu tego wniosku. To np. 
wnioski o ogłoszenie przerwy, zamknięcie dyskusji 
oraz takie, które dotyczą przyszłych punktów danego 
posiedzenia.

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę!
Choć przepisy Regulaminu Senatu takiej normy 

nie werbalizują, to można je interpretować w ten 
sposób, że wniosek formalny powinien być co do 
zasady przegłosowywany niezwłocznie. Wskazuje 
na to brzmienie przepisu art. 48 ust. 3…

(Senator Jan Dobrzyński: Czyli czytamy ze zro-
zumieniem.)

…który przewiduje, że o przyjęciu lub odrzuceniu 
wniosku formalnego Senat rozstrzyga po wysłucha-
niu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciw-
nika wniosku. Sugeruje on bowiem, po pierwsze, że 
należy skrócić dyskusję nad wnioskiem formalnym 
do minimum – wysłuchanie jedynie wnioskodawcy 
i jednego przeciwnika wniosku – a po drugie, że Senat 
rozstrzyga zaraz po wysłuchaniu tych mówców. Na 
konieczność niezwłocznego głosowania w sprawie 
wniosku formalnego wskazuje też art. 48 ust. 1 re-
gulaminu, który mówi, że między innymi nad wnio-
skami formalnymi głosuje się poza porządkiem obrad 
– co też uczyniłem.

Jednym z czynników mogących uzasadnić od-
stąpienie od niezwłoczności zarządzania głosowa-
nia nad wnioskiem formalnym mogą być warunki 
ważności czynności konwencjonalnej, jaką jest akt 

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Proszę o zajęcie miejsc.
(Rozmowy na sali)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Proszę państwa pro-

szę o zajęcie miejsc, na pewno jest decyzja. Jak za 
okrętem podwodnym będziemy szli…)

Bardzo proszę o zajęcie miejsc.
(Senator Jan Rulewski: Nie ma co liczyć, wygry-

wamy.)
(Wesołość na sali)
Gratuluję optymizmu.
Chciałbym się zwrócić do pana senatora Klicha. 

W pana wniosku były dwie części. Jedna dotyczyła 
materiałów – i tutaj wyjaśniłem, że one są na stronie 
internetowej. Druga dotyczyła przerwy w obradach. 
Proszę powiedzieć konkretnie: wnosi pan o przerwę 
do kiedy?

(Senator Grażyna Sztark: Do czasu, aż przyjdzie 
minister.)

(Senator Bogdan Klich: Mogę z miejsca, Panie 
Marszałku?)

Tak, tak, proszę.

Senator Bogdan Klich:
W związku z dostarczeniem tych materiałów wno-

szę o przerwę do czasu przybycia na salę przedstawi-
ciela Ministerstwa Sprawiedliwości w randze ministra 
bądź któregoś z wiceministrów.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Rozumiem.
I taki wniosek poddaję pod głosowanie. Wniosek 

brzmi następująco…
Kto z państwa senatorów jest za wnioskiem pana 

senatora Klicha, by ogłosić przerwę do czasu przy-
bycia przedstawiciela rządu?

Czy dobrze sformułowałem wniosek, Panie 
Senatorze?

(Senator Bogdan Klich: Tak, dziękuję bardzo. 
Dokładnie tak.)

Kto jest za?
Kto się wstrzymał?
Kto jest przeciw?
Proszę o podanie wyników.
Ogłaszam, że głosowało 26 senatorów, za wnio-

skiem głosowało 2 senatorów, 24 – przeciw, nikt się 
nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie nr 65)

Szanowni Państwo, w związku z tym, że…
(Rozmowy na sali)
Ale proszę o ciszę.
W związku z tym, że wniosek formalny nie zo-

stał przegłosowany ze względu na brak kworum, 
a Regulamin Senatu mówi, że aby wniosek został 
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(wicemarszałek G. Czelej) (Senator Jan Rulewski: Mogę z miejsca?)
Proszę. Tak, tak.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku, dziękujemy, dziękuję za to 
wyjaśnienie, które odpowiada na pytanie, co robić 
w przypadku, gdy nie ma kworum. Jednak wnio-
sek formalny brzmiał… Chodziło o to – i to jest 
rozsądne, a uważam, że pan należy do bardzo roz-
sądnych, a nawet przerasta przeciętną rozsądności 
– że jak można procedować ustawy wobec braku 
jej autorów. Komu zadawać pytania, jak się bronić, 
kogo chwalić, kogo ganić? Tych wypowiedzi tutaj 
nie mamy…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Przepraszam, 
Panie Senatorze, ale w tej…)

I to jest istota tego wniosku.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Panie Senatorze, rozumiem, ale jesteśmy te-
raz na etapie zadawania pytań do sprawozdaw-
ców. Odstępstwem od tego są wnioski formalne. 
Wnioskiem formalnym był wniosek pana senatora 
Klicha i udzieliłem mu głosu.

Czy pan senator ma wniosek formalny?
(Senator Piotr Zientarski: Panie Marszałku, no, to 

jest kwestia quasi-formalna, tzn. ja chciałbym krótko 
powiedzieć, żeby tutaj nie…)

Bardzo proszę.

Senator Piotr Zientarski:
Oczywiście zgadzam się z opinią Biura 

Legislacyjnego i uważam ją za słuszną. Tylko w tym 
akurat przypadku, gdy wniosek formalny dotyczy 
sposobu prowadzenia obrad, a taka jest podstawa re-
gulaminowa, odroczenie tego wniosku doprowadza 
do bezprzedmiotowości rozpoznania tego wniosku 
w przyszłości, dlatego że istotą tego wniosku jest 
właśnie doprowadzenie do takiego prowadzenia ob-
rad, żeby one odbywały się w obecności tej osoby, 
o której obecność wnosił pan senator.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Przepraszam, 
ale… Przepraszam…)

I w momencie, kiedy mamy do czynienia…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie 

Senatorze…)
Chodzi o to, że w takiej sytuacji bezprzedmiotowe 

staje się głosowanie, czyli de facto wniosek nie będzie 
mógł być faktycznie przegłosowany. O to tu chodzi…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Szanowni 
Państwo, ale przepraszam…)

…Panie Marszałku.

głosowania. Skoro Senat podejmuje decyzję w obec-
ności co najmniej połowy ustawowej liczby senato-
rów, to głosowanie bez spełnienia wymogu kworum 
nie oznacza, że wniosek został przegłosowany nega-
tywnie, lecz jedynie to, że Senat nie podjął decyzji 
w jego sprawie. Czynność konwencjonalna dokonana 
bez spełnienia warunku jej ważności, w tym przy-
padku obecności co najmniej połowy senatorów, 
jest nieważna. Dopóki wniosek nie zostanie wyco-
fany, Senat ma obowiązek ustosunkowania się do 
tego wniosku. Taki niejako zawieszony wniosek nie 
wpływa jednak, do czasu jego ważnego przegłoso-
wania, na dalszy przebieg obrad. Jeżeli po zgłosze-
niu wniosku formalnego zostanie stwierdzony brak 
kworum, to głosowanie nad wnioskiem powinno być 
nadal przeprowadzone niezwłocznie, ale dopiero po 
zaistnieniu warunku obecności co najmniej połowy 
senatorów.

Podsumowując: wniosek formalny powinien być 
poddany pod głosowanie niezwłocznie, to znaczy 
bez zbędnej zwłoki, tak by najszybciej doprowadzić 
do podjęcia decyzji w sprawie wniosku przez Senat. 
Głosowanie nad wnioskiem nie musi jednak się odbyć 
być natychmiast po jego zgłoszeniu, gdy z okolicz-
ności wynika, że głosowanie nie będzie ważne. Rolą 
marszałka prowadzącego obrady jest doprowadze-
nie do niezwłocznego podjęcia ważnej – pozytywnej 
lub negatywnej – decyzji przez Senat za pomocą do-
stępnych mu środków dyscyplinujących. Poddawanie 
wniosku pod nieskuteczne głosowanie temu celowi 
nie służy.

Dzisiaj na posiedzeniu konwentu dyskutowaliśmy 
o tym, w jaki sposób możemy stwierdzić kworum. 
Zacytuję marszałka Borusewicza, który powiedział, 
że stwierdzamy to przez głosowanie. Szanowni 
Państwo, ja mówię, o czym…

(Rozmowy na sali)
Cytuję marszałka Borusewicza. Proszę o wstrzy-

manie się od komentarzy na ten temat.
Takie są dotychczasowe zwyczaje. Rozmawialiśmy 

nad tym, że nie było do tej pory w zwyczaju, aby kto-
kolwiek z sekretarzy liczył liczbę senatorów czy aby-
śmy do tego celu wykorzystywali kamery. Poddałem 
więc wniosek pana senatora pod głosowanie, a że 
nie mamy kworum, to procedujemy dalej, ponieważ, 
jak państwo wiecie, do tego, abyśmy procedowali 
nad jakąś ustawą, nie jest wymagana obecność danej 
liczby senatorów i wielokrotnie procedujemy ustawy 
w obecności małej liczby senatorów.

W związku z tym, po wzięciu pod uwagę opi-
nii Biura Legislacyjnego, kontynuujemy obrady. 
A w chwili, kiedy będzie kworum, wniosek znowu 
zostanie poddany pod głosowanie.

Pan senator Rulewski.
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Przepraszam bardzo…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja w formie spro-

stowania.)
…czy ktoś z państwa ma wniosek formalny?
Pan marszałek Borusewicz. Słucham.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Marszałku, nie, ja w formie sprostowania.
(Wesołość na sali)
Bo pan się powoływał na mnie i na moją wykład-

nię…
(Senator Jan Dobrzyński: Wykładnia? Z jakiej 

dziedziny?)
…na posiedzeniu konwentu.
(Rozmowy na sali)
Otóż powoływał się pan w sposób nieścisły.
(Senator Jan Dobrzyński: Bardzo ścisły.)
(Rozmowy na sali)
Ja uważam…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo proszę 

o ciszę.)
…faktycznie, że poprzez głosowania stwierdza 

się kworum, a różne pomysły typu liczenie ręczne, 
wychodzenie przez drzwi – też można takie liczenie 
robić – czy liczenie za pomocą kamery… To nie 
było w zwyczaju senackim i tu pan ma rację. Ale 
jest wniosek formalny dotyczący stwierdzenia kwo-
rum. To nie był wniosek formalny, jak rozumiem, 
dotyczący stwierdzenia kworum, tylko wezwania 
ministra…

(Senator Piotr Zientarski: Sposobu prowadze-
nia…)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Nie, nie, przepraszam…
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak?)
(Rozmowy na sali)
Panie… Stop. To był wniosek formalny o przerwę.
(Senator Bogdan Borusewicz: No to trzeba 

było…)
Nie, nie. Szanowni Państwo, ja specjalnie dla 

uściślenia poprosiłem pana senatora Klicha o to, 
żeby dokładnie sprecyzował wniosek. Sprecyzował 
wniosek o przerwę. Ogłosiłem niezwłocznie, po kilku 
minutach głosowanie. Przedstawiłem państwu in-
terpretację, a teraz wracamy do punktu, w którym 
zadają państwo…

(Senator Bogdan Borusewicz: To ja zgłaszam 
wniosek formalny…)

(Wesołość na sali)
(Senator Bogdan Borusewicz: …w takim razie, 

skoro to nie był taki wniosek.)
Słucham.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Przepraszam. Teraz…
(Senator Piotr Zientarski: W tym jest istota 

rzeczy.)
…nie jesteśmy na etapie dyskusji.
(Senator Piotr Zientarski: W tym jest istota rzeczy, 

to nie jest dyskusja.)
(Senator Robert Mamątow: Albo się pan zgadza 

z wykładnią, albo nie.)
Ale proszę o ciszę.
Panie Senatorze, nieco poza punktem, w którym 

jesteśmy, chciałbym panu wyjaśnić, że wniosek do-
tyczył przerwy, a nie sposobu prowadzenia obrad. To 
tylko tyle po konsultacji z biurem…

Czy ktoś z państwa ma wniosek formalny?
(Rozmowy na sali)
Jako pierwszy zgłaszał się pan senator Fedorowicz.
(Senator Jerzy Fedorowicz: To nie był wniosek…)
(Senator Jan Dobrzyński: Ja byłem pierwszy, 

Panie Marszałku.)
Przepraszam.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Zaraz…)
(Senator Jan Dobrzyński: Pan marszałek zapo-

mniał, bo…)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Przepraszam…)
Proszę o ciszę.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja nie zgłaszam wnio-

sku formalnego.)
(Senator Jan Dobrzyński: Ja byłem pierwszy.)
To przepraszam…
(Senator Jerzy Fedorowicz: To nie będę mówił, 

dobrze.)
Panie Senatorze…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Podporządkuję się.)
…bardzo proszę. Czy ma pan wniosek formalny?
(Senator Jan Dobrzyński: Oczywiście, Panie 

Marszałku. Zwracam się do pana senatora 
Zientarskiego. Z wykładni pana marszałka wynika 
jasno, że niezwłocznie.)

Ale przepraszam, Szanowni Państwo…
(Senator Jan Dobrzyński: Pan może sobie rozbić 

to na drobne kawałki…)
Panie Senatorze…
(Senator Jan Dobrzyński: …co to znaczy nie-

zwłocznie, Panie Senatorze…)
Panie… Przepraszam…
(Senator Jan Dobrzyński: …i przyzna pan rację 

panu marszałkowi…)
Panie Senatorze…
(Senator Jan Dobrzyński: …który wykładnię wy-

starczająco jasno nam przedstawił.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Panie Marszałku, jak 

już własny senator cię nie słucha, to Boga nie ma.)
Panie Senatorze…
(Senator Jan Dobrzyński: Może złożyć…)
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(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Pan sena-
tor zgłaszał się już wcześniej.)

(Senator Michał Seweryński: Ja prosiłem o głos 
w celu uzupełnienia sprawozdania.)

Tak, Panie Profesorze, Panie Senatorze, bardzo 
przepraszam.

Oddaję panu głos.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę.
Teraz oddałem głos panu profesorowi.
(Senator Jadwiga Rotnicka: W jakim trybie?)
(Rozmowy na sali)

Senator Sprawozdawca 
Michał Seweryński:

Uzupełniam swoje sprawozdanie w dwóch punk-
tach.

Po pierwsze, chciałbym poinformować państwa, 
że informacje i dokumentacja dotycząca tego projektu 
ustawy zostały przekazane drogą elektroniczną o go-
dzinie 12.44. Nasze obrady rozpoczęły się mniej wię-
cej po 8 godzinach od przekazania tych informacji.

Po drugie – i to jest właściwie moje sprostowa-
nie, a nie uzupełnienie wypowiedzi pana senatora 
Zientarskiego – nie było dyskusji, dlatego że na sa-
mym początku posiedzenia pan senator Borowski 
zgłosił pytanie pod adresem senatorów Prawa 
i Sprawiedliwości, czy zgłoszą wniosek o przyję-
cie ustawy bez poprawek, i powiedział, że jeżeli 
zgłoszą, to on zgłosi wniosek o odrzucenie ustawy 
i niepotrzebna będzie dyskusja. Został zgłoszony 
wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, pan se-
nator Borowski i jeszcze pan senator Rulewski, jak 
pamiętam, zgłosili wniosek o odrzucenie ustawy, 
odbyło się głosowanie i nie było czasu na prowa-
dzenie dyskusji.

I trzecia sprawa, która przychodzi mi do głowy, 
a jest ważna. Owszem, nie było w aktach i nie ma do 
dzisiaj dokumentu zatytułowanego „Opinia Biura 
Legislacyjnego”, ale są uwagi Biura Legislacyjnego, 
wielostronicowe, w których, tak jak w każdej opinii, 
znajdują się propozycje poprawek. Tych propozycji 
poprawek jest 23. Zatem każdy mógł się zapoznać 
z tym, jakie jest stanowisko Biura Legislacyjnego 
w tej sprawie.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Jako pierwszy jest zapisany pan senator Rybicki.
Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:

Ja zgłaszam wniosek o wezwanie ministra na po-
siedzenie Senatu…

(Senator Stanisław Gogacz: To było przegłoso-
wane.)

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Szanowni 
Państwo! Panie Marszałku…)

…i ogłoszenie do tego czasu, aż przyjdzie, prze-
rwy.

(Senator Stanisław Gogacz: To było przegłoso-
wane.)

Jest konkretny.
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Przed chwilą 

przegłosowaliśmy dokładnie ten sam wniosek.)
No ale pan dalej prowadzi obrady…
(Senator Jan Dobrzyński: Ale nie ma kworum.)
…a powinien pan zrobić przerwę i zrobić głoso-

wanie wtedy, kiedy będzie kworum, zebrać kwo-
rum.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Przed chwilą, przegłosowując ten sam wniosek – 
może inna była kolejność słów – stwierdziliśmy, że 
nie mamy kworum i powracamy do obrad.

Czy pan senator ma wniosek formalny?
(Senator Jan Rulewski: Tak.)
Słucham.

Senator Jan Rulewski:

O spowodowanie przybycia ministra… przedsta-
wiciela rządu bądź osoby reprezentującej autorów 
tej ustawy.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Szanowni Państwo, to był wniosek poselski.
(Głos z sali: Projekt.)
Minister nie ma obowiązku uczestniczyć w na-

szych obradach, jeżeli wniosek… jeżeli projekt jest 
projektem poselskim. I jakiekolwiek wnioski nie są 
wnioskami formalnymi w tym zakresie. Nie ma tu 
stanowiska rządu, w związku z tym nie ma powodów, 
aby… nie ma konieczności bycia w czasie obrad nad 
tym punktem przedstawiciela rządu. I to nie podlega 
interpretacji ani głosowaniu.

Powracamy do obrad.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do spra-
wozdawców.

Czy ktoś z państwa senatorów…
(Senator Michał Seweryński: Panie Marszałku!)
…pragnie zadać takie pytanie?
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Senator Piotr Zientarski:

Jest wiele przepisów niekonstytucyjnych, a ja 
tylko podkreślam… Powołuję się na opinię Sądu 
Najwyższego, gdzie jest napisane tak: w konkluzji 
należy stwierdzić, że projektowana ustawa zawiera 
rozwiązania – a więc nie jedno rozwiązanie – nie-
zgodne z konstytucją w zakresie wskazanym w ni-
niejszej opinii. Chodzi tu m.in o kwestię niespełnienia 
przesłanek konstytucyjnych w zakresie rzetelności 
i sprawności działania organu konstytucyjnego, ale 
nie tylko.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Kolejne pytanie zada pan senator Zientarski.
(Senator Jan Dobrzyński: Sobie.) (Wesołość na 

sali)
(Senator Piotr Zientarski: Nie, ja nie zadaję py-

tania sobie.)
No tak mam tu napisane. Pan senator sekretarz 

podaje mi…
(Senator Piotr Zientarski: Nie, ja się zgłosiłem 

do…)
Do czego?
(Senator Piotr Zientarski: Do dyskusji.)
A, do dyskusji, rozumiem. (Wesołość na sali)
(Senator Piotr Zientarski: Tak, tak, do dyskusji.)
Wobec tego pan senator Dowhan.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Dowhan.)
Panie Senatorze, co się dzieje?
(Senator Waldemar Sługocki: Mam esemesa.)
Mamy esemesa, dobrze.
Pani senator Zdrojewska. Mam nadzieję, że się 

zgłaszała.

Senator Barbara Zdrojewska:

Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni 
Panowie Senatorowie Sprawozdawcy! Panie 
Marszałku! Mam pytanie, ale jest to pytanie o inten-
cje ustawodawcy. Nie chciałabym zadawać go panu 
senatorowi Zientarskiemu, bo ich zapewne nie zna.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Projektodawcy.)
Projektodawcy, tak.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Ten projekt został 

wniesiony przez posłów…)
(Senator Piotr Zientarski: Ale Piotrowicza nie ma.)
Proszę dać mi dokończyć.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę bardzo.)
Nie chcę też zdawać tego pytania panu profesorowi 

senatorowi Seweryńskiemu, ponieważ byłam wczoraj 
na części posiedzenia komisji i wiem, że o intencjach 
projektodawcy się nie mówiło.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Rozumiem.)

Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam pytanie do pana przewodniczącego komisji, 

senatora Seweryńskiego. Chciałbym zapytać: czy se-
nator, który złożył wniosek o przegłosowanie projektu 
bez rozpatrywania poprawek, uzasadniał ten swój 
wniosek? Bo przecież to jest zdumiewające…

(Senator Michał Seweryński: Panie Senatorze, 
odpowiadam…)

…ale dokończę pytanie, jeżeli…
(Senator Michał Seweryński: …nie było uzasad-

nienia…)
Dokończę pytanie, jeżeli pan pozwoli.
Bo to jest zdumiewające, że projekt ustawy, 

który na poziomie sejmowym… Sejmowe biuro 
legislacyjne zgłosiło 150 poprawek o charakterze 
legislacyjnym czy raczej uwag o charakterze legi-
slacyjnym, opinia naszej kancelarii, uwagi szcze-
gółowe senackiego Biura Legislacyjnego też są, 
powiedziałbym, bardzo rozbudowane… Czy te 
opinie zupełnie nie były brane pod uwagę przez 
osobę, która zgłaszała ten wniosek o przejście do 
rozpatrywania bez poprawek… do przegłosowania 
bez poprawek?

Senator Michał Seweryński:

Nie wiem, czy były brane pod uwagę, bo każdy, 
kto czytał materiały sprawy… Jak przeczytał, to zna-
czy to, że zauważył, co tam było napisane.

Na pytanie pana senatora odpowiadam, że ani 
wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, ani wnio-
sek o odrzucenie ustawy nie były przez autorów tych 
wniosków uzasadniane.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Adam 
Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Kolejne pytanie zada pan przewodniczący Klich.

Senator Bogdan Klich:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Chciałbym zapytać pana senatora Zientarskiego 

jako sprawozdawcę mniejszości o to, jak to jest, 
Panie Senatorze, że dokonywaliśmy już trzykrotnej 
nowelizacji prawa o Trybunale Konstytucyjnym, 
w tej chwili jest to czwarte, jak pan to określił, 
pakietowe podejście, do tej pory ustawy te w czę-
ści bądź w całości były uchylane przez Trybunał 
Konstytucyjny… 

Czy widzi pan jakąś niekonstytucyjność w tej 
ustawie, którą w tej chwili się zajmujemy? Dziękuję.
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(senator B. Zdrojewska) z przebiegu posiedzenia komisji, co zrobiłem, na raty, 
ale zrobiłem do końca.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję bardzo. I przepraszam, że pozwalam so-

bie… Bo spodziewałem się oczywiście takiej odpowie-
dzi. Pan profesor jest łaskaw zawsze dawać takie same 
odpowiedzi na moje pytania. Okej. W takim razie proszę 
mi wskazać, w którym miejscu w ustawie jest zapisane, 
że najmłodszy sędzia Trybunału Konstytucyjnego ma 
kandydować na przewodniczącego.

(Senator Michał Seweryński: Panie Marszałku…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Panie Przewodniczący, proszę może spocząć, ja 

będę grupował pytania, żeby sprawniej poprowa-
dzić…

Senator Michał Seweryński:
Ale, Panie Marszałku, ja proszę, żeby pan mnie 

zwolnił od odpowiedzi na to pytanie, bo ja nie jestem 
źródłem informacji o ustawie.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Oczywiście.)
Każdy z państwa ma prawo przeczytać ustawę – 

materiały są dostępne – i znaleźć artykuł, który go 
interesuje. To nie jest moim zadaniem.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Oczywiście. A każdy senator ma obowiązek prze-

czytać regulamin. Teraz są pytania do sprawozdawcy 
na temat tego, co się działo na posiedzeniu komisji.

(Senator Michał Seweryński: A może bym źle 
przytoczył…)

(Senator Janina Sagatowska: Na posiedzeniu ko-
misji, Panie Marszałku…)

(Senator Michał Seweryński: Przepraszam, Pani 
Senatorze…)

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dobrze, wycofuję to pytanie. (Oklaski)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Dziękuję bardzo.)
Poproszę, żeby mi na nie opowiedział pan senator 

sprawozdawca mniejszości.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dobrze.
Ale proszę spocząć, Panie Senatorze. Będziemy 

grupować pytania i później pan odpowie.
Dziękuję za pytanie pana senatora Fedorowicza.
Pan senator Rulewski.

Proszę mi powiedzieć – pan marszałek podjął de-
cyzję o tym, że nie będzie przerwy – komu ja mam 
zadać to pytanie. I jeszcze raz ponawiam prośbę 
o zastanowienie się nad sensem takiego sposobu ob-
radowania.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Rozumiem. Pani Senator, proszę wybaczyć, ja nie 

mogę pani mówić, komu pani ma zadać pytanie. W tej 
chwili jesteśmy na etapie pytań do sprawozdawców. 
To wszystko, co mogę powiedzieć.

Pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, to właściwie nie 

miało być pytanie, ale na końcu jednak padnie pytanie 
do pana senatora Seweryńskiego.

Zauważyłem, że w tej chwili plujemy we własne 
gniazdo i że traci godność ta poważna, według mnie, 
konstytucyjna Izba, jaką jest Senat. Lekceważenie nas 
przez posłów czy wiceministrów itd., to jest chyba 
jakiś szczyt wszystkiego, więc proszę, żebyśmy – 
mówię to w interesie nas wszystkich, senatorów, bo 
i tak opinia publiczna uważa nas parlamentarzystów 
za najgorszych wykonawców zawodu…

A teraz pytanie do pana profesora Seweryńskiego, 
sprawozdawcy. Panie Profesorze, proszę mi odpo-
wiedzieć, bo ja… No, nie jest mi łatwo przebrnąć 
przez te rozwiązania, które składacie z dnia na dzień. 
Jak to jest… Bo słyszałem wypowiedź pana sena-
tora Zientarskiego, że przewodniczącym ma prawo 
czy też obowiązek być najmłodsza osoba z grona 
sędziów. Czy to jest możliwe, żeby takie coś można 
było w ustawie umieścić? Proszę mi – i przy okazji 
opinii publicznej – to wyjaśnić.

Senator Michał Seweryński:
Panie Senatorze, ja nie jestem upoważniony do in-

terpretowania ustawy, tylko do złożenia sprawozdania 
z posiedzenia komisji. A o interpretacjach możemy 
mówić w trakcie dyskusji. Każdy ma prawo dokonać 
własnej interpretacji. Interpretacji dokonuje na naszą 
prośbę Biuro Legislacyjne, które przedstawia swoje 
uwagi, i to jest dla nas materiał pomocniczy, według 
którego możemy sobie wyrobić lepsze czy gorsze 
własne zdanie w tej sprawie. Ja nie mogę zastępo-
wać tych osób i naszego własnego osądu. Każdy ma 
swój osąd. Ja przeczytałem tę ustawę, przeczytałem 
dyskusję sejmową, przeczytałem wszystkie opinie 
i mam swoje zdanie w sprawie tej ustawy, wiem, 
jak głosować. Moim obowiązkiem jest zdać sprawę 
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jest sens rozwiązania dotyczącego wskazania osoby 
pełniącej obowiązki szefa trybunału, które jest za-
warte w tej ustawie?

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia do zadania py-

tania?
Pan senator Dobrzyński.

Senator Jan Dobrzyński:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie do pana senatora Zientarskiego. 

Panie Senatorze, pan wspomniał o opiniach Sądu 
Najwyższego, tak?

(Głos z sali: Nie.)
(Głos z sali: …trybunału.)
Wiem, bo o tym z panem rozmawiałem, że są dwie 

opinie i one są ze sobą sprzeczne. Z jaką datą jest 
opinia Sądu Najwyższego, którą się pan posługuje?

(Senator Piotr Zientarski: To była jedna…)
Dobrze, Panie Mecenasie. Niech pan odpowie.
I mówił pan też o niekonstytucyjności tego pro-

jektu. Proszę wskazać, gdzie konkretnie ten projekt 
narusza Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej?

(Senator Jacek Włosowicz: I kto to stwierdził?)
I kto to stwierdził? To też byłoby ciekawe, Panie 

Senatorze. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Wystarczy.)
Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia?
Pan senator Mieczysław Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

Pan senator Zientarski mówił o tym, o co m.in. 
pytał pan senator Dobrzyński, ale ja chciałem się do-
wiedzieć o taką rzecz. Czy opinie Sądu Najwyższego 
i Krajowej Rady Sądownictwa były dostępne senato-
rom podczas posiedzenia? Czy przedstawiciele tych 
instytucji byli na posiedzeniu? Czy ci przedstawiciele 
byli zaproszeni i czy przybyli? Czy mieli prawo do 
wypowiedzenia się? To są pytania do obu panów se-
natorów.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński.

Senator Jan Rulewski:

Panie Przewodniczący Komisji i zarazem Panie 
Senatorze Sprawozdawco, Panie Profesorze! Muszę 
zadać to pytanie z tej racji, że na skutek zaniedbania 
ze strony autorów nie byli oni obecni i nie byli w sta-
nie się ustosunkować do, jak to pan powiedział, uwag 
działu legislacyjnego. 

Dlatego muszę prosić pana, żeby pan przekazał 
Wysokiej Izbie, choćby w formie skrótowej, uwagi 
do tego projektu. I jednocześnie przypominam, że 
uwagi rzeczywiście wpłynęły w trakcie prac Senatu, 
a więc nie mogły być przeczytane.

(Głos z sali: Mogły.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Mam pytanie do obu panów senatorów sprawoz-

dawców. Bo próbuję się dowiedzieć, jak naprawdę 
przebiegały obrady komisji. Jeśli wykorzystano prawo 
do składania wniosku o przyjęcie ustawy bez po-
prawek, by nie dopuścić do jakiejkolwiek dyskusji, 
to mieliśmy do czynienia z absolutnie skandaliczną 
sytuacją.

(Senator Robert Mamątow: O czym pan mówi?)
Chyba że było tak, jak mówi pan senator przewod-

niczący Seweryński – ale pytam o to pana senatora 
Zientarskiego – że był to rodzaj jakiegoś cichego mię-
dzy panami porozumienia. Ja zrozumiałem wystąpie-
nie pana senatora Zientarskiego tak, że on podkreślał, 
że to była fatalna okoliczność, a nie rodzaj zgody w tej 
sprawie. Z kolei pan senator Seweryński w uzupełnie-
niu sugerował co innego. Jak naprawdę było?

(Głos z sali: Nie było, bo…)
(Senator Czesław Ryszka: To Borowski wszyst-

ko…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś…
Pan marszałek Borusewicz. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Ja chciałbym zapytać pana senatora sprawozdaw-

cę, ale w zasadzie nie wiem, czy mogę zadać panu 
jakiekolwiek pytanie…

(Głos z sali: Może pan.)
…jeżeli pan nie chce odpowiadać na żadne pyta-

nia. Proszę mi odpowiedzieć na takie pytanie: jaki 
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Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Proszę o odpowiedź najpierw sprawozdawcę ko-

misji, pana profesora Seweryńskiego.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie ma zgodności, bo 

to jest tragiczny bubel prawny.)

Senator Michał Seweryński:
Jeszcze raz wrócę do sprawy, która nie jest jasna 

dla pana senatora Augustyna, a wydawało mi się, że 
jasno się wypowiedziałem. Niczego nie sugerowałem, 
tylko stwierdziłem, jaki był przebieg posiedzenia.

Na samym początku czy prawie na samym po-
czątku pan senator Borowski zadał pytanie senatorom 
z Prawa i Sprawiedliwości, czy będą składać wnio-
sek o przyjęcie ustawy bez poprawek, bo jeżeli będą 
składać, to on złoży wniosek o odrzucenie ustawy 
i cała dyskusja jest zbędna. Wniosek został złożony. 
Oba wnioski zostały złożone. A więc nic nie sugeruję, 
tylko relata refero. To po pierwsze.

Po drugie, panu senatorowi Rulewskiemu, któ-
ry był obecny, odpowiadam, że miał w aktach albo 
na półkach uwagi Biura Legislacyjnego i można się 
z nimi było zapoznać. Ja nie będę referował wypowie-
dzi Biura Legislacyjnego, bo to nie jest moje zadanie.

Tak samo jest, jeżeli chodzi o treść ustawy.
(Senator Jan Rulewski: Dlaczego?)
Już powiedziałem – proszę nie kierować do mnie 

pytań typu: jak to jest możliwe, co to oznacza, co jest 
w przepisie napisane, jak to należy interpretować? 
To nie jest rola sprawozdawcy. Każdy z państwa ma 
prawo przeczytać ustawę i wyrobić sobie własne zda-
nie. Pomaga w tym opinia Rady Legislacyjnej. I to 
jest wszystko.

Jeżeli zaś chodzi o sprawę, o którą pytał na sa-
mym końcu pan senator Florek, to pozwolę sobie 
powiedzieć tylko tyle, że z faktu, że wymienia się 
w konstytucji prezesa i wiceprezesa, nie płynie jesz-
cze odpowiedź na pytanie, kto ma kierować obrada-
mi trybunału, jeżeli nie ma prezesa. To jest kwestia 
interpretacyjna. Ale ja nie będę się w tę interpretację 
wdawał, bo to nie jest moja rola. Mogę wystąpić w tej 
roli w czasie dyskusji. Chyba nie było więcej pytań. 
Odpowiedziałem na wszystkie. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Proszę sprawozdawcę mniejszości o odpowiedź 

na pytania.
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie uzyskałem 

odpowiedzi.)
Trudno.
(Rozmowy na sali)

Senator Jerzy Czerwiński:

Ja mam pytanie do przedstawiciela mniejszości. 
Prosiłbym o wyjaśnienie, jaki organ, jaka instytu-
cja w polskim systemie prawnym ma prawo oceniać 
konstytucyjność projektu ustawy… Dopóki nie jest 
podpisany przez prezydenta, to jest… Może nie… 
Chodzi o ustawę niepodpisaną przez prezydenta, czyli 
taką, w przypadku której nie został zakończony cykl 
ustawodawczy. Drugie pytanie…

(Rozmowy na sali)
(Senator Mieczysław Augustyn: Musimy nawet.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
Drugie pytanie. Czy na temat tej ustawy wypo-

wiadał się Trybunał Konstytucyjny?
(Senator Jerzy Fedorowicz: Jak Trybunał miał się 

wypowiedzieć, skoro nie pracuje?)
(Senator Jan Dobrzyński: Bo po prostu się lenią, 

nic nie robią.)
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pan senator Florek. Proszę umożliwić zadanie py-

tania panu senatorowi Florkowi.

Senator Piotr Florek:

Słychać mnie, tak?
(Wicemarszałek Adam Bielan: Tak.)
Dziękuję za udzielenie głosu.
Ja mam takie pytanie do 2 panów sprawozdaw-

ców. Zacytuję art. 11 ust. 2: „Od dnia powstania 
wakatu do czasu powołania Prezesa Trybunału, 
pracami Trybunału kieruje sędzia Trybunału po-
siadający najdłuższy, liczony łącznie, staż pracy: 
1) jako sędzia w Trybunale; 2) jako aplikant, asesor, 
sędzia w sądzie powszechnym; 3) w administracji 
państwowej szczebla centralnego”. Mam pytanie 
do panów. Jak to się ma do art. 194 ust. 2 kon-
stytucji, który mówi, że: „Prezesa i Wiceprezesa 
Trybunału Konstytucyjnego powołuje Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej spośród kandydatów 
przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne 
Sędziów Trybunału Konstytucyjnego”? Jeżeli 
w takim razie nie ma prezesa, to kto go zastępuje, 
bo w konstytucji jasno jest napisane… Kto go za-
stępuje? Jaka jest w takim razie definicja prezesa 
i wiceprezesa? Bo to jest dla mnie kompletnie nie-
zrozumiałe. 

Czyli chciałbym prosić o wyjaśnienie, czy jest 
zgodność art. 11 ust. 2 ustawy z art. 194 konstytucji. 
Czy jest zgodność między tymi artykułami? I to jest 
pytanie do obydwu panów. Dziękuję.
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(wicemarszałek A. Bielan) (Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Ja tylko panu tłumaczę – żeby zachować pełną 

konsekwencję – że…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
…że nie było to przedmiotem obrad komisji. Nie 

było. Ale ja, jako… Ja, uzasadniając wniosek mniej-
szości, przedstawiłem argumenty. I chcę powiedzieć, 
że jedna była i jest…

(Sygnał telefonu komórkowego)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Przepraszam. 

Proszę o wyciszenie telefonów komórkowych.)
Jedna jest opinia Sądu Najwyższego w tej sprawie. 

Nie było żadnej innej ani żadnych sprzeczności. Mało 
tego. Powiedziałbym, że zarówno opinia Krajowej 
Rady Sądownictwa, jak i opinia Sądu Najwyższego, 
jak też opinia radców prawnych, są kompatybilne. 
Natomiast…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Są miażdżące czy 
nie?)

Totalnie, totalnie miażdżące. Ja to mówiłem. I po-
dam tylko kilka przykładów, o których nie mówiłem 
podczas pierwszego odezwania się, gdy wypowia-
dałem się jako przedstawiciel wniosku mniejszości. 
Mianowicie art. 11, który jest bardzo kontrowersyj-
ny, jest niezgodny w całości z art. 173 konstytucji, 
w świetle którego trybunał jest władzą odrębną i nie-
zależną od innych władz. Projektodawca, zastępując 
Zgromadzenie Ogólne Trybunału, precyzuje szcze-
góły, reguły działania tego zgromadzenia w zakresie 
przedstawienia prezydentowi kandydatów.

Dalej: art. 11 ust. 4 projektu jest także sprzecz-
ny z preambułą, a mianowicie z zasadą rzetelności, 
sprawności działania instytucji publicznych. O tym 
była mowa.

Dalej: kwalifikacje do objęcia funkcji prezesa 
przedstawione w tej opinii… Czyli chodzi o te osoby, 
które nie pracowały ani w sądzie powszechnym, ani 
w administracji centralnej – bo mogą być takie – ale 
pracowały w sądzie administracyjnym albo w szkole 
wyższej… Wykluczenie to ma charakter dyskrymi-
nacyjny – mówi Sąd Najwyższy – i narusza zasadę 
równości z art. 32 konstytucji.

Również jest… I to wymieniają wyraźnie wszyst-
kie opinie, wskazując, że regulacja ta jest niezgod-
na z zasadą podziału władz – art. 10 konstytucji – 
z zasadą niezależności władzy sądowniczej, a także 
z zasadą demokratycznego państwa prawnego. A to 
wszystko to są zasady z części pierwszej, ogólnej, 
a więc fundamenty naszej konstytucji, konstytucji 
III Rzeczypospolitej.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do kolejnej rundy pytań.
Jako pierwszy pytanie zada pan senator Augustyn.

Panie Senatorze, ma pan prawo zadawać pytania, 
ale nie może pan oczekiwać takich, a nie innych od-
powiedzi.

Senator Piotr Zientarski:
Pytań było sporo. Na te, co pamiętam, odpowiem.
Jak wyglądało posiedzenie komisji? Istotnie pan 

senator Seweryński przedstawił… Tylko że wcześniej 
był mój wniosek, ażeby po każdym poszczególnym 
punkcie, a ich było 23, po każdej uwadze, która koń-
czyła się propozycją poprawki, umożliwić oświadcze-
nie – bo tam niektóre poprawki były wariantowe – czy 
ktokolwiek z senatorów podtrzymuje taką popraw-
kę, ewentualnie w jakiej wersji. I wtedy głosowanie. 
Taki był mój wniosek. Po tym moim wniosku istotnie 
padł wniosek ze strony pana senatora Borowskiego, 
który powiedział, że jest warunkowo za wnioskiem 
o odrzucenie. Z tym że on nie mówił, nie sugerował, 
żeby natychmiast ten wniosek był złożony. Właściwie 
to zwrócił się z pytaniem, czy taki wniosek będzie 
złożony.

(Senator Kazimierz Wiatr: Prowokował, prowo-
kował.)

Być może, tak, ale to nie jest człowiek naszego klu-
bu. Zresztą to jest nieistotne. Myśmy nie konsultowali 
się z panem senatorem, marszałkiem Borowskim.

I powstała taka sytuacja, że te wnioski zostały 
przegłosowane i istotnie nie było żadnej dyskusji. 
A nie było żadnej dyskusji, ponieważ tamte wnio-
ski były dalej idące i w związku z tym mój wniosek 
w ogóle już nie był przedmiotem głosowania. To tak 
wyglądało.

Ja mógłbym panu senatorowi Dobrzyńskiemu 
odpowiedzieć podobnie, analogicznie do tego, jak 
odpowiedział pan przewodniczący Seweryński, po-
nieważ tak samo jak sprawozdawca większości, spra-
wozdawca mniejszości nie jest od tego, żeby – tak, 
słyszę – przedstawiać coś, co nie było przedmiotem 
posiedzenia komisji.

(Senator Jan Dobrzyński: Proszę odpowiedzieć.)
W związku z tym nie mam takiego obowiązku, 

ale…
(Senator Jan Dobrzyński: Dobrze. Mi to wystar-

czy, Panie Marszałku.)
…ja uważam, że w tej Izbie był taki dobry zwyczaj, 

że sprawozdawca zarówno większości, jak i mniejszo-
ści nie odpowiadał na pytania li tylko o okoliczności 
związane z samym obradowaniem komisji, ale zawsze 
odpowiadał… był jednocześnie sprawozdawcą co do 
ustawy, a nie wyłącznie sprawozdawcą…

(Senator Jan Dobrzyński: Panie Marszałku, Panie 
Mecenasie, przepraszam. Ja rozumiem, że pana wy-
powiedź dotycząca…)
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Ślebzak i Andrzej Jakubecki są sędziami Trybunału 
Konstytucyjnego, a prezydent Andrzej Duda bez-
prawnie odmawia odebrania od nich ślubowania? 
Skoro w przepisie ustawy wskazujecie państwo, że 
jest kategoria sędziów urzędujących, to musi być tak-
że kategoria sędziów nieurzędujących, czyli tych, 
którzy nie mogą orzekać, gdyż nie odebrano od nich 
ślubowania. Czy ja dobrze rozumiem ten zapis?

I drugie pytanie. W art. 11 ust. 4 projektu przewiduje 
się, że obradom zgromadzenia ogólnego, które ma wy-
brać kandydatów na prezesa trybunału, przewodniczy 
najmłodszy stażem sędzia trybunału. Dotychczasowe 
rozwiązania przewidywały, że obradom zgromadzenia 
ogólnego w części dotyczącej wyboru kandydatów na 
stanowisko prezesa lub wiceprezesa trybunału przewod-
niczy najstarszy wiekiem sędzia trybunału uczestniczący 
w zgromadzeniu ogólnym. Rozwiązanie to było dla mnie 
w pełni jasne i zrozumiałe. Chodziło o to, by przewodni-
czący, jako osoba najstarsza, cieszył się autorytetem. Ja to 
rozumiem. Państwo zaś proponujecie – ja nie mówię tego 
imiennie do pana senatora Zientarskiego – aby przewod-
niczącym zgromadzenia wybierającego kandydatów był 
najmłodszy stażem sędzia trybunału. Proszę mi wytłu-
maczyć lub pomóc zrozumieć, skąd taki zapis.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Tego nie da się wy-
tłumaczyć.)

(Wesołość na sali)
(Głos z sali: Ty masz rację.)
(Rozmowy na sali)
Ale, Panowie Senatorowie, ja chciałbym skończyć.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Przepraszam najmoc-

niej, Panie Senatorze.)
Dlaczego państwo w tej materii zmieniacie zapisy?
I moje ostatnie pytanie. Nie rozumiem, dlaczego 

likwiduje się wszystkie wewnętrzne jednostki orga-
nizacyjne. Bo ja rozumiem to, co się dzieje do tego 
czasu, te igrzyska są dla mnie trochę zrozumiałe, ale 
nie rozumiem, dlaczego likwidujemy wszystkie we-
wnętrzne jednostki organizacyjne trybunału, na czele 
z bardzo ponoć dobrze – mówię „ponoć”, bo ja tam nie 
pracowałem – funkcjonującym biurem trybunału. Ta 
likwidacja przecież nie ma na celu poprawienia jako-
ści funkcjonowania trybunału, przyspieszenia proce-
dur. Skąd taki pomysł? Gdyby pan, Panie Senatorze 
Zientarski, jako wytrawny prawnik pomógł mi to 
zrozumieć, to bardzo proszę.

(Głos z sali: Mam pytanie…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Zwracam uwagę, że pan senator mocno przekro-

czył czas, ale byłem tolerancyjny.
(Senator Władysław Komarnicki: To przepraszam, 

Panie Marszałku, rzadko mi się to zdarza. I dziękuję.)
Pan senator Fedorowicz.

Senator Mieczysław Augustyn:

Ja chciałbym zadać pytanie panu senatorowi 
Seweryńskiemu, bo nie odpowiedział mi na pytanie, 
czy były znane opinie Sądu Najwyższego i Krajowej 
Rady Sądownictwa. Nie odpowiedział pan jako prze-
wodniczący, czy byli zapraszani przedstawiciele tych 
instytucji i czy nadeszły od nich odpowiedzi, a także 
czy ktokolwiek z gości był i mógł zabrać głos w spra-
wie tej ustawy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo dziękuję.
Ja mam pytanie do pana posła sprawozdawcy 

wniosku mniejszości…
(Senator Kazimierz Kleina: Senatora.)
Senatora, tak.
Chciałabym zapytać, Panie Senatorze – i proszę 

w razie czego mnie poprawić – czy komisja wczoraj 
obradowała bez obecności wnioskodawcy. Czy do-
kumenty zostały dostarczone na posiedzenie komisji 
tuż przed tym posiedzeniem? I czy nie było opinii 
legislatora? Czy tak jest? Chciałabym poprosić o od-
powiedź na to pytanie. I chciałabym zapytać, ile razy 
do tej pory w pana praktyce senackiej zdarzył się 
panu tego typu sposób procedowania na posiedzeniu 
komisji. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
W związku z tym, że sprawozdawca, pan prof. 

Seweryński, jak by to powiedzieć, dał nam delegację, 
żebyśmy sami sobie poczytali…

(Wesołość na sali)
…a ja nie jestem prawnikiem z wykształcenia, 

w tej sytuacji zwrócę się do pana sprawozdawcy 
mniejszości, by pomógł mi rozwiać pewne wątpli-
wości, którymi chciałbym się podzielić.

W art. 6 ust. 1 projektu znajduje się postanowienie, 
że zgromadzenie ogólne tworzą urzędujący sędziowie 
trybunału. I to jest dla mnie jasne. Powstaje jednak 
pytanie, Panie Senatorze, co znaczy stwierdzenie 
„urzędujący sędziowie”. Bo ja rozumiem to tak: 
czyżby posłowie Prawa i Sprawiedliwości w koń-
cu przyznali, że panowie Roman Hauser, Krzysztof 
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Senator Piotr Florek:

Ja zadałem pytanie panom senatorom 
Zientarskiemu i Seweryńskiemu. Pan Seweryński mi 
odpowiedział na to pytanie, ale pan senator Zientarski 
nie odpowiedział. Ja bym jednak chciał zrezygno-
wać z tego pytania po wypowiedzi pana senatora 
Seweryńskiego, że możecie państwo powiedzieć tylko 
o tym, co było na posiedzeniu komisji. Mnie chodziło 
o wyjaśnienie niezgodności art. 11 ust. 2 z art. 194 
ust. 2 konstytucji. Ja rezygnuję z tego pytania i będę 
chciał zapytać o to inicjatorów tej ustawy czy ewen-
tualnie przedstawiciela ministra. Ich będę chciał zapy-
tać, poprosić, żeby mi to wyjaśnili. Jak rozumiem, to 
nie było przedmiotem obrad komisji, tak że rezygnuję 
z tego pytania. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Jako pierwszy odpowie pan profesor Seweryński.

Senator Michał Seweryński:
Były 2 pytania konkretne. Kto był zaproszony? 

Zaproszony był poseł sprawozdawca – nie był obec-
ny – i zaproszony był przedstawiciel ministerstwa, 
minister sprawiedliwości, ale też nie był obecny. 
Autorzy opinii Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu 
Najwyższego, Krajowej Rady Radców Prawnych nie 
byli zapraszani, bo nie ma takiego zwyczaju. Oni 
nadesłali opinie. Opinie były i każdy mógł się z nimi 
zapoznać, tak jak z całym tekstem ustawy. Opinie 
tych 3 organów, które wymieniłem, rzeczywiście były 
krytyczne. Pan senator Zientarski już o tym mówił. 
Nie powiedział tylko, że na etapie sejmowego po-
stępowania były także opinie 3 ekspertów. Dosyć 
dokładnie przejrzałem te opinie, a co najważniejsze, 
konkluzje, jakie te 3 opinie zawierają, i zauważyłem, 
że z wyjątkiem może jednego sformułowania pośred-
nio odnoszącego się do konstytucji żadna z nich nie 
stawia zarzutu niekonstytucyjności tego projektu 
ustawy.

Pan senator Rulewski, który mógł się zapoznać 
z uwagami Biura Legislacyjnego… Nawiasem mó-
wiąc, dla mnie te uwagi merytorycznie nie różnią się 
niczym od opinii. One mają tytuł inny niż opinia, ty-
tuł skromniejszy, ale wewnątrz jest to samo, co w każ-
dej opinii, a mianowicie analiza ustawy i propozycje 
poprawek, dwadzieścia kilka. Pan senator Rulewski 
mnie zakłopotał. Ja mogę oczywiście przytoczyć 
państwu, opowiedzieć, co tam jest w tych propozy-
cjach poprawek, ale ponieważ to są propozycje bardzo 
szczegółowe i w ogromnej większości redakcyjno-
-legislacyjne, to są redakcyjne poprawki… Gdybym 
ja przeczytał same te zaproponowane poprawki, zdał 

Senator Jerzy Fedorowicz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
(Senator Piotr Zientarski: To już za dużo pytań.)
To było pytanie…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Nie, to dopiero 

trzecie.)
(Senator Piotr Zientarski: Czwarte.)
…do senatora sprawozdawcy, pana senatora 

Seweryńskiego, ale ponieważ znam odpowiedź, więc 
poproszę o tę odpowiedź pana senatora Zientarskiego, 
który jest wieloletnim senatorem, parlamentarzystą 
i człowiekiem prawa. Jak to jest, jak to w ogóle jest moż-
liwe, żeby na sali obrad obserwowanej przez Polaków, 
jeżeli chcą sobie włączyć internet, omawiana była, wpro-
wadzana była ustawa, która otrzymała miażdżące opinie 
ze strony najwyższych organów sądowniczych i praw-
nych polskiego państwa? Jak to jest możliwe?!

(Stanisław Gogacz: Ale ekspresja.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Panie Senatorze, proszę nie podnosić głosu.
(Senator Jerzy Fedorowicz: To nie ja, to moje 

emocje.)
(Senator Robert Mamątow: A to nie to samo?)
Rozumiem. To proszę pana emocje, żeby nie pod-

nosiły głosu.
(Wesołość na sali)
Pan senator Rulewski.
(Głos z sali: Całkiem spokojny człowiek.)

Senator Jan Rulewski:
Ja? Tak.
Panie Marszałku, mam pewien problem, ponie-

waż pan przewodniczący komisji i sprawozdawca 
zarazem odmawia zapoznania Wysokiej Izby, w tym 
mnie, ze sprawami, które podczas posiedzenia zosta-
ły przerwane… Państwo przewodniczący przerwali 
relacjonowanie uwag ze strony działu legislacyjnego. 
Mam pytanie, czy profesor Seweryński jednak zmieni 
swoje zdanie i przedstawi nam choćby główny wektor 
uwag działu legislacyjnego.

Zaś do pana senatora sprawozdawcy wniosku 
mniejszości mam pytanie ściśle merytoryczne. Czy 
wobec niedawno zaistniałej sytuacji, a mianowicie 
zarazy, która zapanowała wśród 3 sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego… Czy ustawa przewiduje funkcjo-
nowanie trybunału, w tym wybór przewodniczącego, 
w przypadku wystąpienia jeszcze większej zarazy? 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
I jako ostatni w tej turze pan senator Florek.
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(senator M. Seweryński) No to już słyszeliśmy. Dlatego teraz ja już tak 
króciutko. Tak że opinia była i ona jest. Była w for-
mie pisemnej przedstawiona na posiedzeniu Komisji 
Ustawodawczej i każdy mógł z tą opinią się zapoznać. 
Ale prawda jest taka, że właśnie dopiero przez tę go-
dzinę między zakończeniem obrad a rozpoczęciem 
merytorycznych… po zgłoszeniu naszego wniosku, 
był czas na przeczytanie ustawy i wstępne zapozna-
nie się z tą opinią. Bo trudno mówić, że czas, kiedy 
obradował Senat i kiedy rzeczywiście były omawiane 
bardzo ważne kwestie, był czasem na przygotowanie 
się. Idea regulaminu jest zupełnie inna.

Jeśli chodzi o odpowiedzi na pytania pana sena-
tora…

(Senator Kazimierz Kleina: Komarnickiego.)
…Władysława Komarnickiego… Panie 

Senatorze, w jednej z opinii zwrócono na to uwagę, 
że konstytucja nie przewiduje – to jest też kolejny, 
jeden z zarzutów niekonstytucyjności – 2 kategorii 
sędziów: sędziów urzędujących i sędziów nieurzę-
dujących. Konstytucja mówi o sędziach wybranych 
przez Sejm, którzy stają się sędziami wybranymi 
przez Sejm. I koniec. A ich kadencja rozpoczyna się 
od momentu… Zresztą tak byli wybrani ci pierwsi 
trzej sędziowie wcześniej, z poprzedniej kadencji, 
a ci kolejni zostali wybrani bez ustalenia począt-
ku ich kadencji. Sejm nawet nie mógł, nie potrafił 
tego ustalić, no bo były zajęte miejsca. Nawet Sejm 
doszedł do wniosku, że rzeczywiście to są sędzio-
wie, ale ich kadencja po prostu się nie rozpoczęła. 
W związku z tym przyjmuje się konstrukcję, wy-
myśla się, że kadencja będzie trwała od momentu 
zaprzysiężenia przez prezydenta. No, oczywiście 
zupełnie wbrew konstytucji. Wprowadza się – o tym 
była mowa wcześniej, ale przypomnę – prerogaty-
wę prezydenta do de facto uniemożliwienia sędzie-
mu sprawowania mandatu sędziowskiego. Takiej 
prerogatywy prezydent nie ma, żeby odmówić czy 
wstrzymać wybór sędziego poprzez nieodebranie 
przyrzeczenia. Na mocy konstytucji prezydent nie 
ma takiej prerogatywy. I o tym trybunał również 
mówił.

Tu były pytania, czy trybunał już ocenił tę usta-
wę. Trybunał, Panie Senatorze, ocenia ustawy raczej 
po ich uchwaleniu, a nie przed. W związku z tym 
oczywiście, że nie mógł jej ocenić. Trybunał wydaje 
wyrok, trybunał stwierdza niekonstytucyjność i wła-
ściwie eliminuje przepis z porządku prawnego w spo-
sób automatyczny, ostateczny. Każdy organ, każdy 
senator, powiedziałbym, że każdy obywatel ma prawo 
oceniać ustawę, w szczególności konstytucjonaliści 
oraz osoby, które cieszą się najwyższym autorytetem 
prawniczym, czyli Krajowa Rada Sądownictwa i Sąd 
Najwyższy. One wskazują na niekonstytucyjność. 
Oczywiście, że skutku nie ma, bo skutek następuje 
w związku z orzeczeniem…

sprawozdanie, jakie to były 23 propozycje, toby pań-
stwo pewnie mieli trudność ze zrozumieniem, więc 
musiałbym przeczytać wszystko od początku do koń-
ca, cały ten dokument. Jeżeli pan marszałek mnie do 
tego upoważni, to ja zacznę go czytać, proszę bardzo.

(Senator Mieczysław Augustyn: Prosimy.)
(Senator Janina Sagatowska: Nie ma sensu, o to 

chodzi.)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Chyba nie ma sen-

su, Panie Profesorze.)
Ja poproszę pana marszałka, bo to nie jest…
(Senator Janina Sagatowska: Nie ma takiego obo-

wiązku.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Nie widzę sensu, 

Panie Profesorze.)
Mnie też się tak wydaje. To równie dobrze mógł-

bym przeczytać państwu całą ustawę, bo może nie 
wszyscy ją czytali. Ale jeżeli pan marszałek uzna, 
że to jest mój obowiązek, to ja przeczytam, bo mam 
tutaj tekst.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Nie ma takiej potrzeby. Dziękuję bardzo, Panie 
Profesorze.

Pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:

Na pytanie pani senator Zdrojewskiej odpowiedź 
już padła. Pani Senator, istotnie nie było nikogo 
z tych dwóch podstawowych organów, które zo-
stały zaproszone. Badaliśmy tę sprawę, pytaliśmy 
w trakcie posiedzenia komisji, kto był zaproszony. 
Był zaproszony pan poseł Piotrowicz i był zaproszo-
ny minister sprawiedliwości. Nie pojawił się nikt, 
nawet żaden z podsekretarzy stanu. Jest to komplet-
ne lekceważenie Senatu dzisiaj w dalszym ciągu… 
Tak to odbieram. Nie przypominam sobie, jako dłu-
goletni, przez 7 lat, szef Komisji Ustawodawczej, 
żeby takie sytuacje zdarzały się wcześniej. To są 
w moim przekonaniu sytuacje bez precedensu. Była 
pani senator… Przygotowana… Podziwiam nasze 
Biuro Legislacyjne, fachowość i pracowitość Biura 
Legislacyjnego i chylę czoło… (oklaski) …chylę czo-
ło. Biuro było przygotowane. Ne wiem, jakim cudem, 
ale już było przygotowane. Pani mecenas rozpoczęła, 
tak jak już mówiłem, referowanie swoich uwag, ale 
skończyła na uwadze pierwszej. Ja zgłosiłem wniosek, 
ażeby od razu ewentualnie można było podtrzymać 
poprawkę i głosować. I były wnioski dalej idące…

(Senator Kazimierz Wiatr: To już słyszeliśmy.)
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(senator P. Zientarski) (Senator Kazimierz Wiatr: Panie Senatorze, były 
głosowania i była tu taka choroba, że się nie udało…)

Jaka choroba?
(Senator Kazimierz Wiatr: Taka, że się nie gło-

sowało.)
Czy ktoś tu się zasłaniał chorobą i zwolnieniem 

lekarskim, Panie Senatorze? Nie słyszałem o tym.
(Głos z sali: To jakaś dziwna amnezja.)
Nie, nie. Nikt nie zasłaniał się chorobą.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Sędziowie są nieska-

zitelni w swojej…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę o spokój.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja chciałbym tylko 

przypomnieć…)
Proszę o spokój, Panie Senatorze. Nie udzieliłem 

panu głosu.
(Senator Piotr Zientarski: Ja bym prosił o przy-

pomnienie pytania, bo jeśli nie odpowiedziałem…)
Pan senator prosi o przypomnienie pytania.
Proszę.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Oczywiście przepraszam, Panie Marszałku.
Proszę o odpowiedź: tak lub nie. Pytanie było bar-

dzo proste. Czy kiedykolwiek w pańskiej karierze po-
lityka i prawnika zdarzyło się, żeby tak zaopiniowana 
ustawa dotycząca najwyższego organu prawniczego 
w Polsce, czyli Trybunału Konstytucyjnego...

(Senator Janina Sagatowska: Pan senator odpo-
wiadał na to pytanie.)

…pojawiła się na sali Senatu? To nie jest sprawa 
dotycząca kawałków ustawy i papieru, tylko infor-
macji dla opinii publicznej. Czy w ogóle możemy 
w ten sposób pracować? Czy to jest odpowiedzialne?

Senator Piotr Zientarski:
Mówiłem o tym nie tylko przy tej ustawie.
(Senator Janina Sagatowska: Chwilę temu pan 

senator odpowiedział. Trzeba słuchać. Pan senator 
o tym mówił.)

Opinia Sądu Najwyższego, Krajowej Rady 
Sądownictwa mówi o tym, żeby opierać się nie tyl-
ko na opiniach zespołu ekspertów powołanego przez 
marszałka Kuchcińskiego, ale również na innych pu-
blikacjach naukowych. To jest w opinii.

Moja konkluzja jest taka – już dawno o tym mó-
wiłem – że jest to totalne ignorowanie autorytetów 
prawniczych. Po prostu.

(Senator Jerzy Fedorowicz: To jest zwykłe lek-
ceważenie.)

Oczywiście, to jest lekceważenie.

(Senator Jerzy Czerwiński: To po co…)
Od dawna, od wielu, wielu lat mówi się o tym, 

że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są prze-
widywalne, ponieważ istnieje pewnego rodzaju 
linia orzecznicza. Ta linia orzecznicza trybunału 
już wcześniej, w niektórych kwestiach była przed-
stawiana. I ona jest jasna, ona jest przewidywalna. 
To jest zaleta trybunału, że pewne orzeczenia są 
przewidywalne.

Pytanie pana senatora Komarnickiego dotyczące 
art. 11. Istotnie… W jednej z tych opinii prawniczych 
zwrócono uwagę na to, że te kwalifikacje mogą się po-
wielać albo… One są, o czym ja mówiłem wcześniej, 
po prostu niesprawiedliwe w stosunku do określonych 
kategorii osób, np. naukowców. Jest tu podkreślana 
ta dyskryminacja.

Obradom zgromadzenia przewodniczy najmłod-
szy stażem sędzia trybunału. O tym była tu mowa. 
To nie jest kwestia interpretacji, tak jak tutaj była 
mowa wcześniej, bo to nie wymaga wykładni. To 
jest jednoznaczne, ta wykładnia językowa jest jedno-
znaczna – tu nie ma możliwości zastosowania innej 
wykładni. Sprawa jest jasna, taka jest po prostu kon-
cepcja. Koncepcja oczywiście irracjonalna, tak jak 
tutaj wspomniał pan senator Fedorowicz, właściwie 
niczym niewytłumaczalna. Te opinie mówią o braku 
racjonalności w wielu przypadkach, bardzo delikatnie 
mówiąc. To jest klasyczny przykład tego ewidentnego 
braku racjonalności.

Ingerencja w biuro trybunału, które działa… To 
też zostało zauważone w tych opiniach. Takiej inge-
rencji nie ma w żadnej ustawie o żadnym sądzie. Sąd 
Najwyższy mówi, że kompletnym nieporozumieniem 
jest powoływanie się przez wnioskodawcę w uzasad-
nieniu na analogię, na to, że w Sądzie Najwyższym… 
To zupełnie nie przystaje i jest kompletnym niepo-
rozumieniem. Wydaje mi się, że to tyle, jeśli chodzi 
o odpowiedzi na pytania.

(Senator Jan Rulewski: A moje pytanie?)
Aha, było jeszcze pytanie dotyczące chorób.
(Senator Jan Rulewski: Jeszcze moje pytanie.)
No właśnie. Ustawodawca wcześniej… Jest to pod-

kreślane. Przez 20 lat zawsze było to 9 osób. Było 
to kworum zgromadzenia ogólnego, bo sędziowie 
mogą zachorować. Tutaj sytuacja jest szczególna. 
Kiedy przewiduje się obstrukcję, to akurat 3 sędzio-
wie nagle chorują. Opinia publiczna jednoznacznie 
ocenia sprawę tych chorób. Ja nie będę się tu dalej… 
Przypadek polegający na tym, że wirus dotyka akurat 
tych sędziów w sądzie konstytucyjnym… To jest po 
prostu kpienie sobie z urzędu. Tak to odbieram. Proszę 
państwa, wielu z nas… Ja również wielokrotnie byłem 
chory. My w takich sytuacjach przychodziliśmy na 
posiedzenia, czasem z grypą…
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(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale zaraz…)
Ale niech pan nie przeszkadza, chociaż tyle kul-

tury miejmy. Niech pan nie przeszkadza.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie przeszkadzam. Ja 

nie przeszkadzam.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój. 

Proszę o umożliwienie panu senatorowi zadania py-
tania. Bardzo proszę, Panie Senatorze.)

I zwykli Polacy właśnie obserwują ten żenujący 
spektakl, który i przed chwilą mieliśmy okazję zo-
baczyć. Rady zwykłych Polaków były proste. Żeby 
wreszcie rozwiązać problem trybunału, trzeba zasto-
sować prosty system turecki…

(Poruszenie na sali)
(Głosy z sali: Ooo!)
…i dać tym wszystkim, którzy…
(Senator Mieczysław Augustyn: Wreszcie!)
(Oklaski)
…na taką nagrodę zasługują… Wtedy bardzo 

szybko można go rozwiązać.
(Senator Mieczysław Augustyn: Wreszcie ktoś to 

powiedział.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Słuchajcie, niech to 

się zapisze w protokole.)
I mam pytanie, bo Polacy również tej odpowiedzi 

oczekują, do pana profesora Seweryńskiego, który jest 
niekwestionowanym autorytetem. Pana zdaniem… 
Jeżeli pan może powiedzieć, to taka moja serdeczna 
prośba: niech pan powie, jakie są pana prognozy, kie-
dy ten spór wreszcie się zakończy? Dziękuję.

(Senator Piotr Zientarski: To nie jest spór.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Bardzo proszę, najpierw pan profesor Seweryński…
(Senator Mieczysław Augustyn: Ja się zgłaszałem, 

Panie Marszałku.)
A, dobrze, przepraszam, jeszcze pan senator 

Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Ponieważ nie mieliśmy żadnej możliwości zapo-

znać się ze zgłoszonymi na posiedzeniu poprawka-
mi, proszę jednak pana senatora przewodniczącego 
Seweryńskiego, żeby je przedstawił, tak żebyśmy 
mogli się przygotować do dyskusji.

(Senator Janina Sagatowska: To już było.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator już odpowiadał na to pytanie.
Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia?
(Senator Mieczysław Augustyn: Pan senator wy-

rażał gotowość ich przeczytania, więc ja o to proszę.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Rozpoczynamy kolejną rundę pytań.
Czy są jakieś zgłoszenia? Tak.
Bardzo proszę, pan senator Mamątow.

Senator Robert Mamątow:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Chciałbym spytać o coś pana senatora 

Zientarskiego. W poprzedniej kadencji był pan szefem 
Komisji Ustawodawczej. Podejrzewam, że bardzo do-
brze zna pan regulamin. Niech pan mi powie, czy ma 
pan zastrzeżenia do przebiegu ostatniego posiedzenia 
komisji, na którym był omawiany punkt, który teraz 
omawiamy? Czy ma pan regulaminowe zastrzeżenia 
do przebiegu tego posiedzenia komisji?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę, Pani Senator.
(Senator Piotr Zientarski: Już?)
Nie, nie. Jest cała runda pytań.
(Senator Piotr Zientarski: Aha, przepraszam.)
Senatorowie PiS chcą przedłużyć…
Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator Bogusława Orzechowska:
Pytania do pana senatora Zientarskiego. Czy na 

posiedzeniu komisji była omawiana prawidłowość 
wyboru 3 wcześniej wybranych sędziów i nieprawi-
dłowość wyboru 3 następnych? To pierwsze pytanie.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Na posiedzeniu komi-
sji nie było wnioskodawcy.)

Drugie pytanie. Czy Trybunał Konstytucyjny wy-
daje, tak jak pan powiedział, wyroki, czy orzeczenia?

I trzecie pytanie. Czy obydwaj panowie byli na 
tym samym posiedzeniu komisji?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę, pan senator Łyczak.

Senator Józef Łyczak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Tak jak zaznaczył pan senator Fedorowicz, kto 

z Polaków chce, ten śledzi nasze obrady. I większość 
śledzi i obserwuje ten spektakl, ohydny spektakl, tę 
żenadę.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Jaką żenadę?)
I my w zasadzie w tej sali dyskutujemy, debatuje-

my w oderwaniu od zwykłego narodu polskiego. Ja 
3 dni temu miałem spotkanie…
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(wicemarszałek A. Bielan) Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam pytanie do przedstawiciela mniejszości. 

Ciągle tutaj padają sugestie, przynajmniej ja to tak 
odczuwam, że posiedzenie komisji, które pan także 
relacjonuje, miało jakieś wady formalne. Proszę wo-
bec tego przedstawić w sposób konkretny, skuteczny 
i formalny…

(Senator Piotr Zientarski: Już powiedziałem.)
(Senator Janina Sagatowska: Już mówił?)
Nie, chciałbym to usłyszeć jeszcze raz. Czy były 

jakieś naruszenia Regulaminu Senatu? Chodzi mi 
o przytoczenie konkretnego punktu, który został 
naruszony, i fakt, który to naruszenie uprawdopo-
dabnia. Jeśli tak, to proszę to przedstawić, a jeśli 
nie, to proszę nie sugerować tutaj, że coś było nie 
tak, bo państwo mieliście inne zdanie na ten te-
mat. Każdy może mieć zdanie, jakie chce. Chodzi 
o formalne stwierdzenie, czy pan uważa, że takie 
naruszenia były.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale tego nie było 

na posiedzeniu komisji.)
To nie było pytanie.
Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:

To jeżeli można zadawać tego typu pytania, to ja 
chciałabym zapytać o to, jak możliwe jest…

(Senator Robert Mamątow: Nie musi pan odpo-
wiadać na to pytanie.)

Do pana senatora Zientarskiego. Jak możliwe 
jest tego typu procedowanie w przypadku różnych 
najważniejszych ustaw, w tym ustawy dotyczącej 
Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli za każdym razem 
– prawie, o ile dobrze pamiętam tych sześć… mamy 
już chyba siódmą ustawę – traktujemy przypadek 
wejścia tego do Senatu w trybie nagłym jako wyjąt-
kowy? Ja wiem, że regulamin przewiduje coś takiego 
jak wprowadzenie czegoś w trybie wyjątkowym, ale 
nie może być tak, że wyjątek jest regułą. Chciałabym 
poprosić pana senatora Zientarskiego o odniesienie się 
do tego, jako posłanka po raz pierwszy zasiadająca 
w…

(Senator Piotr Zientarski: Senator.)
Przepraszam… Po raz pierwszy zasiadam 

w Senacie i chciałabym pana jako doświadczonego 
senatora zapytać o to, czy może być zasadą i regułą 
wyjątek od reguły. Dziękuję bardzo.

Pan senator zadał mu pytanie, czy jest sens, i on 
uznał, że nie ma sensu.

Bardzo proszę, Panie Profesorze.

Senator Michał Seweryński:

Właściwie jedno pytanie było do mnie skierowane 
– pana senatora Łyczaka. Muszę pana rozczarować, 
Panie Senatorze. Ja prognozy słabo redaguję i słabo 
mi się udają, więc nigdy nie ryzykuję. Robię na pry-
watny użytek, i to po cichu.

(Wesołość na sali) (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Zientarski. Bardzo proszę.

Senator Piotr Zientarski:

Odpowiadając na pytanie pana senatora 
Mamątowa, powiem, że ja już mówiłem, że pytaliśmy, 
czy byli zaproszeni ci goście podstawowi, z którymi 
można było rozmawiać merytorycznie, czyli wnio-
skodawcy i ministerstwo. I nie było ich. Można by się 
zastanawiać nad tym, i taki wniosek też składaliśmy, 
czy w ogóle w tej sytuacji prowadzić posiedzenie. 
W tym sensie można by się zastanawiać, czy jest to 
regulaminowe, no bo skoro nie ma przedstawicieli 
wnioskodawcy na posiedzeniu komisji, nikogo, to czy 
można prowadzić posiedzenie. Można mieć poważne 
wątpliwości regulaminowe co do tego. Ale co do dal-
szego trybu pracy absolutnie zastrzeżeń nie miałem, 
bo wnioski formalne zostały złożone, trzeba było je 
przegłosować i to jest jasne.

(Senator Robert Mamątow: To chciałem usłyszeć.)
Odpowiadając pani senator Orzechowskiej, po-

wiem, że te kwestie nie były w ogóle przedmiotem 
posiedzenia komisji. Ale odpowiem pani na pytanie, 
co to jest orzeczenie. Orzeczenia to są… Wyroki i po-
stanowienia są orzeczeniami. A więc sąd konstytu-
cyjny wydaje wyroki i wydaje postanowienia, czyli 
wydaje orzeczenia.

(Senator Bogusława Orzechowska: Jeszcze jedno 
pytanie.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
(Senator Piotr Zientarski: Nie było mowy na ten 

temat.)
Pan senator Czerwiński.
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wiciela rządu na posiedzeniu komisji. Był zresztą 
taki wniosek czy, powiedzmy, opinia dotycząca także 
posiedzenia Senatu. Otóż immanentną cechą prawa 
jest jednak pewna logika. Ja rozumiem, że logika 
nakazuje obecność przedstawiciela rządu w związku 
z tym, że ustawa najczęściej dotyczy przedmiotu za-
interesowania tego rządu, konkretnego resortu bądź 
rządu jako takiego. Ale…

(Rozmowy na sali)
Przepraszam bardzo, jednak Trybunał 

Konstytucyjny jest…
(Wesołość na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój!)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój!)
Dlatego pytam pana sprawozdawcę, proszę, żeby 

to krótko wyjaśnił. Pan marszałek też zwraca uwagę, 
że już jest późno.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Jestem przekonany, że krótko nie będzie.
(Senator Leszek Czarnobaj: Wyjaśnisz w prze-

rwie.)
Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator Bogusława Orzechowska:
Ja bardzo krótko, ale na trzecie moje pytanie pan 

senator Zientarski nie odpowiedział. Ja pytałam, czy 
panowie byli na posiedzeniu tej samej komisji. Bo 
pan prof. Seweryński mówił bardzo krótko, a pan 
mówi bardzo długo. Ja rozumiem, że wszystko, co 
pan mówił, było tematem posiedzenia komisji. Tak?

(Senator Piotr Zientarski: Ja uzasadniam, dlacze-
go jesteśmy za odrzuceniem…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
(Głos z sali: Koniec, koniec.)
Ja już dawno bym zakończył, Pani Senator, ale 

nasi senatorowie zadają pytania.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
(Głos z sali: Obudzili się.)
(Głos z sali: Niepotrzebnie.)

Senator Piotr Zientarski:
A więc odpowiadam na pytanie pana senato-

ra Wiatra. Wynika to z wielu opinii, m.in. właśnie 
Krajowej Rady Sądownictwa, która stoi na stra-
ży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. 
Niewątpliwie orzeczenia trybunału są integralną czę-

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
(Głos z sali: Nie.)
Nie widzę.
Bardzo proszę. Chyba do pana prof. Seweryńskiego 

nie było pytań. To pan senator Zientarski, proszę.
(Senator Mieczysław Augustyn: Pan profesor nie 

odpowiedział na moje pytanie.)

Senator Piotr Zientarski:
Ja powtarzam, że jest uświęcony uzus w naszej 

Izbie, iż zawsze na posiedzeniu komisji jest przed-
stawiciel wnioskodawców, a jak nie ma… Z reguły 
jest i przedstawiciel wnioskodawców, i minister. Jeśli 
nie ma przedstawiciela wnioskodawców, to zawsze 
jest minister. Można prześledzić całą historię prac 
naszych komisji. A tu sytuacja jest taka, że, jak sobie 
przypominamy, jeszcze na początku, w zeszłym roku, 
byli przedstawiciele, ale od pewnego czasu uważają, 
że nie ma potrzeby, ignorują po prostu…

(Senator Mieczysław Augustyn: Wstyd się przy-
znać.)

…ignorują Senat, i tak to oceniamy. Oczywiście 
– odpowiadam na pytanie pani senator Zdrojewskiej 
– to jest w ogóle sytuacja bez precedensu, dlatego że 
tworzenie jednej ustawy w 6 czy 7 częściach…

(Senator Bogdan Borusewicz: Jest 8, 8.)
I jeszcze w tej ustawie, o czym mówiłem, pisze 

się w odpowiednim przepisie, że nie wiadomo kiedy 
ona wejdzie, i uzależnia się to od następnej ustawy…

(Senator Mieczysław Augustyn: …której jeszcze 
nie ma.)

…i pewne normy nie tylko są niekonstrukcyjne, 
ale zatracają charakter norm prawnych, ponieważ 
tracą swoją cechę abstrakcyjności, to jest sytuacja 
naprawdę bez precedensu, kompletnie.

(Senator Kazimierz Wiatr: Panie Marszałku…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Naprawdę? Nie, bo myślałem, że skończymy do 

piątku… Dobrze.
Pan prof. Wiatr. Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Wiatr:
Wydaje mi się, że pytanie jest ważne, ponieważ 

powtarzane w kółko pewne tezy w mojej opinii mają 
znamiona nielogiczności, co postaram się krótko sfor-
mułować w pytaniu do pana sprawozdawcy mniej-
szości.

Otóż pan senator wielokrotnie w swoim sprawoz-
daniu podnosił okoliczność nieobecności przedsta-
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(senator P. Zientarski) Ale jeszcze go nie zakończyłem.
(Senator Bogdan Klich: Jasne.)
To rozumiem, że…
(Senator Bogdan Klich: Jasne. Ja mam pytanie do 

przedstawiciela…)
…kończymy pytania.
(Senator Mieczysław Augustyn: Zakończymy.)
Informacja: projekt tej ustawy został wniesiony 

przez posłów.
(Rozmowy na sali)
Nie ma przedstawiciela rządu, więc…
(Senator Bogdan Klich: A ja mam pytanie.)
…nie…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja mam 10 pytań do 

przedstawiciela rządu.)
Rozumiem, ale przedstawiciela rządu nie ma. To 

nie jest projekt rządowy. Rząd nie zajął w tej spra-
wie…

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: …ale musimy zadać.)
…stanowiska.
(Senator Bogdan Klich: Panie Marszałku…)
Proszę bardzo, Panie Przewodniczący.

Senator Bogdan Klich:

Panie Marszałku, ja chcę zadać pytanie. Skoro nie 
ma przedstawiciela rządu, będę oczekiwał udzielenia 
odpowiedzi na to pytanie na piśmie.

Mam pytanie do przedstawiciela rządu. 
Mianowicie, jest przynajmniej jedna niekonstytu-
cyjna, w oczywisty sposób niekonstytucyjna cecha tej 
ustawy. Ta ustawa jest jedną z 3 ustaw pakietowych, 
podczas gdy konstytucja w art. 197, jak czytam, mówi 
o ustawie, a nie o ustawach regulujących tryb postępo-
wania oraz organizację Trybunału Konstytucyjnego. 
Jeżeli tak jest, to już dzisiaj wiadomo, że jest to ustawa 
niekonstytucyjna. 

I mam pytanie do pana ministra sprawiedliwości 
albo któregoś z jego zastępców. Jaka jest odpowiedź 
rządu na takie pytanie? Jaki jest stosunek rządu do 
wątpliwości konstytucyjnych, które się tu nasuwają? 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan marszałek Borusewicz.
Panie Marszałku, bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Ja rozumiem, że odpowiedzi nie będzie, bo nadal 

nie ma przedstawiciela rządu. Rozglądam się i widzę, 
że nadal nie ma przedstawiciela rządu. To jest oczy-
wiście lekceważenie Senatu. 

ścią systemu prawnego, czyli orzecznictwa sądów, 
sądów powszechnych również, bo dualizm prawny, 
o którym wiele słyszeliśmy, dotyczący obowiązywa-
nia orzeczeń trybunału – już nie mówię o pytaniach 
prawnych sądów powszechnych do trybunału – wpły-
wa na orzecznictwo sądów, i Sądu Najwyższego, i są-
dów powszechnych. W związku z tym jednolitość 
orzecznictwa i dbałość o poziom orzecznictwa to nie 
jest kwestia tylko Sądu Najwyższego, ale również 
Ministerstwa Sprawiedliwości. Wcześniej oczywi-
ście zawsze minister sprawiedliwości uczestniczył… 
Tym bardziej że opinia Krajowej Rady Sądownictwa, 
przypominam, jest również opinią… To znaczy, 
w składzie Krajowej Rady Sądownictwa jest również 
minister sprawiedliwości. Minister sprawiedliwości 
– z tego, co ja wiem – oczywiście nie miał takiego 
samego zdania jak większość, podejrzewam. To tym 
bardziej powinien zaakceptować swoje stanowisko 
i wykazać… Dlatego że uzasadnienia, na które się 
powołują wnioskodawcy, często właśnie dotyczące 
organizacji sądów, Sądu Najwyższego, sądu admini-
stracyjnego, nie przystają do rzeczywistości.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
(Senator Bogdan Klich: To może ja zadam.)
Pan przewodniczący Klich. Proszę bardzo.

Senator Bogdan Klich:

Tyle że ja po tym, co wszyscy usłyszeliśmy od 
pana senatora Zientarskiego, podzielam jego opinię 
– żeby była pełna jasność – że w tej chwili sytuacja 
jest absolutnie bezprecedensowa.

Ja mam pytanie nie do posła sprawozdawcy… nie 
do senatora sprawozdawcy, nie do senatora sprawoz-
dawcy mniejszości, tylko ja mam pytanie do przed-
stawiciela rządu.

I bardzo proszę, Panie Marszałku, o wyegzekwo-
wanie od przedstawiciela rządu odpowiedzi na to 
pytanie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Panie Przewodniczący, chwileczkę. Ale teraz je-

steśmy w punkcie: pytania do sprawozdawców.
(Rozmowy na sali)
Jeżeli pan pozwoli, to ja go najpierw zakończę 

i przejdziemy do kolejnego punktu.
(Senator Bogdan Klich: Jeżeli jest zakończony, to 

ja mam pytanie do przedstawiciela rządu.)
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(senator B. Borusewicz) i proszę o jego przegłosowanie. Jest to wniosek doty-
czący zmiany sposobu prowadzenia obrad.

(Senator Marek Martynowski: To nie jest wniosek 
formalny.)

(Senator Mieczysław Augustyn: Zmiana sposobu 
prowadzenia…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Panie Marszałku, pan przewodniczący 

Martynowski zwrócił uwagę na bardzo ważną kwe-
stię. Proszę o przeformułowanie pańskiego wniosku, 
tak żeby mieścił się on w katalogu wniosków zawar-
tym w art. 48 pkt 2.

Senator Bogdan Borusewicz:
Czyli zgłaszam wniosek o zmianę prowadzenia 

obrad. Chodzi o to, abyśmy mogli przegłosować spra-
wę kontynuowania obrad po przybyciu przedstawi-
ciela rządu.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dokładnie taki był wniosek pana przewodniczą-

cego Klicha. Jeszcze raz poddam go pod głosowanie 
niezwłocznie po tym, jak na sali pojawi się kworum.

(Senator Janina Sagatowska: Pan mecenas ma…)
(Senator Piotr Florek: Art. 48 pkt 9…)
(Głos z sali: Pan mecenas…)
Już raz nad nim głosowaliśmy. Tak właśnie po-

wiedziałem.
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do głosu zapisał się pan senator 

Rybicki.
Panie Senatorze, bardzo proszę.

Senator Sławomir Rybicki:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Nieobecność przedstawiciela rządu, przedstawi-

ciela wnioskodawców na posiedzeniu komisji i na 
dzisiejszym posiedzeniu Senatu jest nie tylko prze-
jawem lekceważenia Wysokiej Izby, ale też wyrazem 
stosunku i rządu, i wnioskodawców do samej ustawy.

Po raz szósty, bodajże, debatujemy w Wysokie 
Izbie nad kolejnym projektem dotyczącym Trybunału 
Konstytucyjnego…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o ciszę.)
Formalnie ten tytuł ustawy brzmi „ustawa o or-

ganizacji i trybie postępowania przed Trybunałem 
Konstytucyjnym”. W istocie przepisy autorstwa 
Prawa i Sprawiedliwości mają zmniejszyć znacze-
nie trybunału. I bardziej adekwatną nazwą byłoby 
pewnie „kolejna ustawa, która rozmontowuje in-

Dlatego składam wniosek formalny o kontynu-
owanie obrad po przybyciu przedstawiciela rządu.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Panie Marszałku, ten wniosek został już złożony 

przez pana…
(Senator Bogdan Borusewicz: To nie jest wniosek 

o przerwę. To jest inny wniosek.)
To jest praktycznie taki sam wniosek.
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, Panie 

Marszałku.)
Dobrze.
Głosujmy.
Czy ktoś jest przeciw…
(Senator Marek Martynowski: Panie Marszałku, 

ja chciałbym…)
Bardzo proszę. Pan przewodniczący Martynowski.

Senator Marek Martynowski:

Panie Marszałku, czytam art. 48 naszego regula-
minu. „Do wniosków formalnych zalicza się wnio-
ski”… Jest tu 12 punktów i nie ma takiego wniosku, 
Panie Marszałku. Przez 8 lat powinien się pan do-
kładnie nauczyć, jakie są wnioski formalne.

(Senator Janina Sagatowska: O to chodzi…)

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, ja bardzo dokładnie słuchałem 
opinii prawnej, z której wynika, że można kontynu-
ować obrady, mimo że na sali nie będzie ani jednego 
senatora. Taki wniosek można wyprowadzić z tej 
opinii. Możecie kontynuować… Większość może 
kontynuować obrady w sytuacji, kiedy nie będzie 
ani jednego senatora. Taki absurdalny wniosek można 
wyprowadzić z tej opinii.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Ale w jaki sposób te 
obrady będą wtedy prowadzone, Panie Marszałku?)

(Wesołość na sali)
Będzie marszałek prowadzący.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Czyli jednak ktoś 

będzie, Panie Marszałku.)
(Senator Robert Gaweł: Pan marszałek też jest 

senatorem.)
(Senator Jacek Włosowicz: Zróbmy ćwiczenia.)
Nie ma przedstawiciela rządu. Nie można zada-

wać pytań przedstawicielowi rządu. Przewodniczący 
komisji i sprawozdawca nie odpowiada na żadne py-
tanie, zasłaniając się wynikami głosowania.

W związku z tym ponawiam wniosek o konty-
nuowanie obrad po przybyciu przedstawiciela rządu 
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(senator S. Rybicki) W tym przypadku też zachodzi oczywiste pytanie 
o niezawisłość przynajmniej jednego z przyszłych 
sędziów który, jak się okazuje, pracował dla polskiego 
wywiadu. Sama ta praca nie jest oczywiście niczym 
nagannym, to jest praca dla państwa polskiego, ale 
fakt zatajenia tego faktu czyni już z tej kandydatury 
kandydaturę kontrowersyjną. Ktoś, kto zataja ważne 
fakty z życiorysu, nie jest osobą do końca wiarygod-
ną. I czy osoba związana ze służbami, w języku po-
tocznym: szpieg – tak się mówi o takich osobach – jest 
i będzie w przyszłości zupełnie niezależna? No, oby.

(Senator Czesław Ryszka: Będzie pozew do sądu.)
Zupełnie niezrozumiały jest też zapis o tym, że 

najmłodszy sędzia spośród wybranych do trybunału 
– a przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość już wska-
zało osobę, która będzie spełniać kryteria wiekowe 
– będzie prowadzić zgromadzenie ogólne sędziów, 
wybierające nowego prezesa.

(Senator Czesław Ryszka: Co z tymi dziadkami…)
A przecież dobrym obyczajem, również tej Izby 

i w ogóle parlamentu, jest zasada, że do prowadzenia 
pierwszego posiedzenia Sejmu czy Senatu, który kon-
stytuuje Wysoką Izbę, wybiera senatora… Przyjęty 
dobry obyczaj jest taki, że wskazuje się osobę o naj-
wyższym stażu parlamentarnym czy też wieku. I to 
jest dobra zasada. Nie wiem, dlaczego jest łamana, i to 
w taki sposób, że można to potraktować jako zwykłą 
ustawkę, bo to się w ustawie dokładnie precyzuje.

(Głos z sali: A jak będą bliźniaki?)
I wreszcie…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
…przepisy, które rozwiązują z mocy ustawy – 

o tym też tu dzisiaj była mowa – biuro trybunału. 
Powołuje się w to miejsce 2 inne struktury admi-
nistracyjne. To też jest oczywista furtka do czystek 
w trybunale, w biurze trybunału i do zwolnień pra-
cowników o dużym dorobku prawniczym, doktorów 
prawa, habilitantów, oraz do zastąpienia ich, oczywi-
ście, nowymi, tym razem swoimi prawnikami. To zła 
praktyka, oczywiście. Jest to też demontaż instytucji, 
która budowana była konsekwentnie przez kolejne 
składy trybunału, przez kolejnych prezesów, przez 
ostatnie 25 lat. Instytucji, która dawała w zasadzie rę-
kojmię należytej, merytorycznej i z reguły apolitycz-
nej pracy trybunału. Obóz władzy tą ustawą i kolej-
ną, która już jest przygotowywana, mającą zawierać 
przepisy wprowadzające, dokonuje dzieła zniszczenia 
instytucji, która była jednym z filarów naszej młodej 
demokracji, co ważne, instytucji stojącej na straży nie 
tylko praworządności i konstytucyjności ustaw, ale 
też praw i wolności obywatelskich. Ta ustawa, nad 
którą dzisiaj pracujemy, ale też te wcześniejsze, jak 
inwigilacyjna, policyjna, o prokuraturze, o mediach 
narodowych, jak zawłaszczenie telewizji publicznej, 
mediów publicznych, demontaż służby cywilnej, 
a także te ustawy planowane, które pewnie będziemy 

stytucję stojącą na straży konstytucyjnej wartości, 
w tym praw i wolności obywatelskich”. Tę ustawę 
tak naprawdę większość parlamentarna, wbrew opi-
niom – dzisiaj była o tym na tej sali mowa – Krajowej 
Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego, wbrew 
opiniom biur legislacyjnych Sejmu i Senatu, które 
jednoznacznie wskazują na niekonstytucyjność usta-
wy… Większość parlamentarna chce załatwić kilka 
kłopotliwych – żeby nie powiedzieć: wstydliwych 
– problemów, które… Ma to ułatwić PiS całkowi-
te zawłaszczenie trybunału. Chodzi tu mianowicie 
o uchwalenie procedury wyboru nowego prezesa 
Trybunału Konstytucyjnego – a przypominam, że 
kadencja profesora kończy się 19 grudnia – w taki 
sposób, aby ostatecznie został nim kandydat wska-
zany przez Prawo i Sprawiedliwość.

Przepisy ustawy są tak sformułowane – żeby nie 
powiedzieć: skrojone – aby od dnia powstania wakatu 
na stanowisku prezesa do czasu wyboru jego następcy 
kierowała trybunałem konkretna osoba, która spełnia 
kryteria postawione w ustawie, a mianowicie pani 
sędzia Przyłębska. Wybrana do trybunału w grudniu 
ubiegłego roku… Na marginesie, trochę żartobliwie, 
warto zauważyć, że pani sędzia jest sobą chorowitą 
i często, podobnie jak inni sędziowie wybrani przez 
Prawo i Sprawiedliwość, nie bierze udziału w pracach 
trybunału czy, jak ostatnio w Zgromadzeniu Ogólnym 
Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zrywając tym 
samym kworum. Czy to jest efekt jakiejś epidemii, 
czy może innych przyczyn? A jeśli są to przyczyny 
pozazdrowotne, to czy nie jest to czasami uleganie 
zewnętrznej presji, co byłoby absolutnym zaprzecze-
niem niezawisłości sędziego?

(Senator Waldemar Kraska: Każdy może choro-
wać.)

Powołanie sędziego pełniącego obowiązki prezesa 
trybunału będzie również ominięciem konstytucyjne-
go zapisu o roli wiceprezesa trybunału, który w razie 
braku lub nieobecności prezesa pełni jego obowiąz-
ki, zastępuje go i reprezentuje trybunał na zewnątrz. 
Instytucja wiceprezesa jest instytucją konstytucyjną. 
A w Trybunale Konstytucyjnym wiceprezes jest, do 
dnia 26 czerwca przyszłego roku będzie nim profesor 
Biernat.

Drugim powodem, dla którego ustawa jest uchwa-
lana w takim trybie, jest zalegalizowanie 3 sędziów, 
tzw. dublerów, wybranych przez Sejm, a zaprzysiężo-
nych przez prezydenta, zresztą w sposób niezgodny 
z konstytucją, jako pełnoprawnych członków zgroma-
dzenia ogólnego sędziów, co w konsekwencji przy-
bliży ich do orzekania. To jest taka boczna furtka, 
tak się wyrażę, upchnięcie tych 3 sędziów kolanem, 
żeby wreszcie mogli wziąć udział w wyborze nowego 
prezesa.



304
31. posiedzenie Senatu w dniu 1 grudnia 2016 r.

Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (cd.)

(senator S. Rybicki) Ministerstwa Sprawiedliwości w dowolnej randze, tak 
żebyśmy mogli go zapytać.

Nie ma na sali także przedstawiciela Sejmu. Nie 
ma posła sprawozdawcy. A przecież to z Sejmu usta-
wa trafiła do nas. Jak można procedować w sytuacji, 
w której nie można zwrócić uwagi nikomu, praktycz-
nie rzecz biorąc, poza tą Izbą, że jest fundamentalny 
błąd w tej ustawie i że ta ustawa ma charakter niekon-
stytucyjny? Ma ona charakter niekonstytucyjny, po-
nieważ narusza art. 197 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej. Konstytucję albo się respektuje, albo się jej 
nie respektuje. Jak się ją respektuje, to trzeba ją czy-
tać. Jak się ją czyta, to można wyczytać, że o trybie 
i organizacji pracy Trybunału Konstytucyjnego de-
cyduje ustawa, a nie ustawy. Pracujemy w tej chwili 
nad jedną z 3 ustaw równolegle. Za moment trafi do 
nas ustawa o przepisach wykonawczych do niedawnej 
i tej ustawy.

Uważamy, jako klub „Platforma Obywatelska”, że 
nasza obecność w tej chwili w tej sali byłaby usank-
cjonowaniem tej tak naprawdę kpiny z praworządno-
ści, która się tutaj odbywa, i tego sprowadzenia do 
parteru Senatu, czego jesteśmy świadkami. W związ-
ku z tym zdecydowaliśmy, że w tej chwili opuścimy 
salę. Dziękuję bardzo.

(Grupa senatorów wychodzi z sali)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan profesor Seweryński.
(Senator Robert Mamątow: A myśmy to samo 

mówili, jak wy…)
(Głos z sali: Trzeba było wtedy protestować.)
(Senator Janina Sagatowska: No to wtedy trzeba 

było… Trzeba było wcześniej…)
(Senator Czesław Ryszka: W Sejmie też wycho-

dzili.)
(Rozmowy na sali)
Proszę o spokój.
Bardzo proszę, Panie Profesorze.

Senator Michał Seweryński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam do wypowiedzenia tylko kilka uwag. Szkoda, 

że nie ma pana senatora Klicha, bo bym mu wytłuma-
czył, że konstytucja zawsze używa określenia „usta-
wa” w liczbie pojedynczej. Nie mówi o ustawach. Jak 
odsyła, to do ustawy. No i sprawa byłaby wyjaśniona.

Co do meritum zaś, to powiem, że oczywiście my 
wszyscy mamy prawo do własnej oceny ustawy, nad 
którą debatujemy w Senacie. Możemy nawet zgłaszać 
tak ciężkie zarzuty jak zarzut niekonstytucyjności 
poszczególnego przepisu albo i nawet całej ustawy. 
Do tego mamy prawo i to jest oczywiste.

procedować w najbliższych dniach… Ustawa o zgro-
madzeniach w istocie przywraca przepisy z czasów 
PRL, bo czym innym jest zgromadzenie cykliczne, 
jak nie odwołaniem się np. do pochodów pierwszoma-
jowych? Podobna zasada będzie obowiązywać w tej 
chwili, że kto się zbliży…

(Senator Czesław Ryszka: Poprzewracało się 
w głowie.)

…do cyklicznej demonstracji czy pochodu na 
odległość większą niż 100 m, to będzie podlegał re-
presjom. Różne inne ustawy, które przygotowujecie, 
niestety, psują państwo prawa, psują nasze państwo.

(Senator Stanisław Gogacz: Porządek…)
Chyba coraz bardziej na czasie jest pytanie o stan 

polskiej demokracji, na ile ona jest zagrożona i na ile 
likwidowanie ważnego filaru polskiej demokracji, 
jakim jest trybunał, ten proces przyspiesza. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan przewodniczący Klich.

Senator Bogdan Klich:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Był Sejm niemy, jest Senat zbędny. Ten tydzień 

potwierdza, że w zasadzie zostaliśmy całkowi-
cie zinstrumentalizowani przez rządzących, przez 
rząd, przez Sejm. Nie traktuje się Senatu poważnie. 
I się zastanawiam nad tym, czy państwo z Prawa 
i Sprawiedliwości zdają sobie z tego sprawę. A jeżeli 
zdajecie sobie z tego sprawę, to jak długo chcecie 
być traktowani jak narzędzia. Jak bierne narzędzia. 
Powiem szczerze, że to, co się wydarzyło w ponie-
działek tutaj, na tej sali, kiedy dyskutowaliśmy nad 
czymś, czego nie było z formalnego punktu widzenia, 
czyli nad ewidentnym złamaniem jakichkolwiek reguł 
parlamentarnych, jakichkolwiek reguł parlamentar-
nych – mam na myśli ustawę o PIT – było już takim 
pierwszym sygnałem. Teraz dostajemy kolejny sygnał 
zbędności Senatu. Tak jak teraz jesteśmy traktowani, 
nie byliśmy traktowani nigdy. Jeżeli nie można zadać 
pytania przedstawicielowi rządu, który jeszcze rok 
temu… Pamiętacie, tak? Rok temu, w nocy z 23 na 24 
grudnia siedział tutaj z nami kilka godzin i odpowia-
dał kwieciście na wszystkie pytania. Odpowiadał dłu-
gą frazą na wszystkie zadawane pytania. Odpowiadał 
na oczach setek tysięcy ludzi, ponieważ setki tysięcy 
ludzi obserwowały ten pierwszy krok do demontażu 
Trybunału Konstytucyjnego. Dzisiaj tamte ławy są 
puste. Prosiliśmy o to, żeby na sali był przedstawiciel 
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(senator M. Seweryński) (Senator Stanisław Gogacz: A jeszcze posie-
dzenia komisji. Komunikat o posiedzeniach ko-
misji.)

(Senator Waldemar Kraska: Może komunikaty.)
Może jeszcze komunikaty o posiedzeniach komi-

sji, Panie Senatorze.

Senator Sekretarz Marek Pęk:

Komunikat.
Ciąg dalszy wspólnego posiedzenia Komisji 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności w sprawie rozpatrzenia 
ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzy-
stywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produk-
tami roślinnymi i spożywczymi odbędzie się jutro, 
2 grudnia, o godzinie 8.15 w sali nr 182.

(Senator Stanisław Gogacz: I jeszcze Komisja 
Ustawodawcza…)

(Senator Janina Sagatowska: To pan przewodni-
czący musi powiedzieć.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

A Komisja Ustawodawcza?
(Senator Stanisław Gogacz: Pół godziny po ogło-

szeniu przerwy…)
(Senator Sekretarz Marek Pęk: SMS właśnie do-

stałem, ale nie ma…)
Nie ma…
(Senator Janina Sagatowska: Panie Przewo-

dniczący, to proszę zapowiedzieć.)
Nie mamy komunikatów dla…
(Senator Janina Sagatowska: To pan przewodni-

czący niech…) 
Dobrze, przerwa.

Ale kiedy słucham tych wszystkich krytycznych 
wypowiedzi, bardzo krytycznych, tego oburzenia na 
to, jak się proceduje i jakie projekty ustaw się tu przed-
stawia, to jednak… Pozwólcie państwo, że powiem, 
że dla mnie to jest gra pozorów. Panowie senatoro-
wie i panie senator z opozycji są na pewno głęboko 
i dobrze zorientowani, jakie są prawdziwe przyczyny 
kryzysu związanego z Trybunałem Konstytucyjnym, 
kryzysu polityczno-prawnego. Dobrze wiedzą, kto 
go wszczął i w jakim celu prowadzi. I to jest… To 
mnie napawa otuchą, bo rozumieją, o co tu chodzi. 
Jednak wypowiedzi opozycji mają charakter teatru 
politycznego, pewnej gry. I dlatego uważam, że nie 
warto z nimi polemizować. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że…
(Senator Sekretarz Marek Pęk: Do protokołu.)
Dla porządku informuję, że pan senator Zientarski 

złożył…
(Senator Sekretarz Marek Pęk: Nie Zientarski, 

tylko Komarnicki.)
Pan senator Komarnicki złożył swoje przemówie-

nie w dyskusji do protokołu*.
Informuję również, że panowie senatorowie 

Zientarski i Borusewicz złożyli wnioski o charakte-
rze legislacyjnym na piśmie.

Zamykam dyskusję.
Głosowanie nad wnioskiem formalnym, który 

złożył pan przewodniczący Klich, przeprowadzimy 
jutro rano o godzinie 10.00.

Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 10.00. Tak? 
Do 10.00.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 21 minut 01)



(Posiedzeniu przewodniczą wicemarszałek Adam Bie-
lan oraz marszałek Stanisław Karczewski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dzień dobry.
Przedłużam przerwę do godziny 10.15.
(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 00  

do godziny 10 minut 15)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dzień dobry państwu.
Wznawiam obrady…
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii.)
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-

dziestego trzeciego porządku obrad: ustawa o or-
ganizacji i trybie postępowania przed Trybunałem 
Konstytucyjnym.

Przypominam, że przed przerwą w obradach zo-
stała zamknięta dyskusja w sprawie tej ustawy.

Przypominam również, że przed przerwą w ob-
radach senator Bogdan Klich złożył wniosek for-
malny o ogłoszenie przerwy do czasu przybycia 
przedstawiciela rządu. Ponieważ wczoraj w trakcie 
głosowania nad wnioskiem nie było kworum, przy-
stąpimy teraz do głosowania nad tym wnioskiem.

Ponadto pragnę przypomnieć, że pan marszałek 
Bogdan Borusewicz złożył wniosek tożsamy z wnio-
skiem pana senatora Bogdana Klicha.

Te wnioski panowie podtrzymujecie, tak?
(Senator Bogdan Borusewicz: Czy mogę?)
Ale tu… Tak?
(Senator Bogdan Borusewicz: Mam jeszcze głos…)
Ale teraz nie, bo ja już… No nie, Panie Marszałku, 

teraz już nie, bo został zgłoszony wniosek, jest sprze-
ciw… Jest…

(Senator Bogdan Borusewicz: Jest. Pan marszałek 
pyta, czy podtrzymuję wniosek? Tak…)

Tak, czy pan podtrzymuje. Tak albo nie. Tak? 
Dobrze, to dziękuję. Rozumiem, że tak.

Jest sprzeciw, więc przystępujemy do głosowania 
nad przedstawionym wnioskiem.

(Głos z sali: Jak brzmi wniosek?)
(Głos z sali: Chwileczkę, marszałek miał to po-

wiedzieć.)
(Senator Marek Martynowski: Panie Marszałku, 

nie mam karty.)
Słucham?
(Senator Marek Martynowski: Karty nie mam.)
A, to musimy poczekać na znalezienie karty.
(Głos z sali: Czego nie ma?)
Może ktoś wziął kartę pana senatora 

Martynowskiego. Sprawdźmy swoje karty, bo…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Martynowski…)
(Głos z sali: To ty, tak?)
Panie Senatorze, może się zdarzyć. Skoro panu 

się zdarzył laptop w teczce, to może się też zda-
rzyć…

(Wesołość na sali)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Jak pan marszałek 

łaskawie pamięta…)
Proszę państwa, ogłaszam 5-minutową prze-

rwę, do godziny 10.22, bo musimy dorobić kartę. 
Przepraszam bardzo.

(Głos z sali: 5 minut?)
Tak, 5.
(Senator Jan Maria Jackowski: Teraz 4.)
No, teraz 4, a przedtem było 5. No, Panie 

Senatorze…
(Wesołość na sali)
(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 18  

do godziny 10 minut 22)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Proszę państwa, bardzo proszę o wyciszenie roz-

mów i zajęcie miejsc.
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku…)
Panie Marszałku, no, ja panu udzielę głosu, cho-

ciaż już powiedziałem, że przystępujemy do głoso-
wania, i nie powinienem tego robić.

Bardzo proszę.

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 00)
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Informuję, że głosowania w sprawie rozpatrywa-
nej ustawy zostaną przeprowadzone później; poin-
formujemy kiedy.

Państwo Senatorowie, informuję, że decyzją 
Konwentu Seniorów obecne posiedzenie zostało wy-
dłużone o dodatkowy dzień, 7 grudnia.

Proponuję uzupełnienie porządku obrad o cztery 
punkty: ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakre-
sie bezpieczeństwa i higieny służby – i rozpatrzenie 
go jako punktu dwudziestego czwartego porządku 
obrad; ustawa o zmianie ustawy o dochodach jedno-
stek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych 
ustaw – i rozpatrzenie go jako punktu dwudziestego 
piątego porządku obrad; ustawa o przeciwdziałaniu 
nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontrakto-
wej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi – 
i rozpatrzenie go jako punktu dwudziestego szóstego 
porządku obrad; zmiany w składzie komisji senac-
kich – i rozpatrzenie go jako punktu dwudziestego 
siódmego porządku obrad. Jeśli nie usłyszę sprzeci-
wu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła przedstawioną 
propozycję.

Dziękuję bardzo.
Wobec braku głosu sprzeciwu stwierdzam, że 

Senat przyjął przedstawioną propozycję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-

dziestego czwartego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i hi-
gieny służby.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 352, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 352 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, pana senatora 
Rafała Ambrozika, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Ale w scenariuszu miałem mieć – przepraszam 
bardzo – informację o tym, że po tym punkcie, jeśli 
nie będzie poprawek, będziemy głosowali. Jeśli będą 
poprawki, ogłoszę przerwę. Przekazuję to państwu. 
Po tym punkcie…

(Głos z sali: I że konwent…)
Tak?
(Głos z sali: …przedłużył posiedzenie.)
To już mówiłem. A tego nie ma w scenariuszu. 
Tak że po tym punkcie, proszę państwa, będzie 

głosowanie. Jeśli zostaną zgłoszone poprawki, będzie 
przerwa na posiedzenie komisji i po posiedzeniu ko-
misji będziemy głosować.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, pana Rafała 
Ambrozika, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Marszałku, ja trzymam rękę w górze od 
początku.

(Marszałek Stanisław Karczewski: No dobrze, 
proszę bardzo.)

Składam wniosek formalny o przerwę i…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak, ale on już 

został złożony. My wszyscy o tym wiemy.)
…i sprowadzenie… Składam go w celu zaczekania 

na przybycie ministra sprawiedliwości.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Wiemy, tak.)
Panie Marszałku, rozumiem, że wczorajsza 

interpretacja tego typu wniosków, która została 
przyjęta przez marszałka prowadzącego obrady, 
została także przyjęta przez pana. Ta interpreta-
cja doprowadza do sytuacji, w której głosujemy 
nad wnioskiem o zaczekanie na przybycie mini-
stra sprawiedliwości po zakończeniu rozpatrywania 
punktu. To jest…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie, ten punkt 
jeszcze nie jest zamknięty. Panie Marszałku, nie ma 
pan racji.)

To pokazuje, jaka ta interpretacja…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 

Marszałku…)
…jest bezsensowna. Tyle chciałem powiedzieć. 

Wniosku nie wycofuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze, dziękuję bardzo, Panie Marszałku, ale 

na ten temat rozmawialiśmy już na posiedzeniu 
Konwentu Seniorów. Chciałbym, żebyśmy nie prowa-
dzili w tej chwili dyskusji, która była już prowadzona. 
Zresztą przedłużyliśmy przerwę do godziny 10.15 
właśnie po to, żeby zakończyć tę dyskusję.

Jeszcze raz, proszę państwa, powtórzę: przystępu-
jemy do głosowania nad wnioskiem panów senatorów 
Bogdana Klicha i Bogdana Borusewicza o ogłoszenie 
przerwy do czasu przybycia przedstawiciela rządu.

Kto jest za przyjęciem wniosku pana sena-
tora Bogdana Klicha i pana marszałka Bogdana 
Borusewicza?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 27 – za, 52 – przeciw, 1 

wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 65)
Wniosek został odrzucony.
W trakcie wczorajszej dyskusji zostały zgłoszo-

ne wnioski o charakterze legislacyjnym. Bardzo 
proszę Komisję Ustawodawczą oraz Komisję Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji o ustosunkowa-
nie się do przedstawionych wniosków i przygotowanie 
wspólnego sprawozdania.
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(senator sprawozdawca R. Ambrozik) BHP, wyznaczono przełożonych odpowiedzialnych 
za ich realizację w służbach oraz wskazano spo-
sób zapewnienia BHP w stosunku do podległych 
funkcjonariuszy. Nałożono na funkcjonariuszy 
obowiązek przestrzegania zasad BHP. W ustawie 
przewidziano także możliwość odstąpienia od za-
sad przestrzegania BHP w przypadkach realizacji 
ściśle określonych zadań, gdyż ich zastosowanie 
mogłoby uniemożliwić wykonywanie zadań usta-
wowych, jakie mają służby.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
w dniu dzisiejszym pochyliła się nad tą ustawą i wnosi 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

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? Nie widzę zgłoszeń.

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister spraw 
wewnętrznych i administracji.

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

Na posiedzeniu są pan minister Sebastian Chwałek 
i zastępca komendanta głównego Policji, pani Helena 
Michalak.

Czy ktoś z państwa chce zabrać głos?
Pan minister, tak? To bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie i Panowie Senatorowie!
Tak jak już wspomniał sprawozdawca komisji, 

jest to projekt ustawy, który wykonuje orzeczenie 
Trybunału Konstytucyjnego. Jest to, powiedziałbym, 
czyste przeniesienie do ustawy przepisów z aktów 
wewnętrznych poszczególnych służb. Niestety mu-
szę przyznać, że termin, jaki wyznaczył trybunał, 
bardzo szybko upływa, właściwie jutro. W związku 
z tym wnosimy o przyjęcie tego projektu bez popra-
wek w jak najkrótszym możliwym czasie. Dziękuję 
bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Adam 
Bielan)

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym przedstawić Wysokiemu Senatowi 

sprawozdanie z prac Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, która pochyliła się dzisiaj 
nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny służby.

Projekt tej ustawy powstał w związku z wyrokiem 
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2015 r. 
i obejmuje zmiany zaskarżonych przez rzecznika praw 
obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego ustaw 
o: Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, Centralnym 
Biurze Antykorupcyjnym, służbie funkcjonariuszy 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby 
Wywiadu Wojskowego.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy wy-
mienionych ustaw są sprzeczne z artykułem…

(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę pań-

stwa, przepraszam – przepraszam bardzo, Panie 
Senatorze – ale czuję się jak w ulu, słyszę szum, 
a nie słyszę pana senatora. Tak że bardzo proszę 
o zaprzestanie rozmów albo prowadzenie rozmów 
na zewnątrz. Bardzo proszę.)

Przepisy ustaw są sprzeczne z art. 66 ust. 1 kon-
stytucji, w którym jednoznacznie wskazano, że 
obowiązki pracodawcy oraz sposób realizacji prawa 
do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 
powinny zostać określone w ustawie. Dlatego też za 
niezgodne z ustawą zasadniczą należy uznać szczegó-
łowe określenie warunków bezpieczeństwa i higieny 
służby funkcjonariuszy jedynie w drodze zarządzeń 
komendantów Policji oraz Straży Granicznej bądź 
uregulowanie tej kwestii w drodze rozporządzeń 
w przypadku pozostałych służb.

Trybunał stwierdził, że ustawodawca, regulując 
zasady związane z bezpieczeństwem i higieną służby, 
obowiązany jest określić zakres zastosowania przepi-
sów działu X ustawy z 1974 r. – Kodeks pracy oraz 
prawa i obowiązki funkcjonariuszy i ich przełożonych 
na poziomie ustawowym. Jest to istotne w kontekście 
dochodzenia prawa do bezpiecznych i higienicznych 
warunków służby.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego 
kwestionowane przepisy tracą moc z dniem 3 grud-
nia tego roku. Realizując wskazania trybunału, 
w trakcie prac nad projektem kierowano się zało-
żeniem, że regulacje zawarte w dziale X kodeksu 
pracy będą co do zasady odpowiednio stosowane 
do funkcjonariuszy. Jednakże ze względu na od-
mienny niż w przypadku zwykłego stosunku pra-
cy charakter zadań wykonywanych przez służby 
w projekcie ustawy określono, w jakim zakresie 
będą stosowane w poszczególnych służbach zasady 
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Ustawa o zmia nie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i hi gieny służby

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczer-

pana.
Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania…
Gong, proszę włączyć gong. Poczekamy chwilę.
(Rozmowy na sali)
Przystępujemy do głosowania nad ustawą o zmia-

nie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i hi-
gieny służby.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji przedstawiła projekt uchwały, w którym 
wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Karta pana marszałka Karczewskiego… Nie, to 
jest moja karta.

(Rozmowy na sali)
Jest, znalazła się karta pana marszałka.
Czy pan marszałek chce poprowadzić to głosowa-

nie i zagłosować tutaj? Nie?
Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-

nym przez komisję projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
(Senator Jerzy Fedorowicz: O Jezus, Maria, Panie 

Marszałku…)
Co się stało, Panie Senatorze?
(Senator Jerzy Fedorowicz: Można zarządzić mi-

nutę przerwy, jak senator idzie do toalety…)
A, to przepraszam, nie wiedziałem, że pan senator 

jest w toalecie.
(Wesołość na sali)
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 74 senatorów, 73 – za, nikt nie głosował 

przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 66)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
służby.

Panie Senatorze, proszę nas informować, jak pan 
wychodzi do toalety.

(Wesołość na sali)
Przystępujemy do rozpatrzenia punku dwu-

dziestego piątego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorial-
nego oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 353, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 353 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej 
oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, senatora 
Roberta Gawła, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Wicemarszałek Adam Bielan:

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 zdać takie 
pytanie? Nie widzę zgłoszeń.

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W trybie ekspresowym, w czasie niemalże ujem-

nym rozpatrujemy… (Wesołość na sali) Czas ujemny 
jest wtedy, kiedy Sejm jeszcze nie uchwalił ustawy, 
a Senat zwołuje posiedzenie i już… O tym przeko-
naliśmy się wczoraj. Ale wróćmy do rzeczy, czyli do 
projektu tej ustawy, którego inspiracją było orzecze-
nie Trybunału Konstytucyjnego, jakże nas obowiązu-
jące. Pan senator sprawozdawca wiernie odtworzył, 
przedstawił przebieg posiedzenia komisji, jak rów-
nież wynik głosowania, jednakże nie wspomniał, że 
w trakcie obrad komisji dział legislacyjny wyraził 
potrzebę złożenia kilku propozycji poprawek, nie tyl-
ko redakcyjnych. Uczestnicząc w obradach… Jedna 
z propozycji poprawek mówiła o tym, że termin – i tu 
pojawia się ten czas ujemny – wdrożenia orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego upływa jutro. Tak? Jutro 
mamy trzeciego? Tak, 3 grudnia. A w ustawie jest 
zapisane, że ustawa wchodzi w życie w dniu ogło-
szenia w Dzienniku Ustaw. Jak wiadomo, Dziennik 
Ustaw jeszcze nie zaczął być drukowany, więc tym 
bardziej jeszcze się nie ukazał. Wobec tego można 
liczyć, że… I to jest definicja czasu ujemnego, który 
stosuje tutaj rząd PiS-u.

Wspomnę o pracy działu legislacyjnego, który 
wskazał na potrzebę zmian, w tym dookreślenia wła-
ściwego terminu. Przejąłem te propozycje poprawek, 
ale kierując się dobrem, zwłaszcza, jakże mi bliskim, 
bezpieczeństwem i higieną służby… Platforma, mam 
nadzieję – wyrażam w jej imieniu stanowisko – odstę-
puje od tej nakazanej formy poprawności ustawy i bę-
dzie głosować za przyjęciem ustawy bez poprawek.

Niestety, nie mogę uniknąć jednak komentarza 
politycznego, że życzeniem moim, ale chyba rów-
nież opinii publicznej, jest, aby rząd PiS więcej i we 
właściwym czasie zajmował się ustawami, orze-
czeniami Trybunału Konstytucyjnego, a nie walką 
z Trybunałem Konstytucyjnym, bo będziemy mieli 
właśnie do czynienia z przypadkami, kiedy ustawy 
tak istotne dla zwykłych – w tym przypadku i nie 
tylko zwykłych – funkcjonariuszy będą spychane 
na czas pozaustawowy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
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31. posiedzenie Senatu w dniu 2 grudnia 2016 r.

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

(wicemarszałek A. Bielan) dziecko 6-letnie, powiększy wydatki na ten cel w roku 
2017 o 1 miliard zł. Efekt ten został uwzględniony 
w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez 
grupę posłów. Dziś odbyło się posiedzenie połą-
czonych Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej. Przedstawicielem grupy posłów był 
pan poseł Lech Sprawka, a na posiedzeniu ko-
misji była obecna pani minister Marzenna Drab. 
Senatorowie zadawali merytoryczne pytania – było 
ich kilka – na które odpowiedziano wyczerpująco. 
Przypomnę tylko, że na posiedzeniu Sejmu ustawa 
została przyjęta zdecydowaną większością głosów 
posłów: 423 było za, nikt nie był przeciw, 1 się 
wstrzymał.

Jeżeli chodzi o opinię naszego Biura 
Legislacyjnego, jest ona pozytywna. Ustawa nie bu-
dzi zastrzeżeń legislacyjnych. To tyle, jeżeli chodzi 
o sprawozdanie z dzisiejszych prac połączonych ko-
misji. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję panu senatorowi sprawozdawcy.
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 chętnych.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy? Nie.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

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

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone dzisiaj, pod 
koniec obrad Senatu.

I skończył nam się scenariusz.
(Głos z sali: Zmiany w komisjach.)
(Głos z sali: Nie. Jeszcze jeden punkt.)
Ale tego już nie mam…
(Głos z sali: Dwudziesty szósty…)
Dwudziesty piąty, tu jest dwudziesty trzeci…
(Głos z sali: Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczci-

wemu wykorzystaniu…)
A, tu jest dwudziesty szósty. Przepraszam. Proszę 

bardzo.

(Senator Sprawozdawca Robert Gaweł: Panie 
Marszałku! Wysoka Izbo! Główną zmianą jest…)

Przepraszam, jedna techniczna uwaga: teraz już 
nie będziemy głosować po każdym punkcie, tylko 
zagłosujemy en bloc pod koniec.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Techniczna jeszcze 
uwaga moja: jak pan marszałek nie pozwala mi ripo-
stować, to ja mam traumę, a potem…)

(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę i proszę umożliwić panu senatorowi 

przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Robert Gaweł:
Czyli wracamy do ustawy. Główną zmianą jest 

uwzględnienie finansowania dzieci w wieku 6 lat i po-
wyżej, objętych wychowaniem przedszkolnym, w ra-
mach części oświatowej subwencji ogólnej. Potrzeba 
zwiększonego wsparcia dla dzieci 6-letnich jest zwią-
zana ze zniesieniem obowiązku szkolnego dla tych 
dzieci i tym samym koniecznością obejmowania wy-
chowaniem przedszkolnym 4 roczników zamiast, jak 
dotychczas, 3. Wytłumaczę: będą teraz 3-latki, 4-latki, 
5-latki i 6-latki. Przed zmianą przepisów w zakresie 
zniesienia obowiązku szkolnego dzieci 6-letnie miały 
obowiązek rozpoczynania nauki w szkole, przez co 
w konsekwencji były uwzględniane w kwocie sub-
wencji oświatowej, która wynosiła 5 tysięcy 278 zł. 
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sa-
morządu terytorialnego na 2016 r. została naliczona na 
wszystkie dzieci 6-letnie. Zgodnie z obecnym stanem 
prawnym od roku 2017 na dziecko 6-letnie, które po-
zostanie w wychowaniu przedszkolnym, przysługuje 
dotacja z budżetu państwa w wysokości 1 tysiąca 
338 zł. Należało w tym roku wprowadzić zmiany, 
żeby od 1 stycznia naliczać subwencję we właściwy 
sposób. Zwiększone finansowanie dzieci 6-letnich 
umożliwi samorządom kreowanie spójnej polityki 
w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji 
oraz potrzeb związanych z planowanymi zmianami.

Ustawa nie spowoduje skutków finansowych dla 
budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu 
ponad łączny poziom wydatków określonych w części 
subwencji oświatowej na rok 2017 w projekcie ustawy 
budżetowej. Zakłada się, że poziom finansowania 
dziecka 6-letniego objętego wychowaniem przed-
szkolnym będzie niższy od poziomu podstawowego 
finansowania dziecka w szkole z powodu uwzględ-
nienia różnic w kosztach prowadzenia szkoły i przed-
szkola. Objęcie dodatkowym wsparciem finansowym 
dzieci w wieku 6 lat i powyżej, pozostających w wy-
chowaniu przedszkolnym, tj. zwiększenie środków 
z kwoty 1 tysiąca 338 zł do 4 tysięcy 300 zł na każde 
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31. posiedzenie Senatu w dniu 2 grudnia 2016 r.
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej  

w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

(wicemarszałek A. Bielan) jest 7. Poprawki są głównie legislacyjne, dotyczące 
głównie kwestii językowych i legislacyjnych. Myślę, 
że nie będę ich szczegółowo omawiał. Każdy z pań-
stwa ma przed sobą druk nr 348 A. Jeśli będą pytania, 
to postaram się odpowiedzieć.

A jeśli chodzi o samą ustawę… W zakresie rol-
nictwa jest to krótka zmiana. Chodzi tylko o to, że 
umowy kontraktacyjne, co do których było nałożone 
w ustawie o Agencji Rynku Rolnego… że powin-
ny być podpisywane przez podmioty, które skupują, 
przetwarzają produkty od rolnika, że powinny być 
umowy… I wszystko jest rozpisane, oprócz jednego 
zapisu. Nie ma sankcji. Ta ustawa dodaje te sankcje, 
tak żeby podmioty, które nabywają produkty rolne, 
miały obowiązek zawarcia umowy kontraktacyjnej. 
To jest jeden z czynników…

A pozostałe przepisy są przeniesione z wcześniej-
szych przepisów dostosowujących do tej ustawy w za-
kresie działania UOKiK. W związku z tym, jak myślę, 
nie będę tu już uzasadniał szczegółów, bo to jest prze-
niesienie tamtych kompetencji, dopasowanie do tego 
zakresu działania. Sądzę, że to, co było dyskutowane 
na posiedzeniu komisji, wyjaśniane pomiędzy Biurem 
Legislacyjnym i rządem, zostało uzgodnione. I pro-
ponuję przyjęcie ustawy z 7 poprawkami. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister rolnictwa 
i rozwoju wsi.

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

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

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

Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy i na razie jedyny do głosu zapisał 

się pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku – chciałbym powiedzieć: Panie 

Ministrze – to już jest drugi przypadek… Nie wiem, 
czy mamy znowu prosić o przerwę…

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego szóstego porządku obrad: ustawa o prze-
ciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu prze-
wagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi 
i spożywczymi.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 348, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 348 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, senatora Jerzego Chróścikowskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

(Senator Waldemar Sługocki: Niech się znajdzie.)
(Rozmowy na sali)
Poszukujemy pana senatora Chróścikowskiego.
(Rozmowy na sali)
Czy jest pan senator Chróścikowski?
Może pan senator Łyczak zawołać pana senatora 

Chróścikowskiego?
(Senator Józef Łyczak: Zawołać?)
Tak, bo czekamy na niego.
(Głos z sali: Może w toalecie jest.)
Może jest w toalecie. Tak jak pan senator 

Fedorowicz.
(Głos z sali: Pan minister jest na głosowaniach 

w Sejmie, ale…)
(Głos z sali: O, jest.)
Panie Senatorze, czekamy na pana. Panie Senatorze 

Chróścikowski, czekamy na pana senatora.
(Głos z sali: Czekamy na pana.)
(Senator Józef Łyczak: Już przyprowadziłem.)
Dziękujemy panu senatorowi Łyczakowi za do-

prowadzenie senatora sprawozdawcy.
(Senator Leszek Czarnobaj: Józiu, to jeszcze pana 

ministra przyprowadź.)
Pan minister jest na głosowaniach w Sejmie.
(Głos z sali: Ale przyjdzie.)
Ale przyjdzie.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Jerzy Chróścikowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
Mam zaszczyt przedłożyć w imieniu Komisji 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności sprawozdanie o uchwa-
lonej przez Sejm w dniu 30 listopada 2016 r. ustawie 
o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu 
przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi 
i spożywczymi.

Rozpatrywaliśmy to 1 i 2 grudnia, dzisiaj rano. 
I komisja wnosi o przyjęcie poprawek. Tych poprawek 
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31. posiedzenie Senatu w dniu 2 grudnia 2016 r.
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej  

w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

(senator M. Augustyn) dostawców posądzona nieuczciwie. I to nie jest tak, 
że nieuczciwi są tylko ci, którzy przyjmują towary, 
kupują towary. Nieuczciwi mogą być różni gracze 
rynkowi. I dlatego ta równowaga ochrony prawnej 
jest niesłychanie ważna.

Proszę państwa, w art. 7, który jest kluczowy dla 
całej ustawy, mówi się, że chodzi o wykorzystywanie 
przewagi kontraktowej, która jest nieuczciwa, jeśli 
jest „sprzeczna z dobrymi obyczajami”. No, to pojęcie 
to taki worek, jest ono tak ogólne, że można pod to 
podpiąć naprawdę bardzo dużo. I oczywiście doda-
je się „i zagraża lub narusza istotny interes drugiej 
strony”. Ale to wszystko to są bardzo ocenne pojęcia. 
I na wypadek gdyby ktoś myślał, że coś jeszcze w tym 
ustępie jest, mówię: niestety nie, to wszystko, kropka.

Nie przekonuje mnie to, że tego rodzaju zapis jest 
już w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwej kon-
kurencji. I można by powiedzieć: skoro już jest, to po 
co go powtarzamy? Czy to jest tak, że tamta ustawa 
przestaje działać? Nie. Skoro nie przestaje działać, 
to przenoszenie in extenso przepisu, który obowią-
zuje już w systemie prawnym, do nowej ustawy jest 
co najmniej wadliwe prawnie. Nie powinno się tego 
robić, bo ten przepis dokładnie w takim brzmieniu 
już obowiązuje.

Ale ten wspomniany ustęp jest powiązany z kolej-
nym ustępem, czyli z ust. 3, gdzie mowa jest o tym, 
że nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej 
polega w szczególności na… I tu wymienia się kilka 
przypadków, a więc: nieuzasadnione rozwiązanie 
umowy i zagrożenie rozwiązaniem umowy; przyzna-
nie wyłącznie jednej stronie uprawnienia do rozwią-
zania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedze-
nia; uzależnienie zawarcia lub kontynuowania umowy 
od przyjęcia lub spełnienia przez jedną ze stron inne-
go świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwycza-
jowego związku z przedmiotem umowy, nieuzasad-
nione wydłużanie terminów płatności za dostarczone 
produkty rolne lub spożywcze. Ministerstwo i Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpisały tutaj 
dotychczas stosowane, można by powiedzieć, triki, 
które dawały przewagę, możliwość realizacji przewa-
gi kontraktowej, nieuczciwej przewagi kontraktowej. 
I dobrze, ale moją wątpliwość budzi tutaj sformuło-
wanie „w szczególności”, bo to oznacza, że czytanie 
tego ustępu razem z ust. 2 daje po prostu ogromną 
przestrzeń do tego, żeby dość dowolnie uznawać, co 
jest tak naprawdę naruszeniem dobrych obyczajów, 
co jest zagrożeniem, co narusza interes drugiej strony. 
Oceniać to będzie urząd. Nie mamy, jak do tej pory, 
jakichś dużych zastrzeżeń do jego funkcjonowania, 
chociaż rodzi się pytanie: po co my w ogóle to robi-
my, skoro mamy ten urząd? Nie udawało się mu do 
tej pory załatwić takich spraw. Być może brakowało 
odpowiednich przepisów, ale nie jestem przekonany, 
że jest to jedyne wytłumaczenie.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Nie, to jest sprawa 
techniczna. Trwają po prostu głosowania w Sejmie.)

Zdaje mi się, że to nie jest jednoosobowo obsta-
wiony resort. Mam takie wrażenie, że są jeszcze wi-
ceministrowie i wiele osób odpowiedzialnych. To, że 
nie ma tu nikogo, jest po prostu niedopuszczalne i nie 
powinno mieć miejsca. Tak że, Panie Marszałku… To 
właśnie Prezydium Senatu i marszałek są odpowie-
dzialni, w moim przekonaniu, za to, żeby zapewnić 
nam dobre warunki pracy i obecność ministrów.

Proszę państwa, to bardzo ważne przedłożenie, bo 
nieuczciwie działający na rynku przedstawiciele wiel-
kich sieci handlowych od lat, próbując wykorzysty-
wać luki w prawie, tak dociskają cenami dostawców, 
że ich produkcja często balansuje na granicy opła-
calności, a dostanie się na półki sklepowe marketów 
obwarowywane jest nieuczciwymi żądaniami. Dzieje 
się tak, mimo że w Polsce mamy ustawę o ochronie 
konkurencji i konsumentów, że mamy ustawę o prze-
ciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji. Mimo to wciąż 
jeszcze droga do tego, żeby dochodzić swoich racji, 
jest długa i niestety nie zawsze zakończona sukcesem. 
Chociaż trzeba powiedzieć, że z upływem lat i po 
nowelizacji tamtych 2 ustaw coraz częściej udaje się 
przeciwdziałać nieuczciwym praktykom.

Niemniej jednak otwarte jest pytanie: czy rzeczy-
wiście do tej specustawy, którą w stosunku do ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów była już usta-
wa o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji, jest 
potrzebna specustawa? Bo tak trzeba ją nazwać. To 
jest specjalna ustawa, która wprowadza specjalny tryb 
dla specjalnej grupy kontraktów i przedsiębiorstw. 
Zdania są podzielone. W moim przekonaniu to przed-
łożenie powinno być rozdziałem do tamtej, macierzy-
stej ustawy, do której się zresztą odwołuje. Wydaje mi 
się, że to by było o wiele bardziej czytelne. Wybrano 
inną drogę. Najważniejsze jest, żeby osiągnąć cel. 
A ta ustawa w moim przekonaniu, nakładając do-
datkowe zobowiązania i dając Urzędowi Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów dodatkowe uprawnienia, 
ma szansę spełnić swoje założenia i przyczynić się do 
przestrzegania dobrych praktyk w relacjach między 
sieciami handlowymi a dostawcami.

Tyle tylko że ta ustawa jest, niestety, dosyć nie-
precyzyjna w moim przekonaniu i pozwala na bar-
dzo dużą dowolność interpretacyjną, co w połączeniu 
z bardzo dużymi kwotami możliwych kar może stać 
się poważnym zagrożeniem dla firm. Ja wiem, że wy-
konywanie tej ustawy jest obwarowane, ale niestety 
dopiero w drugiej instancji, jako odwoławczej, postę-
powaniem sądowym. Jednakże może się to okazać 
iluzoryczne, ponieważ może wcześniej doprowadzić 
do bankructwa firmy, która – nie można tego wy-
kluczyć – jest przez konkurencję albo przez grupę 
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(senator M. Augustyn) bardzo serdecznie dziękujemy. Wiem, że kalendarz 
pracy w Sejmie jest bardzo napięty.

Pan marszałek Borowski jako drugi.
Oddaję panu głos, Panie Marszałku. Proszę bar-

dzo.

Senator Marek Borowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja do tej ustawy początkowo podchodziłem, że tak 

powiem, bardzo spokojnie, dlatego że temat jest istot-
ny. Tu przede mną pan senator Augustyn potwierdził 
to, stwierdzając, że rzeczywiście mamy do czynienia 
z licznymi praktykami, które są nadużyciem pozycji 
dominującej wobec dostawcy. Trzeba, rzecz jasna, 
dostawców przed tym chronić.

(Senator Mieczysław Augustyn: No właśnie, wła-
śnie.)

Nawet powiedziałbym, że te niejasności, 
które wynikają z art. 7… One są oczywiste. 
Stwierdzenie, że wykorzystywanie przewagi kon-
traktowej jest nieuczciwe, jeżeli jest sprzeczne 
z dobrymi obyczajami… Muszę powiedzieć, że 
jest to sformułowanie bardzo, bardzo ryzykowne. 
Jest tu też mowa o „nieuzasadnionym rozwiązaniu 
umowy lub zagrożeniu rozwiązaniem umowy”. 
Cóż to znaczy „nieuzasadnione”? No ale myślałem 
sobie, że być może po prostu nie jesteśmy w stanie 
wszystkiego tutaj zapisać i jest to zapisane dość 
ogólnie. W końcu są sądy i sprzedawca, firma, 
która zostanie poddana pewnym restrykcjom, 
będzie się odwoływała do sądu, a sąd będzie to 
rozstrzygał. Wtedy będziemy mieli pewne uzusy, 
będziemy mieli pewną wykładnię tego, które prak-
tyki są dopuszczalne, a które są niedozwolone. 
Dlatego nie zamierzałem ani zabierać głosu, ani 
przeciwstawiać się tej ustawie.

Aliści dowiedziałem się tutaj od przedstawiciela 
pana ministra, od przedstawiciela ministerstwa rol-
nictwa, że nałożona kara – a kary są drakońskie, była 
mowa o tym, że może to być 50 milionów euro, 3% 
obrotu to jest potężna kara – od razu, natychmiast po 
jej nałożeniu jest egzekwowana. Potem możesz się 
odwoływać, potem możesz czekać na wyrok, a tym-
czasem przestajesz funkcjonować.

No, Panie Senatorze Sprawozdawco, co to jest? 
Przykro mi, ale to jest skandaliczna ustawa. Dobre 
intencje, wszystko przedstawione bardzo ładnie, po 
czym okazuje się, że mamy sytuację, w której firma 
jest całkowicie zależna od urzędnika, całkowicie. Ten 
urzędnik jednym ruchem może pozbawić ją możli-
wości działania. I zawsze będzie miał argument: no 
cóż, ja tak uważam, a ostatecznie sądy rozstrzygną. 
Przecież w przeszłości były już takie przypadki, że 
właśnie decyzje urzędów skarbowych czy ZUS roz-
kładały przedsiębiorców na łopatki.

Ja się jednak boję, że takie luźne sformułowania 
w dzisiejszej rzeczywistości prawnej, która ma ten-
dencję do opresyjności – byliśmy tego świadkami 
chociażby wczoraj – i do podejmowania przez urząd 
państwowy działania, które potem w sądzie jest pod-
ważane… No, że te dotychczasowe, dosyć rozsądne 
działania urzędu ochrony konkurencji teraz mogą nie 
być kontynuowane, że to nie będzie już tak wyglądać. 
I że ten urząd stanie się – zresztą taka jest trochę 
intencja tej ustawy – o wiele bardziej zdecydowany 
w działaniach wobec przedsiębiorców. Oczywiście 
jest dobrze wtedy, kiedy dochodzi tam do naruszeń 
prawa, ale źle byłoby, gdyby doszło np. do pomył-
ki. Dlatego my, myśląc o tym i dzisiaj w Senacie, 
i zawsze, zawsze staramy się myśleć o wszystkich 
możliwych skutkach, bo prawo powinno być tworzo-
ne tak, żeby wszystkim stronom dawało możliwość 
rzetelnego rozpatrzenia ich sprawy. Otóż, ja mam co 
do tego bardzo poważne wątpliwości. Zgłaszałem je 
na posiedzeniu komisji. Pan minister odpowiadał, mó-
wiąc o praktykach w innych krajach. Wspomniałem 
– pana ministra jeszcze wtedy nie było – że ten ust. 2 
już jest. Ale to akurat jest argument przeciwko wpi-
sywaniu tego ustępu, a nie za. Skoro on już jest, to 
po co go powtarzać?

Uważam, że o wiele lepiej byłoby, żebyśmy z pew-
ną ostrożnością weszli w tę sprawę, przyjmując dużo 
większe kary, przyjmując brzmienie artykułu – dzi-
siaj art. 7 ust. 3 – w formie zamkniętego katalogu. 
Wiele razy państwo senatorowie, zwłaszcza z Prawa 
i Sprawiedliwości, kiedy my mówiliśmy o jakichś bra-
kach etc., mówili: okej, przecież zawsze możemy tutaj 
wrócić i w trybie ekspresowym zmienić coś w ustawie. 
Ja dzisiaj użyję waszego argumentu. Jeżeli okazałoby 
się, że ten katalog jest niekompletny, że przedsiębiorcy 
coś tam wymyślili, to, proszę bardzo, wejdźmy w tę 
sprawę, nowelizujmy, dokręcajmy, ale nie otwierajmy 
takiej możliwości, która pozwoli urzędnikowi nałożyć 
karę nawet do 50 milionów euro w przypadku świa-
domego działania albo nawet do 10 milionów euro 
w przypadku, gdyby było to działanie nieświadome.

Proszę o zrozumienie moich argumentów, które 
odzwierciedlają się w poprawce polegającej na tym, 
żeby wykreślić ust. 2 art. 7 – bez żadnej straty, Panie 
Ministrze, ponieważ on już w innej ustawie jest uję-
ty i obowiązuje. Proponuję też doprecyzować ust. 3, 
zamykając katalog przez usunięcie słów „w szcze-
gólności”.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Jak pan zauważył, przedstawiciel Ministerstwa 

Rozwoju pojawił się na sali w trakcie debaty, za co 
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(senator M. Borowski) Ogłaszam przerwę do godziny 11.55.
A przed przerwą pan senator sekretarz przeczyta 

komunikaty.

Senator Sekretarz Waldemar Sługocki:
Wspólne posiedzenie… Nie działa mi mikrofon. 

Nie wiem, dlaczego… O, teraz działa.
Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych na 
posiedzeniu Senatu do ustawy o organizacji i trybie 
postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym 
odbędzie się 2 grudnia w sali nr 182, 5 minut po ogło-
szeniu przerwy. Dziękuję.

(Głos z sali: Jeszcze jeden.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Jeszcze jeden ko-

munikat.)
I jeszcze jeden komunikat.
Komisja rolnictwa rozpoczyna swe obrady bez-

pośrednio po zakończeniu tej części obrad Senatu 
w sali nr 217.

(Senator Mieczysław Augustyn: Rolnictwa i go-
spodarki.)

Tak, rolnictwa i gospodarki. Bardzo proszę.
(Senator Jerzy Chróścikowski: Tak, i gospodarki.)
(Senator Mieczysław Augustyn: W jakiej sali?)
W sali nr 217.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
(Przerwa w obradach od godziny11 minut 11  

do godziny11 minut 55)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie, przypominam, że 

obecne posiedzenie zostało przedłużone o dodatko-
wy dzień, tj. 7 grudnia bieżącego roku. Posiedzenie 
w tym dniu wznowimy o godzinie 10.00.

Informuję, że kolejne posiedzenie Senatu odbę-
dzie się w dniach 13, 14, 15 i 16 grudnia. Porządek 
tego posiedzenia zostanie państwu przesłany pocztą 
elektroniczną.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego siódmego porządku obrad: zmiany w skła-
dzie komisji senackich.

Przypominam, że wniosek Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej 
sprawie zawarty jest w druku nr 343.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana 
senatora Sławomira Rybickiego, o przedstawienie 
wniosku komisji.

Więc minimum, jakie tu powinno być, minimum… 
Jeśli miałoby to zostać, to albo trzeba by wprowadzić 
takie poprawki jak te, o których mówił tu senator 
Augustyn, albo trzeba by zapisać – nie jestem w sta-
nie w tej chwili zgłosić takiej poprawki, bo po prostu 
nie wierzyłem, nie sądziłem, że tu jest taki przepis, 
ale upewnił mnie w tym pan minister – wprowadzić 
taką zmianę, która przesądzałaby o tym, że egzekucja 
kary następuje po prawomocnym wyroku sądu. Jeśli 
tak się nie stanie, to będzie to ustawa, której moim 
zdaniem Senat nie powinien przyjmować. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
(Senator Mieczysław Augustyn: Jeszcze ja, krótko.)
Pan senator Augustyn po raz drugi.
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Wtedy 

mówił aż 14 minut.)
Pan senator sekretarz przypomina, że pan senator 

poprzednio mówił już przez 14 minut, ale rozumiem, 
że teraz króciutko.

Senator Mieczysław Augustyn:
Króciutko.
Ja tylko chciałbym potwierdzić, Panie Senatorze, 

Panie Marszałku, że wnosząc tę poprawkę, brałem 
pod uwagę tę okoliczność i mówiłem, że to nie może 
być tak, że przedsiębiorca będzie mógł się odwoływać 
– na posiedzeniu komisji użyłem takich słów – do-
piero po swoim pogrzebie. Bo jeżeli kara będzie tak 
dotkliwa, to on stanie się bankrutem w momencie, 
kiedy to się wydarzy.

Chciałbym tylko jeszcze zapytać, proszę państwa, 
gdzie tu jest realizowana zasada, o której mówił pan 
premier Morawiecki, że będzie życzliwe traktowa-
nie przedsiębiorców, że będzie zaufanie i że będzie 
założenie niewinności. Ja tego tu nie widzę. Wręcz 
przeciwnie, jest to bardzo opresyjny przepis, tak na-
prawdę niedający przedsiębiorcy szansy na odwołanie 
się, bo najpierw jest ogromna kara, a potem dopiero 
można myśleć o reszcie. Tak że apeluje o refleksję, 
bo to są groźne zapisy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję również, że wniosek o charakterze le-

gislacyjnym na piśmie złożył pan senator Augustyn.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywa-

nej ustawy zostanie przeprowadzone dzisiaj.
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Zmiany w składzie komisji senackich. Głosowania

Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 29 – za, 50 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 68)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad wnioskiem komisji 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 50 – za, 29 – przeciw. 

(Głosowanie nr 69)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz 
niektórych innych ustaw.

Komisja Środowiska oraz Komisja Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności przedstawiły projekt 
uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek – druk senacki nr 345 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 78 senatorów, 77 – za, 1 wstrzymał się 

od głosu. (Głosowanie nr 70)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz 
niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudzieste-
go pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przy-
jęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 346 A.

Przystępujemy do głosowania na przedstawionym 
przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, 77 – za, nikt nie był prze-

ciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 71)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego drugiego porządku obrad: ustawa o zmia-

Senator Sprawozdawca 
Sławomir Rybicki:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw 

Senatorskich na posiedzeniu w dniu 30 listopada 
przyjęła jednogłośnie projekt uchwały, który odczy-
tam.

Ustawa Senatu Rzeczypospolitej w sprawie zmian 
w składzie komisji senackich. Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu 
odwołuje senator Barbarę Zdrojewską z Komisji 
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. I §2: Senat 
wybiera panią senator do Komisji Ustawodawczej. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję 
bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać 

głos w tej sprawie? Nie widzę zgłoszeń.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-

nym przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw 
Senatorskich projektem uchwały w sprawie zmian 
w składzie komisji senackiej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 76 senatorów, 63 – za, 8 – przeciw, 5 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 67)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji 
senackich.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi 
o przyjęcie ustawy bez poprawek – druk senacki 
nr 338 A. Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie 
ustawy oraz o wprowadzenie poprawek do ustawy. 
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 
głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
W przypadku odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy 
bez poprawek zostanie przeprowadzone głosowanie 
nad poprawkami.

Przystępujemy do głosowania.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 

mniejszości komisji o odrzucenie ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Wniosek mniejszości opiera się na argumentach auto-
rytetów prawniczych, gremiów prawniczych, które jed-
noznacznie twierdzą, że ustawa ta narusza fundamenty 
demokratycznego państwa prawa, zarówno preambułę 
konstytucji, jak i szereg poszczególnych konstytucyj-
nych zasad państwa prawa. I stąd też uważamy, że ta 
niekonstytucyjna ustawa powinna zostać odrzucona.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?
Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili pan senator 

Piotr Zientarski i pan marszałek Bogdan Borusewicz.
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania. W pierwszej kolej-

ności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnio-
skiem o odrzucenie ustawy, a następnie, w wypadku 
odrzucenia tego wniosku, nad wnioskiem o przyjęcie 
ustawy bez poprawek. Głosowanie nad przedstawio-
nymi poprawkami zostanie przeprowadzone, jeśli 
zostaną odrzucone poprzednie wnioski.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
mniejszości komisji o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 29 – za, 50 – przeciw. 

(Głosowanie nr 73)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad wnioskiem komi-
sji, popartym przez połączone komisje, o przyjęcie 
ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 50 – za, 29 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 74)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o organizacji i try-
bie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego piątego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorial-
nego oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisja Nauki, Edukacji i Sportu 
przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przy-
jęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 353 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?

nie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych 
innych ustaw.

Komisja Infrastruktury przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek – druk senacki nr 347 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 79 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 72)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego trzeciego porządku obrad: ustawa o or-
ganizacji i trybie postępowania przed Trybunałem 
Konstytucyjnym.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, które ustosun-
kowały się do przedstawionych w toku debaty wnio-
sków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej 
sprawie; znajduje się ono w druku nr 344 Z.

Bardzo proszę senatora sprawozdawcę, pana prof. 
Michała Seweryńskiego, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Michał Seweryński:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja rekomenduje Wysokiemu Senatowi przy-

jęcie ustawy bez poprawek. Został zgłoszony również 
wniosek mniejszości o odrzucenie ustawy, który nie 
został wcześniej przyjęty. Mniejszość senatorów zgło-
siła także serię poprawek.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości połą-

czonych komisji, pana senatora Piotra Zientarskiego, 
o przedstawienie wniosków popartych przez mniej-
szość połączonych komisji.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Zientarski:
Przypominam o wniosku mniejszości.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak, tak.)
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w ca-
łości, ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Nad poprawkami nr 1, 2, 3, 6, 7 i 8 głosujemy 
łącznie. Ujednolicają one terminologię ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 76)
Wymienione poprawki, czyli nr 1, 2, 3, 6, 7 i 8, 

zostały przyjęte.
Poprawka nr 4 zamyka katalog praktyk, które będą 

uznawane za wykorzystywanie przewagi kontraktowej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 30 – za, 49 – przeciw. 

(Głosowanie nr 77)
Poprawka nie została przyjęta.
Poprawka nr 5 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 78 – za, 1 wstrzymał się 

od głosu. (Głosowanie nr 78)
Poprawka nr 5 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 79 senatorów, 50 – za, 2 – przeciw, 27 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 79)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o przeciw-
działaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi 
kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spo-
żywczymi.

Dziękuję bardzo. Zakończyliśmy głosowania.
Ogłaszam przerwę do godziny 10.00…
(Rozmowy na sali)
Słucham?
(Głos z sali: A oświadczenia?)
(Głos z sali: Panie Marszałku, oświadczeń dzisiaj 

nie będzie?)
Nie, no jak? Na koniec posiedzenia.
(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, jeszcze raz: ogłaszam przerwę do 

7 grudnia do godziny 10.00.
Dziękuję bardzo.

Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 75)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz 
niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudzie-
stego szóstego porządku obrad: ustawa o przeciwdziała-
niu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontrak-
towej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, które usto-
sunkowały się do przedstawionych w toku debaty 
wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie 
w tej sprawie; znajduje się ono w druku nr 348 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Jerzego Chróścikowskiego, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jerzy Chróścikowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności wraz z zestawieniem 
wniosków. Dzisiaj zostały rozpatrzone wnioski. 

Komisje wnoszą o przyjęcie poprawek nr 1–3 oraz 
5–8. Proszę o ich poparcie. Wnoszę też o łączne głoso-
wanie, jeśli pan marszałek pozwoli, nad poprawkami 
nr 1–3 i 5–8, bo… Dziękuję.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale zaraz, Panie 
Senatorze… Pan zgłosił jaki wniosek? O głosowanie…)

O łączne głosowanie nad poprawkami nr 1–3 oraz…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale ja mam tu 

inny wniosek: żeby, proszę pana, głosować łącznie 
nad poprawkami nr 1, 2, 3, 6, 7 i 8.)

No właśnie.

Marszałek Stanisław Karczewski:
To jest to samo? No to dobrze. Nie ma głosu sprze-

ciwu? No to bardzo się cieszę.
Czy pan senator wnioskodawca, pan senator 

Mieczysław Augustyn, chce jeszcze zabrać głos?
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie, dziękuję.)
Przystępujemy do głosowania…
(Rozmowy na sali)
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone gło-

sowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie 

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 12 minut 09)



(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław Kar-
czewski oraz wicemarszałkowie Grzegorz Czelej, Ma-
ria Koc i Bogdan Borusewicz)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam posiedzenie.
Bardzo proszę senatorów sekretarzy o zajęcie 

miejsc przy stole prezydialnym.
(Rozmowy na sali)
Może jeszcze poczekamy 2 minuty, do godziny 

10.35, na wejście pozostałych senatorów. Równolegle 
odbywa się otwarcie wystawy…

(Rozmowy na sali)
Jeszcze dosłownie minutę poczekamy i rozpocznę, 

proszę państwa…
(Rozmowy na sali)
Wznawiam obrady.
Bardzo proszę senatorów… A, już są, to nie proszę.
Państwo Senatorowie, proponuję uzupełnienie 

porządku obrad o punkty: ustawa o zmianie ustawy 
o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – i rozpatrze-
nie go jako punktu dwudziestego ósmego porząd-
ku obrad; oraz ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
o zgromadzeniach – i rozpatrzenie go jako punktu 
dwudziestego dziewiątego porządku obrad.

Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka 
Izba…

(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: 
Rulewski…)

No, nie wiem, może to nie jest głos sprzeciwu, 
tylko pan senator chce zabrać głos…

(Głosy z sali: Nie, to jest…)
Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka 

Izba przyjęła przedstawioną propozycję.
Pan senator się zgłasza.
Bardzo proszę, pan senator Jan Rulewski. Bardzo 

proszę.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zgłaszam sprzeciw wobec umieszczenia przez 

pana marszałka punktu dwudziestego dziewiątego, 
czyli prawa o zgromadzeniach, w dzisiejszym po-

rządku posiedzenia. Nadto wnoszę o ponowne skie-
rowanie tej…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale to nie…)
Przepraszam bardzo, proszę mi… proszę mi dać 

się wypowiedzieć.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie, nie, Panie 

Senatorze… Dobrze, ale ja od razu mówię, że nie 
może pan złożyć dwóch wniosków… Czyli najpierw 
jest wniosek przeciwny, a później następny wniosek, 
no bo to będzie zależało od tego…)

To jest ten sam wniosek i skierowanie… Jest taki 
zapis w regulaminie, w punkcie regulaminowym…

(Marszałek Stanisław Karczewski: No, dobrze, 
jeden wniosek…)

Ważniejsze jest uzasadnienie. Podczas wczoraj-
szych prac połączonych komisji w obecności wielu 
przedstawicieli okazało się, że wiele instytucji prawa, 
najwyższych instancji prawa, m.in. Sąd Najwyższy, 
zgłosiło mnóstwo zastrzeżeń natury konstytucyjnej. 
Np. Sąd Najwyższy zgłosił 12 zastrzeżeń natury kon-
stytucyjnej. Nadto zgłoszono zastrzeżenia, że ustawa 
godzi w podpisane przez Polskę układy międzynaro-
dowe, przynajmniej w dwóch punktach.

Obecny na obradach przedstawiciel OBWE, a więc 
organizacji, w której uczestniczymy również my jako 
senatorowie, zgłosił fundamentalne zastrzeżenie, że 
jest to ograniczenie, obniżenie standardów demokra-
tycznych w Europie, oczywiście w Polsce… Nawet 
gdyby przyjąć – jak jest zdaniem niektórych – że nie 
obchodzi nas świat zewnętrzny, świat europejski, to, 
Panie Marszałku…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ja słucham, 
słucham, z dużym zainteresowaniem.)

W obradach brało udział mnóstwo organizacji 
pozarządowych, a ich przedstawiciele w imieniu 
tych 143 organizacji, o różnym przekroju politycz-
nym i stosunku do rządu, do opozycji, niemal jed-
nogłośnie wypowiadali się przeciwko postanowie-
niom tejże ustawy. W ten sposób opinia publiczna 
przez nich reprezentowana wyraziła swoją opinię, 
że nie godzi się na takie rozwiązanie w zakresie 
podstawowego prawa, jakim jest prawo każdego 
obywatela do uczestnictwa w zgromadzeniach. 
Proszę Wysoką Izbę o głęboką refleksję i przyjęcie 
mojego wniosku.

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 33)
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31. posiedzenie Senatu w dniu 7 grudnia 2016 r.
Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu. 

Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Teraz będziemy głosowali nad drugim wnioskiem 
pana senatora Jana Rulewskiego: o to, aby tę ustawę 
skierować…

Pan chce, żeby głosować już w tym momencie, 
tak?

(Senator Jan Rulewski: Tak.)
No dobrze. Czyli głosujemy nad wnioskiem 

pana senatora o skierowanej tej ustawy do Komisji 
Ustawodawczej.

Kto jest za przyjęciem wniosku pana senatora Jana 
Rulewskiego o przekazanie tej ustawy do Komisji 
Ustawodawczej?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 69 senatorów, 19 – za, 50 było prze-

ciwnego zdania. (Głosowanie nr 81)
Proszę państwa, przystępujemy zatem do rozpa-

trzenia punktu dwudziestego dziewiątego porządku 
obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o…

Nie, najpierw dwudziesty ósmy, sorry. Moment, 
za daleko przeleciałem… O, już mam.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 356, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 356 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Infrastruktury, pana senatora Roberta Gawła, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Robert Gaweł:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym złożyć sprawozdanie z prac Komisji 

Infrastruktury nad projektem zmiany ustawy 
o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Zasadniczy cel tej ustawy to zapewnienie cią-
głości kierowania działalnością Polskiej Agencji 
Żeglugi Powietrznej, w skrócie PAŻP. Prezes 
Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego 
do spraw transportu, zastępcy prezesa lub innej 
osobie powierza obowiązki prezesa na okres nie 
dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością przedłuże-
nia tego okresu o kolejnych 6 miesięcy, nie więcej 
niż dwukrotnie. W obecnym stanie faktycznym 
wyczerpał się tryb powierzania kierowania dzia-
łalnością agencji. Dotychczas przeprowadzone po-
stępowania konkursowe nie wyłoniły kandydatów 
spełniających wymogi przewidziane ustawą; bo 
jednocześnie ogłoszono konkurs na to stanowisko. 
Taka patowa sytuacja trwa od roku 2015, kiedy 
to – przypomnę państwu – Sejm zmienił 9 lipca 
ustawę tak, żeby pełniąca obowiązki pani prezes 
mogła dalej tą agencją kierować.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś głosy? Nie widzę.
Proszę państwa, przegłosujemy najpierw mój 

wniosek o… Ja bym tak proponował, że najpierw 
mój wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkt: 
ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach, 
i rozpatrzenie go jako punktu dwudziestego dziewią-
tego porządku obrad. Jeżeli ten punkt zostanie wpro-
wadzony, a nawet jeśli nie zostanie wprowadzony, to 
wtedy będziemy głosować nad drugim wnioskiem 
pana senatora, o skierowanie do komisji… Jakiej ko-
misji?

(Senator Jan Rulewski: Takich, jakie nad tym ob-
radowały, Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej.)

No to… Że ponownie? No, to nie, ja myślałem, 
że do innej komisji. To nie, nie… Panie Senatorze, 
ja takiego wniosku nie przyjmuję, żeby skierować 
jeszcze raz. Nie, komisje zakończyły… O ile wiem, 
komisje zakończyły prace, jest sprawozdanie… No 
i co, i pan ponownie chce do tych komisji skierować?

(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, prostuję. 
Do Komisji Ustawodawczej.)

(Senator Jan Maria Jackowski: Trzeba było tak 
od razu mówić.)

A, no to trzeba było tak od razu mówić, to byśmy…
(Rozmowy na sali)
Ale, Panie Senatorze, proszę nie podpowiadać. 

Dobrze?
(Głos z sali: Ja nie podpowiadam.)
(Rozmowy na sali)
No ale… Dobrze, spokojnie.
Proszę państwa, teraz przystępujemy do głoso-

wania.
Kto z państwa senatorów jest za tym, aby uzu-

pełnić porządek obrad o ustawę o zmianie ustawy 
– Prawo o zgromadzeniach i rozpatrzyć ją w ramach 
punktu dwudziestego dziewiątego porządku obrad? 
Kto jest za wprowadzeniem ustawy do porządku?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 70 senatorów, 50 – za, 20 – przeciw. 

(Głosowanie nr 80)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że uzu-

pełniliśmy porządek obrad o punkt: ustawa o zmianie 
ustawy – Prawo o zgromadzeniach. Ten punkt zo-
stanie rozpatrzony jako punkt dwudziesty dziewiąty 
porządku obrad.

A bez sprzeciwu wprowadziliśmy do porządku 
obrad ustawę o zmianie ustawy o Polskiej Agencji 
Żeglugi Powietrznej; będzie ona rozpatrzona w ra-
mach punktu dwudziestego ósmego.
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(senator sprawozdawca R. Gaweł) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Senator Robert Gaweł:

Tu nie ma zaniżania kryteriów. Proszę zwrócić 
uwagę, że w zmianie dotyczącej art. 6, w którym cho-
dzi o wymagania, jest napisane tak: „posiada wiedzę 
i umiejętności w zakresie spraw należnych Agencji”. 
Poza tym, jak pan zauważył, w projekcie zwiększa się 
wymogi dotyczące jednego z zastępców prezesa agen-
cji. Powtarzam: od 2015 r. mamy do czynienia z pa-
tową sytuacją, bo w konkursach, które są tam usta-
wicznie prowadzone, nie jesteśmy w stanie wyłonić 
żadnego kandydata. To jest uwiąd, który niestety nie 
służy pracy tej agencji. Ponadsiedmiusetmilionowy 
budżet w przyszłym roku będzie jeszcze większy – to 
jest ogromna odpowiedzialność. Do tego dochodzą 
kontrolerzy lotniczy, piloci i wszystkie sprawy, które 
są związane z funkcjonowaniem lotnisk, więc myślę, 
że odpowiedzialność prezesa będzie naprawdę bardzo 
duża. Myślę, że to jest najbardziej logiczne rozwią-
zanie w tym momencie. No bo jeżeli w konkursach 
przez 2 lata nie byliśmy w stanie wyłonić kandydata… 
W poprzedniej kadencji Sejm zmienił tę ustawę ad 
hoc, właściwie tylko po to, żeby pani prezes mogła 
dalej to stanowisko zajmować, więc coś tu jest nie 
tak. No, ustawodawstwo nie może być robione w ten 
sposób. Trzeba rozwiązywać problemy długofalowo, 
więc myślę, że to jest dobre rozwiązanie.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Sługocki, proszę o pytanie.

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

Liberalizacja tych wymogów może dziwić, bo z jed-
nej strony pan mówi o ogromnym budżecie, jakim 
agencja dysponuje, mówi pan o powadze tej agencji 
i jej znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego, 
a z drugiej strony mówi pan o liberalizacji przepisów. 
Proszę mi powiedzieć – dzisiaj na posiedzeniu Senatu 
są obecni wiceprezes i prezes tej instytucji – czy 
w strukturze agencji nie ma dobrze wykwalifikowa-
nych, przygotowanych ludzi o właściwie sprofilowa-
nym wykształceniu i z odpowiednim doświadczeniem 
wewnątrz agencji, którzy mogliby w tym konkursie 
z powodzeniem wystartować, wygrać go i piasto-
wać stanowisko prezesa Polskiej Agencji Żeglugi 
Powietrznej. Dziękuję.

Właściwie cała zasada i idea tej zmiany polega 
na tym, żeby usprawnić tryb wyboru prezesa agencji 
oraz żeby ta agencja, która oczywiście ma bardzo 
duże kompetencje… Chodzi o to, żeby prezes takiej 
agencji, który także ponosi ogromną odpowiedzial-
ność, mógł po prostu sprawować tę funkcję.

Do tej pory mieliśmy taką sytuację, że istniał 
pewien szklany sufit. Właściwie cały wybór preze-
sa w trybie konkursowym ograniczał się do bardzo 
wąskiej grupy osób: kierownictwa czy też poprzed-
nich prezesów. Można powiedzieć, że ta sama osoba 
najpierw była prezesem LOT, potem była prezesem 
Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, a następnie 
prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Chciałbym także zwrócić państwa uwagę na to, 
że potrzeba wprowadzenia tak krótkiego vacatio legis 
wynika z faktu, iż ostateczny termin, do którego po-
wierzono pełnienie obowiązków prezesa PAŻP, upły-
wa z dniem 31 grudnia tego roku. Wyczerpano więc 
wszystkie formalne możliwości powierzenia komuś 
obowiązku kierowania tą instytucją, a dotychczas 
ogłaszane konkursy nie doprowadziły do wyłonienia 
prezesa PAŻP. Obecnie prowadzone postępowanie 
konkursowe również nie daje żadnej gwarancji co 
do terminu jego zakończenia przed upływem tego 
czasu. Jest to tym bardziej istotnie, że od 2017 r. agen-
cja musi podejmować nowe bardzo ważne zadania, 
a jednocześnie trwają prace rządu nad ogólną zmianą 
ustawy o agencji. Są to prace legislacyjne prowadzone 
w ramach programu Rady Ministrów – UD158.

Wczoraj na posiedzeniu komisji zadano 4 pytania 
dotyczące zmian tej ustawy i większością głosów 
przyjęto propozycję przyjęcia ustawy bez poprawek. 
Dziękuję bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Grze-
gorz Czelej)

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Pan senator Maciej Grubski, proszę o pytanie.

Senator Maciej Grubski:
Panie Marszałku! Panie Senatorze Sprawozdawco! 

Pan senator zaznaczył – i to stwierdzenie na posie-
dzeniu komisji również padło – że jest problem z wy-
łonieniem nowego szefa PAŻP. 

Czy ma sens obniżanie kryteriów naboru nowych 
osób w taki sposób, żeby praktycznie każdy z ulicy 
mógł ubiegać się o to stanowisko?
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Senator Robert Gaweł:

Nie było to przedmiotem obrad komisji.
(Senator Waldemar Sługocki: Dziękuję.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję.
Pan senator Dobkowski, proszę o pytanie.

Senator Wiesław Dobkowski:

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, proszę powiedzieć, jaka jest 

różnica pomiędzy dotychczasowymi wymaganiami, 
jakie musi spełniać kandydat na prezesa, a tymi wy-
maganiami, które ta ustawa przewiduje.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Robert Gaweł:
Według ustawy w dawnym brzmieniu prezesa 

powołuje prezes Rady Ministrów na wniosek mini-
stra właściwego do spraw transportu zaopiniowany 
przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego spośród 
kandydatów wyłonionych w drodze konkursu. Taki 
dotychczas był zapis. Poza tym zgodnie z pktem 6 tej, 
powiedziałbym, starej ustawy powinien on posiadać 
co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 
3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych 
związanych z lotnictwem cywilnym. Szczegółowo 
jest też określony skład komisji konkursowej. O tym 
mówi ta stara ustawa, która niestety nie pozwoli-
ła na wyłonienie prezesa Polskiej Agencji Żeglugi 
Powietrznej przez 2 lata.

A jeżeli chodzi o nową ustawę, to w ust. 4 mamy 
zapis następujący: stanowisko prezesa może zajmo-
wać osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra 
lub równorzędny, jest obywatelem polskim i korzysta 
z pełni praw publicznych, nie była karana za umyślne 
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, po-
siada wiedzę i umiejętności w zakresie spraw należ-
nych agencji, posiada co najmniej 5-letni staż pracy, 
w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach 
kierowniczych, oraz zna biegle język angielski. W ten 
sposób rozszerzono krąg osób, które mogą ubiegać 
się o stanowisko prezesa Polskiej Agencji Żeglugi 
Powietrznej. To wszystko.

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

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję.
Proszę o odpowiedź.

Senator Robert Gaweł:
Nie było to w czasie obrad komisji poruszane, ale 

moim zdaniem gdyby takie osoby były, to na pewno 
do konkursu by się zgłosiły. No, przecież konkurs 
trwa ustawicznie od 2 lat.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę kontynuować.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję.
Rozumiem, że to był lapsus językowy, Panie 

Senatorze. Sugeruje pan, że w Polskiej Agencji 
Żeglugi Powietrznej pracują osoby niekompetentne? 
Bo powiedział pan, że nie ma tam osoby, która mo-
głaby przystąpić do konkursu i go wygrać. Przecież 
agencja funkcjonuje doskonale, nie ma żadnego nie-
bezpieczeństwa związanego z jej bieżącym funkcjo-
nowaniem, więc w mojej ocenie pana hipoteza jest 
nieprawdziwa. Dziękuję.

Senator Robert Gaweł:
To nie jest hipoteza. Faktycznie, może powiedzia-

łem nie tak, jak trzeba, ale chodziło o to, że skoro 
osoby, które miały ambicję stanąć do tego konkur-
su, do niego nie stawały, to znaczyło, że coś jest nie 
tak, jeżeli chodzi o tryb wyłaniania. Spójrzmy na 
mechanizm, który miał doprowadzić do tego, żeby 
w sprawny sposób wyłonić szefa agencji. No, on nie 
działa, po prostu nie działa. Tak powiem.

(Senator Waldemar Sługocki: Mogę? Ostatnie 
pytanie.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Oczywiście, bardzo proszę.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję.
Ostatnie pytanie, Panie Senatorze. Czy rozma-

wialiście państwo… analizowaliście podczas posie-
dzenia komisji ostatnio ogłaszane konkursy? Czy 
na przestrzeni minionych kilku lat żadna osoba nie 
przystąpiła do konkursu, czy po prostu nie wyłoniono 
w procedurze konkursowej takiego kandydata, który 
sprostałby tym wymaganiom? Dziękuję.
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Ja chciałbym troszkę sprostować wypowiedź pana 
senatora sprawozdawcy. Panie Senatorze, ja powie-
działem jedynie tyle, że dzisiaj w Polskiej Agencji 
Żeglugi Powietrznej pewnie pracuje dużo osób, które 
spełniają kryteria obecnego porządku prawnego, czyli 
tej zaostrzonej ustawy. Nie wiem, jakie były przesłan-
ki, czy startowały te osoby w konkursie, czy też nie. 
Nie wiem, dlaczego do tej pory nie rozstrzygnięto 
tego konkursu.

Ale nie zgadzam się z drugą częścią pańskiej 
wypowiedzi, Panie Senatorze. I tu zadam pytanie. 
Absolutnie jestem za tym, żeby premiować ludzi mło-
dych, ale pod pewnymi warunkami. Ważne, żeby te 
osoby miały kierunkowe wykształcenie, doświad-
czenie, w tym doświadczenie na stanowiskach kie-
rowniczych. Każdy z nas kiedyś rozpoczynał swą ak-
tywność zawodową. Trudno, żeby absolwent studiów 
wyższych następnego dnia po zakończeniu studiów 
obejmował stanowisko dyrektorskie. Bardzo dziękuję.

Senator Robert Gaweł:
Szczegółowo nie jestem w stanie odpowiedzieć. 

Proszę nie wymagać od senatora, żeby śledził te 
wszystkie konkursy, które tam mają miejsce, jak też 
to, kto i gdzie startował, z jakimi kompetencjami. To 
też nie było przedmiotem obrad naszej komisji.

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

Senator Wiesław Dobkowski:
Panie Senatorze, z tego, co ja zrozumiałem…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Proszę o ciszę.)
Z tego, co ja zrozumiałem, wynika, że to nie jest 

tak, jak mówił pan senator Sługocki, że osoba po 
studiach, w ogóle bez stażu na stanowisku kierow-
niczym, jest od razu dyrektorem. Bo z tego, co pan 
senator przedstawił, wynika, że w nowym układzie ta 
osoba też ma mieć 5-letni staż na stanowisku kierow-
niczym. Tam jest pewnie niuans dotyczący 3 lat. Tym 
się po prostu różni stara ustawa od nowej. Te 3 lata, 
które teraz są, to chyba nawet po prostu wymagają 
wyższych kwalifikacji… Poza tym tam są jeszcze 
inne warunki, które w zasadzie wymagają wyższych 
kwalifikacji niż do tej pory. Tu chodzi o to, że te 
3 lata w ogóle powodują, że po prostu tylko niektóre 
osoby w pewnym kręgu mogą startować, inni nie 
mają kwalifikacji.

Ja mam pytanie… muszę zakończyć pytaniem. 
Wobec tego czy w tej chwili, przy nowej ustawie, 
osoby te będą musiały spełniać wyższe kwalifikacje, 
czy niższe, jak do tej pory? Dziękuję. Bo, według 
mnie, wyższe.

Senator Maciej Grubski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pan senator posługuje się sformułowaniem: 2 lata 

od momentu zaistnienia tego problemu. Jaka jest data 
graniczna, termin, w którym ostatni szef Polskiej 
Agencji Żeglugi Powietrznej był wybrany na etat stały?

Senator Robert Gaweł:
Nie było to przedmiotem obrad komisji. Mogę 

tylko powiedzieć, że jeżeli dobrze pamiętam, to było 
to w 2013 r. Ale to już, że tak powiem, tak na boku 
mówię. W 2013 r., a potem, kolejny raz, czyli w roku 
2015… Przypominam, że ustawa z 9 lipca była ro-
biona, powiedziałbym, pod stanowisko… Ona była 
zaakceptowana w Senacie, chyba dostała 100% gło-
sów za, o ile dobrze pamiętam.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator chce jeszcze dopytać.

Senator Maciej Grubski:
Czy według opinii pana senatora posiadanie wie-

dzy na temat Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej 
i umiejętności w tym zakresie – takie tu jest wyma-
ganie – to jest kwalifikacja, która daje rękojmię wy-
boru fachowca na to stanowisko w ramach tej nowej 
formuły wyboru?

Senator Robert Gaweł:
Myślę, że tak. Jak tutaj przed chwilą sugerował 

senator Sługocki, jest bardzo wiele osób, które mają 
tyle kompetencji i doświadczenia, że mogłyby zo-
stać wybrane na prezesa Polskiej Agencji Żeglugi 
Powietrznej. Przypominam, że do tej pory było tak, 
że właściwie wszystko działo się w kręgu bardzo 
wąskiej kasty dyrektorskiej. No, można było zapytać 
trywialnie: kim jest pani mąż? Mój mąż, proszę pana, 
z zawodu jest dyrektorem. Czyli ten sam człowiek 
zmieniał stanowiska, pozostając cały czas w obrębie 
stanowisk dyrektorskich, prezesów. To jest szklany 
sufit będący dla ludzi młodych, ambitnych i zdolnych, 
których w Polsce jest bardzo wielu, nie do przesko-
czenia. I o to też chodzi.

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

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo.
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nictwem, nic wspólnego z Polską Agencją Żeglugi 
Powietrznej. Była to osoba z zupełnie innej branży, 
osoba, która sprawdziła się, ma doświadczenie, do tej 
pory pełni te obowiązki, i mogę powiedzieć, że wła-
ściwie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Można 
dyskutować, ale na pewno nie popełniła błędów, które 
by ją dyskwalifikowały jako szefa.

Ale, Szanowni Państwo, nawet ta osoba, która 
dzisiaj pełni obowiązki, w myśl obowiązującego dziś 
prawa, obowiązującej ustawy nie mogłaby wygrać kon-
kursu. Proszę państwa, doszliśmy do takiego absurdu. 
Stąd ten projekt ustawy, stąd te wszystkie proste roz-
wiązania, które proponujemy. To są rozwiązania nie 
wymyślone, tylko powszechnie stosowane. Minister do 
spraw transportu zgłasza prezesowi Rady Ministrów 
kandydaturę, prezes Rady Ministrów tę kandydaturę 
przyjmuje. Dotyczy to jednej z najważniejszych in-
stytucji w państwie. Czy jest w tym coś niezwykłego?

Są określone kryteria, które oczywiście nie zosta-
ły obniżone, jak tu jest to sugerowane, tylko doprecy-
zowane w ten sposób, że z jednej strony rozszerzają 
możliwości, poszerzają zbiór osób, które mogą je speł-
nić, a z drugiej strony zapewniają formalne kompe-
tencje, które są niezbędne do pełnienia tych funkcji.

Powiem jeszcze tak. Wysoka Izbo, przygotowu-
jemy projekt ustawy, szerokiej nowelizacji ustawy 
o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Myślę, że to 
będzie też okazja do tego, aby głęboko podyskutować 
o samej agencji, o jej możliwościach rozwojowych.

To, co jest dzisiaj w życiu agencji najważniejsze, 
oprócz powołania już takiego w pełni umocowa-
nego kierownictwa, to jest sprawa, która zbliża się 
do szczęśliwego rozwiązania, mianowicie przyjęcie 
przez Komisję Europejską rewizji planu skuteczności 
działania. Chodzi o możliwość podniesienia przez 
Polską Agencję Żeglugi Powietrznej opłat za kie-
rowanie lotami nad przestrzenią Rzeczypospolitej 
Polskiej. Polska ma dzisiaj jedne z najniższych stawek 
w Europie. Będzie możliwość podniesienia tych sta-
wek, co m.in. pomoże agencji w rozwoju, w licznych 
inwestycjach i w dalszym funkcjonowaniu. Jest to 
rzecz niezbędna. I do tego m.in. jest potrzebne kie-
rownictwo agencji, które jest w pełni umocowane, co 
do którego nie ma wątpliwości, które ma już pełen 
mandat do działania. Dziękuję serdecznie.

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

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

(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Senator 
Kazimierz Kleina.)

Pan senator Kleina. Proszę o pytanie.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Senator Robert Gaweł:
To znaczy, nie będą ograniczone tylko do lotnic-

twa cywilnego. Osoby te będą musiały mieć wiedzę 
dotyczącą agencji – samej pracy agencji, struktu-
ry agencji – ale nie jest to zawężone tylko do osób 
z doświadczeniem związanym z lotnictwem stricte 
cywilnym.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Nie ma pytań.
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Chciałbym powitać podsekretarza stanu 

w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, pana 
ministra Jerzego Szmita.

Witam serdecznie, Panie Ministrze.
Witam zastępcę prezesa Polskiej Agencji Żeglugi 

Powietrznej, pana Janusza Niedzielę.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy? Rozumiem, że tak.
Zapraszam, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować 

panu senatorowi sprawozdawcy za rzetelne, pełne fak-
tów i konkretnych zdarzeń, sprawozdanie, w którym 
pan senator przedstawił historię ustawy o Polskiej 
Agencji Żeglugi Powietrznej.

Wysoka Izbo, problemy z powoływaniem szefów 
agencji rozpoczęły się w roku 2013 – podkreślam: 
w 2013 r. Tak zarysowany krąg osób, które mogłyby 
pełnić funkcje szefów agencji czy jednego z wice-
prezesów odpowiedzialnego za kontrolę lotów, spo-
wodował, że poprzednia koalicja musiała zmienić tę 
ustawę, żeby umożliwić przedłużenie powierzenia 
stanowiska. Konkursy się po prostu nie udawały i po-
przednia koalicja nie była w stanie powołać w normal-
nym trybie, w trybie konkursowym szefa agencji. Co 
więcej, w sierpniu 2015 r. w wyniku tego doszło do 
takiej sytuacji, że przez miesiąc nie było szefa Polskiej 
Agencji Żeglugi Powietrznej, a więc sytuacja była 
bardzo dramatyczna. Wybrnięto z tego tak, że prze-
dłużono czas powierzenia stanowiska i powierzono 
to stanowisko osobie – i tutaj proszę wybaczyć, ale 
taka jest prawda – która nie miała nic wspólnego z lot-
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Senator Maciej Grubski:

Dziękuję.
Panie Ministrze, czy ta ustawa spowoduje, że zo-

stanie przeprowadzony konkurs zarówno na prezesa, 
jak i na wiceprezesów? Czy wiceprezesów zostawia-
my?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:

Ustawa, o której mówimy, zakłada, że prezes i wi-
ceprezesi będą powoływani.

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

Senator Waldemar Sługocki:
Rozumiem, Panie Ministrze, że to jest kompeten-

cja ministra właściwego. Czy minister właściwy na 
wniosek, czy sam będzie powoływał prezesa Polskiej 
Agencji Żeglugi Powietrznej?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:

Jeżeli chodzi o prezesa, to powołuje go…
(Senator Stanisław Kogut: Pani premier.)
…premier, prezes Rady Ministrów, na wniosek 

ministra, a jeżeli chodzi o wiceprezesów, to powołuje 
ich minister.

(Senator Waldemar Sługocki: Na wniosek pre-
zesa?)

Tak.
(Senator Waldemar Sługocki: Dziękuję.)

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

i Budownictwa Jerzy Szmit: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
Czy ktoś z państwa zapisał się do głosu?
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Nie ma wniosków o charakterze legislacyjnym.
Zamykam dyskusję.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Chciałbym 
zapytać o relacje między Urzędem Lotnictwa 
Cywilnego a agencją. Czy nie wydaje się, że te 
instytucje mogłyby być np. połączone? Jakie są 
różnice w kompetencjach? Czemu to rozdzielenie 
służy? Wydaje się, że może rozwiązaniem byłoby 
utworzenie jednej instytucji, która by całym tym 
obszarem spraw zarządzała. Może urząd byłby taką 
instytucją?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:

Panie Marszałku! Panie Senatorze! Szanowni 
Państwo! Otóż nie jest to możliwe m.in. z powodów 
formalnych i układów międzynarodowych, w których 
jesteśmy. Agencje żeglugi powietrznej muszą być 
wydzielonymi organami. Tak ustawodawstwo Unii 
Europejskiej to określa i po prostu nie ma tu innej 
możliwości. Przedtem służby kontroli lotów działały 
przy Polskich Portach Lotniczych, ale w myśl usta-
wodawstwa unijnego musiały zostać one wydzielone, 
żeby stanowiły jakby trochę niezależne, poza struk-
turami biznesowymi funkcjonujące instytucje, które 
zapewniają swobodny przelot i wszystkim przewoź-
nikom równe prawa.

Jeżeli chodzi o Urząd Lotnictwa Cywilnego, to 
przy okazji powiem, że trwa konkurs i myślę, że tu 
akurat konkurs zostanie pomyślnie zakończony, jeżeli 
chodzi o wyłonienie szefa. Tak że to nie jest taka 
doktryna, że uciekamy od konkursów, tylko tam, 
gdzie konkursy dobrze funkcjonują, gdzie są dobrze 
ustawione kryteria, to konkursy są prowadzone. To 
jest druga część odpowiedzi.

Szanowni Państwo, Urząd Lotnictwa Cywilnego 
jest najważniejszym urzędem w polskim lotnic-
twie. To jest ten organ, który odpowiada za kontrolę 
rynku, nadzoruje również Polską Agencję Żeglugi 
Powietrznej. I to też jest wymóg Unii Europejskiej. 
Podsumowując, powiem, że nie jest możliwe połącze-
nie Urzędu Lotnictwa Cywilnego z Polską Agencją 
Żeglugi Powietrznej.

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



325
31. posiedzenie Senatu w dniu 7 grudnia 2016 r.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

(wicemarszałek G. Czelej) władzy publicznej oraz zgromadzeń odbywanych 
w ramach działalności kościołów i innych związ-
ków wyznaniowych przed pozostałymi zgroma-
dzeniami.

Kolejnym elementem, jeśli chodzi o organizo-
wanie zgromadzeń… W przypadku gdy wniesiono 
zawiadomienie przed dniem wejścia w życie ustawy 
i dane zgromadzenia mają odbyć się w tym samym 
miejscu i czasie co zgromadzenia cykliczne, będzie 
miał zastosowanie art. 26b, co oznacza, że organ gmi-
ny będzie zobowiązany do wydania decyzji o zakazie 
zgromadzenia. W przypadku niewykonania przez or-
gan gminy obowiązku wojewoda będzie zobowiązany 
do wydania niezwłocznie zarządzenia zastępczego 
o zakazie zgromadzenia. To tyle, jeśli chodzi o treść 
ustawy.

W posiedzeniu komisji brali udział przedstawiciele 
organizacji społecznych. Jeśli zaś chodzi o opinię 
Biura Legislacyjnego – może o tym powiem wcze-
śniej – to Biuro Legislacyjne po przeanalizowaniu 
projektu zmiany do ustawy skupiło się na 5 takich 
kluczowych zagadnieniach i zaproponowało 3 po- po-po-
prawki. Czego dotyczyły te uwagi? Tutaj chodziło 
głównie… Zastrzeżenia budziły uregulowania euro-
pejskie, które… W opinii Biura Legislacyjnego no-
welizacja ustawy jest niezgodna z tymi regulacjami.

Jeśli chodzi o hierarchię, o wprowadzenie, na-
zwijmy to, hierarchii zgromadzeń przez nowelę tej 
ustawy, to tu uwaga dotyczyła głównie tego, że ustawa 
niejako dzieli społeczeństwo na grupy uprzywilejo-
wane, co w opinii biura jest niezgodne z regulacjami 
europejskimi.

Kolejną z uwag jest uwaga dotycząca niedookre-
ślenia wprowadzanej w drodze ustawy obowiązko-
wej odległości pomiędzy zorganizowanymi demon-
stracjami – chodzi tu o odległość 100 m. W ocenie 
Biura Legislacyjnego ta odległość jest nieprecyzyjnie 
wskazana.

Kolejna z uwag Biura Legislacyjnego odnosiła się 
do konkurencyjnych zgromadzeń, czyli kontrmanife-
stacji, i dotyczyła tego, że jeśli chodzi o wybór miejsca 
i czasu organizowanego zgromadzenia, to zgroma-
dzenie zgłoszone jako pierwsze może nie mieć, że 
tak powiem, pierwszeństwa przed zgromadzeniem 
cyklicznie organizowanym.

Następna uwaga Biura Legislacyjnego dotyczyła 
zasady niedziałania prawa wstecz, a więc tego, co już 
wskazałem, czyli że zgromadzenia, które były za-
planowane wcześniej… Kolejność wniesienia zawia-
domienia nie będzie miała… Można ją zablokować, 
w drodze decyzji wojewody, w przypadku organizacji 
zgromadzenia cyklicznego.

Ostatnia uwaga dotyczyła vacatio legis ustawy. 
Biuro Legislacyjne wskazało, że termin 14-dniowy 
powinien zostać zachowany – takie zasady wynikają 
z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego dziewiątego porządku obrad: ustawa 
o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 355, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 355 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana se-
natora Arkadiusza Grabowskiego, o przedstawienie 
sprawozdania komisji. Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Chciałbym przedstawić sprawozdanie połączo-

nych Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej. Posiedzenie połączonych 
komisji odbyło się w dniu wczorajszym. Przedmiotem 
posiedzenia była zmiana ustawy o zgromadzeniach.

Chciałbym przybliżyć pokrótce, na czym po-
lega zmiana zapisów ustawy o zgromadzeniach. 
Zasadniczym celem uchwalonej przez Sejm 2 grud-
nia ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadze-
niach jest wprowadzenie nowej kategorii zgromadzeń, 
tzw. zgromadzeń cyklicznych. Mowa o tym w art. 1 
pkt 5 ustawy. W przypadku organizowania tego typu 
zgromadzeń przez tego samego organizatora w tym 
samym miejscu i na tej samej trasie co najmniej 4 razy 
w roku według opracowanego terminarza albo co naj-
mniej raz w roku w dniach świąt państwowych i naro-
dowych, jeżeli takie wydarzenia odbywały się w ciągu 
ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń, 
i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych 
i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wy-
darzeń, organizator będzie miał możliwość zwrócenia 
się do wojewody z wnioskiem o wyrażenie zgody na 
cykliczne organizowanie tych zgromadzeń. We wnio-
sku organizator będzie zobowiązany do uzasadnienia 
celu cyklicznego organizowania takich zgromadzeń.

Zgromadzenia cykliczne mają mieć pierwszeń-
stwo wyboru miejsca i czasu przed innymi organizo-
wanymi zgromadzeniami, na podstawie art. 1 pkt 2. 
Na podstawie jednej decyzji wojewody dane zgro-
madzenie cykliczne może odbywać się w okresie nie 
dłuższym niż 3 lata od zorganizowania pierwszego 
z cyklu zgromadzeń.

Następnym elementem zmienianym przez oma-
wianą tu nowelizację jest wprowadzenie pierwszeń-
stwa zgromadzeń organizowanych przez organy 
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(senator sprawozdawca A. Grabowski) opozycją. Straszy, że my coś planujemy, że planujemy 
jakąś konfrontację. Nie dopuszcza do świadomości… 
nie jest w stanie założyć nawet tego, że zgromadzenia 
mają charakter pokojowy, że po to one są, że takie jest 
ich założenie. Widocznie ma jakieś doświadczenia 
z organizowania zgromadzeń i ma na ten temat inne 
zdanie, ale możemy prześledzić historię zgromadzeń 
z ostatnich lat… PiS chce zastąpić opozycję i sam 
organizować zgromadzenia. Zastanawiam się, kiedy 
sam zacznie również organizować strajki, bo to idzie 
w tym kierunku. Marszałek Senatu ostatnio, chyba 
przez 2 dni, był na Białorusi. Może tam też radził się, 
jak postępować z opozycją, w jaki sposób postępować 
z opozycją.

Proszę państwa, jednoznaczne opinie, miażdżące 
opinie Sądu Najwyższego, rzecznika praw obywatel-
skich, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, OBWE, 
stanowisko Fundacji im. Stefana Batorego… Można 
by wymieniać wszystkie te stanowiska, które są miaż-
dżące i negatywne. Nie znam żadnej opinii, która by 
była pozytywna. No, w kuluarach słyszałem, że jedna 
opinia jakiegoś prezesa jest chyba pozytywna, ale 
nie słyszałem o żadnej oficjalnej pozytywnej opinii, 
wszystkie opinie są miażdżące.

(Senator Waldemar Bonkowski: Są z jednego źró-
dła.)

Ustawa jest niekonstytucyjna. Jest sprzeczna 
z wieloma artykułami konstytucji. Ja to prześle-
dziłem, przejrzałem i z góry mogę powiedzieć, że 
jest ona sprzeczna z art. 57 konstytucji mówiącym 
o wolności zgromadzeń, z art. 54 mówiącym o wol-
ności poglądów. Jest sprzeczna z art. 2 konstytucji: 
„Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym pań-
stwem prawnym”, a także z art. 31: „Wolność czło-
wieka podlega ochronie prawnej”. Jest też sprzecz-
na z art. 32: „Wszyscy są wobec prawa równi”… 
Przeczytałem tylko fragmenty, żebyście państwo 
mniej więcej wiedzieli, o które artykuły chodzi. Ta 
ustawa jest sprzeczna również z prawem europejskim.

Teraz przechodzę do samej ustawy. Ta ustawa, 
tak jak powiedziałem, jest zła, fatalna i jej nie da 
się poprawić. Nie da się wprowadzić do tej ustawy 
poprawek, bo ta ustawa dzieli się na dwie części… 
Pierwsza część dotyczy stawiania władzy, że tak po-
wiem, przed obywatelem – i to za chwilę spróbuję 
państwu uzasadnić – a druga część dotyczy zgroma-
dzeń cyklicznych. Trzecia część dotyczy vacatio legis 
ustawy. I jest jeszcze art. 2, który działa wstecz, co 
też nie powinno mieć miejsca.

Jeżeli chodzi o część pierwszą, o stawianie władzy 
przed obywatelem… Ustalono hierarchię. Na podsta-
wie tej i poprzedniej ustawy można ustalić hierarchię 
zgromadzeń. Jak ona wygląda? Najpierw są zgroma-
dzenia organizowane przez organy władzy publicznej 
i zgromadzenia odbywane w ramach działalności ko-
ściołów i innych związków wyznaniowych. Nie wiem, 

Jeśli chodzi o przebieg posiedzenia, to, tak jak 
wcześniej wskazałem, uczestniczyli w nim przed-
stawiciele różnych stowarzyszeń i organizacji, 
m.in. Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, sto-
warzyszenia „Ordo Iuris”, Fundacji Batorego, Sieci 
Obywatelskiej Watchdog Polska, Helsińskiej Fundacji 
Praw Człowieka, OBWE, Amnesty International itd. 
Stanowiska organizacji społecznych były zbieżne 
i w zasadzie skupiały się wokół zagadnień wskaza-
nych przez Biuro Legislacyjne. Jedynie stowarzysze-
nie „Ordo Iuris” nie negowało konieczności wprowa-
dzenia tej ustawy, zgłosiło za to pewne uwagi co do 
konkretnych zapisów.

Dyskusja na posiedzeniu komisji toczyła się wokół 
zagadnień wskazanych w opinii Biura Legislacyjnego, 
a jeśli chodzi o efekt prac komisji, to komisja reko-
menduje przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek 
o odrzucenie ustawy nie uzyskał poparcia większo-
ści komisji i będzie go prezentował przedstawiciel 
mniejszości komisji.

W imieniu komisji zwracam się do Wysokiego 
Senatu o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, pana senatora Piotra Florka, o przed-
stawienie wniosku mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przedstawiam wniosek mniejszości o odrzuce-

nie ustawy. Wniosek ten złożyłem razem z panią se-
nator Jadwigą Rotnicką, z senatorem Waldemarem 
Sługockim, ale również przy wsparciu Jana 
Rulewskiego, Bogdana Borusewicza i wszystkich 
senatorów Platformy Obywatelskiej, bo nikt z nas 
nie podniesie ręki, nie przyłoży ręki ani palca do tej 
ustawy, bo ta ustawa jest zła, niedobra, drastycznie 
ogranicza prawo do zgromadzeń. 

Władza, organ władzy publicznej, państwo ma 
monopol na organizowanie imprez, zgromadzeń, 
czyli można powiedzieć, że władza stawia się przed 
obywatelem. Można powiedzieć, że trwa zawłasz-
czanie państwa. Jak popatrzymy na ustawy, które po 
kolei przyjmowaliśmy, i na tę kolejną ustawę, ustawę 
o zgromadzeniach… można powiedzieć, że trwa pe-
wien proces zawłaszczania państwa, moim zdaniem, 
że tak powiem, już tworzenia państwa PiS. PiS straszy 
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(senator sprawozdawca P. Florek) 100 m odległości itd., moim zdaniem, jest wtórna. Nie 
ma to specjalnie wielkiego znaczenia; na ten temat 
też toczyła się dyskusja. To była pierwsza sprawa.

Teraz druga. Chciałbym jeszcze omówić kwestię 
zgromadzeń cyklicznych. Dlaczego musimy odrzucić 
projekt ustawy? Dlatego, że akurat ten nowy roz-
dział, który jest nazwany w ustawie rozdziałem 3a, 
dotyczy czegoś, czego nie ma nigdzie na świecie ani 
w Europie; mówimy o jakichś zgromadzeniach cy-
klicznych. Proszę państwa, to, czym są te zgromadze-
nia cykliczne, zostało zdefiniowane, ale nie wiem, na 
jakiej podstawie. Próbowaliśmy się dowiedzieć, kto 
ustalał te kryteria. Otóż jeśli chodzi o te zgromadze-
nia cykliczne, czyli o to kuriozum, to jest podane, że 
albo 4 razy w roku, albo – jeżeli są to jakieś święta 
państwowe, narodowe – raz w roku, że wydaje się 
decyzję nie na dłużej niż 3 lata. No i jest też taki 
zapis: „chociażby nie w formie zgromadzeń”, czyli 
okazuje się, że coś, co się odbywało wcześniej nawet 
nie w formie zgromadzenia, ale jako coś podobne-
go, można podciągnąć pod zgromadzenie cykliczne. 
I o tym zadecyduje wojewoda. Do tej pory było tak, 
jeżeli chodzi o zgromadzenia, że wnioski składa-
ło się do wójta, burmistrza, gminy. To jest zadanie 
zlecone samorządowi. A teraz wprowadzamy kogoś 
całkiem nowego, czyli wprowadzamy akurat w przy-
padku tych zgromadzeń wojewodów. Proszę pań-
stwa, jak mają wyglądać te zgromadzenia cykliczne? 
Oczywiście wojewoda to uzasadni. Całe kuriozum 
polega na tym, że w ogóle nie ma możliwości odwo-
łania się od decyzji wojewody. To wojewoda o tym 
zadecyduje, przeanalizuje, czy jest to zgromadzenie 
organizowane cyklicznie, i wyda decyzję. Jeżeli wyda 
decyzję pozytywną, a musi wydać decyzję między 
siódmym a piątym dniem przed zgromadzeniem, ale 
okaże się, że w gminie został już złożony wniosek 
o zorganizowanie zgromadzenia publicznego, to wójt 
ma 24 godziny na to, żeby wydać decyzję negatyw-
ną w związku z tym, że dostał decyzję o organizo-
waniu zgromadzenia cyklicznego. Jeżeli nie wyda 
decyzji negatywnej, to w następnym dniu wojewoda 
wyda za niego zarządzenie zastępcze. I to wszystko 
w ciągu 5 dni. Już nie wspomnę o tym, że może to 
trafić na piątek, sobotę, niedzielę, bo takie przypadki 
się zdarzają. Wtenczas wojewoda wyda zarządzenie 
zastępcze. No i od czego się tu odwoływać? Można 
się ewentualnie odwoływać od decyzji wójta, ale ta 
procedura już nie doprowadzi do tego… Odbędzie się 
zgromadzenie zaplanowane, czyli to cykliczne, które 
w tej chwili zostało postawione wyżej. Proszę pań-
stwa, to jest kuriozum, to jest coś niedopuszczalnego. 

Dlatego apeluję jeszcze raz do wszystkich pań-
stwa… Tej ustawy nie można przyjąć, ta ustawa jest 
niezgodna z konstytucją, ta ustawa przede wszystkim 
ogranicza prawo do zgromadzeń. Nie chcę przytaczać 
dyskusji, jaka się odbyła w Senacie. Przeczytałem 

po co po raz kolejny jest wciągany tutaj Kościół. Czy 
Kościół ma jakieś problemy z organizowaniem, nie 
wiem, procesji, pielgrzymek? Nie wiem. Nie zdarzyło 
się… Sam uczestniczę w procesjach i nigdy – chyba 
że państwo nie chodzicie i nie wiecie – z tego tytułu 
nie było problemu, a państwo, jak zawsze, wciągacie 
na siłę Kościół, żeby legitymizował też te działa-
nia. Czyli najpierw jest władza publiczna, Kościół 
i inne związki wyznaniowe. Następnie w ustawie 
wprowadza się zgromadzenia organizowane cy-
klicznie, o których decyduje wojewoda. Kuriozalna 
sprawa. Sam przez 8 lat byłem wojewodą i wiem, 
że na podstawie tego przepisu można zablokować 
każde zgromadzenie, że to można zrobić. Potem są 
zgromadzenia zwykłe, oczywiście pod warunkiem, 
że jest wolne miejsce… że określone miejsce i czas 
nie zostały wcześniej zajęte. No i potem są jeszcze 
zgromadzenia spontaniczne.

Teraz wrócę, po kolei, króciutko…
Przepraszam, ile mam minut, bo nie wiem… 
(Senator Kazimierz Kleina: Nie ma ograniczeń.)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Sprawozdawca, 

Panie Senatorze, nie ma limitu…)
(Głos z sali: Nie ma.)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Proszę o ciszę! 

Tylko że pan przedstawia sprawozdanie z posiedzenia 
komisji, a nie omawia ustawy.

Tak.
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Ale nie ogra-

niczam panu – dodam dla jasności – prawa głosu.)
Żeby było to jednoznaczne, chciałbym powiedzieć, 

że złożyłem wniosek mniejszości o odrzucenie usta-
wy i w tej chwili uzasadniam ten wniosek, Panie 
Marszałku. Jeszcze chwilę w takim razie…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Ale ja naprawdę 
panu nie przerywam i nie ma pan limitu czasu.)

Okej. Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Cieszę 
się.

Proszę państwa, wrócę w tej chwili do tej pierw-
szej, jeśli chodzi o ustawę… Władza przed obywa-
telem. Otóż do tej pory w ustawie było zapisane, że 
„przepisów ustawy nie stosuje się do zgromadzeń 
organizowanych przez organy władzy publicznej, od-
bywanych w ramach działalności kościołów i innych 
związków wyznaniowych”. Teraz jest to zmieniane, 
bo teraz jest to pkt 1 ustawy, a w pkcie 2 dodano: 
„Zgromadzenia organizowane na zasadach i w trybie 
określonych w niniejszej ustawie nie mogą być orga-
nizowane w miejscu i czasie, w których odbywają się 
zgromadzenia, o których mowa w ust. 1”. Ta ustawa, 
którą mamy, o zgromadzeniach daje pierwszeństwo… 
zostało wymienione, komu je daje. W związku z tym 
nie ma żadnych wątpliwości. Dyskusja na temat tych 
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(senator sprawozdawca P. Florek) Senator Waldemar Sługocki:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, Panie Senatorze Sprawozdawco… 

Ale swoje pytanie kieruję do obu panów senatorów, 
także do pana senatora Piotra Florka, senatora repre-
zentującego mniejszość.

Panowie Senatorowie, czy nie uważacie, że po-
przez wprowadzenie instytucji zgromadzeń cyklicz-
nych władza publiczna może uniemożliwić innym 
ruchom, organizacjom pozarządowym, organizację 
zgromadzeń w najdogodniejszych terminach i miej-
scach najlepszych do manifestowania, wyrażania – 
w sposób naturalnie pokojowy – swej dezaprobaty czy 
też braku akceptacji dla rozwiązań podejmowanych 
czy to przez władzę publiczną, czy przez parlament, 
czy też przez władzę lokalną? Czy przypadkiem 
nie jest to nadgorliwość ustawodawcy, który chce 
upodmiotowić władzę publiczną, tak by ona w dowol-
ny sposób mogła ograniczać prawo do zgromadzeń? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pozwolę sobie odpowiedzieć jako pierwszy, po-

nieważ stoję przy mównicy.
Panie Senatorze, powiem tak: nie było to przed-

miotem… takie dywagacje nie były przedmiotem 
posiedzenia komisji, tak wprost. Ale skoro użył pan 
sformułowania, że władza czy rząd stara się ogra-
niczyć jakieś prawa poprzez wprowadzenie pojęcia 
zgromadzeń cyklicznych, to ja przypominam po raz 
kolejny, że to był projekt poselski, nie był to projekt 
rządowy…

(Senator Waldemar Sługocki: Ale prawo będzie 
obowiązywało?)

Tak, tak, prawo będzie obowiązywało. Ale nie 
wiem, dlaczego pan zwraca się z zapytaniem o to, 
czy rząd tudzież władza stara się coś ograniczyć. Ta 
ustawa – a ona nie jest długa, zawiera zmiany bądź 
wprowadza tylko 11 artykułów – w świetle mojej 
wiedzy nie wskazuje na to, żeby ktokolwiek komu-
kolwiek czegokolwiek zabraniał.

A jeśli chodzi o wskazany przez pana zapis doty-
czący organizacji zgromadzeń cyklicznych, to może 
ja przytoczę część tego zapisu. Tak, jest tam mowa: 
4 razy w roku. Ale w odniesieniu… I jest: w formie 
zgromadzeń, które będą miały na celu w szczegól-
ności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii 
Rzeczypospolitej wydarzeń. Nie wiem, dlaczego pan 
uważa, że organizacja tego typu wydarzeń jest jakimś 

niektóre wystąpienia, także senatorów z PiS, jeśli 
chodzi o to, jak to wyglądało po poprzedniej zmianie. 
Poczytajcie je sobie państwo.

Dlatego jednoznacznie informuję, że zarówno ja, 
jak i wszyscy senatorzy z naszego klubu, których 
wymieniłem, nie przyłożymy ręki do przyjęcia tej 
ustawy, żeby nie było mówione, że Senat przyjął tę 
ustawę. A jeżeli tak się stanie, to przyjmie ją głosa-
mi tylko i wyłącznie PiS, a nie senatorów Platformy 
Obywatelskiej. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Jako pierwszy zgłosił się pan senator Grubski. 
Bardzo proszę.

Senator Maciej Grubski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Chciałbym zapytać pana sprawozdawcę komisji, 

dlaczego ta ustawa nie przewiduje możliwości odwo-
łania się od decyzji wojewody w przedmiocie zgody 
na cykliczne organizowanie zgromadzeń.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
(Senator Arkadiusz Grabowski: Dziękuję, Panie…)
Może po 3 pytania? Jeżeli… Chociaż nie, bo nie 

wiadomo, do którego sprawozdawcy… Więc po 1 
pytaniu.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, to jest ustawa, która była 

projektem poselskim. Nie wiem, czy mamy na 
sali przedstawiciela wnioskodawców. Na ile się 
orientuję, Regulamin Senatu nie obliguje przed-
stawicieli wnioskodawców do uczestnictwa w po-
siedzeniu.

Nie wiem, dlaczego w tej ustawie nie ma takiego 
zapisu. Nie było to poruszane na posiedzeniu komisji.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Sługocki. Proszę o pytanie.
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(senator A. Grabowski) ograniczone prawa obywateli. Prawa co do miejsca, 
odległość 100 m – może tak, może to jest jakaś forma 
ograniczenia, ale są też względy bezpieczeństwa. Nie 
wiem, czy pan sobie przypomina posiedzenie komi-
sji, ale jeden z senatorów opozycji, pana klubowych 
kolegów podał przykład Francji, gdzie w trakcie de-
monstracji są palone opony, gdzie leje się krew, gdzie 
jest niszczone mienie. Moim zdaniem ustawowe za-
bezpieczenie, żeby do takich zdarzeń nie dochodziło, 
jest celowe.

(Senator Waldemar Sługocki: Ostatnie dopyta-
nie…)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę.

Senator Waldemar Sługocki:
Panie Senatorze, proszę wybaczyć, uczestniczyłem 

bardzo aktywnie we wczorajszym posiedzeniu obu 
komisji, ale proszę mi przypomnieć, który z moich 
kolegów – należę do klubu „Platforma Obywatelska”, 
mam nadzieję, że pan to wie – podawał przykład 
lejącej się krwi. Owszem, była taka wypowiedź…

(Senator Robert Mamątow: To dyskusja, a nie roz-
mowa o ustawie.)

Była, owszem, taka wypowiedź…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Proszę o ciszę.)
…o lejącej się krwi, ale na pewno nikt z klubu 

„Platforma Obywatelska” o lejącej się krwi nie opo-
wiadał. Dziękuję.

(Senator Stanisław Kogut: Ale tam się leje.)
(Senator Arkadiusz Grabowski: Panie… Mogę?)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Tak, tak, proszę.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Panie Senatorze, może nieco nadinterpretowałem 

wypowiedź senatora Rulewskiego, bo tu o tego sena-
tora chodzi, który podał przykład francuski, jednak 
w domyśle w trakcie zamieszek – nazwijmy to za-
mieszkami, nie manifestacjami, a zamieszkami – we 
Francji dochodzi do rozlewu krwi. A przykład, który 
pan podał, z posiedzenia komisji dotyczący rozlewu 
krwi… Doskonale pan wie o tym, że było to odniesie-
nie do słów marszałka Piłsudskiego. I to był przykład, 
a nie zachęcanie do rozlewu krwi. Dziękuję.

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

ograniczaniem. Poza tym, o ile się orientuję, poza 
określeniem odległości 100 m nie ma innych barier 
w kwestii tego, żeby zgromadzenia były organizo-
wane równocześnie… No, może nie w tym samym 
miejscu. Trudno sobie wyobrazić zorganizowanie 
200-tysięcznych demonstracji w miejscu, w którym 
zmieści się, powiedzmy, 110 tysięcy osób. Prawda? 
Chodzi więc o względy bezpieczeństwa. Zresztą to 
było też… Powiem tak: według informacji, którą 
przedstawiciel rządu, pan wiceminister, nam prze-
kazał – choć nie wiem, czy to jest aktualne stanowisko 
– rząd nie miał stanowiska w tej sprawie, ponieważ 
ustawa była projektem poselskim.

Jeśli zaś chodzi o względy bezpieczeństwa, to tu-
taj i ze strony przedstawiciela Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, i ze strony przedsta-
wiciela Komendy Głównej Policji… Wprowadzenie 
tego zapisu, ograniczenie możliwości organizacji 
równocześnie 2 zgromadzeń, w domyśle: kontrzgro-
madzeń, niewątpliwie wpłynie na warunki bezpie-
czeństwa tych zgromadzeń. I co podkreślał również 
przedstawiciel rządu, rząd będzie popierał każdy pro-
jekt czy regulację prawną, które będą poprawiały 
bezpieczeństwo obywateli, bo takie jest jego zadanie. 
Tak że tyle, jeśli chodzi o to pytanie.

(Senator Waldemar Sługocki: Mogę dopytać?)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Oczywiście. Bardzo proszę o dopytanie.

Senator Waldemar Sługocki:
Za chwilę, Panie Senatorze Piotrze Florku, popro-

szę także o pańską opinię na ten temat.
Panie Senatorze, po pierwsze, nie powinien pan 

być absolutnie zdziwiony, ponieważ jeżeli Senat 
przyjmie te przepisy prawa, one będą obowiązywać 
właśnie władzę publiczną. To władza publiczna bę-
dzie wyposażona w te mechanizmy, a nie ustawodaw-
ca. Więc proszę się nie dziwić.

Po drugie, moje pytanie… Dopytuję: dlaczego ta 
ustawa preferuje władzę publiczną, a nie obywateli, nie 
ruch obywatelski? Dlaczego chcecie państwo ograniczyć 
proces budowy społeczeństwa obywatelskiego?

(Senator Arkadiusz Grabowski: Mogę?)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Pani Marszałku.
Panie Senatorze, ja, czytając tę ustawę – ona jest 

bardzo krótka – nie widzę miejsca, w którym są 
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To jest pytanie. Proszę posłuchać, Panie 
Senatorze…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo proszę 
o ciszę.)

…z uwagą i ze zrozumieniem. Czy nie uważa pan, 
że to było jednak nadużycie, że była to wypowiedź 
co najmniej nietaktowna? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja jako senator nie mam, że tak 

powiem, obowiązku oceniania wypowiedzi innych 
senatorów. Każdy, że tak powiem, wypowiada się 
we własnym imieniu. O ile pamiętam, pan senator 
Bonkowski w swoim ad vocem wycofał się z tego 
porównania, z tego cytatu z marszałka Piłsudskiego. 
Z kolei jeśli chodzi o jakieś personalne zarzuty czy 
przytyki skierowane do senatora Rulewskiego, to nie 
jest rolą sprawozdawcy odnosić się do tego zachowania 
obu senatorów. Oni obydwaj w sposób dość ekspre-
syjny, że tak powiem, potrafią się wyrażać. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Mam zapisaną panią senator Zdrojewską, ale jej 

nie widzę.
Pan senator Wcisła, bardzo proszę o pytanie.

Senator Jerzy Wcisła:
Mam pytanie do obydwu panów sprawozdaw-

ców. Chciałbym, żeby się panowie ustosunkowali 
do takiej tezy – i chciałbym też spytać, czy to było 
przedmiotem rozmów na posiedzeniu komisji – że 
istotą prawa jest to, że chroni ono instytucje i osoby 
słabsze. W tym przypadku prawo nie chroni słab-
szych, bo wiadomo, że władza publiczna jest stroną 
silniejszą, jeśli chodzi o uzyskiwanie jakichkolwiek 
zgód. A drugi element to Kościół. Jeżeli traktujemy 
go jako instytucję pozarządową, to pamiętajmy, że jest 
on najsilniejszą, najlepiej zorganizowaną stroną życia 
społecznego. Czy paradoksalnie nie dochodzi tutaj 
do takiej sytuacji, że prawo chroni silniejszego przed 
słabszym, stawiając na końcu tego szeregu zgroma-
dzenia spontaniczne czy zgromadzenia organizowane 
np. przez organizacje pozarządowe? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję. Rozumiem, że było to pytanie do obu 

sprawozdawców.
Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:

Panie Marszałku! Panie Senatorze! Ja na posie-
dzeniu komisji senackiej też zadawałem m.in. py-
tania o te zgromadzenia cykliczne, też chciałem się 
dowiedzieć więcej od senatora sprawozdawcy, ale 
niestety, nie było takiej możliwości; zresztą również 
panu ministrowi zadawałem podobne pytania. Chodzi 
o zgromadzenia cykliczne, pan senator pyta, czy one 
mogą zablokować inne zgromadzenia. Otóż w przy-
padku zgromadzeń cyklicznych decyzję wydaje wo-
jewoda. W pewien sposób jest on ograniczony w tym 
zakresie, dlatego że chociaż kryteria są nieostre, musi 
wydać tę decyzję w przypadku, kiedy… No i tu jest 
np. warunek, że gdy zgromadzenia odbywają się 
cyklicznie 4 razy w roku. Pytałem o takie zgroma-
dzenia w Polsce, czy one się odbywają, prosiłem, 
żeby może na przykładzie Warszawy to podać. No 
niestety, żadnej takiej odpowiedzi nie uzyskałem. 
Nie w każdym miejscu i nie zawsze będzie można 
zorganizować zgromadzenie cykliczne, żeby zablo-
kować ewentualnie możliwość protestowania przez 
kogoś innego. Ale przypominam, że organy władzy 
publicznej mają pierwszeństwo. W związku z tym 
zawsze do wojewody może przyjść jakiś tam szef 
inspekcji i powiedzieć, że on robi zgromadzenie aku-
rat w tym miejscu i w te dni. Ktoś inny musi zgłosić 
zgromadzenie między trzydziestym a szóstym dniem, 
a on przyjdzie w siódmy dzień i powie, że on chce 
w tym miejscu zorganizować zgromadzenie, i jako 
organ władzy publicznej będzie miał prawo do tego, 
czyli może zablokować inne zgromadzenie. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Jeszcze pan senator Sługocki. Proszę.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo.
To już ostatni wątek, ostatnie pytanie do pana se-

natora Grabowskiego. Panie Senatorze, ubolewam 
nad tym, że cytuje pan wystąpienie z wczorajsze-
go posiedzenia komisji, wystąpienie pana senatora 
Bonkowskiego, który w mojej ocenie przekroczył 
granice dobrze pojętej debaty parlamentarnej.

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

Czy nie uważa pan, że w swym wystąpieniu… To 
jest pytanie, Panie Marszałku: czy nie uważa pan, że 
urażono mego kolegę klubowego, pana senatora Jana 
Rulewskiego, dzięki którego postawie możemy dzisiaj 
być na tej sali i debatować w sposób demokratyczny, 
pluralistyczny?

(Poruszenie na sali)
(Senator Robert Mamątow: Ale proszę zadać py-

tanie! Pytanie, Panie Senatorze!)
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się teraz jeszcze słabszy. No, to jest coś na zasadzie: 
moja racja jest bardziej mojsza, ważniejsza niż racja 
stowarzyszenia. Po przyjęciu tej ustawy on przegra 
już na etapie uzyskiwania zgody na zgromadzenie.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Tu też nie ma mojej zgody z tym, co pan mówi, 

Panie Senatorze. Nie ma takiej bariery, że manifesta-
cje nie mogą być zorganizowane w jednym miejscu. 
W odległości 100 m od siebie. Prawda? Jeżeli ktoś 
czuje potrzebę manifestacji swoich poglądów… Czy 
przesunięcie miejsca tej jego manifestacji o 100 czy 
150 m – powiedzmy, że to będzie sąsiednia ulica – 
to będzie jakieś ograniczenie praw? Ja podawałem 
przykład. Powiedzmy, że na placu Trzech Krzyży 
będą zorganizowane 2 manifestacje ludzi o skrajnie 
odmiennych poglądach. To może być, że tak powiem, 
przyczynek do… No, będą po prostu jakieś zamieszki 
i rozróby. Tak że tutaj nie zgodzę się z panem, Panie 
Senatorze. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, pan senator jeszcze.

Senator Jerzy Wcisła:
Być może z perspektywy Warszawy tak to wyglą-

da. Ja jestem mieszkańcem Elbląga, gdzie w odległo-
ści 100 m od miejsca, w którym się planuje zgroma-
dzenie, może być podwórko, śmietnik, blokowisko, 
a nie teren, w którym można zrobić drugie zgroma-
dzenie. Niestety, to jest wypchnięcie tych, którzy chcą 
zrobić zgromadzenie, z miejsca planowanego przez 
nich zgromadzenia. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
To było pytanie czy stwierdzenie?
(Senator Jerzy Wcisła: Można to traktować jako 

stwierdzenie, bo nie spodziewam się…)
Czy pan senator ma jeszcze pytania? Dziękuję 

bardzo.
Pani senator Zdrojewska, proszę o pytanie.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo dziękuję.
Ja miałam przygotowane pytanie, które wcześniej 

już ktoś zadał, ale mam jeszcze jedno, dotyczące kon-

Senator Piotr Florek:

Odpowiem krótko. Oczywiście, dyskusja na ten 
temat była. Przypomnę państwu, że cytowałem 
art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mó-
wiący o tym, że wszyscy są wobec prawa równi. No 
i oczywiście zachodzi tu pewna nierówność. Władza 
stawia się w tym przypadku przed społeczeństwem, 
więc nie ma tutaj równości wobec prawa. Moim zda-
niem jest to naruszenie konstytucji. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, tak, była dyskusja na ten te-

mat, na temat osób słabszych. Ujmę to w ten spo-
sób: przypominają mi się sytuacje sprzed kilku lat, 
kiedy osoby słabsze nie były chronione, ponieważ 
demonstracje i kontrdemonstracje się ścierały. To 
były takie sytuacje, w których te osoby słabsze cier-
piały. Były np. manifestacje narodowców… Ja nie 
chcę tutaj generalizować i oceniać całego Ruchu 
Narodowego, ale były i kontrdemonstracje, na któ-
rych, że tak powiem, dochodziło do rozlewu krwi. 
Policjanci również byli poszkodowani. Myślę, że pew-
ne ograniczenia, dotyczące choćby odległości 100 m, 
których celowość widzą przedstawiciele Komendy 
Głównej Policji i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji… No, to już jest jakaś bariera pomię-
dzy demonstracjami. I nie zgodzę się do końca z opi-
niami, że nie jest to w tej części zgodne z regulacjami 
unijnymi, regulacjami Unii Europejskiej. O ile dobrze 
pamiętam – nie wziąłem tego materiału piśmienne-
go – to tam jest zapis, że manifestacje powinny być 
zorganizowane tak, żeby były w zasięgu widzenia czy 
słyszalności… Chodzi o to, że w przypadku manife-
stacji i kontrmanifestacji oni powinni się wzajemnie 
słyszeć. Wydaje mi się, że ten, powiedziałbym, bufor 
100-metrowy wprowadzany tą ustawą jest zasadny.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Senatorze – mówię do senatora Grabowskiego 

– chyba nie zrozumiał pan istoty pytania. Nie chodziło 
o zabezpieczenia późniejsze, już w trakcie zgroma-
dzenia, ale o to, że w momencie decydowania o zgo-
dzie na zgromadzenie ten, który jest słabszy, stanie 
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(senator B. Zdrojewska) – Prawo o zgromadzeniach podnosi, iż takie przepisy 
prawa ograniczają możliwość odbywania kilku zgro-
madzeń w tym samym miejscu i czasie. Europejski 
Trybunał Praw Człowieka w swoim orzecznictwie 
wskazuje, że uczestnicy kontrdemonstracji mają 
prawo wyrażać swoją niezgodę z demonstrantami. 
Państwo ma więc obowiązek ochrony prawa do 
zgromadzania się obu demonstrujących grup i po-
szukiwania środków mniej restrykcyjnych, które co 
do zasady umożliwiłyby odbycie obu demonstra-
cji. Jak wynika z wytycznych OBWE/BDiPCz – 
Komisji Weneckiej w sprawie Wolności Pokojowych 
Zgromadzeń państwo ma obowiązek działania 
w celu ułatwienia przeprowadzenia zgromadzeń 
jednoczesnych, tj. dwóch lub więcej zgromadzeń 
odbywających się w tym samym czasie i miejscu. 
Przeprowadzenie każdego zgromadzenia należy 
ułatwić w możliwym zakresie, w celu zachowania 
zgodności z zasadą niedyskryminacji. Obowiązkiem 
państwa jest zapobieganie zakłóceniom zgromadze-
nia w razie organizowania kontrdemonstracji, które 
powinny być zdefiniowane w prawie jako zgroma-
dzenia zwołane w celu wyrażenia niezgody z po-
glądami przedstawionymi podczas głównego zgro-
madzenia i odbywające się niemal w tym samym 
czasie i miejscu, co zgromadzenie, z którym się nie 
zgadzają”. Czyli w tym kontekście to 100 m, wydaje 
mi się, nie jest jakąś barierą.

Mogę czytać dalej. Tutaj w zasadzie już, jeśli 
chodzi o prawodawstwo unijne, nie ma… To tyle 
z cytowanych opinii, bo dalej jest już odniesienie do 
konstytucji.

Ja bym jeszcze chciał… Bo zacząłem wątek. 
Bardzo często na tej sali pada zarzut niekonstytu-
cyjności stanowionego prawa. Ja nie wiem, może je-
stem laikiem, ale są chyba jakieś odpowiednie organy, 
które orzekają o niekonstytucyjności, bo…

(Głosy z sali: Trybunał.)
(Senator Barbara Zdrojewska: Trybunał, trybu-

nał.)
A tu, widzę, pani senator Zdrojewska i organizacje 

pozarządowe orzekają o niekonstytucyjności bądź 
konstytucyjności stanowionego prawa. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Czy pani senator ma jeszcze pytanie?
Bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Tak, jeśli można, tylko ad vocem. To nie chodzi 

tylko o opinie organizacji pozarządowych. Pan do-
skonale wie, że swoją opinię na ten temat wyraził 
również Sąd Najwyższy. Jeżeli się panu wydaje, że 
ma pan więcej do powiedzenia na temat prawa i kon-

tekstu międzynarodowych porozumień i konwencji 
podpisanych przez Polskę. Na ten temat padały różne 
opinie na posiedzeniu komisji. Czy mógłby pan sena-
tor się do tego odnieść? Poprosiłabym też o to, żeby 
odniósł się do tego pan senator Florek, przedstawi-
ciel mniejszości. Mówiliśmy tu o niekonstytucyjności 
tych przepisów, ale chciałabym się czegoś dowiedzieć 
na temat tego, na ile ta ustawa jest niezgodna z poro-
zumieniami międzynarodowymi, których jesteśmy 
sygnatariuszami. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Tak, w opinii Biura Legislacyjnego… W opinii 

147 organizacji – sprawdziłem skrzynkę e-mailową 
i na dzisiaj już 157 – jest to niezgodne z regułami, z re-
gulacjami prawa Unii Europejskiej. Powiem szczerze, 
że w tej kwestii powinien się wypowiedzieć chyba 
przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
bo oni są najbardziej kompetentni co do kwestii po-
rozumień międzynarodowych. To jedna odpowiedź.

A druga… Pytała pani… Proszę powtórzyć. 
Chodziło o niezgodność? Tak?

(Senator Barbara Zdrojewska: Nie, dziękuję. Mnie 
to wystarczy. Rozumiem, że pan nie odpowie, czego 
to dokładnie dotyczy. Prosiłabym o odpowiedź pana 
senatora Florka.)

(Senator Stanisław Kogut: A skąd pani wie?)
Mogę pani odczytać opinię Biura Legislacyjnego, 

którą pewnie pani ma w materiałach. Była pani na 
posiedzeniu komisji i taką opinię pani ma. Tutaj jest 
to wyartykułowane dokładnie. Chciałbym ponadto 
zwrócić uwagę, bo tutaj na tej sali…

(Senator Barbara Zdrojewska: Panie Senatorze, 
pewne rzeczy muszą paść publicznie i donośnie.)

Dobrze, to ja mogę odczytać… Dobrze, dobrze, 
Pani Senator. To ja sobie pozwolę to odczytać.

(Senator Barbara Zdrojewska: To proszę to od-
czytać. Dziękuję bardzo.)

Jeśli chodzi o uwagę pierwszą Biura 
Legislacyjnego… To znaczy, ja na początku sprawoz-
dania zwróciłem uwagę, że w zasadzie opinie tych 
organizacji są zbieżne z opinią Biura Legislacyjnego, 
jeśli chodzi o „odstępstwo od obecnie obowiązującej 
zasady, na podstawie której decydująca o pierw-
szeństwie w wyborze miejsca i czasu jest kolejność 
zgłoszeń. Nie sposób nie zgodzić się z Rzecznikiem 
Praw Obywatelskich, który w piśmie do Marszałka 
Sejmu w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy 
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(senator B. Zdrojewska) (Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Tak, oczywi-
ście.)

Do pana posła sprawozdawcy.
(Głosy z sali: Senatora.)
Senatora. Tak, przepraszam.
Mogę prosić sprawozdawcę na mównicę?
Zanim zadam to pytanie, powiem, że wolałabym 

nie usłyszeć argumentu, że komisja się nad tym nie 
zastanawiała albo że nie było to przedmiotem obrad 
komisji, ponieważ to jest bardzo ważna ustawa i ona 
decyduje w pewnym sensie o losie Polaków. W tej 
sytuacji należy się ze wszystkich stron nad każdym 
aspektem zagadnienia zastanowić i wychodzę z za-
łożenia, że państwo się zastanawiali.

Moje pierwsze pytanie brzmi: jakie argumenty 
przemawiają za udzieleniem pierwszeństwa w ma-
nifestacjach Kościołowi i organizacjom kościelnym 
czy władzom publicznym, rządowym, a nie innym 
organizacjom? To jest pytanie pierwsze.

Pytanie drugie. Czy zastanawiali się państwo nad 
tym, dlaczego Sejm nie doprowadził do publiczne-
go wysłuchania w sprawie tej ustawy? Sejm VIII 
kadencji, przypominam, zorganizował wysłuchanie 
publiczne. Wtedy toczyła się debata nad ustawą bę-
dącą propozycją pana prezydenta Komorowskiego. 
Wydaje mi się, że wysłuchanie publiczne jest bardzo 
ważnym czynnikiem w podejmowaniu decyzji, jeśli 
chodzi o głosowania.

Trzecie moje pytanie brzmi: czy na posiedzeniu 
komisji – to jest pytanie do obu panów sprawozdaw-
ców – zostały przedstawione opinie rzecznika praw 
obywatelskich, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka 
i czy państwo uwzględnili przynajmniej część uwag 
w swojej debacie, jeżeli takie opinie były przedsta-
wiane? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pani Senator, jeżeli pani pozwoli, to powiem, że 

sprawozdawcy mogą słuchać pytań, siedząc, a pani 
stawia senatorów do mównicy, ale to mówię półżar-
tem.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Przepraszam 
bardzo, jeżeli to było… Przepraszam.)

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Odpowiem na pytanie pierwsze. W zasadzie te 

pytania nie powinny być skierowane do mnie jako 
do sprawozdawcy, może trzecie tak.

Argumenty. Tak jak na wstępie powiedziałem, 
jest to projekt poselski. Przedstawiciel, jak wiem, 
jest chyba na sali. Tak? Tam jest chyba pan poseł… 

stytucyjności czegoś niż Sąd Najwyższy, to gratuluję 
dobrego samopoczucia. Dziękuję.

(Głos z sali: Mogę, Panie Marszałku?)
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Ale, Szanowni Państwo, to nie jest dyskusja, tylko 

to są pytania do sprawozdawców.
Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:
To już krótko w takim razie, bo pan senator dosyć 

szczegółowo to wyjaśnił.
Oczywiście jeżeli chodzi o regulacje prawa eu-

ropejskiego, to nie znam żadnego państwa, gdzie by 
były regulacje o jakichś 100 m czy, że to jest ta wy-
magana odległość. Ale mówi się o jednej rzeczy: za-
kłada się z góry, że zgromadzenie ma mieć charakter 
pokojowy. Od tego się zaczyna. I w związku z tym 
zgodnie z prawem europejskim mogą się odbywać 
zgromadzenia w określonym miejscu blisko siebie. 
Na tym też właśnie to polega.

Ale, jak wiemy, Senat… Ja nie byłem senatorem 
w poprzedniej kadencji, ale państwo na ten temat 
szeroko dyskutowaliście. Jest też wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego, który jednoznacznie to określił. Jest 
to oczywiście w prawie unijnym zapisane. Charakter 
zgromadzeń to jest charakter przede wszystkim po-
kojowy. I o tym musimy pamiętać. Jeżeli podczas 
takiej manifestacji, takich zgromadzeń dochodzi do 
czegoś, to są od tego instytucje, które… Zresztą u nas, 
w Polsce, wprowadzono też, że jest przewodniczący 
zgromadzenia, który oczywiście odpowiada za to i za 
to i który musi podjąć stosowną decyzję, jeżeli do 
takiej sytuacji by doszło. A więc przede wszystkim 
najważniejsza rzecz: zgromadzenia mogą się odbywać 
w określonym miejscu, tak jest w całym prawie unij-
nym i nie ma żadnych ograniczeń co do odległości. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Czy pani senator ma jeszcze pytania? Dziękuję 

bardzo.
Pani senator Borys-Damięcka. Proszę o pytanie.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Dziękuję bardzo.
Ja mam w zasadzie 3 pytania. Jeżeli można, zadam 

je po kolei.
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(senator A. Grabowski) nie wiem, czy zawsze będą respektowane. Bo… To 
odnośnie do pierwszego pytania.

Jeśli chodzi o drugie pytanie, to pani pytała, 
dlaczego Sejm, wysłuchanie publiczne… No, to też 
nie do mnie pytanie, teraz już zupełnie, bo nie jest 
ono związane z posiedzeniem komisji. Nie było to 
przedmiotem posiedzenia komisji. Za pracę Sejmu 
odpowiada pan marszałek Sejmu. Trzeba by się zwró-
cić z takim pytaniem do pana marszałka. Nie mam 
wiedzy, dlaczego takie wysłuchanie nie zostało prze-
prowadzone. Niemniej jednak organizacje, tak jak 
mówiłem na wstępie… Chyba 8 organizacji – to jest 
też nawiązanie do trzeciego pani pytania – uczest-
niczyło… Ja mogę, Pani Senator, odczytać jeszcze 
raz. Byli przedstawiciele rzecznika praw obywatel-
skich, była pani prof. Grzelak, był przedstawiciel 
stowarzyszenia „Ordo Iuris”, był dyrektor Fundacji 
im. Stefana Batorego, była przedstawicielka Sieci 
Obywatelskiej Watchdog Polska, byli przedstawi-
ciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, OBWE 
i Amnesty International. Te organizacje były. I one 
miały prawo do wypowiedzenia się. Nie rozumiem 
jednak pani pytania w zakresie tego, czy opinie zo-
stały uwzględnione. Nie składali… Przedstawiciele, 
co się często…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Przepraszam, 
ja zadałam pytanie, czy opinie zostały przedstawione, 
nie czy zostały uwzględnione.)

Przedstawione, tak, przedstawione.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Opinie…)
Ja zrozumiałem, że chodziło o to, czy zostały 

uwzględnione.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: …m.in. rzecz-

nika praw obywatelskich…)
Użyła pani senator sformułowania „uwzględnio-

ne”.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: 

Przedstawione.)
Te organizacje nie występowały z żadnymi po-

prawkami, poza wnioskami o odrzucenie ustawy. Nie 
wnosiły żadnych poprawek.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Ale przedsta-
wione były?)

Tak, przedstawione były. Organizacje miały moż-
liwość wypowiedzenia się. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Czy pani senator ma jeszcze pytania?

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Nie, mam… Chciałabym dopytać, ale widzę, że 

muszę zadać to pytanie przedstawicielowi wniosko-
dawców. Odpowiedź na moje pierwsze pytanie nie 
jest satysfakcjonująca i też nie w pełni… Dlatego że 

Przedstawiciel wnioskodawców jest na sali, może on 
będzie w stanie pani senator odpowiedzieć.

Jednocześnie powiem, że w trakcie dyskusji 
przemówiły do mnie argumenty podnoszone przez 
przedstawiciela Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, a są to względy bezpieczeństwa, bez-
pieczeństwa obywateli, bo nadrzędnym celem pań-
stwa jest zapewnienie bezpieczeństwa. Argumentacja 
używana na tej sali, pytania, czy były manifestacje, 
które odbywały się w sposób niepokojowy… Może 
nie było, ale też można by zapytać, tak historycznie 
trochę nawiązując… Przed 11 września 2001 r. też 
wiele spraw nie było rozważanych przez ludzi. Po tym 
wydarzeniu, po World Trade Center nagle obywatele 
wielu państw, państw Unii Europejskiej i całego świa-
ta, zgodzili się ze względu na własne bezpieczeństwo 
na rezygnację z części swoich praw, na ograniczanie 
tych praw w jakimś stopniu.

To jest trudne. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest 
trudne do przeprowadzenia, bo zawsze się podniosą 
głosy, że to jest łamanie demokracji, ale argument 
ministerstwa do mnie przemawia, względy bezpie-
czeństwa są bardzo ważne.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Przepraszam 
bardzo, to jest odpowiedź na moje pierwsze pytanie. 
Tak?)

Tak, mówię o argumentach, jakie przemawiają 
za wprowadzeniem tej ustawy. Tak to zrozumiałem.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Tak, ale czy 
to znaczy…)

Pani Senator, przepraszam, chodziło pani też o wą-
tek… o aspekt kościelny…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Tak, tak.)
To już odpowiadam.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Dobrze.)
Na posiedzeniu komisji osobiście zadałem pyta-

nie przedstawicielom ministerstwa, czy na podstawie 
obowiązującego prawa jest teoretycznie możliwe – 
podkreślam, teoretycznie – żeby np. 11 listopada czy 
3 maja albo w święta kościelne, w Boże Ciało, w cza-
sie procesji Bożego Ciała, czy np. w Wigilię, w trakcie 
diecezjalnej wigilii, w tym samym miejscu, w tym 
samym czasie np. stowarzyszenie ateistów i agno-
styków zorganizowało manifestację. Pan minister mi 
odpowiedział, że tak, że w obecnym stanie prawnym 
jest to możliwe. Tak że wydaje mi się, że są pewne 
wartości wyższe, są święta państwowe… I tutaj, na 
tej sali, też już wcześniej padało, że powinniśmy za-
chować pewną hierarchię, że nie wszystko można. 
Jeżeli przy Grobie Nieznanego Żołnierza odbywają 
się uroczystości, no, to niekoniecznie na tym samym 
placu ma się odbywać czy może się odbywać np. ma-
nifestacja, która je zakłóci. Ja wiem, że są pewne 
takie niepisane normy, które są respektowane. Ale 
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(senator B. Borys-Damięcka) Senator Wiesław Kilian:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Pytanie do pana senatora sprawozdawcy.
(Senator Robert Mamątow: Obaj są sprawozdaw-

cami.)
Panie Senatorze, słucha pan mojego pytania?
(Senator Jacek Włosowicz: Ale który?)
Na mocy ustawy o samorządzie odpowiedzial-

ność za bezpieczeństwo i porządek ponoszą wójt, 
burmistrz, prezydent. W świetle tej ustawy, jeżeli 
wydaje decyzję o zgromadzeniu… Zgadzamy się. 
Do tej ustawy wpisujemy nowy organ, który będzie 
wydawał pozwolenie na zgromadzenie. Czy nie uwa-
ża pan, że za bezpieczeństwo, jeżeli wojewoda wyda 
decyzję o zgromadzeniu… Wojewoda powinien być 
wpisany do tej ustawy, że ponosi odpowiedzialność, 
a jeżeli nie, to powinien być wpisany do ustawy o sa-
morządzie, że wraz z wójtem, burmistrzem i prezy-
dentem ponosi odpowiedzialność za zgromadzenie, 
które ma miejsce w danej gminie. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc: 

Bardzo dziękuję.
I jeszcze pytanie zadaje pan marszałek Bogdan 

Borusewicz.
Rozumiem, że pytanie jest skierowane do pana 

senatora sprawozdawcy Arkadiusza Grabowskiego. 
Tak?

Senator Bogdan Borusewicz:

Tak, mam następujące pytanie do pana senatora 
sprawozdawcy Grabowskiego. Ta ustawa reguluje tak-
że pierwszeństwo zgromadzeń kościelnych, w związ-
ku z tym mam pytanie: czy jest opinia Konferencji 
Episkopatu Polski na ten temat? Pytam o to, ponieważ 
wszystkie zmiany dotyczące Kościoła albo uprawnień 
Kościoła powinny być, zgodnie z konkordatem, dys-
kutowane ze stroną kościelną i przez nią opiniowane. 
Czy jest taka opinia? Czy wnioskodawcy w ogóle 
zwrócili się o taką opinię? To pytanie zadam także 
ministrowi. Dziękuję.

(Senator Arkadiusz Grabowski: Mogę, Pani 
Marszałek?)

(Wicemarszałek Maria Koc: Tak, bardzo proszę.)
(Senator Arkadiusz Grabowski: Dziękuję…)
Jeszcze jedno konkretne pytanie, bo nie bardzo 

wiem, które zgromadzenia będą organizowane przez 
Kościół czy kościoły, a które nie. Pytanie jest ta-
kie: czy w świetle tej ustawy zgromadzenie albo 
demonstracja organizowane przez Radio Maryja 
i Telewizję Trwam będzie zgromadzeniem kościel-
nym, czy nie?

argumentacja i podany przykład uroczystości przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza… Zapewnienie bez-
pieczeństwa nie musi wynikać z tego, jakie organi-
zacje mają pierwszeństwo do organizowania manife-
stacji. Bezpieczeństwo powinno wynikać z porządku, 
który odpowiednie władze, do których organizacje 
zwrócą się o zgodę… Gdzie ustawią, w jakim miejscu 
i co zaproponują… Tak jak to było do tej pory. Bo 
dlaczego na przykład PCK nie jest brane pod uwagę 
jako organizacja, która służy całej Polsce itd.? Tak 
więc ja zadam to pytanie przedstawicielowi wnio-
skodawców. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dobrze.
I miała pani pytanie do pana senatora sprawoz-

dawcy mniejszości.

Senator Piotr Florek:

Tak, tak. Pytanie trzecie, o którym pani powie-
działa, że było ono skierowane również do mnie… 
Jeszcze raz chcę potwierdzić, że na posiedzeniu były 
oczywiście wygłoszone opinie. Mało tego, dostaliśmy 
też takie pismo, skierowane do senatorów, z różnych 
organizacji – wczoraj było ich 143, dzisiaj jest już 157 
– żeby oczywiście nie przyjmować… To był apel do 
senatorów, żeby nie przyjmować tej ustawy, dlatego 
że ona bardzo ogranicza prawo do demokracji. Były 
oczywiście opinie rzecznika praw obywatelskich, 
była też, jak mówiłem, opinia Sądu Najwyższego, to 
chyba była najdłuższa opinia. Oczywiście wszystkie 
opinie były negatywne. Opinia OBWE była wygło-
szona w języku angielskim. Wszystkie opinie były 
negatywne, nie było żadnej opinii pozytywnej, więc 
takie przyjęliśmy stanowisko.

Oczywiście nie było przedstawiciela wnioskodaw-
ców i trudno powiedzieć, co z tego wyniknie, ale waż-
ne jest to, że znamy opinie tych ważnych organizacji. 
Kiedy będziemy głosować, to będziemy świadomi 
tego, że głosujemy nad ustawą, która ma negatyw-
ną opinię wielu ważnych i znaczących organizacji 
pozarządowych i w wielu punktach jest niezgodna 
z konstytucją. Dziękuję.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Ma-
ria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Teraz o zadanie pytania proszę pana senatora 

Wiesława Kiliana.
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episkopatu. Tu jest szereg innych kościołów i związ-
ków wyznaniowych…

(Senator Bogdan Borusewicz: Ale jest jasne, że to 
dotyczy Kościoła katolickiego.)

Ale również innych, Panie Marszałku.
Jeśli chodzi o pytanie trzecie, też pana marszałka 

Borusewicza, powiem szczerze, że nie znam odpo-
wiedzi na to pytanie. Ale wydaje mi się, że jeżeli 
demonstracje czy zgromadzenia są organizowane 
przez Telewizję Trwam bądź przez Radio Maryja, 
to organizatorem nie jest Kościół katolicki, tylko te 
podmioty, czyli podmioty komercyjne, bo one działają 
na zasadach komercyjnych. Tak wydaje mi się w świe-
tle mojej wiedzy, ale nie wiem, jak faktycznie jest. 
Wydaje mi się, że raczej to są komercyjne podmioty 
i że one są organizatorami. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Poślednik, bardzo proszę. Do którego 

senatora sprawozdawcy ma pan pytanie?

Senator Marian Poślednik:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja mam pytanie do sprawozdawcy mniejszości, 

pana senatora Florka. Panie Senatorze, ponieważ pan 
jako wieloletni wojewoda ma też ogromne doświad-
czenie w administracji rządowej, mam takie pytanie. 

Czy potrzebne jest wpisanie do tej ustawy dodat-
kowego organu, jakim jest wojewoda, jeśli chodzi 
o skierowanie wniosków w sprawie organizowania 
różnego rodzaju zgromadzeń? Czy nie ma – i czy 
o tym dyskutowano – w tym jakiegoś ukrytego 
celu? Jak to wyglądało do tej pory, w dotychczaso-
wej praktyce? Czy były jakieś problemy związane 
z dotychczasowymi zapisami w ustawie? Czy organy 
gminy, do których składa się wniosek w sprawie 
organizacji zgromadzenia, stwarzały jakiś problem 
z wydaniem zgody na organizację takich zgroma-
dzeń? Jak to wyglądało do tej pory? Czy rzeczy-
wiście jest taka potrzeba, jest jakieś uzasadnienie, 
aby wpisać do ustawy dodatkowy organ, jakim jest 
wojewoda? Dziękuję.

(Senator Piotr Florek: Dziękuję…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Chwileczkę, Panie Senatorze.
Ja jeszcze poproszę o zadanie pytania pana sena-

tora Mieczysława Augustyna i potem poproszę o od-
powiedzi. Do którego pana senatora sprawozdawcy?

(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę.

Wicemarszałek Maria Koc:

Panie Senatorze, proszę.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Odpowiadając na pytanie pierwsze, dotyczące 

zgody wojewody na organizację zgromadzeń cyklicz-
nych, powiem, że to zagadnienie nie było omawiane 
podczas posiedzenia komisji. O ile wiem, to z usta-
wy o zgromadzeniach wynika, że zabezpieczenie… 
Jeśli chodzi o zabezpieczenie samego zgromadzenia 
i koszty tego zabezpieczenia, to ponosi je również 
organizujący zgromadzenie. Nie jest tak, że tu od-
powiada… Nie wiem, w jakim zakresie… Wójt, bur-
mistrz i prezydent odpowiadają tylko i wyłącznie za 
wydanie decyzji. Prawda?

(Senator Wiesław Kilian: W ustawie o samorzą-
dzie jest napisane, że wójt, burmistrz i prezydent od-
powiadają za bezpieczeństwo i porządek. Prawda? 
Wydając decyzję, biorą na siebie… Jeżeli wydają zgo-
dę na zgromadzenie, a są zamieszki, to… Oczywiście 
organizator bierze na siebie odpowiedzialność, ale 
i prezydent i burmistrz… To nie jest tak, że na swoim 
terenie nie odpowiadają…)

Panie Senatorze, powiem szczerze, że nie wiem, 
jaki jest zakres odpowiedzialności wójta czy burmi-
strza za wydaną decyzję w przypadku zgromadzenia. 
Nie orientuję się, czy…

(Senator Wiesław Kilian: …Bo w ustawie o samo-
rządzie jest to zapisane prosto.)

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, jak 
rozumiem, pan senator…)

Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Może przed-
stawiciel wnioskodawców czy przedstawiciel ministra 
będzie w stanie na to pana pytanie odpowiedzieć.

(Wicemarszałek Maria Koc: Rozumiem, że pan 
senator na to pytanie odpowiedział w miarę swojej 
wiedzy…)

Tak, w miarę mojej wiedzy. Nie było to przed-
miotem posiedzenia komisji, nikt tego wątku nie 
podnosił.

(Wicemarszałek Maria Koc: To pytanie można 
skierować do przedstawiciela rządu. Proszę bardzo.)

Pytanie drugie pana marszałka Borusewicza, do-
tyczące zgody episkopatu Polski na wpisanie w usta-
wie… Ja pozwolę sobie zacytować, tylko muszę to 
znaleźć. Mianowicie: „Ustawa wprowadza również 
pierwszeństwo zgromadzeń organizowanych przez 
organy władzy publicznej oraz zgromadzeń odby-
wanych w ramach działalności kościołów i innych 
związków wyznaniowych”. Na to bym chciał położyć 
nacisk. To po pierwsze. Ja nie wiem, czy w przypadku 
wpisania akurat słowa „kościołów”, a nie „Kościoła 
katolickiego”, jest, że tak powiem, wymagana zgoda 
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zalną. I nie było…  Jeżeli były jakieś problemy, to 
z zakresu ustawy o imprezach masowych. Ta ustawa 
też pewno będzie nowelizowana – ja właśnie się dzi-
wię, że teraz nie jest. Państwo dokładnie wiecie, że 
tam chodziło przede wszystkim o kiboli, o to, co się 
działo też za granicą, na stadionach, ale ona przecież 
obowiązuje też w kraju. Sam w sprawach z zakresu 
tej ustawy podejmowałem decyzje, bo akurat w tej 
ustawie wojewoda był umiejscowiony, ale tylko po 
części, bo nie wydawał decyzji, mógł jednak w sytu-
acjach drastycznych np. zamknąć stadion. I tam były 
wpisane kompetencje wojewody. Tutaj zaś żadnych 
takich kompetencji nie było, po raz pierwszy to zo-
stało wprowadzone, i to, moim zdaniem, kłóci się 
z ustawą o samorządzie terytorialnym itd., bo, tak 
jak powiedziałem wcześniej, za porządek publiczny 
odpowiada tam wójt, burmistrz i prezydent miasta.

Co do pytań zgłoszonych przez pana senatora 
Augustyna, o to, jaki był przebieg posiedzenia… 
Pan senator Mamątow prowadził – nie przekręcam 
chyba nazwiska… Ja wszystkich państwa jeszcze tak 
do końca, że tak powiem… I nieraz mogę przekręcić 
nazwisko. Ale tak, on prowadził posiedzenie. I jeżeli 
chodzi o te obraźliwe słowa, które padły… No, pan 
senator reagował uspokajająco w ten sposób, żeby… 
nie odnosząc się do faktu, ale… żeby po prostu zgro-
madzenie odbywało się…

(Senator Robert Mamątow: Żeby nie prowadzić 
w tym kierunku dyskusji.)

Żeby nie prowadzić tak dyskusji, ale nie… Na te 
konkretne słowa, o których pan senator mówi, nie 
było reakcji. A te słowa rzeczywiście były obraźliwe.

Jeżeli chodzi o podmiot niepubliczny i publicz-
ny… Ustawa jednoznacznie mówi, jeżeli chodzi 
o zgromadzenia cykliczne, to jest to w kompeten-
cjach wojewody. On podejmie decyzję na podstawie 
wiedzy, jaką będzie posiadał. Nie jest to dokładnie 
i jasno określone. A więc to on podejmie decyzję. 
I w związku z tym nie będzie żadnej kolizji w decy-
zjach samego wojewody. Bo jeżeli będzie wystąpienie 
o decyzję co do zgromadzenia cyklicznego, to taką 
decyzję oczywiście wojewoda wyda.

Kiedy może być ewentualnie sytuacja konfliktu? 
No, tak może być wtedy, gdy wojewoda wyda decyzję, 
że w gminie X… Np. w Wielkopolsce są 223 gminy, 
proszę więc zauważyć, ile jest tych gmin i ile trzeba 
wiedzieć, jaką trzeba mieć o nich wiedzę. Jeżeli wo-
jewoda wyda decyzję, że w gminie… Nie wiem, pan 
senator jest z województwa… Przykładowo w gminie 
Połajewo, powiat czarnkowsko-trzcianecki, ma się 
odbyć zgromadzenie cykliczne. W związku z tym 
zawiadomienie o tym trafi do wójta. I wtedy wójt 
musi sprawdzić, czy nie miał wcześniej zgłoszone-
go zgromadzenia. No i tu rzeczywiście może być 
kolizja… Jeżeli się okaże, że zostało zgłoszone, to 
musi natychmiast wydać decyzję negatywną, ma na 

Senator Mieczysław Augustyn:

Mam pytania do obu senatorów sprawozdawców.
Pierwsze pytanie dotyczy przebiegu posiedzenia. 

Mianowicie chciałbym się dowiedzieć, kto prowa-
dził to posiedzenie i jaka była jego reakcja, reakcja 
przewodniczącego, na obraźliwe słowa adresowane 
do kolegi senatora Rulewskiego, które potem mia-
łem okazję przeczytać, słowa, które były po prostu 
skandaliczne. Jestem ciekaw, jaka była reakcja prze-
wodniczącego.

Drugie pytanie. Panowie senatorowie, relacjonując 
z innego punktu widzenia te przepisy, mówiliście 
o pierwszeństwie zgromadzenia organizowanego 
przez władzę publiczną lub kościół, związek wy-
znaniowy przed zgromadzeniem zgłaszanym przez 
podmiot, nazwijmy to, niepubliczny, inny podmiot 
niepubliczny. I teraz moje pytanie jest takie: czy 
wojewoda, udzielając takiego pierwszeństwa, ma za 
zadanie zważyć jakieś racje, ma się kierować jaki-
miś kryteriami, żeby zapobiec tej kolizji, o której 
tutaj była mowa? Czy trzeba tam przedstawić jakieś 
dowody na prawdopodobieństwo takiej kolizji? Czy 
może to być decyzja całkowicie arbitralna, po prostu 
wystarczy, że ktoś coś takiego zgłosi?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Piotr Florek:
Dobrze, odpowiadam na pytanie pierwsze, zgło-

szone przez pana senatora Poślednika. Oczywiście 
zapisu o wojewodzie do tej pory w ustawie o zgro-
madzeniach nie było. Tak jak pan podkreślił – 
i słusznie – to wójt, burmistrz, prezydent miasta jest 
odpowiedzialny za bezpieczeństwo na terenie swojej 
gminy czy… Tak ustawa to reguluje. No, przede 
wszystkim chodzi tu o bezpieczeństwo. A jeżeli 
chodzi o doświadczenia, o to, czy wojewoda, wyda-
jąc taką decyzję, odpowiada też za bezpieczeństwo 
w danej gminie – bo niejako przenosi taką decyzją 
to zgromadzenie, to znaczy podejmuje decyzję, że 
ono odbywać się będzie w danej miejscowości… 
Czy do tej pory były z tego tytułu jakieś problemy, 
czy nie, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji? Ja 
mogę podkreślić na podstawie swojego 8-letniego 
doświadczenia, że co do zgromadzeń, to te sprawy 
należały do kompetencji samorządu. To samorząd 
najlepiej zna sytuację w terenie, zna teren, zna miej-
sce, w związku z tym to on podejmował decyzję. 
Jeżeli chodzi o to zadanie, to jest to zadanie zlecone 
z zakresu administracji rządowej, i z tego zadania 
samorząd się wywiązywał. A ta sprawa wpisania 
wojewody jest, tak jak powiedziałem, sprawą kurio-
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(senator P. Florek) Senator Mieczysław Augustyn:

Chodziło mi o reakcję przewodniczącego na ob-
raźliwe słowa. To po pierwsze.

Po drugie, chodziło mi o to, czy wojewoda, wy-
dając decyzję, która daje pierwszeństwo zgromadze-
niu organizowanemu przez organ władzy publicznej, 
musi kierować się jakimiś kryteriami, musi wziąć 
pod uwagę jakieś okoliczności, czy jest to całkowicie 
arbitralna decyzja.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dobrze.
Mogę, Pani Marszałek…
Odpowiadając na pierwsze pytanie, chciałbym 

powiedzieć, że senator Florek, którego słuchałem, 
dość trafnie określił reakcję przewodniczącego 
Mamątowa na słowa wypowiedziane przez jednego 
z senatorów, kierowane do drugiego z senatorów; 
przewodniczący starał się – że tak powiem – wygasić 
emocje. Takie pytanie było kierowane do mnie już 
wcześniej. To, co jest dla kogoś obraźliwe, zależy 
od subiektywnej oceny każdego z nas, z senatorów. 
Tak że czasami można uznać słowa wypowiadane 
na posiedzeniach komisji za niestosowne. Również 
na sali posiedzeń zdarzają się słowa, które można 
uznać za niestosowne.

Co do drugiego pytania, dotyczącego decyzji 
wojewody… Pan senator Augustyn użył sformu-
łowania „władza publiczna”. W domyśle chodziło 
o tę część dotyczącą chyba art. 1 odnośnie do 
władz publicznych i związków wyznaniowych, 
kościołów. Powiem tak… Przed kilkoma minutami 
dowiedziałem się – może to będzie odpowiedź na 
pewne pytania, które padały na posiedzeniu ko-
misji i które być może padłyby za chwilę; myślę, 
że wskaże to senatorom kierunek, w jakim zmie-
rza ta ustawa – że przed chwilą zostały złożone 
poprawki dotyczące wykreślenia w art. 1 admini-
stracji publicznej, kościołów i innych związków 
wyznaniowych. Druga złożona poprawka odnosi 
się do terminu. Pytanie odnośnie do organizowa-
nych w najbliższym czasie zgromadzeń też padło, 
zadał je senator Rulewski. Została złożona dru-
ga poprawka dotycząca vacatio legis tej ustawy, 
14-dniowego terminu vacatio legis. Tak że może 
to też będzie… Obie poprawki są już u sekretarza 
Waldemara Sługockiego.

(Wicemarszałek Maria Koc: Zostanie zgłoszona 
w dyskusji, tak?)

To znaczy, może być też chyba do protokołu… 
Prawda?

(Wicemarszałek Maria Koc: Może być.)
Poprawka może być złożona do protokołu.
Tak że myślę, że wyczerpałem odpowiedzią…

to 24 h, bo wojewoda mu przysłał decyzję, a decyzja 
wojewody jest ważniejsza, więc on nie podejmował…

(Senator Mieczysław Augustyn: Była wcześniejsza 
decyzja…)

Nie, nie ma wcześniejszej decyzji, dlatego że 
wójt, burmistrz przyjmuje tylko, że zgromadzenie 
się odbędzie. Oczywiście mógłby wydać decyzję ne-
gatywną, jeżeliby uznał za stosowne, że ze względu 
na jakieś sprawy nie może się to odbyć, ale general-
nie takiej decyzji nie ma. Więc dostaje decyzję od 
wojewody. Musi natychmiast zareagować, w ciągu 
24 h musi wydać decyzję negatywną, żeby nie do-
szło do ewentualnej kolizji, a jeżeli tego nie zrobi, 
to – tak jak mówiłem – wojewoda wyda zarządzenie 
zastępcze. Znowu ma na to następny dzień; nie daj 
Boże, żeby trafiło na piątek, sobotę, niedzielę, bo 
z tym zawsze był kłopot. Z doświadczenia mogę 
powiedzieć, że jak coś się dzieje w piątek, sobotę, 
niedzielę, to jest problem, więc w tym przypadku 
też będzie problem, ale wtenczas zadecyduje wo-
jewoda, wydając zarządzenie zastępcze, żeby nie 
doszło do kolizji dwóch zgromadzeń. Tak że jest to 
jasno uregulowane.

Senator Mieczysław Augustyn:

Pani Marszałek, tylko dopytam…
Arbitralnie, tak? Bez żadnych dodatkowych, in-

nych kryteriów?

Senator Piotr Florek:

Tak, arbitralnie. Tak wynika z ustawy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy senator sprawozdawca, pan Arkadiusz 

Grabowski, ma coś do powiedzenia w tej sprawie? 
Bo pytanie było kierowane do obu panów senatorów.

(Senator Mieczysław Augustyn: Do obu.)
(Senator Arkadiusz Grabowski: Rozumiem, że 

wszystkie 3 pytania były kierowane do nas obu, bo 
nie…)

(Senator Mieczysław Augustyn: 2 zadałem.)
(Głos z sali: 2.)
(Senator Arkadiusz Grabowski: 2.)
Pan senator Augustyn skierował pytania do obu 

panów senatorów sprawozdawców.
(Senator Arkadiusz Grabowski: Przepraszam, my-

ślałem, że tylko do senatora Florka. Czy mógłby pan 
króciutko powtórzyć te pytania, Panie Senatorze? 
Przepraszam bardzo, ale…)
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(senator A. Grabowski) Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Mam 2 pytania.
Pierwsze, do senatora sprawozdawcy. Panie 

Senatorze, czy podczas debaty na posiedzeniu komisji 
padały ze strony rządu lub innych osób uczestniczą-
cych w tym posiedzeniu wypowiedzi, które by uspra-
wiedliwiały niezrozumiałe tempo, jakie narzuciła 
większość parlamentarna, w procedowaniu ustawy 
przecież tak ważnej i wrażliwej z punktu widzenia 
wolności i praw obywatelskich? Czy padały jakieś 
istotne argumenty – z zakresu bezpieczeństwa albo 
jakieś inne, z innego zakresu – które by dawały nam 
wszystkim odczuć, że jest to pilne, ważne i potrzeb-
ne i że usprawiedliwia tryb, który urąga poprawnej 
legislacji? No bo nie uwzględnia się konsultacji spo-
łecznych, nie ma wsłuchania się w opinie instytucji, 
które w sposób dość kategoryczny wyrażają się o tej 
ustawie. Czy takie argumenty, które by uzasadniały 
tempo, pojawiły się podczas prac komisji?

I pytanie do senatora Florka, przedstawiciela 
mniejszości. Czy podczas prac komisji padały istotne 
argumenty, które by uzasadniały uprzywilejowanie 
pozycji kościołów i związków wyznaniowych, co 
jest wprowadzeniem, mam wrażenie, niepotrzebnej 
profilaktyki? Ale być może padały jakieś argumen-
ty, statystyki wskazujące zakłócenia procesji czy też 
mszy polowych lub innych uroczystości o charakterze 
religijnym. Czy padały argumenty, które by uzasad-
niały wprowadzenie takiego parasola ochronnego 
dla zgromadzeń o charakterze religijnym, które, jak 
wiemy, z reguły cieszą się pewną estymą i nie są 
zakłócane? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Ponieważ to są pytania do obu panów senatorów 

sprawozdawców, to bardzo proszę, najpierw pan se-
nator Arkadiusz Grabowski.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Odpowiadam na pytanie senatora Dobkowskiego, 

dotyczące w pierwszej części zgromadzeń o charak-
terze państwowym, uroczystości państwowych. Ale 
myślę, że również druga część, czyli dotycząca zgro-
madzeń choćby kibiców piłkarskich, niejednokrotnie 
zwaśnionych… To właśnie ta ustawa wprowadza… 
Odpowiedź będzie nie wprost. Czy ona zapewni bez-
pieczeństwo? Nikt nie jest w stanie takiej odpowiedzi 
udzielić, bo zbyt wiele czynników o tym decyduje. 
Ale na pewno wprowadzenie tej odległości ochronnej 
100-metrowej nie pogorszy bezpieczeństwa, a popra-

Jeśli chodzi o samą zgodę wojewody, to senator 
Florek wyjaśnił dokładnie, że jeżeli władze samo-
rządowe nie wydadzą decyzji, to zostanie wydane 
przez wojewodę rozstrzygnięcie zastępcze. Senator 
Florek, zresztą były wojewoda, doskonale zna proce-
durę wydawania tego typu decyzji przez wojewodę. 
Tak że tutaj mógłbym powtórzyć to, co powiedział 
senator Florek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Wiesław Dobkowski. Bardzo proszę.

Senator Wiesław Dobkowski:

Dziękuję bardzo.
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Rybicki 

był wcześniej.)
Pytanie w zasadzie do obu panów senatorów…
(Wicemarszałek Maria Koc: Senator Rybicki? Nie 

mam…)
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: A nie, 

przepraszam.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Po Dobkowskim.)
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Tak, tak.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę, sena-

tor Dobkowski, a potem pan senator Rybicki.)
Czy zdaniem panów senatorów ustawa skutecznie 

zapobiegnie prowokacji i zakłóceniu takich uroczy-
stości państwowych jak np. Święto Niepodległości 
11 listopada, święto uchwalenia Konstytucji 3 maja 
czy rocznica Bitwy warszawskiej?

I drugie pytanie. Czy ustawa zapobiegnie konfron-
tacji pomiędzy kibicami dwóch wrogo do siebie nasta-
wionych drużyn? To znaczy nie chodzi mi o nastawio-
ne wrogo drużyny, tylko kibiców tych drużyn. Chodzi 
o to, czy ta ustawa ma jakiś wpływ na uspokojenie 
zachowań na stadionach. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
To jest pytanie do senatora…
(Senator Czesław Ryszka: Obydwu.)
Do obydwu panów senatorów.
(Senator Wiesław Dobkowski: Tak, do obydwu.)
Dobrze.
(Rozmowy na sali)
I pan senator Sławomir Rybicki. Panie Senatorze, 

bardzo proszę.
I proszę o ciszę.
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę.
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(senator A. Grabowski) nie zgromadzenia. Zakłada się, że zgromadzenie ma 
charakter pokojowy, ale jeżeli okazuje się, że nie, to 
są procedury, żeby natychmiast takie zgromadzenie 
rozwiązać.

Jeszcze zaznaczyłem sobie, że ta ustawa działa 
wstecz, jeżeli chodzi o… To będzie problem, jeże-
li wejdzie w życie art. 2, ale może będzie wniosek 
o skreślenie tego artykułu, więc nie będę tej myśli 
rozwijał.

Jeżeli chodzi o argumenty dotyczące Kościoła, 
związków wyznaniowych i zakłócania procesji, 
to mi się nic takiego nie zdarzyło, a wielokrotnie 
współpracowałem z Kościołem, z arcybiskupem, 
pełniąc chociażby swoją funkcję. Nigdy nie mie-
liśmy żadnego problemu, jeżeli chodzi o zgroma-
dzenia. Nikt nie chciał organizować jakiegoś zgro-
madzenia podczas procesji Bożego Ciała, bo myślę, 
że media… No, o tych mediach to też teraz już nie 
możemy nic pewnego powiedzieć, ale myślę, że me-
dia by natychmiast zareagowały i taka osoba, która 
by próbowała coś takiego zrobić, na pewno zostałaby 
odpowiednio oceniona. Do tej pory nie było żadnych 
zagrożeń związanych z tym, że ktoś chciał przeciw-
działać tego typu imprezom orgaznizowanym przez 
Kościół. Ja takich przypadków nie znam, a tutaj wi-
dzę, że po raz kolejny Kościół jest wciągany w jakąś 
ustawę. Nie wiem, czy były prowadzone jakiekol-
wiek konsultacje z Kościołem. Mówię w tej chwili 
o Kościele katolickim, bo Kościół katolicki to jednak 
dziewięćdziesiąt parę procent mieszkańców Polski. 
Powtarzam: nie wiem, czy były prowadzone w tej 
sprawie jakieś konsultacje. Nie wydaje mi się, nie 
sądzę, żeby zachodziła potrzeba wpisania Kościoła 
do tej ustawy.

Senator Sławomir Rybicki:

Pani Marszałek, ja tylko dopytam. Pytałem rów-
nież o to, czy podczas posiedzenia komisji były po-
dawane jakieś statystyki, jakieś informacje o tym, 
że takie incydenty się powtarzają i że to uzasadnia 
taki zapis.

Senator Piotr Florek:

O ile pamiętam, na posiedzeniu komisji padła tyl-
ko jedna liczba. Przedstawiciel Policji powiedział, 
ile było zgromadzeń organizowanych w Warszawie 
w jakimś czasie, chyba w ubiegłym roku. Odpowiadał 
wtedy na moje pytanie, bo ja pytałem o to, ile tych 
cyklicznych zgromadzeń, czyli zgromadzeń orga-
nizowanych co najmniej 4 razy w roku, odbyło się 
w ubiegłym roku w Warszawie, ale na to pytanie nie 
dostałem odpowiedzi. To była jedyna, o ile pamiętam, 
wypowiedź dotycząca liczby zgromadzeń.

wi bezpieczeństwo tych zgromadzeń. Jednak chciał-
bym też, że tak powiem, stwierdzić, że ta ustawa nie 
wyłącza możliwości organizowania zgromadzeń, tyle 
że nie różnych zgromadzeń w tym samym miejscu 
i w tym samym czasie. Jest tu ta bariera, że mogą 
być… Jeżeli ktoś, tak jak wcześniej argumentowałem, 
naprawdę odczuwa potrzebę zgromadzenia się, ma-
nifestowania, to nikt mu nie odbiera prawa do tego. 
Ale nie musi się to odbywać koniecznie w tym samym 
miejscu i w tym samym czasie co inne zgromadzenie, 
zgromadzenie osób o, że tak powiem, przeciwnych 
poglądach. W tej sytuacji wydaje mi się, że ta ba-
riera jest, że tak powiem… Zresztą przedstawiciel 
ministerstwa spraw wewnętrznych i przedstawiciel 
Komendy Głównej Policji potwierdzili, że to poprawi 
bezpieczeństwo.

Jeśli chodzi o pytanie senatora…
(Głos z sali: …Rybickiego.)
…Rybickiego, dotyczące posiedzenia komisji… 

Przepraszam, mógłby pan powtórzyć to pytanie, przy-
najmniej tak w skrócie?

(Senator Sławomir Rybicki: Czy padały racjonalne 
argumenty za takim tempem procedowania? Czy są 
jakieś wydarzenia uzasadniające takie tempo, które 
urąga zasadom poprawnej legislacji?)

O ile dobrze pamiętam, o ile dobrze sobie przy-
pominam przebieg posiedzenia komisji, nie padło 
pytanie odnoszące się do tempa pracy nad projek-
tem tej ustawy. To jest projekt poselski, tak jak na 
wstępie zaznaczyłem, ale nikt nie podnosił tego te-
matu. Powiem tak: na posiedzeniu komisji nie było 
przedstawiciela wnioskodawców, a przedstawiciel 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w zasadzie nie uzasadniał tego projektu, bo nie on 
jest wnioskodawcą, ale wyraził swoją aprobatę dla 
rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa. 
Tylko tyle. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Piotr Florek.

Senator Piotr Florek:
Po pierwsze, pan senator Dobkowski… Czy usta-

wa skutecznie zabezpiecza zgromadzenia? Przecież 
nigdy nie można powiedzieć, że na 100% zabezpie-
czono dane zgromadzenie, niemniej jednak są tutaj 
przewidziane pewne procedury dotyczące bezpie-
czeństwa. Jest przedstawiciel gminy, jest przewodni-
czący zgromadzenia… W sytuacji, w której doszłoby 
do naruszenia prawa – no, oczywiście policja też pil-
nuje bezpieczeństwa – musiałoby nastąpić rozwiąza-
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Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Odpowiadając na pytanie pierwsze, odnośnie do 

sankcji, chcę powiedzieć, że nie jest to, jak zresztą 
na wstępie powiedziałem… Ustawa zmienia bądź 
wprowadza 11 artykułów. Nie było to przedmiotem 
posiedzenia komisji. Nowelizacja nie wprowadza 
jakichś sankcji dodatkowych, w treści nowelizacji 
nie ma mowy o nowych sankcjach. One wynikają 
z ustawy nowelizowanej. Tak że w tym zakresie nie 
jest dokonywana zmiana.

Pytanie drugie, czemu to posłowie… Trudno jest 
mi odpowiedzieć na to pytanie. Ścieżki legislacyjne 
w Sejmie są określone, jest wśród nich ścieżka posel-
ska i posłowie z niej korzystają. Nie wiem, czy rząd 
nie miał takiej intencji, czy nie dostrzegał problemu… 
Może pan minister albo przedstawiciel wnioskodaw-
ców odpowie na pytanie, czemu akurat taka ścieżka 
została wybrana. Nie wiem, czy to było z inicjatywy 
rządu… No nie, bo gdyby było z inicjatywy rządu, 
to byłby to projekt rządowy.

Jeśli chodzi o ostatni okres, o ostatnie wydarzenia, 
to takie pytanie padło także na posiedzeniu komisji. 
O ile pamiętam, odpowiedź była taka, że nie było 
żadnych takich zdarzeń. Nie było takich zdarzeń, 
które powodują konieczność zmiany przepisów prawa 
w tym zakresie.

I pytanie… Aha, jeszcze kwestia kontrmanifestacji 
jednoosobowej. Prawo o zgromadzeniach chyba re-
guluje, ile osób… Tak, 15 osób to jest zgromadzenie, 
czyli jeśli 1 osoba stanie z taką tablicą, to nie będzie 
to zgromadzenie. Jeśli państwo czasami chodzicie 
do swojego klubu tutaj na ulicy Wiejskiej w domu 
„Czytelnik”, to pewnie zauważyliście, że tam stoi 
taki pan, który… On chyba nie jest manifestantem 
w myśl ustawy.

Jeśli chodzi o art. 26b ust. 3 ustawy, to…
(Senator Piotr Wach: Chodzi o wycofanie zgody 

post factum na podstawie tego przepisu.)
Powiem szczerze: nie potrafię odpowiedzieć na 

to pytanie. Nie wiem. Po prostu poprosiłbym może 
o wsparcie pana ministra. Bo tak na szybko, że tak 
powiem, przeczytanie artykułu… Może faktycznie 
jest tu jakaś wada konstrukcyjna? Przepraszam, uchy-
lę się od odpowiedzi na to pytanie.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
I pan senator Piotr Florek.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Pani senator Grażyna Sztark, proszę bardzo.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy 

Grabowskiego. Czy wczoraj na posiedzeniu komisji 
była mowa – od razu uprzedzam, że jeżeli nie będzie 
pan w stanie odpowiedzieć, to przekieruję to pytanie 
do pana ministra Chwałka – o tym, jakie sankcje 
przewiduje się dla organizatorów nielegalnych zgro-
madzeń? Bo to będą nielegalne zgromadzenia, jeżeli 
nie będzie przestrzegania tych terminów.

I drugie pytanie. Skąd ten pośpiech przy wpro-
wadzaniu tej ustawy i dlaczego kolejny raz posłowie 
projekt zgłosili? Czy mamy rząd na emigracji i nie 
może się tym zająć, więc biedni posłowie muszą się 
męczyć? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Jeszcze chwileczkę, Panie Senatorze.
Pan senator Piotr Wach, bardzo proszę.

Senator Piotr Wach:

Dziękuję uprzejmie.
Niestety mam 3 pytania, ale wydaje mi się, że 

wyraziste, że da się je zadać w sposób… Wszystkie 
3 pytania kieruję do obu panów sprawozdawców.

Po pierwsze, czy jakieś wydarzenia z ostatniego 
okresu wskazują na potrzebę zmiany ustawy, czy 
np. podczas Święta Niepodległości zdarzyło się coś, 
co wskazywałoby na potrzebę wprowadzenia takich 
przepisów?

Drugie pytanie jest takie: czy kontrmanifestacją 
jest – oczywiście nie mówię tu o zgłoszonej – jeżeli 
w czasie legalnej manifestacji stanie ktoś z tablicą 
z napisem: „Jestem przeciw”? Oczywiście mówię 
symbolicznie, przykładowo. Chodzi o to, że ktoś 
w trakcie zgłoszonej manifestacji wyraża zdanie 
przeciwne w sposób niezagrażający bezpieczeń-
stwu.

I trzecie, najogólniejsze pytanie, dotyczące 
zgromadzeń cyklicznych, a dokładnie art. 26b 
ust. 3. Wydaje mi się, że pan senator Florek do-
tknął tego tematu. Czy można wycofać decyzję 
pozytywną dotyczącą zgromadzenia na podstawie 
art. 26 ust. 3, jeżeli ktoś w czasie późniejszym, 
a więc post factum, zgłosi manifestację cykliczną? 
To tyle.
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Senator Jan Rulewski:

Dziękuję.
Do pana posła…
(Głos z sali: Senatora.)
Do pana senatora sprawozdawcy większości ko-

misji.
Dziękuję panu za dobrą wolę, wyrażoną poprzez 

złożenie poprawki, która usuwa tzw. premię dla ko-
ściołów, oraz poprawki dotyczącej, zamiast zniesie-
nia, wprowadzenia vacatio legis.

Najpierw pierwsza część tego pytania. Czy pan się 
kierował przy tym motywacją autorów – i czy pan to 
uzgodnił z autorami – czy też tym, że zgromadze-
nia, demonstracje religijne są już regulowane przez 
ustawy o stosunkach państwa do kościołów? Proszę 
o wypowiedź.

A jeśli chodzi o vacatio legis, to czy to dotyczy 
art. 2, że prawo nie będzie działało wstecz, czy też 
art. 3, że ustawa wchodzi z dniem ogłoszenia? Co 
oczywiście stawia w niekomfortowej sytuacji zarów-
no prezydenta, jak i tych wszystkich, którzy zamie-
rzają tę ustawę skarżyć przed trybunałem.

I trzecie, ostatnie pytanie. Czy może pan wyjaśnić 
istotę rzeczową, funkcjonalną stwierdzenia z pierw-
szego artykułu w rozdziale 3a: „a tego rodzaju wyda-
rzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat, chociażby 
nie w formie zgromadzeń”? Co to znaczy „chociażby 
nie w formie zgromadzeń”? Co ustawodawca rozu-
mie przez sformułowanie „chociażby nie w formie 
zgromadzeń”? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Bardzo proszę, pytanie zada pan senator Jerzy 

Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Do posła sprawozdawcy i…
(Głos z sali: Senatora.)
Znowu… No co się dzieje?
(Senator Stanisław Kogut: Niech idzie do Sejmu.)
Tak, do senatora. Będą 2 albo 3 pytania, ale po-

staram się szybko.
Po pierwsze, niech mi pan powie…
(Wicemarszałek Maria Koc: Do senatora 

Grabowskiego, tak?)
Do senatora Grabowskiego, ale w razie czego po-

proszę pana senatora Florka, gdyby pan Grabowski…
(Głos z sali: Nie chciał.)
…nie chciał lub np. nie umiał, bo cały czas mówi, 

że nie wie, jak ma odpowiedzieć. W razie czego po-
proszę pana senatora Florka.

Senator Piotr Florek:

Do mnie pan senator Piotr Wach kierował pytanie: 
czy w ostatnim okresie była potrzeba, czy było jakieś 
wydarzenie, że była potrzeba zmiany?

W ostatnich latach, jak wszyscy obserwujemy, 
zdarzały się 11 listopada takie zdarzenia. W ostatnich 
latach, jak państwo pamiętacie, jak również ostatnio, 
w tym roku, wiele zgromadzeń – nie wiem, chociażby 
zgromadzenia KOD, które były organizowane – to 
były zgromadzenia o charakterze pokojowym i ni-
gdy nie dochodziło do żadnych zagrożeń. W związku 
z tym powstaje pytanie, dlaczego tak szybka zmiana, 
dlaczego nie wysłuchanie publiczne, dlaczego te pro-
cedury nie odbywają się normalnie, dlaczego brak 
vacatio legis, skoro nie ma żadnych argumentów na to, 
żeby tę ustawę szybko zmieniać. Tego się oczywiście 
na posiedzeniu komisji również nie dowiedzieliśmy.

Co do kontrmanifestacji… Jeżeli to będzie 1 oso-
ba… O ile sobie przypominam – ale to może pan 
minister mnie poprawi – to w wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego było, że to nie jest 15 osób, że nie 
ma tego ograniczenia 15 osób, o którym pani przed 
chwilą mówiła. Czyli nawet 1 osoba może być… 2 oso-
by to jest zgromadzenie. Ale nie przykładałbym wagi 
do 1 stojącej osoby, dlatego że jednak można zgło-
sić takie zgromadzenie. I jeżeli będzie taka potrzeba, 
to pewno będzie zgłoszone – jeżeli będzie większa 
liczba chętnych do takiej kontrmanifestacji. A w tym 
przypadku, gdy to będzie pojedynczy człowiek, on nie 
potrzebuje żadnej zgody na to zgromadzenie. Moim 
zdaniem może sobie stać pojedynczo z transparentem 
i nikt mu nie może postawić żadnego zarzutu. Policja 
moim zdaniem nie ma prawa interwencji w tej sytuacji.

A jeżeli chodzi o ten artykuł – pan wspominał 
o rozdziale 3a – czyli art. 26a ust. 3: „Organizator 
składa wniosek, o którym mowa w ust. 1, do wo-
jewody nie później niż na 7 dni przed planowaną 
datą pierwszego z cyklu zgromadzeń”… Nie później 
niż 7 dni. Jeżeli złoży taki wniosek, to wojewoda go 
oceni, jak już mówiliśmy, kierując się tym niejasnym 
kryterium: chociażby było jakieś zgromadzenie nie 
w formie zgromadzenia. Oceni to. Jeżeli wyda decy-
zję, to automatycznie będzie to, o czym pan, Panie 
Senatorze, mówił. Jeżeli burmistrz czy wójt przyjął 
informację o zgłoszeniu, że będzie zgromadzenie, to 
w tej sytuacji, jak takie pismo od wojewody dostanie, 
będzie musiał wydać decyzję przeciwną, zakazującą 
tego zgromadzenia. I to zgodnie z ustawą, z prawem 
musi zrobić, bo jak nie zrobi, to zrobi to za niego 
wojewoda. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Jan Rulewski.
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(senator J. Fedorowicz) o to, dlaczego rząd to, dlaczego rząd tamto, dlaczego 
Sejm to, dlaczego Sejm tamto… Takie pytania padały. 
Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć – wrócę tu do 
pytania sprzed kilkunastu minut – dlaczego w Sejmie 
nie odbyła się debata, forma debaty publicznej. No, 
nie jestem, choćbym bardzo chciał, nie jestem. Tak 
że, Panie Senatorze, mogę odpowiedzieć na pytania, 
które są kierowane do mnie na temat posiedzenia 
komisji.

Odpowiem na pytania po kolei, najpierw panu se-
natorowi Rulewskiemu. Została złożona poprawka. 
Pan senator Rulewski niezbyt uważnie mnie słuchał, 
ja użyłem sformułowania: została złożona poprawka. 
Nie ja ją złożyłem, ale wpłynęła poprawka, a wła-
ściwie 2 poprawki. O ile się orientuję w treści po-
prawki – one zostały złożone do protokołu – jeśli 
chodzi o wykreślenie, w pierwszej części, związków 
wyznaniowych, kościołów… No, nie wiem, czemu 
senatorowie odnosicie się tutaj cały czas do Kościoła 
katolickiego. W ustawie…

(Senator Jan Rulewski: Ja nie mówię o katolic-
kich.)

…jest mowa o kościołach i związkach wyznanio-
wych. Nie… No, owszem, jest dziewięćdziesiąt parę 
procent katolików. Ale są też inne…

Jeśli chodzi o pytanie dotyczące vacatio legis… 
Ono dotyczy, o ile się orientuję, art. 3, czyli terminu 
wejścia w życie ustawy, 14 dni od dnia ogłoszenia. 
Mogę się mylić, ale zerknąłem na tę złożoną poprawkę 
i, jak zauważyłem, tego to dotyczy.

Jeśli chodzi o art. 1, o rozdział 3a – chyba tak 
się nazywa – i o słowo „chociażby”… Też, że tak 
powiem, uchylę się od tego pytania, czy może nie 
uchylę, ale… No, jest z nami tutaj na sali przedsta-
wiciel wnioskodawców, może wyjaśni, co kierowało 
posłami, którzy składali…

(Głosy z sali: Nie ma.)
(Senator Grażyna Sztark: Gdzie jest? Nie ma go.)
Nie ma? Czy jest? No, ja słyszałem, że jest.
(Rozmowy na sali)
Nie ma? To przepraszam. Taką informację…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Jest pan minister.)
No, to nie wiem, czy pan minister…
(Senator Jan Rulewski: Nie wiem, czy pan rozumie 

to sformułowanie.)
No, nie do końca, powiem szczerze, że nie do 

końca. „Chociażby nie w formie zgromadzeń”… Nie 
wiem, jakie inne formy… Może pan minister będzie… 
„Jeżeli zgromadzenia”… „chociażby nie w formie 
zgromadzeń”… Może to niezbyt fortunne określenie. 
Ale nie ja jestem, że tak powiem, projektodawcą tej 
treści.

Teraz odpowiem na pytanie pana senatora 
Fedorowicza o to, dla kogo jest ta ustawa. Ustawa 
nie jest dla rządu. To znaczy ja teraz, w cudzysłowie, 

Otóż, po pierwsze, dla kogo w ogóle jest ta ustawa? 
Pytam, dlatego że wszystkie organizacje, i ludzie do-
brej woli, i najwyższe prawne organizacje, takie jak 
RPO, Sąd Najwyższy itd., są przeciwko. Dla kogo 
w tej sytuacji jest ta ustawa? Jeżeli pan odpowie, że 
dla rządu, żeby zachować bezpieczeństwo… Ja już 
podpowiadam panu, że to jest widocznie dla rządu.

Druga sprawa jest taka. Ja rozumiem, dlaczego jest 
taki pośpiech. Ustawa przygotowywana jako projekt 
poselski ma zupełnie inną ścieżkę, szybszą ścieżkę, 
prawda? Ale dlaczego nie było w tak ważnym mo-
mencie, na posiedzeniu komisji posła wnioskodawcy? 
Przecież komisja nie jest w stanie solidnie pracować, 
jeżeli nie ma posła wnioskodawcy. To zdarza się bar-
dzo często i to jest lekceważenie Senatu, na co pani 
marszałek łaskawie zwracam uwagę.

Następna sprawa jest taka. Nie wiem, czy to będzie 
pytanie. W każdym razie rozumiem, że szukamy po-
wodu do tego, żeby to szybko przeprowadzić. Czy to 
nie jest tak, że rząd obawia się tego, że już w 2017 r. 
będzie wiele manifestacji, które mogą być spowo-
dowane jakąś dobrą zmianą, która akurat nie będzie 
korzystna dla obywateli? Może to jest przyczyna? Pan 
może na to pytanie nie odpowiedzieć, ale spróbujmy.

I ostatnie. Ja byłem przez te lata w koalicji rzą-
dzącej, byłem posłem. Główne demonstracje, któ-
re dotykały rządu, czyli koalicji, w której byłem, 
to były demonstracje organizowane przez opozy-
cję, w czasie których obrzucano błotem prezydenta 
Komorowskiego, już nie mówię o panu premierze 
Tusku, wszystkich posłów… Był nawet jeden poseł, 
który nosił ze sobą deskę z wiszącym na szubienicy 
Komorowskim i Tuskiem…

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

No dobrze. Pytanie jest takie: czy rząd nie wpro-
wadza tej ustawy tak szybko w obawie przed konse-
kwencjami tych demonstracji? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Grabowski. Tak?
Proszę bardzo.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Na początku pozwolę sobie odpowiedzieć na za-

rzut kierowany pod moim adresem przez senatora 
Fedorowicza. Panie Senatorze, po prostu nie przy-
stoi… Jeśli pan słucha moich odpowiedzi na pyta-
nia… Ja się nie uchylam od odpowiedzi. Jeżeli jednak 
kieruje pan do senatora sprawozdawcy, który przed-
stawia sprawozdanie z posiedzenia komisji, pytania 
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(senator A. Grabowski) Nie, nie. Ale jesteśmy w polityce i ja mówię o tym, jak 
oddziałuje… Skoro wszystkie organizacje protestują, 
a tylko jedno ugrupowanie jest za, to znaczy, że coś 
jest nie tak.

Pytanie szczegółowe, jeżeli wolno. Proszę mnie 
wyprowadzić z błędu, jeżeli w ustawie… Jeżeli jako 
manifestujący przeciwko jakiemuś tam podatkowi 
czy w jakiejś sprawie zgłoszę do gminy … i kiedy 
np. rządzący czy zawiadujący tym zorientuje się, że… 
i żeby nie dopuścić do mojej manifestacji, zadzwoni 
do jakiegoś związku wyznaniowego i powie: zgło-
ście się, to my wtedy nie dopuścimy do organiza-
cji tej ich… Czy pierwszeństwo… Czy dokonanie 
zgłoszenia oznacza, że dana organizacja ma prawo 
do… mimo że za chwilę zgłosi się druga? Czy to jest 
w ustawie?

(Senator Arkadiusz Grabowski: Teoretycznie…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Teoretycznie tak, jeżeli będzie to cykliczne… 

Jeżeli zgromadzenie zorganizowane przez kościoły 
czy związki wyznaniowe będzie zgromadzeniem cy-
klicznym, to teoretycznie tak, ale, jak już informowa-
łem, chwilę temu wpłynęła poprawka, która zmierza 
do usunięcia z ustawy… Chodzi o dokonanie zmiany 
w art. 1, więc, że tak powiem, stan poprzedni będzie 
obowiązywał, tak że, jak myślę, obawy pana senatora 
są nieuzasadnione.

(Senator Marek Borowski: A dlaczego będzie obo-
wiązywał?)

Została złożona poprawka…
(Senator Marek Borowski: Czyli to już…)
Nie wiem, tak podejrzewam. Takie jest moje po-

dejrzenie. Dziękuję.
(Senator Grażyna Sztark: To jest tylko podejrze-

nie…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Piotr Florek, bardzo proszę.
(Senator Stanisław Kogut: Czemu nie mieliście 

podejrzeń, jak wyście rządzili?)

Senator Piotr Florek:
Tylko kilka słów tytułem uzupełnienia, tak jak 

pan senator prosił.
Dla kogo jest ta ustawa? Myślę, że tu odpowiedź 

jest dosyć jednoznaczna i nie ma co dużo dyskutować 
o tym, kto zyskuje na tej ustawie. Zyskują organy 

wchodzę w buty przedstawicieli wnioskodawców. 
A nawet nie wiem, kto jest wnioskodawcą tej ustawy. 
Ta ustawa jest, moim zdaniem, dla obywateli, dla 
bezpieczeństwa obywateli. Żeby obywatele się nam, 
że tak powiem, nie ścierali. No, jeżeli 100-metrowy 
bufor… wprowadzenie 100-metrowego bufora pomię-
dzy demonstracjami jest problemem, jeżeli chcemy 
dążyć do tego, żeby ludzie konfrontowali się w sposób 
bezpośredni, może pokojowy, ale niekoniecznie… 
Tak że mnie się wydaje, że to jest…

Jeśli chodzi o pytanie o pośpiech… To pytanie 
też powinno być kierowane do posła wnioskodawcy. 
No, myślałem, że jest z nami. Ale, jak słyszę, nie ma 
go. Nie wiem, czemu ścieżka poselska. Nie wiem… 
Poprzednio odpowiadałem również na pytanie, czemu 
nie inicjatywa rządu, czy rząd nie widział problemu, 
który dostrzegli posłowie, czy…

Jeśli chodzi o kolejne pytanie… Panie Senatorze, 
mówi pan, że rząd obawia się manifestacji. Ja myślę, 
że ten rząd nie obawia się manifestacji. Nie, my po-
zwalamy. Manifestują przed Sejmem, przed kancela-
rią premiera, przed domem pani premier. Co więcej, ci 
ludzie pojawiają się w mediach publicznych, naszych 
mediach publicznych, polskich. Ja pamiętam poprzed-
nie 8 lat rządów i pamiętam, co w tych mediach było 
widać, co było pokazywane. I jestem zaskoczony, 
mile zaskoczony tym, że wszyscy mają prawo do 
wypowiedzi, wszyscy są pokazywani. Demonstracje 
opozycji, KOD są pokazywane. Nikt tego nie ukrywa. 
Telewizja publiczna to pokazuje. Górnicy pod domem 
pani premier, demonstranci, również byli pokazywa-
ni. Można było… Ktoś mógł nie chcieć tego pokazać, 
ale zostało to pokazane.

A jeśli chodzi o poprzedni okres… Tutaj mówił 
pan o obrzucaniu błotem, o demonstracjach opozycji, 
czyli obecnie rządzącej partii. Ale ja sobie przypo-
minam również demonstracje górników, pielęgniarek. 
Tak że tutaj też nie wiem, czy to jest trafione, że w ja-
kiś sposób dotyka to opozycji, że to jest – w domyśle, 
jak rozumiem, tak sugeruje pana pytanie – wymie-
rzone w opozycję. Nie, to jest zapewnienie bezpie-
czeństwa obywatelom własnego państwa. I dla mnie 
to jest cel główny. Chociaż nie jestem projektodawcą 
tej ustawy. Dziękuję.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Pani Marszałek, ja w ramach sprostowania, jeżeli 

wolno.
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę.)
Chciałbym przede wszystkim bardzo pana sena-

tora przeprosić, jeżeli pana jakoś skrzywdziłem. To 
nie jest prawda – ja pana bardzo szanuję, pan świetnie 
odpowiada i nie stwarza pan tutaj atmosfery napięcia. 
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(senator P. Florek) samej porze, zakończenie obu manifestacji jest na 
placu Zamkowym w Warszawie. Na pewno jedni są 
za, drudzy są przeciw… No więc przewiduje się, że 
będzie jakaś konfrontacja, której skutki mogą być 
nawet tragiczne. Jak pan w tej sytuacji by to rozstrzy-
gnął? Która grupa, który podmiot poszedłby pierw-
szy, a który drugi, żeby nie naruszyć konstytucji, 
nie naruszyć prawa, żeby wszystko było w porząd-
ku? Jak pan by to rozstrzygnął? Która z tych dwóch 
grup pójdzie na manifestację w pierwszej kolejności? 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Jerzy Wcisła.

Senator Jerzy Wcisła:

Ja mam pytania do obydwu senatorów.
Pan senator Arkadiusz Grabowski w którymś 

momencie zarzucił niektórym senatorom, że nie słu-
chają go uważnie. Ja starałem się słuchać. Zresztą 
pan senator Pająk też do tego nawiązał. Pan senator 
mówił, że zmiany w ustawie są spowodowane też 
tym, że mogą być takie przypadki, że dwa konku-
rujące ze sobą zgromadzenia czy zgromadzenia 
organizowane przez różnych organizatorów nie 
zmieszczą się w jakimś miejscu. Ja chciałbym się 
dowiedzieć, ile komisja zna takich przypadków, 
kiedy to zgromadzenia w jakimś miejscu się nie 
zmieściły. Czy przeanalizowano te przypadki? Bo 
ja znam takie… Ja w tym roku uczestniczyłem w 2 
takich zgromadzeniach, które nie mieściły się w za-
planowanym miejscu, ale to było jakby jedno zgro-
madzenie organizowane przeciw polityce rządu PiS 
wobec Trybunału Konstytucyjnego. I drugie pyta-
nie… Aha, tutaj chciałbym taką… Bo podejrzewam, 
że takich sytuacji nie było za wiele. Czy my nie 
rozmawiamy o problemie urojonym, który nie jest 
istotny społecznie?

I drugie pytanie z takim samym wnioskiem. Ile 
razy według wiedzy komisji zdarzyły się takie sy-
tuacje, że w przypadku zgromadzeń, w których byli 
różni organizatorzy lub była organizowana w tym 
samym miejscu kontrmanifestacja… Ile razy zda-
rzyły się sytuacje, że było zagrożone bezpieczeństwo 
uczestników tych zgromadzeń? Czy komisja analizo-
wała te sytuacje? Czy czasami to zagrożenie bezpie-
czeństwa wynikało nie z faktu, że dwie manifestacje 
się ze sobą zeszły, ale z faktu, że organizatorzy po 
prostu nie zadbali o bezpieczeństwo? Czy to wprost… 
Czy wprowadzenie takiej ustawy jest uzasadnione 
konkretnymi przypadkami, które w przeszłości miały 
miejsce? Dziękuję bardzo.

władzy publicznej. Zgromadzenia cykliczne plus 
organ władzy publicznej… Jak mówiliśmy: władza 
plus kościoły i zgromadzenia są uprzywilejowane. 
To wprowadza ta ustawa.

Te 100 m, o których często się dyskutuje, to jest 
sprawa bardziej techniczna. Pewnie jest to niezgodne 
z konstytucją, ale… Przede wszystkim faktem jest to, 
że władza będzie uprzywilejowana – w przypadku 2 
pierwszych punktów zyska ona… Następuje ograni-
czenie praw obywatelskich zgodnie z konstytucją… 
Czyli nie ma równości zgromadzeń.

Było jeszcze pytanie dotyczące posła sprawoz-
dawcy.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Wnioskodawcy.)
Wnioskodawcy, przepraszam. Niestety poseł 

wnioskodawca był nieobecny i nie można było go 
spytać o to, jakie cele przyświecały danemu… Takie 
pytania można by w tej chwili mnożyć: dlaczego tak 
szybko? Dlaczego taki zapis? Dlaczego 4 razy w roku, 
a nie 6 razy? Dlaczego 3 lata, a nie 2 lata? Można by 
o to wszystko zapytać, ale niestety posła wniosko-
dawcy nie było.

Chcę przypomnieć, że kiedy niedawno prowadzi-
liśmy dyskusję na temat zmian w ustawie o Trybunale 
Konstytucyjnym, to też nie było z nami na posiedze-
niu ani posła wnioskodawcy, posłów wnioskodaw-
ców, ani przedstawicieli rządu. Cieszymy się, że jest 
tu dzisiaj pan minister i że będzie można kierować 
pytania do pana ministra, ale niestety w tej chwili 
praktyka idzie w takim kierunku, że, jak widać… 
Chodzi o to, że trzeba szybko i sprawnie przegłoso-
wać, a potem… Kiedy rozmawiam z niektórymi wy-
borcami, to słyszę, że oni się zastanawiają, po co jest 
Senat. Czy Senat jest tylko po to, żeby przegłosować 
to, co przyjdzie z Sejmu? Żeby przyjąć wszystko bez 
szerokiej dyskusji? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Pan senator Andrzej Pająk, bardzo proszę.

Senator Andrzej Pająk:

Pani Marszałek, mam pytanie do senatora spra-
wozdawcy mniejszości, ale, niejako równolegle, 
również do drugiego pana senatora. Powiedzmy, że 
mamy taką sytuację, że – niech pan senator Florek, 
który był wojewodą, na moment poczuje się prezy-
dentem Warszawy – na godzinę 14.00 zgłaszane są 
dwie manifestacje np. na placu Trzech Krzyży. Są 
to duże, powiedzmy, 100-tysięczne manifestacje. 
Tak jak mówię, obie są o tej samej godzinie, o tej 
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Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Nie wiem, czy ja też mam się odnieść do pytania 

senatora Pająka. Senator Florek dość dokładnie to 
określił, ale bazował na rozwiązaniu dotychczas funk-
cjonującym, stosowanym na podstawie obowiązują-
cych teraz przepisów prawa. A po zmianie ustawy, po 
nowelizacji może dojść faktycznie do takiej sytuacji 
– i temu nikt nie przeczy – że pewne szczególne, jak 
to odczytywałem, uroczystości państwowe będą, że 
tak powiem, podlegały większej ochronie. Czy to 
będzie robione z naruszeniem praw obywatelskich? 
W mojej ocenie nie.

Ja, gdybym miał wybór… Pan senator jako były 
wojewoda trafnie opisał kwestię wydania zezwole-
nia, pierwszeństwa, oczywiście po spełnieniu wy-
mogów, zgodnie z obowiązującym prawem. Ale może 
też dojść do takich sytuacji, że wyrażenie zgody na 
równoczesne manifestacje w jednym miejscu, w jed-
nym czasie, będzie rodziło niebezpieczeństwo albo 
będzie się wiązało ze zwiększonym ryzkiem. I to 
wystarczy, dla mnie to wystarczy. Wydaje mi się, 
że organy władzy powinny dbać o bezpieczeństwo 
obywateli i ograniczać to ryzyko, jeśli jest to możliwe.

Ustawa to akurat inicjatywa poselska. I jakby na-
wiązując do pytania senatora Wcisły, odpowiadam 
odnośnie… Ja też postaram się łącznie odpowiedzieć, 
bo to pytanie w zasadzie… To było jedno pytanie, ale 
dwuczęściowe, dwuczłonowe. Czy były przeprowa-
dzone analizy? Przedstawiciel Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji na posiedzeniu ko-
misji nie przedstawił takich analiz, przedstawiciel 
Komendy Głównej Policji również nic takiego nie 
przedstawił. Czy może dojść do takiej sytuacji, że 
kontrmanifestanci się… że dojdzie do jakichś, że tak 
powiem, potyczek czy do sytuacji niebezpiecznych? 
Zawsze do tego może dojść – i to jest jakby druga 
część problemu, dotycząca zagrożeń. Zawsze może 
do tego dojść. A zapanowanie nad tłumem… Ja nie je-
stem specjalistą w tej dziedzinie, ale słuchałem wielu 
osób, które się na tym znają, stąd wiem, że zapano-
wanie nad tłumem – czy to przez organizatorów, czy 
przez służby, policję – jest bardzo trudne, jeżeli tłum 
jest rozjuszony. Zresztą takie sytuacje widać czasami 
w telewizji. Dzięki Bogu nie u nas to się zdarza, ale 
możemy zobaczyć, jak wyglądają demonstracje na 
świecie i że czasami wystarczy mała iskierka, by… 
Bądźcie państwo świadomi tego, że wystarczy mała 
iskierka, jeden bardziej sfrustrowany od innych, wy-
posażony np. w nóż, i wtedy naprawdę może dojść do 
tragedii. Tak że wydaje mi się, że…

I tutaj nie zgodzę się z senatorem Florkiem, 
że ta odległość 100 m jest tylko teoretyczna. Nie. 
Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, pan minister, jak również przed-

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Piotr Wach… Piotr Florek. Proszę.

Senator Piotr Florek:
Odpowiadając na pierwsze pytanie, postaram się 

poczuć przez chwilę prezydentem Warszawy. Nie 
będzie to dla mnie łatwe, ale poczuję się nim przez 
chwilę. I teraz tak: napływają do mnie zgłoszenia, tak 
jak pan powiedział, mam dwa zgłoszenia w sprawie 
zorganizowania zgromadzenia w tym samym miej-
scu, w tym samym czasie. I co ja w tej sytuacji zrobię? 
No, przede wszystkim zakładam, że zgromadzenia 
mają pokojowy charakter, że te zgromadzenia są zor-
ganizowane w jakimś celu, że jest przewodniczący, 
że jakaś organizacja zgłasza, kto będzie przewodni-
czącym tego zgromadzenia, czy organizator, czy ktoś 
inny, bo przepisy jasno regulują, co w zgłoszeniu musi 
się znaleźć. W ustawie jest jeszcze zapis o rozprawie 
administracyjnej, że w przypadku takich trudności 
i takiego problemu można przeprowadzić rozprawę 
administracyjną i można próbować się dogadać z jed-
ną i z drugą stroną, żeby nie było problemu podczas 
takiego zgromadzenia. Ale może się okazać, że nie 
dojdzie do porozumienia, że jedna strona będzie uwa-
żała, że nie może się przesunąć o 20 m w prawo czy 
w lewo itd. I wtedy oczywiście zgodnie z ustawą… 
w ustawie – pan minister ewentualnie może mnie po-
prawić – jest mowa o pierwszeństwie zgłoszenia. I co 
do tego były wątpliwości w przypadku poprzedniej 
ustawy, był wyrok Trybunału Konstytucyjnego itd. 
Czyli w tym wypadku niestety, jeżeli nie doszłoby do 
porozumienia, ale nie zakładam… Bo dobrej woli… 
Takich przypadków, o których słyszałem, było kilka 
albo kilkanaście i zawsze udało się jakoś te sprawy 
pogodzić i zgromadzenia się odbyły.

Odpowiem na pytanie pana senatora Wcisły. Nie 
padły na posiedzeniu komisji żadne informacje, nie 
było też przedstawiciela wnioskodawców, więc trudno 
było pytać… Co do liczby zgromadzeń i czy nie jest 
to, jak pan pytał, problem urojony… Pewno tak, bo 
skoro nie ma danych… Procedujemy tu nad tak ważną 
ustawą, że ona powinna być odpowiednio przygoto-
wana – powinno być podane, dlaczego ją zmienia-
my… To wymaga odpowiedniego przygotowania, 
konsultacji itd. Ale ponieważ tego nie było, to ja mogę 
powiedzieć tylko tyle, że na posiedzeniu komisji ten 
temat nie był poruszany. I ja niestety nic więcej panu 
odpowiedzieć nie mogę. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Arkadiusz Grabowski.
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(senator A. Grabowski) rowi odpowiedzieć, że użyłem tego zwrotu, bo nie 
było problemu. Zawsze, kiedy są zgłoszenia, można 
rozmawiać i każdy może iść na pewne ustępstwa itd. 
Powiedziałem tylko o tym, że gdyby do tego nie do-
szło i nie byłoby takiej możliwości, co teoretycznie 
może się zdarzyć, to – ustawa jasno o tym mówi – 
będzie decydować godzina złożenia wniosku. Tak że 
nie ma żadnych wątpliwości.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Leszek Czarnobaj. 

Bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek, mam pytanie do pana senatora 

sprawozdawcy.
Panie Senatorze…
(Wicemarszałek Maria Koc: Większości, tak?)
Tak, większości.
Panie Senatorze, omawia pan już poprawkę, która 

wpłynęła. Rodzi się niepisany zwyczaj, że senator spra-
wozdawca mówi o czymś, co nie było jeszcze przed-
miotem ani prac komisji, ani obrad. Pan gdzieś coś 
usłyszał. Więc moje pytanie brzmi tak: dlaczego pan, 
Panie Senatorze, omawia tylko jedną poprawkę – skoro 
już pan tak daleko wybiegł w przyszłość, i może dobrze 
– a nie omawia pan wszystkich potencjalnych poprawek, 
które wpłyną podczas tych obrad? To pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Czy na obradach komisji była – bo 
mówił pan, że ta ustawa jest dla wszystkich obywa-
teli – jakakolwiek pozytywna opinia dotycząca tego 
projektu ustawy?

Trzecie pytanie. W czasie, kiedy odbywało się 
posiedzenie komisji, państwo obradowaliście… 
Chciałbym zapytać, dlaczego w pana ocenie, jeśli to 
nie było przedmiotem prac komisji, był tak szybki 
termin, bez vacatio legis, wprowadzenia ustawy.

Czwarte pytanie do pana, Panie Senatorze: czy 
wie pan, ile zgromadzeń zorganizowanych przez tego 
samego organizatora w tym samym miejscu lub na 
tej samej trasie odbyło się co najmniej 4 razy w ciągu 
ostatnich 3 lat? Czy były takie zgromadzenia?

To były pytania do pana senatora sprawozdawcy 
większości.

Jak pani marszałek pozwoli, to od razu zadam 
pytanie panu senatorowi sprawozdawcy mniejszości.

Panie Senatorze, mam pytanie tego typu: czy 
procedowana ustawa ma jakiekolwiek znamiona – 
jeśli tak, to proszę powiedzieć jakie – jeśli chodzi 
o Europejską Kartę Praw Człowieka i orzecznictwo 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka… Czy było 
to w ogóle omawiane na posiedzeniu komisji i czy 
są jakieś podobieństwa w tym zakresie? Dziękuję 
bardzo.

stawiciel Komendy Głównej Policji potwierdzili na 
posiedzeniu komisji, że te 100 m to dla nich ważna 
sprawa. To jest dla nich ważna bariera ochronna – 
i może właśnie dlatego będą w stanie zapanować nad 
tłumem – tak na wszelki wypadek, profilaktycznie, 
można by powiedzieć.

Przepraszam, że pozwolę sobie nawiązać do odpo-
wiedzi udzielonej przed chwilą przez mojego kolegę se-
natora Florka, ale użył on sformułowania – zanotowa-
łem to sobie – „zawsze udawało się jakoś to pogodzić”. 
Udawało się. A chodzi o to, żeby się nie „udawało”, 
tylko żeby można było to racjonalnie zabezpieczyć, 
zminimalizować ryzyko, ograniczyć to ryzyko, po pro-
stu chuchać na zimne. Pan senator Florek powiedział, 
że co do zasady manifestacje są pokojowe… I w ostat-
nim okresie one są pokojowe. Czy to manifestowali, 
jak w ubiegłym roku, przedstawiciele ówczesnej opo-
zycji, obecnie rządzący, czy to byli rządzący, obecnie 
w opozycji, to były to manifestacje pokojowe. Jednak 
zabezpieczmy się, żeby ryzyko jakichś nieprzewidzia-
nych zdarzeń było jak najmniejsze. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Andrzej Pająk chciałby dopytać, tak? 

Bardzo proszę.

Senator Andrzej Pająk:
Jeszcze w tej kwestii, bo odpowiedź pana senatora 

Florka pokazuje, że jednak dochodzi się do ściany, 
do momentu, w którym nie ma jakiegoś kryterium 
rozstrzygającego, bo na końcu… Aha, wezmę pod 
uwagę godzinę wpływu. A ja założyłem, że o tej sa-
mej godzinie np. dotarły dwa zawiadomienia. Jednak 
w pewnym momencie potrzebne jest jakieś rozwią-
zanie, które zabezpieczy nas właśnie przed tragicz-
nymi skutkami dwóch przeciwstawnych manifestacji. 
Nawet to ostateczne kryterium – dotyczące tego, że 
będzie 100 m różnicy albo będzie pierwszeństwo – 
rozstrzygnie o bezpieczeństwie i o tym, kto może 
iść pierwszy, a kto drugi. Myślę, że chyba nawet nie-
chcący pan senator Florek dał dowód na to, że dobrze 
byłoby jednak zmienić tę ustawę. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Piotr Florek:
Panie Senatorze, powiedziałem, że do tej pory 

się udawało, dlatego że… Chciałbym panu senato-
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Jeśli chodzi o pytanie o vacatio legis, to w mojej 
ocenie… Ja jestem senatorem sprawozdawcą i nie 
moją rolą jest oceniać ustawę. Każdy z nas, senatorów, 
oceni ją indywidulanie, naciskając przycisk. O ile 
pamiętam, są 3 przyciski: zielony, czerwony i żółty. 
I to będzie nasza ocena.

Ostatnie pytanie skierowane do mnie przez sena-
tora Czarnobaja. Chodzi o liczbę zgromadzeń, o to, 
ile zgromadzeń i jakie zgromadzenia… Czterokrotnie 
w roku… Nie wiem, nie mam takiej wiedzy. To py-
tanie padło również wczoraj na posiedzeniu komi-
sji. Nie wiem, czy statystyki dotyczące cykliczności 
zdarzeń są prowadzone przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Myślę, że prędzej 
Komenda Główna Policji, czyli instytucja podległa, 
może dysponować takimi statystykami. Ja nie wiem, 
ile było zgromadzeń o charakterze cyklicznym i na 
jakim terenie… Nie wiem, czy pan to sprecyzował. 
W Warszawie? Pytanie tej samej treści padło na po-
siedzeniu komisji. Nie wiem, czy przedstawiciele 
ministerstwa będą dzisiaj w stanie odpowiedzieć na 
to pytanie. Ja nie znam na nie odpowiedzi. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Piotr Florek.

Senator Piotr Florek:
Senator Czarnobaj poruszył tutaj sprawę prawa 

europejskiego i tego, co działo się na posiedzeniu 
komisji. Oczywiście, informacje, np. OBWE, które 
uzyskaliśmy na posiedzeniu komisji i wszystkie inne 
materiały, którymi dysponujemy, wskazują na to, że 
ta ustawa jest niezgodna z prawem europejskim. To 
wynika z przedstawionych opinii. Każdy może się 
z nimi zapoznać.

Pani Kopiczko poruszyła tutaj bardzo ważny pro-
blem dotyczący kształtowania prawa. Proszę państwa, 
najważniejszą sprawą jest to, że prawo musi obowią-
zywać wszystkich i musi być zgodne z konstytucją. 
W związku z tym, jeżeli są jakieś wątpliwości co do 
tego, czy ta ustawa jest zgodna z konstytucją, czy 
nie… My twierdzimy, że na pewno jest niezgodna 
z konstytucją – sam wymieniałem tu już kilka takich 
artykułów. Jeżeli jednak będziecie państwo uważać, 
że jest to prawo, które jest prawidłowo skonstruowa-
ne, to podejmiecie tu odpowiednią uchwałę. My za-
pewne będziemy uważali, że ta ustawa, jeżeli zosta-
nie przyjęta, będzie wymagała kontroli Trybunału 
Konstytucyjnego, bo uważamy, że jest ona niezgodna 
z prawem. I tego wszystkiego już nie będę powtarzał, 
państwo to dobrze wiecie, bo są chociażby te wszyst-
kie opinie, które mamy. W związku z tym jest tylko 
kwestia, czy Trybunał Konstytucyjny… czy prezydent 

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pytanie zada jeszcze pani senator Małgorzata 

Kopiczko. Bardzo proszę.

Senator Małgorzata Kopiczko:

Dziękuję bardzo.
Mam pytanie do pana senatora Florka. Czy 

nie uważa pan, że uraził pan senatorów Prawa 
i Sprawiedliwości, mówiąc, że nie jest to państwo 
prawa? Przecież my, tworząc tę ustawę, występujemy 
w obronie obywateli i chcemy działać tak, żeby te 
zgromadzenia były organizowane przede wszystkim 
bezpiecznie.

I drugie pytanie. Dlaczego ogranicza pan insty-
tucję Kościoła, który cyklicznie organizuje zgroma-
dzenia, w których my też uczestniczymy? Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Proszę, pan senator sprawozdawca większości.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Zacznę od pierwszego pytania pana senatora 

Czarnobaja. Dlaczego omawiam poprawki, które 
wpłynęły, o których gdzieś usłyszałem? Tak się aku-
rat składa, że jeden z senatorów, który te poprawki 
przygotował i złożył…

(Senator Leszek Czarnobaj: Poprosił pana, żeby 
pan to recenzował?)

Nie. Poinformował mnie, że wpłynęły takie po-
prawki. Co więcej, pozwoliłem sobie podejść do sena-
tora sekretarza, który mi to potwierdził, i widziałem 
te poprawki. Zobaczyłem, czego dotyczą. To nie są 
poprawki, które dopiero będą złożone. One już wpły-
nęły. To jest odpowiedź na pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Czy było pozytywne zdanie… 
Zwracam się do senatora Czarnobaja. Panie Senatorze, 
ja na początku swojego sprawozdania zwróciłem uwa-
gę na fakt, że organizacji pozarządowych było… Raz, 
2, 3, 4, 5, 6… Mam tu wypisanych 7. Powiedziałem 
też, że wszystkie, poza jedną, wyraziły negatywną 
opinię. Potrzebę, zasadność wprowadzenia takiej 
ustawy podkreślił przedstawiciel stowarzyszenia 
„Ordo Iuris”, ale on również miał uwagi do ustawy. To 
nie tak, że on tylko i wyłącznie stwierdził, że ustawa 
jest dobra. Nie, on miał do niej pewne uwagi. Było to 
stanowisko 1 organizacji, która miała w miarę pozy-
tywny stosunek do tego projektu.
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(senator P. Florek) A teraz chciałabym skierować do pana senatora 
Grabowskiego bądź też do przewodniczącego komisji, 
bądź nie wiem do kogo pytanie o to, kto jest tym słyn-
nym anonimowym wnioskodawcą. Bo chciałabym 
usłyszeć te nazwiska. To znaczy, kto jest autorem tej 
ustawy, kto nie ma odwagi tutaj przyjść…

(Senator Robert Mamątow: Sejm.)
…kto… Nie Sejm, tylko byli jacyś wnioskodawcy 

i chciałabym o te nazwiska zapytać. 
(Senator Robert Mamątow: Ustawa jest sejmowa.)
Chciałabym zapytać o nazwiska osób, które… Po 

raz kolejny mamy tego typu skandaliczną sytuację, że 
osoby wstydzą się tutaj przyjść i wstydzą się bronić 
swoich racji, a Senat jest później od ewentualnego 
poprawiania.

A do pana posła Grabowskiego też…
(Senator Stanisław Kogut: Senatora.)
Chciałabym pana zapytać… Bo pan mówi teraz 

o jakiejś poprawce, która będzie albo której nie bę-
dzie, nie wiemy, jaka dokładnie będzie…

(Senator Robert Mamątow: Jest złożona, Pani 
Senator.)

…a pan głosował za przyjęciem ustawy bez po-
prawek.

(Senator Stanisław Kogut: Nie bardzo można było 
inaczej…)

Co pan zrobi, jeżeli pańska partia postanowi, że 
jednak będzie jakaś poprawka? Co pan wtedy zrobi?

Wicemarszałek Maria Koc:
Pani Senatorze, za chwileczkę pan odpowie na 

to pytanie.
Pani Senator, posłowie wnioskodawcy nie mają 

obowiązku przychodzenia na nasze obrady, a pan 
senator już chyba kilkakrotnie udzielał na to pytanie 
odpowiedzi, że nie zna nazwisk posłów wniosko-
dawców. Ale za chwilę pan senator sam odpowie na 
to pytanie.

Ja jeszcze proszę o pytanie…
(Senator Barbara Zdrojewska: Ale oni byli zapra-

szani podobno.)
Proszę, żeby pytanie zadał pan senator Jerzy 

Czerwiński. Jest pan senator? Tak?
Proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek, Wysoka Izbo, ja mam pytania do 

przedstawiciela mniejszości, pana senatora Florka.
Pytanie pierwsze. Stwierdził pan w trakcie uza-

sadniania, że nie słyszał pan o jakichkolwiek pró-
bach zakłóceń uroczystości organizowanych przez 
Kościół, więc od razu 2 panu wymienię. Pierwsza 
była w czerwcu roku 2014. Chodzi o zachowania, jak 
wtedy media go nazywały, happenera, który starał 

Rzeczypospolitej Polskiej zawetuje tę ustawę. Jak 
już mówiłem, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
teoretycznie jest prezydentem wszystkich Polaków, 
również i naszym prezydentem, w związku z czym 
pewnie powinien ją przeanalizować i zastanowić się, 
czy ta ustawa jest zgodna m.in. z konstytucją. Tego, 
czy to zrobi, czy tego nie zrobi, dowiemy się pewnie 
jeszcze dzisiaj wieczorem i będziemy mieć stosowną 
opinię w zakresie tego, o czym powiedziałem.

A jeżeli chodzi o Kościół, o czym pani powiedzia-
ła, zgromadzenia, to, że odbywają się procesje itd., 
to ja już powiedziałem, że my chcemy Kościół na 
siłę uszczęśliwiać, PiS chce na siłę Kościół uszczę-
śliwiać. Ja przypomnę państwu ustawę o ziemi. Po 
co była ta ustawa o ziemi? Żeby Kościół był uprzy-
wilejowany. Czy Kościół sobie nie radzi w tej chwili 
z procesjami, czy nie radzi sobie z tymi zgromadze-
niami kościelnymi? One były do tej pory oddzielnie 
wymienione, te organizowane zarówno przez organy 
państwa, jak i przez Kościół. Ale teraz dopisano, że 
one mają pierwszeństwo przed innymi zgromadzenia-
mi. Wcześniej tego nie było i nie było takiej potrzeby. 
Czy Kościół zgłaszał taką potrzebę, żeby wpisać, że 
mają one mieć pierwszeństwo przed innymi zgłoszo-
nymi zgromadzeniami? Nie było takiej potrzeby. To 
ta ustawa teraz to zmienia. To jest ta zmiana. Więc 
ja naprawdę nie widzę żadnego takiego zagrożenia, 
że jeżeli ta zmiana by nie nastąpiła, to z tego tytułu 
byłyby problemy z organizowaniem jakichś zgroma-
dzeń, procesji przez Kościół. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
Pani senator Barbara Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:

Dziękuję bardzo.
Mnie się wydaje, że jak nie ma wolności zgroma-

dzeń, to ludzie będą robili nielegalne zgromadzenia, 
bo tak już bywało w historii Polski.

(Senator Robert Mamątow: Ale jak tak można 
mówić, że nie ma wolności zgromadzeń?)

I powinniście państwo nad tym się zastanowić, 
zwłaszcza pani senator, która się obraża, a która mo-
głaby – tak spokojnie – na połowę Polski w tej chwili 
się obrazić.

(Wicemarszałek Maria Koc: Pani Senator…)
Ale chciałabym zadać pytanie…
(Wicemarszałek Maria Koc: Pani Senator, ja pro-

szę o pytanie do któregoś z panów senatorów spra-
wozdawców.)
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(senator J. Czerwiński) slacyjne poselskie. W naszych projektach senackich 
nie są wpisane imię i nazwisko wnioskodawcy bądź 
wnioskodawców.

(Senator Barbara Zdrojewska: Ale są oni zapra-
szani na posiedzenia komisji. Prawda?)

Ja nie jestem przewodniczącym komisji, nie pro-
wadziłem obrad. Mogła pani, Pani Senator…

(Senator Barbara Zdrojewska: To proszę zapytać 
swojego kolegi z PiS-u i mi odpowiedzieć.)

(Wicemarszałek Maria Koc: Pani Senator…)
Pani Senator, ja jestem senatorem sprawozdawcą.
(Wicemarszałek Maria Koc: Pani Senator…)
Pani się chyba coś pomyliło przy zadawaniu pytań. 

Ja rozumiem, że jest dowolność… Ta sala myli się 
pani z salą, która jest kawałek dalej. Jeżeli pani chce 
w ten sposób dyskutować, w ten sposób rozmawiać, 
to może pani iść tam, na tamtą salę, choć dzisiaj nie 
ma posiedzenia Sejmu.

(Senator Jarosław Rusiecki: Co to są za wypo-
wiedzi w ogóle?)

Tutaj na tej sali inne zasady obowiązują, Pani 
Senator.

Jak mówię, nie znam nazwisk wnioskodawców. 
Nie wiem, kto jest wnioskodawcą. Co więcej, jako se-
nator sprawozdawca komisji nie muszę tego wiedzieć. 
Jeszcze raz przestrzegam panią senator przed wysnu-
waniem jakichś daleko idących wniosków. Straszy 
pani tutaj, Pani Senator, nielegalnymi zgromadze-
niami… A ja już kilkukrotnie zwracałem uwagę, że 
każdy z obywateli, który ma chęć przedstawiania 
swoich poglądów w formie zgromadzenia, dalej ma 
to prawo. Ta ustawa niczego nie zabiera, wprowadza 
pewne ograniczenia, a moim zdaniem głównym ogra-
niczeniem jest rozdzielenie, rozgraniczenie kontrde-
monstracji tym buforem 100-metrowym. To jest dla 
mnie ważne ze względów bezpieczeństwa. Tak że 
niech pani nie straszy nielegalnymi demonstracjami. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
(Rozmowy na sali)
Państwo Senatorowie… Bardzo dziękuję.
(Senator Barbara Zdrojewska: Pani Marszałek, 

przepraszam, ad vocem.)
Tak, Pani Senator?
(Senator Barbara Zdrojewska: Ja przepraszam…)
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę, Panowie Senatorowie.

Senator Barbara Zdrojewska:
Ja tylko mówiłam o pewnym fakcie, który może 

nastąpić. Jak się zakazuje zgromadzeń, to mogą być 
organizowane nielegalne zgromadzenia. I nie stra-

się zakłócić procesję Bożego Ciała w czerwcu 2014 r. 
w Łodzi. A druga była ostatnio, próba KOD, któ-
ry chciał zakłócić pogrzeb „Inki” i „Zagończyka” 
w sierpniu tego roku. Pan nie zwrócił na to uwagi, 
ale prosiłbym o ustosunkowanie się do tego. To jest 
pierwsza kwestia.

Druga kwestia. Dużo państwo mówicie na temat 
– ja w sumie nie wiem dlaczego, ale być może jest 
w tym jakiś sens, więc spróbujmy to wyjaśnić – moż-
liwości odwołania się od decyzji wojewody w sprawie 
zorganizowania zgromadzenia cyklicznego. Czy to 
nie jest tak, że zgodnie z k.p.a. od wszystkich takich 
decyzji można złożyć odwołanie – chyba że to jest 
decyzja wydana przez organ najwyższy, czyli w tym 
przypadku ministra – czyli postępowanie administra-
cyjne jest po prostu dwuinstancyjne? Można złożyć 
takie odwołanie praktycznie od każdej decyzji.

I ostatnia kwestia, związana z udziałem wojewo-
dy, nazwałbym to, w realizacji prawa o zgromadze-
niach. Bardzo dużo macie państwo pretensji w tym 
temacie. Nie wiem, czy pan wie, ale w lipcu 2015 r., 
czyli nieco ponad rok temu, uchwaliliście państwo 
prawo o zgromadzeniach, w którym sami daliście 
takie prawo wojewodzie – owszem, w sytuacjach spe-
cyficznych, ale jednak. Otóż pan wojewoda czy pani 
wojewoda wydaje decyzje w sprawach związanych 
ze zgromadzeniami, które się odbywają na terenie 
czy w obszarze pomników zagłady. A więc państwo 
dajecie pewne uprawnienia wojewodzie, a w sytuacji, 
w której my chcemy pewne uprawnienia dać – spe-
cyficzne, jednostkowe – to jest wielki krzyk: aj waj! 
Jak pan to wytłumaczy?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Arkadiusz Grabowski, a potem pan 

senator Piotr Florek.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Ja bym przestrzegał panią senator Zdrojewską 

przed używaniem słowa „skandal”, bo pani mar-
szałek już zwróciła uwagę… Polecam przeczytanie 
Regulaminu Senatu. Tam dokładnie jest ujęte, czy 
poseł wnioskodawca ma obowiązek uczestnictwa 
w posiedzeniu. Nie jest to, Pani Senator, skandal.

(Senator Barbara Zdrojewska: Ale mam prawo 
znać jego… Ja nie mówiłam, że… Mam prawo znać 
jego nazwisko.)

Ale ja nie znam nazwiska. W dokumentach…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
Pani Senator, uczestniczy pani w posiedzeniach 

komisji. Wielokrotnie rozpatrujemy projekty legi-
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(senator B. Zdrojewska) wielkie larum, że doszło do zakłócenia, a kto zakłó-
cał. Nie będę podejmował tego tematu, bo wszyscy 
znamy tę sprawę.

Jeżeli chodzi o decyzję wojewody, to pan po-
wiedział, że w k.p.a. już jest decyzja… Tak, to jest 
normalna procedura k.p.a. Te terminy obowiązują, 
niemniej jednak tutaj ta sprawa jest troszeczkę inaczej 
uregulowana. Jeżeli chodzi o decyzję, którą wydaje 
wójt, burmistrz czy prezydent miasta, decyzję od-
noszącą się do zgromadzeń, to żeby nie zablokować 
zgromadzenia… Tam są inne przepisy. Odwołanie 
składa się najpierw do sądu okręgowego, potem do 
sądu apelacyjnego, i tam są przewidziane 24-godzin-
ne terminy. Chodzi o to, żeby nie zablokować zgro-
madzenia. I w związku z tym wojewoda, składając 
wniosek w ramach k.p.a., nie ma żadnej możliwości… 
Bo to zgromadzenie byłoby zablokowane. To nie jest 
uregulowane, a powinno być uregulowane w inny 
sposób.

No i jeszcze podał pan przykład, że wojewoda 
wydaje decyzję… Tak, jeżeli chodzi o obozy zagłady, 
to ja sam chyba przez rok męczyłem się z jedną de-
cyzją. Chodziło o określenie obszaru obozu zagłady, 
o geodezyjny podział… Trzeba to było wydzielić. 
Tak, wydawałem takie decyzje, ale nie w takim try-
bie, nie wtedy, gdy chodziło o tak ważną sprawę jak 
zgromadzenia, a ta decyzja jest też zapisana w usta-
wie. I wojewoda rzeczywiście wydaje też wiele in-
nych decyzji. To jest moim zdaniem coś normalnego 
w postępowaniu wojewody, to nie ma nic wspólnego 
z tą wyjątkową decyzją, która dotyczy zgromadzeń 
cyklicznych i która została uregulowana w jakiś 
nieznany dotąd, niespójny sposób. Jak ta ustawa za-
cznie działać, to dopiero wszyscy zobaczymy, jakie 
są w niej błędy, ale mam nadzieję, że Senat stanie na 
wysokości zadania i ta ustawa nie wejdzie w życie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I teraz pytanie zada pan senator Jacek Włosowicz, 

a potem pan senator Artur Warzocha.
Czy jest pan senator?

Senator Jacek Włosowicz:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Mam tylko jedno pytanie do senatora sprawoz-

dawcy mniejszości, pana senatora Piotra Florka. Panie 
Senatorze, uzasadniając dzisiaj swoje stanowisko, po-
wiedział pan, że ma pan bardzo duże wątpliwości co 
do konstytucyjności tej ustawy – nie tylko co do kon-
stytucyjności, ale również co do zgodności z prawem 
międzynarodowym. Powiedział pan, że jest to pogląd 
nie tylko pana, ale i pana kolegów. Potwierdził to je-
den z pana kolegów, który również o tym wspomniał. 

szę… Straszył nas pana kolega, który mówił, że po-
trzeba 2 kropel krwi, które…

(Wicemarszałek Maria Koc: Pani Senator…)
…należy przelać, żeby przez 50 lat był spokój.
(Wicemarszałek Maria Koc: Czy pani chce jeszcze 

zadać jakieś pytanie? O coś dopytać?)
Pani Marszałek, to jest…
(Senator Jarosław Rusiecki: W jakim trybie jest 

ta wypowiedź?)
(Rozmowy na sali)
Takie stwierdzenie padło w czasie obrad komi-

sji. Państwo mówicie o przelewie krwi i o 50 latach 
spokoju…

(Wicemarszałek Maria Koc: Pani Senator, 
o czym…)

…a ja mówię o wolności zgromadzeń.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, pan senator Piotr Florek.
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo Senatorowie, bardzo proszę 

o zadawanie pytań. Proszę, abyście się państwo mie-
ścili w limicie czasu zgodnym z regulaminem. Pytanie 
nie może trwać dłużej niż 1 minutę. Będę tego teraz 
przestrzegała, dlatego że każde pytanie poprzedzacie 
państwo wolną wypowiedzią, a na takie wypowiedzi 
będzie czas w dyskusji. Zapraszam do zapisywania się 
do dyskusji. A teraz proszę o zadawanie pytań. Będę 
pilnowała limitu czasowego, dlatego że to zadawanie 
pytań naprawdę przeradza się w dyskusję, a na nią 
przyjdzie czas w dalszej części naszego posiedzenia.

Bardzo proszę, pan senator Piotr Florek.
(Senator Stanisław Kogut: Brawo, Pani Marszałek!)

Senator Piotr Florek:
Odpowiadam na 3 pytania zadane przez pana se-

natora Czerwińskiego. Pierwsze pytanie odnosiło się 
do zakłócania zgromadzeń organizowanych przez 
Kościół. Ja powiedziałem, że nie znam takich sy-
tuacji, a pan podał 2 przykłady. Powiedział pan, że 
w czerwcu 2014 r. 1 osoba zakłóciła… No, proszę 
państwa, takie zakłócenia zgromadzeń będą się zda-
rzać. Zawsze może się zdarzyć, że 1 osoba zakłóci 
zgromadzenie. Podał pan jeszcze przykład pogrzebu 
„Zagończyka” i KOD, odnosząc się do tego, o czym 
wszyscy wiemy, bo wszyscy słyszeliśmy coś na ten 
temat. Proszę zauważyć, że to nie było zgromadzenie 
zgłoszone przez organizatorów, bo to działo się na te-
renie przykościelnym i na terenie kościoła. Każdy ma 
prawo przyjść, wejść do kościoła, a jaka była reakcja 
i jak to wszystko wyglądało, no to państwo wszyscy 
wiecie. Nie muszę specjalnie tłumaczyć, kto podniósł 
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(senator J. Włosowicz) państwo wiecie i możecie sami sobie odpowiedzieć na 
to pytanie. Ja mogę jednoznacznie podkreślić, że my 
bronimy Trybunału Konstytucyjnego, a nie chcemy, 
tak jak państwo, go likwidować. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
(Rozmowy na sali)
Pan senator… Proszę o ciszę.
Pan senator Warzocha, bardzo proszę. Proszę 

o zwięzłe konkretne pytanie.

Senator Artur Warzocha:
Dziękuję.
Ja mam 2 pytania do sprawozdawcy wniosków 

mniejszości, pana senatora Florka, który wcześniej 
użył takiego sformułowania, że w świetle wprowadza-
nych przepisów nastąpi uprzywilejowanie władzy czy 
organów władzy publicznej, która zechce np. zorgani-
zować jakieś manifestacje. Opierając się na przykła-
dach lokalnych – chodzi o to, co miało miejsce niecały 
miesiąc temu w moim mieście, w Częstochowie – 
chcę panu senatorowi powiedzieć, że w moim mieście 
jednego dnia odbyły się 2 manifestacje. Pierwsza była 
zorganizowana przez środowiska patriotyczne, to był 
marsz niepodległości, którego ja byłem jednym ze 
współorganizatorów. Oczywiście miał on charakter 
pokojowy i nie kolidował w żadnym stopniu z pra-
wem. Po południu była uroczystość, również mająca 
charakter manifestacji takiej niepodległościowo-pa-
triotycznej, zorganizowana przez władze samorządo-
we, czyli władze również w jakimś sensie państwowe, 
bo przecież one na szczeblu lokalnym reprezentują 
państwo. Przypomnę tylko dla porządku, że to są 
władze z nadania SLD i Platformy Obywatelskiej. 
Czy to oznacza, że władza samorządowa – czytaj: 
państwowa – jest w jakimś sensie uprzywilejowana 
w przypadku organizowania tego typu uroczystości 
w świetle obecnie obowiązujących przepisów? Tak 
czy nie, Panie Senatorze?

Do zadania drugiego pytania natchnął mnie pan 
senator Wach. Pan senator pytał o to, czy 1 człowiek 
stojący na trasie manifestacji w odległości mniej-
szej niż 100 m, który uniesie w górę, dajmy na to, 
transparent z jakimś napisem, który będzie krytycz-
nie odnosił się do haseł głoszonych przez tę legalnie 
zorganizowaną manifestację, będzie łamał przepisy 
ustawy, czy też nie. A ja chcę w takim razie zapy-
tać pana senatora Florka o taką rzecz. Czy gdyby na 
miejscu tego człowieka z transparentem pojawił się 
człowiek, który zamiast tego transparentu uniósł-
by w górę, powiedzmy, krzesło, a w tej manifestacji 
szedłby np. były prezydent Bronisław Komorowski, 
zaś spontanicznie kilka osób wokół tego manifestanta 

Przywołał pan opinię instytucji zarówno krajowych, 
jak i międzynarodowych, które również mówią o tej 
niekonstytucyjności, na czele z Sądem Najwyższym, 
i podzielił pan to zdanie. Sytuacja, kiedy…

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

Już, Pani Marszałek.
…Projekty są niekonstytucyjne w ciągu ostat-

niego roku, jeśli chodzi o uczestnictwo naszej Izby 
w procesie legislacji, ma miejsce nie po raz pierwszy. 
Powiedział pan, że również złożycie, po ewentual-
nym wprowadzeniu tej ustawy, pytanie do Trybunału 
Konstytucyjnego w ramach ewentualnej ostatniej 
ścieżki ratunku. Mam pytanie: czy państwo jako klub 
parlamentarny, czy senacki, czy cały klub parlamen-
tarny, czy jako Platforma Obywatelska nie powinni-
ście zgłosić inicjatywy, która by miała na celu zmia-
ny ustrojowe w kraju, aby Trybunał Konstytucyjny, 
który, prawdę mówiąc, jest już chyba niepotrzebny…

(Poruszenie na sali)
(Senator Grażyna Sztark: Do jakiego trybunału?)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
…bo już wcześniej było widać, że projekty…
(Wicemarszałek Maria Koc: Tak jak powiedzia-

łam, będę pilnowała przestrzegania czasu. Proszę 
o konkretne zwięzłe pytanie.)

Czy uważacie, że Trybunał Konstytucyjny nie 
powinien być zlikwidowany?

(Głos z sali: Przecież trybunał jest zlikwidowany.)
Bo z opinii, które są, wynika, że w ogóle do ni-

czego nie jest potrzebny. Już wcześniej było widać, 
że projekt jest niekonstytucyjny.

Senator Piotr Florek:
Panie Senatorze, zadaje mi pan bardzo dziwne 

pytanie, bo my przecież nie chcemy likwidować 
Trybunału Konstytucyjnego. (Wesołość na sali) Niech 
pan nie zadaje mi takiego pytania, bo ja mogę wysu-
nąć argumenty, że to jest niezgodne z artykułem tym, 
tym i tym konstytucji. Wielokrotnie składaliśmy rów-
nież w przypadku innych ustaw… zgłaszaliśmy nie-
zgodność ustaw z konstytucją. Trybunał jest w pań-
stwie prawa, w państwie praworządnym od tego, 
żeby to rozstrzygnąć. A więc mamy tylko nadzieję, 
że trybunał wróci do swojego działania, że będzie 
funkcjonował i będzie wydawał orzeczenia i wyroki, 
których będziemy przestrzegać. Przypomnę, że pre-
zydent Lech Kaczyński też mówił, że wyroków trybu-
nału trzeba przestrzegać. Ja nawet osobiście miałem 
okazję z nim na ten temat rozmawiać i mówił o tym, 
że wyroków trybunału trzeba przestrzegać. I do tej 
pory one były przestrzegane. Co się stało, że teraz 
trybunał tak funkcjonuje, jak funkcjonuje, to wszyscy 
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(senator A. Warzocha) Dobrze.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Piotr Florek:
Pierwsze pytanie, pytanie pana senatora Warzochy. 

Co do kontrmanifestacji, czy ta jedna osoba, jak poda-
łem przykład, że to jest kontrmanifestacja… Wiemy, 
jak wygląda procedura zgłaszania zgromadzenia 
obecnie, jak ewentualnie będzie wyglądała po zmia-
nach. Potrzebne są co najmniej 2 osoby, żeby można 
było zgłosić zgromadzenie. Jeżeli było zgłoszone, 
to jest to zgromadzenie, jeżeli nie było, to nie jest to 
zgromadzenie.

Przypadki, o których pan mówi, zdarzały się 
i zdarzać się będą. Każda taka osoba publiczna, jak 
prezydent, premier, ma oczywiście ochronę i w każ-
dej chwili musi być przygotowana na to, że coś po-
leci w jej kierunku, czy to będzie tort, czy to będzie 
krzesło. To są normalne przypadki na całym świecie. 
Osoby publiczne muszą się z tym liczyć. Od tego jest 
ochrona prezydenta i moim zdaniem to nie ma nic 
wspólnego ze zgromadzeniem publicznym.

Na pytanie pana senatora Augustyna o art. 3 usta-
wy i termin wejścia jej w życie odpowiem, że nie jest 
to normalne, jeżeli chodzi o sposób procedowania 
nad ustawami, że uchwala się ustawy, które wchodzą 
w życie natychmiast po ogłoszeniu. Jest zapisane, że 
tak można, ale to muszą być wyjątkowe wypadki, 
musi być rzeczywiście podstawa do tego, żeby usta-
wa wcześniej weszła w życie. W przypadku takich 
ustaw najlepsze jest bardzo długie vacatio legis, pół 
roku, miesiąc, 3 miesiące, żeby się można było do 
tego dobrze przygotować, żeby można było również 
ocenić, czy ta ustawa jest zgodna z konstytucją, czy 
nie jest zgodna z konstytucją. Jak państwo wiecie, 
gdy ustawa wchodzi w życie od razu, na drugi dzień, 
a jeszcze wcześniej prezydent, bo musiał przyjmo-
wać ślubowanie w nocy, gdyż rano zapadł wyrok… 
Żeby uniknąć takich sytuacji, dobrze jest przyjąć 
dłuższe vacatio legis, spokojnie. W przypadku tej 
ustawy nie usłyszeliśmy na posiedzeniu komisji żad-
nych argumentów za tym, że trzeba ją wprowadzić 
natychmiast. No, chyba że ktoś z państwa to uza-
sadni. Ale ja takiego uzasadnienia nie znam. Tak że 
tutaj mogę przedstawić panu senatorowi tylko takie 
stanowisko, że co do tego też była dyskusja, rozma-
wialiśmy na posiedzeniu komisji na temat terminu 
wejścia ustawy w życie. No, ale zapis jest taki, jaki 
jest. Możliwe, że będą zgłoszone poprawki do tego 
art. 3. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
I pan senator Arkadiusz Grabowski.

zaczęłoby również wznosić jakieś nieprzychylne panu 
Bronisławowi Komorowskiemu, byłemu prezydento-
wi, okrzyki… Czy to oznacza, że ta kontrmanifestacja 
w odległości mniejszej niż 100 m od tej manifestacji 
będzie podlegała również jakimś restrykcjom, czy 
będzie to oznaczało naruszenie prawa? Bo przypo-
mnę, że rok temu, ponad rok temu, w czasie kampa-
nii wyborczej, właśnie podczas wiecu wyborczego 
taka sytuacja miała miejsce, człowieka zatrzymano, 
przesłuchiwano, jeżeli dobrze pamiętam, nałożono 
na niego karę aresztu, po czym po roku z lekkim 
okładem uniewinniono go i oczyszczono z wszelkich 
zarzutów. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję za te pytania.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Powinna władza de-

cydować…)
Pan Mieczysław Augustyn.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Marszałek, chciałbym się odnieść do ostat-

niego artykułu ustawy. Dawno nie było tak, żeby 
było tak wiele poważnych zarzutów konstytucyjnych 
i odnoszących się do nierespektowania prawa mię-
dzynarodowego w odniesieniu do tak małego przed-
łożenia. Czy mówiliście państwo o tym, że art. 3, 
który stanowi o natychmiastowym wejściu w życie tej 
ustawy, zaraz po dniu ogłoszenia, tak naprawdę unie-
możliwia wcześniejszą weryfikację przepisów co do 
ich konstytucyjności? To jest moje pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Pani Marszałek i Panowie 
Sprawozdawcy, czy stanowisko senatorów Prawa 
i Sprawiedliwości tak diametralnie się zmieniło 
w stosunku do tego, co było jeszcze nie tak dawno, 
w przedłożeniu, które proponował pan prezydent 
Komorowski? Wtedy pan senator Jackowski, pan se-
nator Dobkowski i inni senatorowie, których nie ma, 
mówili, że jest to naruszenie wolności, naruszenie 
praw obywatelskich. Mam tu cytaty. Czy państwo 
podzielacie tamte poglądy, czy nastąpiła jakaś zmia-
na stanowiska senatorów Prawa i Sprawiedliwości? 
Pytam, bo dalej idące ograniczenia państwa nie rażą, 
a tamte były nie do przyjęcia, były nazywane bardzo 
ostrymi słowami.

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, to są pytania do obu panów spra-

wozdawców?
(Senator Mieczysław Augustyn: Tak.)
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Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, pan tutaj wychodzi z takiego za-

łożenia, że prawo stanowione u nas w kraju jest sta-
nowione w złej wierze. I wielokrotnie już tutaj, na tej 
sali, dochodziliście do takich wniosków, szukaliście, 
jako opozycja, totalna opozycja, takich elementów, 
nawet w projektach ustaw, które były dla was do zaak-
ceptowania… Szukaliście złej wiary wnioskodawców, 
czy to rządu, czy posłów. Wyszukujecie takie… Tu 
nie ma złej woli. Tu, w tej ustawie, w mojej ocenie 
nie ma złej woli.

(Senator Mieczysław Augustyn: Zapewne tak samo 
jak w przypadku trybunału.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę nie wchodzić w polemikę. Teraz jest czas 

zadawania pytań.
Dziękuję panu senatorowi za odpowiedź na py-

tania.
Proszę, pytanie zada pan marszałek Bogdan 

Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze Sprawozdawco, mnie interesuje 

niejasne, nieostre sformułowanie w art. 26a w ust. 1. 
Tam wymienia się to novum, wprowadza się to no-
vum, czyli zgromadzenia organizowane cyklicznie 
przez tego samego organizatora itd. I mówi się, że 
w czasie świąt państwowych i narodowych… Jeżeli 
chodzi o państwowe, to rozumiem. Ale proszę mi 
powiedzieć, o jakie święta narodowe chodzi. Czy 
dzień języka polskiego, naszego narodowego języka, 
będzie wchodził w ten zakres? Jakie to będą święta? 
Proszę wymienić święta narodowe, kilka.

(Senator Mieczysław Augustyn: Inne niż państwo-
we.)

Inne niż państwowe.
(Głos z sali: To jest pomyłka legislatora.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Marszałku.
To już koniec pytań, tak?
(Głos z sali: Tak.)
Pan senator Robert Dowhan.
Bardzo proszę, Panie Senatorze, teraz pan zadaje 

pytanie.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja również mam pytanie do kolegi sprawozdawcy, 

który tak dzielnie walczy.

Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, jeśli chodzi o vacatio le-

gis, o art. 3, to tutaj mój przedmówca, senator 
sprawozdawca wniosku mniejszości wskazał, że 
wpłynęła poprawka. Ja nie wiem, jak ona zostanie 
rozpatrzona, będziemy zapewne… Skoro wpłynę-
ły wnioski o charakterze legislacyjnym, będzie 
posiedzenie połączonych komisji i będziemy się 
zastanawiać nad tymi poprawkami, nad tym, czy 
je zaakceptować, czy nie. I właśnie jedna z tych 
poprawek wydłuża vacatio legis omawianej usta-
wy do 14 dni. Jak z tą poprawką będzie, tego nie 
wiem.

Drugie pytanie dotyczyło zmiany stanowiska 
Prawa i Sprawiedliwości. Ja takiej zmiany nie widzę. 
To, o czym tu mowa, nie jest, w mojej ocenie, naru-
szaniem praw obywateli. Obywatele mają prawo się 
gromadzić, mają prawo manifestować swoje poglą-
dy, mają prawo organizować zgromadzenia, nikt im 
tych praw tą ustawą nie zabiera. Jeśli państwo prze-
czytali tę ustawę, to widzieli państwo, że te prawa 
nie są zabrane. Tak że nie rozumiem tego pytania do 
końca, bo… Jeżeli, tak jak powiedziałem, dla kogoś 
jest problemem manifestować w odległości 100 m 
od innej manifestacji, kontrmanifestacji, to znaczy, 
że chyba nie czuje aż tak wielkiej potrzeby zama-
nifestowania czegoś. Tutaj, między innymi w opinii 
Biura Legislacyjnego, pojawił się zarzut odnośnie 
do tego, że zgodnie z przepisami, z wytycznymi 
OBWE, powinna być możliwość gromadzenia… 
Już, sekundkę, zaraz to odczytam. „Niemal w tym 
samym czasie i miejscu”… Powinny „odbywać się 
w zasięgu wzroku i słuchu ich uczestników”. No, 
zdaję sobie sprawę, że pewnie część społeczeństwa 
może mieć problemy ze wzrokiem i ze słuchem, ale 
100 m to nie jest taka bariera, że ludzie nie będą się 
widzieć ani słyszeć.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Marszałek, ponieważ pan senator przyznał 

się, że nie rozumie mojego pytania, to chciałbym mu 
powiedzieć, że ograniczenie polega w moim przeko-
naniu na tym, że można zablokować prawo do zor-
ganizowania zgromadzenia w konkretnym terminie 
i w konkretnym miejscu. I jest to ograniczenie prawa 
obywatelskiego. A pan mówi, że pan nie rozumie, na 
czym polega to ograniczenie.

(Senator Arkadiusz Grabowski: Mogę, Pani 
Marszałek?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.
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(senator R. Dowhan) (Głos z sali: Narodowe czytanie.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Jest to w pewnym 

momencie…)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Narodowe czytanie 

„Pana Tadeusza”.)
Ale to nie jest święto…
(Wicemarszałek Maria Koc: Czy było to przedmio-

tem dyskusji podczas posiedzenia komisji?)
Nie, nie było to przedmiotem dyskusji podczas 

posiedzenia komisji.
(Senator Bogdan Borusewicz: Rozumiem.)
To jedna część, a jeśli chodzi o ciekawość senatora 

Dowhana i jego prośbę o oświecenie… Użył pan tu 
takiego wyrażenia – dla mnie tu jest słowo klucz – że 
jesteśmy inteligentnymi osobami. Pytanie o posłów 
wnioskodawców przewijało się tu już kilkukrotnie, 
po raz pierwszy padło godzinę temu, a przecież jest 
strona sejmowa i tam, Panie Senatorze, można to sobie 
sprawdzić. Ja jako senator sprawozdawca nie mam obo-
wiązku… Nie wiem – mówię to panu szczerze – kto, 
jaka grupa posłów była wnioskodawcami w przypadku 
tej ustawy, ale za chwilkę, jak skończę odpowiadać 
na to pytanie, wejdę na stronę Sejmu i odszukam… 
Jeśli pan, Panie Senatorze, ponowi to pytanie za jakieś 
15–10 minut, to panu na nie odpowiem. To tyle, jeżeli 
chodzi o ten aspekt inteligencji. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Jarosław Rusiecki. Proszę bardzo.

Senator Jarosław Rusiecki:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Mam następujące pytanie do senatora sprawoz-

dawcy wniosku mniejszości, pana senatora Florka. 
W ostatnim czasie liderzy polityczni Platformy 
Obywatelskiej wypowiadali się w ten sposób, że z le-
galnie i demokratycznie wybraną w Polsce władzą 
będą walczyli przy pomocy ulicy i zagranicy. 

Czy pana zdaniem jako senatora sprawozdawcy 
wniosku mniejszości, który sygnuje pan w imie-
niu Platformy Obywatelskiej, złożenie tego wnio-
sku mniejszości jest realizacją tej idei, którą głosi 
Platforma Obywatelska?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I pan senator Krzysztof Słoń, bardzo proszę.

Senator Krzysztof Słoń:
Dziękuję, Pani Marszałek.
(Wicemarszałek Maria Koc: Do którego z panów 

senatorów się pan zwraca? Do pana Piotra Florka?)

Panie Senatorze, tak po ludzku, bo trochę nie rozu-
miem… Czy mógłby mnie pan oświecić? Pan nie wie, 
kto to złożył w Sejmie, pan nie wie, kogo zaproszono, 
to wszystko jest jakieś takie anonimowe… A przecież 
my procedujemy jawnie. Dziwię się, że kiedy pro-
cedowany jest projekt poselski – obojętne, od jakiej 
osoby on wychodzi… Skoro on jest taki dla was waż-
ny i tak bardzo go bronicie, to dziwię się, że dzisiaj 
te ławy z tyłu są puste, a pan nie wie – czy państwo 
nie wiecie – kto za tym stoi. Ja jestem bardzo cieka-
wy, proszę szczerze odpowiedzieć. I dziwię się, że… 
Wydaje się, że przecież jesteśmy ludźmi inteligent-
nymi, więc udawanie, że nie wiadomo, o co chodzi, 
jest chyba trochę nie na miejscu, bo to umniejsza – tu 
już powiem w liczbie mnogiej – naszą rangę. Prawda?

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, przypisuje pan panu senatorowi 

sprawozdawcy intencje, których, jak myślę, pan se-
nator nie ma.

Można oczywiście po raz kolejny zadawać te same 
pytania, ale bardzo państwa proszę: zadawajcie takie 
pytania, na które odpowiedzi jeszcze nie padły w cza-
sie tej debaty. Nie powtarzajmy pytań.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Jeśli chodzi o pytanie pana – podkreślę to – wi-

cemarszałka, a jeszcze niedawno marszałka Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej, to… Nie wiem, czego pan 
nie rozumie w odniesieniu do świąt państwowych 
i narodowych, powinien pan rozumieć…

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, nie, wie pan, 
to ja pytam pana. Ale jeśli to pan pyta mnie, to ja 
panu odpowiem.)

Tak…
(Senator Bogdan Borusewicz: Pojęcie świąt pań-

stwowych jest jasne, święta państwowe są określone.)
Tak.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja pytam o święta 

narodowe, o to, jakie święta to są święta narodowe.)
11 listopada na przykład.
(Senator Bogdan Borusewicz: To jest państwowe.)
(Głos z sali: Państwowe.)
A nie narodowe? Niech pan się głębiej nad tym 

zastanowi.
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze, 

trzeba stosować ściśle określone pojęcia prawne. Jest 
dzień języka polskiego…)

(Głos z sali: Narodowy.)
(Senator Bogdan Borusewicz: …narodowy. I co?)
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(senator K. Słoń) albo i dwie godziny opowiadać. Jak chce się pan ze 
mną umówić na takie spotkanie, to możemy pody-
skutować, bo kiedyś miałem okazję zamknąć cały 
stadion. Pamięta pan ten transparent o klękaniu przed 
polskim panem i wiele innych przypadków, które 
były… Zamykałem też trybuny tych ultrasów, którzy 
w sposób ewidentny naruszali reguły. No, mecze były 
przerywane ze względu na zadymienie, po prostu 
trzeba je było przerywać. Wiemy, jakie są zachowania 
kibiców, i to dlatego oddziela się na stadionie kibi-
ców przyjezdnych od kibiców miejscowych. Futbol 
to coś całkiem innego niż zgromadzenia. Kibice 
mają swoje prawa. Sam jestem kibicem i bywam na 
niemalże wszystkich meczach swojej drużyny, więc 
myślę, że… No, jeśli chodzi o ten wątek, to nie będę 
go kontynuował, tylko skończę komentarzem, że na 
posiedzeniu komisji na ten temat, Panie Senatorze, 
dyskusji nie było.

(Poruszenie na sali)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dobrze, proszę nie robić sensacji z sytuacji, która 
nie jest sensacją, tylko normalnością. Ja będę kon-
tynuował. Pani marszałek musiała na chwilę wyjść.

(Senator Arkadiusz Grabowski: Panie Marszałku, 
czy mogę odpowiedzieć?)

Ależ oczywiście. Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Arkadiusz Grabowski:

Odpowiem na pytanie pana senatora Słonia, 
ale jeśli pan marszałek pozwoli, teraz pozwolę so-
bie jeszcze odpowiedzieć na pytanie, na które nie 
udzieliłem odpowiedzi senatorowi Dowhanowi. 
A wiec tak: do reprezentowania wnioskodawców 
w pracach nad projektem ustawy upoważniony jest 
poseł Arkadiusz Czartoryski, a wnioskodawcami są 
Waldemar Andzel, Dorota Arciszewska-Mielewczyk, 
Jan Krzysztof Ardanowski, Marek Ast, Ryszard 
Bartosik, Barbara Bartuś, Joanna Borowiak, Wojciech 
Buczak, Waldemar Buda, Lidia Burzyńska… Mogę 
dalej czytać, Panie Senatorze. Chce pan znać pełną 
listę?

(Senator Robert Dowhan: A dlaczego ich tutaj 
nie ma dzisiaj? Dlaczego nie ma nikogo z wniosko-
dawców?)

No, to już nie jest pytanie do mnie, Panie Senatorze.
(Senator Jarosław Rusiecki: Regulamin nie prze-

widuje…)
Mogę to odczytać do końca. Życzy pan sobie tego?
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie.)
Bo mogę doczytać tę listę do końca.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Oni przejdą do hi-

storii…)

Będzie też pytanie do pana senatora Florka, ale 
pierwsze pytanie kieruję do pana senatora Arkadiusza 
Grabowskiego. Dotyczy ono tego, czy na posiedzeniu 
komisji był poruszany wątek zgromadzeń spontanicz-
nych i czy zdaniem pana senatora te właściwie nie-
zmienione zapisy o zgromadzeniach spontanicznych 
nie świadczą o tym, że ta ustawa nie jest restrykcyj-
na, tylko wprowadza pewne zmiany zmierzające do 
umożliwienia bezpiecznego i bezkolizyjnego prze-
prowadzania zgromadzeń.

A do pana senatora sprawozdawcy Piotra Florka 
mam pytanie dotyczące zgoła innego tematu. Czy 
uważa pan za słuszne występowanie na stadionach, 
szczególnie stadionach piłkarskich, zjawiska bufo-
rowania grup kibiców specjalnymi strefami, czyli 
oddzielania kibiców drużyny A od kibiców drużyny 
B? Czy to jest pana zdaniem restrykcyjne podejście do 
wolności kibicowania, czy też służy to podniesieniu 
poziomu bezpieczeństwa tych dwóch grup kibiców?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, najpierw pan senator Piotr Florek, 

a potem pan senator Grabowski.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję.
Odpowiadam na pierwsze pytanie dotyczące wy-

powiedzi liderów Platformy Obywatelskiej, że władza 
będzie walczyć przy pomocy ulicy.

(Senator Jarosław Rusiecki: Nie władza, tylko 
opozycja.)

Przepraszam, opozycja.
Ja takich wypowiedzi… Może były takie wypo-

wiedzi, nie wiem, ale ja ich nie słyszałem.
(Senator Stanisław Kogut: Pani Komorowska…)
Takie jest prawo opozycji. Takie zgromadzenia 

są właśnie po to, żeby opozycja demonstrowała, nie 
żeby demonstrował rząd, a w tej chwili…

(Senator Leszek Czarnobaj: Brawo!)
(Oklaski)
…idziemy w całkiem innym kierunku. Już powie-

działem, że nie zdziwię się, jak rząd zacznie strajko-
wać niedługo, bo to jest rzeczywiście…
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Bog-
dan Borusewicz)

(Senator Waldemar Sługocki: Zdjęcie!)
(Senator Leszek Czarnobaj: Zdjęcie!)
Odpowiadając na to pytanie, muszę powiedzieć, 

że nie było to przedmiotem dyskusji na posiedzeniu 
komisji, więc nie mogę się na ten temat wypowiadać.

Odpowiadam panu senatorowi Słoniowi. Na temat 
kibiców i stadionów pewnie mógłbym panu godzinę 
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(senator A. Grabowski) Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Pani Marszałek, za uprzejmość. Dzięki 
pani uprzejmości sytuacja w Senacie chociaż na chwi-
lę wróciła do normalności.

Mam pytanie do senatora sprawozdawcy. Ta 
ustawa budzi bardzo wiele wątpliwości interpreta-
cyjnych, o czym tu dzisiaj wielokrotnie była mowa. 
Ja chciałbym zwrócić uwagę na wątpliwość co do 
sformułowań w tej ustawie dotyczących wojewody. 
Myślę, że to jest bardzo nieprecyzyjne sformułowa-
nie. Wydaje się, że właściwsze byłoby: wojewoda 
właściwy miejscowo. W innym przypadku – może 
to zabrzmi dość paradoksalnie – można by wysnuć 
wniosek, że wojewoda łódzki mógłby zakazać zgro-
madzenia cyklicznego w Poznaniu czy w Gdańsku. 
Bardzo proszę o informację, czy zamierzacie jakąś 
poprawkę przedłożyć, aby tę sytuację wyjaśnić.

Wicemarszałek Maria Koc:
I pan senator Waldemar Sługocki.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Waldemar Sługocki:
Serdecznie dziękuję, Pani Marszałek.
Do obu panów senatorów formułuję pytanie. Choć 

z uporem maniaka pan senator uświadamia nas, że 
procedowana ustawa wpłynie na zwiększenie bez-
pieczeństwa Polaków, chcę zapytać – jak mówię, obu 
panów senatorów – czy podczas posiedzenia komi-
sji była dyskusja na temat bezpieczeństwa Polaków 
podczas zgromadzeń w okresach wcześniejszych, od 
1990 r., i czy panów zdaniem dzięki przepisom obo-
wiązującym po 1990 r. zgromadzający się Polacy mo-
gli nie czuć się bezpiecznie. Czy znacie panowie takie 
przypadki, w których np. doszło do drastycznych 
naruszeń prawa i być może do jakichś tragicznych 
w skutkach wydarzeń? Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, pan senator Arkadiusz Grabowski, 

a potem pan Piotr Florek.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Senator Rybicki w swoim pytaniu zwrócił uwagę 

na brak wskazania wojewody. Wydaje mi się, choć nie 
jestem legislatorem, nie jestem również prawnikiem, 
że Biuro Legislacyjne nie przeoczyłoby takiego błędu. 
Z przepisów prawa wprost wynika, że organem nad-
rzędnym wobec samorządów jest wojewoda właściwy 
dla danego województwa. Jeśli chodzi o rozstrzy-

To się znajduje w archiwum uchwalonych ustaw 
na stronie Sejmu. Myślę, że pan senator jako osoba 
inteligentna da sobie radę. (Wesołość na sali)

(Senator Robert Dowhan: Dobrze.)
Jeśli chodzi o…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Mój Boże, a czy pani 

marszałek nie będzie miała problemu, że puściła 
tak…)

Jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie pana senato-
ra Krzysztofa Słonia, to o ile pamiętam, wątek zgro-
madzeń spontanicznych na posiedzeniu komisji tak 
wprost się nie pojawił. To było bardziej w kontekście 
wypowiedzi przedstawicieli stowarzyszeń, że wpro-
wadzenie pewnych regulacji do tej ustawy, czyli tego 
pierwszeństwa, może spowodować blokowanie ma-
nifestacji spontanicznych. To jest zresztą nieprawdą. 
Już wcześniej wskazywałem senatorom z opozycji, że 
w ich ocenie każdy czy prawie każdy projekt ustawy 
wnoszony przez partię rządzącą – posłów czy rząd – 
jest… No, szukają takich elementów, które, że tak po-
wiem, wynikają ze złej woli, szukają w nich złej woli.

A jeśli chodzi o samą ustawę, to ustawa w mojej 
ocenie nie jest ustawą restrykcyjną, ale regulującą, 
co podkreślał także minister spraw wewnętrznych 
i administracji. To jest kwestia uregulowania pew-
nych zagadnień, które wcześniej nie były regulowane, 
a teraz są regulowane w taki sposób, żeby zapewnić 
bezpieczeństwo społeczeństwu, obywatelom tego 
państwa.

(Senator Krzysztof Słoń: Dlatego też pytałem, czy 
pana zdaniem pozostawienie właściwie bez zmian 
zapisów o zgromadzeniach spontanicznych nie świad-
czy o tym, że…)

Świadczy dokładnie o tym, że nie ma…
(Senator Krzysztof Słoń: …ustawa nie jest wcale 

restrykcyjna.)
…złej woli.
(Senator Krzysztof Słoń: Moim zdaniem możliwość 

prowadzenia zgromadzeń spontanicznych świadczy 
o pewnym liberalizmie w organizacji zgromadzeń.)

Zgadzam się z takim poglądem, Panie Senatorze. 
Co więcej, dodatkowo wchodzi w grę dbałość o or-
ganizatorów i o uczestniczących w tych zgroma-
dzeniach. Względy bezpieczeństwa – o to chodzi. 
Dziękuję.

(Senator Krzysztof Słoń: Dziękuję.)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Ma-
ria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Sławomir Rybicki.
Proszę, Panie Senatorze.
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(senator A. Grabowski) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński. Proszę o pytanie.
(Senator Waldemar Sługocki: Jeszcze pan senator 

Florek.)
A, jeszcze pan senator Florek. Proszę.

Senator Piotr Florek:
Już króciutko w takim razie.
Jeżeli chodzi o wskazanie wojewody, to rzeczy-

wiście, jak czytamy, składa się wniosek, o którym 
mowa, do wojewody itd. Pewnie gdyby było „do wła-
ściwego wojewody”, byłoby to precyzyjniej określone, 
ale jest to sprawa legislacji. Trzeba by się nad tym 
zastanowić, przeanalizować to, bo możliwe, że taka 
poprawka by się przydała.

Co do bezpieczeństwa Polaków podczas zgroma-
dzeń po 1990 r., to mogę powiedzieć, że troszecz-
kę różnie bywało, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę 
ostatni czas, to zauważymy, że nie ulega wątpliwości, 
że wszystkie manifestacje są pokojowe. Zależy to 
też od opozycji, od tego, jaka jest opozycja. Obecna 
opozycja przygotowuje, jak widać, bardzo pokojowe 
zgromadzenia tego typu i nie ma takich sytuacji. Ale 
nie mogę powiedzieć, że w przeszłości też tak bywało. 
Dziękuję.

(Senator Stanisław Kogut: Ale kłamiesz, Piotr.)

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

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, kieruję jedno py-

tanie do sprawozdawcy mniejszości, pana senatora 
Florka.

Otóż użył pan dość obrazowego pojęcia, ale być 
może zbyt skrótowego, że ta ustawa stawia władzę 
przed obywatelem, jeśli chodzi o uprawnienia zwią-
zane ze zgromadzeniami. Tylko że sformułowanie 
„przepisów ustawy nie stosuje się do zgromadzeń 
organizowanych przez organy władzy publicznej” 
występowało zarówno w ustawie z roku 1990, jak 
i w ustawie, którą państwo uchwaliliście w lipcu 
2015 r. 

Pytanie jest takie: czy zna pan przypadki, w któ-
rych organ gminy zezwolił na organizację zgro-
madzenia grupie osób prywatnych, jakiemuś sto-
warzyszeniu, w czasie i w miejscu, w którym było 
organizowane zgromadzenie przez władzę publiczną? 
Już doprowadzając do absurdu: np. trwa odprawa 
warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza i pani pre-

gnięcia zastępcze, to one także są wydawane przez 
wojewodę. W przypadku województwa śląskiego 
wydaje je wojewoda śląski, w przypadku mazowiec-
kiego – mazowiecki, tak że wydaje mi się, że takie 
doprecyzowanie nie jest w tym wypadku konieczne, 
aczkolwiek mogę się mylić. Może Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, jeżeli ponowi pan 
pytanie, zajmie inne stanowisko…

Jeszcze pytanie senatora Sługockiego odnośnie do 
analizy. Na posiedzeniu komisji nie było jako takiej 
dyskusji na temat manifestacji, zgromadzeń po 1990 r. 
Przewijał się wątek bezpieczeństwa na zgromadze-
niach, manifestacjach w ostatnich latach. I faktycznie 
przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz Komendy Głównej Policji po-
twierdzili, że nie było jakichś większych, poważnych 
incydentów w trakcie dotychczasowych zgromadzeń. 
Nie jestem wnioskodawcą, nie ma wnioskodawców, 
ale też rozumiem intencję. Ta ustawa ma charakter 
prewencyjny, zapobiegawczy, ma ograniczać ryzyko. 
Chodzi o to, by nie działać tak, że po prostu w mo-
mencie, kiedy coś się stanie, coś złego, nie dobrego, 
zaczniemy nagle zmieniać prawo. Myślę, że wyczer-
pałem odpowiedź na pytanie.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Grze-
gorz Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę o dopytanie.

Senator Waldemar Sługocki:
Czyli, Panie Senatorze… Dopytam jeszcze pana 

senatora, a później poproszę o odpowiedź pana se-
natora Florka. Czyli, Panie Senatorze, przez 26 lat 
nie należało podejmować kroków prewencyjnych, 
ale 2 tygodnie temu nagle większość parlamentarną 
w Polsce oświeciło i okazało się, że po 26 latach trze-
ba wprowadzić przepisy prawa, które będą działać 
prewencyjnie, tak?

Senator Arkadiusz Grabowski:
Mogę, Panie Marszałku?
Panie Senatorze, powiem w ten sposób: pamięć 

ludzka jest zawodna, ale, o ile dobrze pamiętam, nie-
dawno w wyniku inicjatywy byłego już prezydenta 
Komorowskiego ustawa o zgromadzeniach była no-
welizowana, czyli jednak nie jest tak, że przez 26 lat 
niczego nie widziano. Jakieś podstawy… Chyba że 
prezydent Komorowski bezpodstawnie wniósł wnio-
sek o nowelizację właśnie ustawy o zgromadzeniach, 
nie innej.
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(senator J. Czerwiński) organizowane przez władzę publiczną miały takie 
pierwszeństwo? Chciałbym, żeby pan podał przykład. 
Czy kiedykolwiek władze jakiejś gminy zezwoliły na 
organizację zgromadzenia w czasie, kiedy władza 
publiczna organizowała, nazwijmy to, swoje zgro-
madzenie? Czy były takie przypadki? Twierdzicie 
państwo, że teraz władza będzie przed obywatelem, 
a ja myślę, że zawsze tak było. Tak po prostu nakazy-
wał zdrowy rozsądek. Tyle tylko, że dodawany prze-
pis, ten, który pan przeczytał, czyli ust. 2, dokładnie 
precyzuje, jaką przesłanką należy się kierować. Być 
może wcześniej tak nie było. Ja chciałbym uzyskać od 
pana odpowiedź na pytanie, w jakich przypadkach… 
Krótko: kiedy organy gminy zezwalały na organiza-
cję innych zgromadzeń łącznie ze zgromadzeniami 
organizowanymi przez państwo? Zostawmy kościoły, 
mówmy o państwie.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:
Panie Senatorze, takiego przepisu nie było.
(Senator Jerzy Czerwiński: No właśnie.)
Zostaje w takim razie pytanie, po co to teraz zmie-

niamy i po co wprowadzamy taki przepis. Chciałbym, 
żeby któryś poseł – wymieniona tu liczba posłów 
wnioskodawców jest bardzo duża – odpowiedział na 
te pytania. Ja tego nie wiem. Ustawa coś zmienia, 
mówi o tym, że niektóre zgromadzenia mają pierw-
szeństwo przed innymi. Wcześniej tego nie było. Po 
co to jest robione, skoro jest to niepotrzebne, Panie 
Senatorze? Prosiłbym… Ja nie będę mógł odpowie-
dzieć na to pytanie, bo ja jestem tylko sprawozdawcą 
mniejszości. Dziękuję.

(Senator Jerzy Czerwiński: Ale faktycznie nie zna 
pan takiego przypadku. Chodzi mi właśnie o to, żeby 
pan to z siebie wreszcie wydobył.)

Nie wiem. Nie analizowałem tego.

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

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie do senatora Arkadiusza 

Grabowskiego. Dziękuję też za trud i wymienienie 
tych wszystkich nazwisk. Doczytałem, że spra-
wozdawcą powinien być dzisiaj pan Arkadiusz 
Czartoryski, poseł, który był jednym z autorów usta-
wy. Ja rozumiem, że pan nie musi tego wiedzieć, ale 

zydent miasta Warszawy pozwoliła, aby w tym czasie 
demonstrował ktoś postronny… Czy rzeczywiście 
były takie zachowania? Czy sformułowanie „wła-
dza przed ludem”, „władza przed obywatelami” jest 
właściwe?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:
Panie Senatorze, potwierdzam to, co powiedzia-

łem. Pan przytoczył zapis obowiązującej ustawy 
o zgromadzeniach. Ja jeszcze raz go przeczytam: 
przepisów ustawy nie stosuje się do zgromadzeń or-
ganizowanych przez organy władzy publicznej i od-
bywanych w ramach działalności kościołów i innych 
związków wyznaniowych. Tak było do tej pory. W tej 
chwili to się staje art. 1 pktem 1, a do ustawy do-
daje się pkt 2. Ja go teraz zacytuję. „Zgromadzenia 
organizowane na zasadach i w trybie określonych 
w niniejszej ustawie nie mogą być organizowane 
w miejscu i czasie, w których odbywają się zgroma-
dzenia, o których mowa w ust. 1”. Czyli te wszystkie 
zgromadzenia, o których mówiliśmy, w przypadku 
których składa się wniosek do wójta, burmistrza, pre-
zydenta itd.… Jak się okazuje, procedowana ustawa 
mówi o tym, że zgromadzenia, które były zapisane 
w obowiązującej ustawie o zgromadzeniach, mają, 
że tak powiem, pierwszeństwo. Ustawa jasno i wy-
raźnie to określa. Wcześniej tego nie było, ale usta-
wa nowelizacyjna to wprowadza. Ona wyłącza… Te 
zgromadzenia mają pierwszeństwo. Przedtem nie było 
takiego przepisu. Potwierdzam, że po tej zmianie 
władza… Już nie wspomnę o zgromadzeniach cy-
klicznych, bo one również są przed… W hierarchii 
zgromadzeń, o której mówiłem, najpierw są zgroma-
dzenia organizowane przez władzę publiczną, potem 
są zgromadzenia cykliczne i dopiero potem – patrz: 
dotychczasowa ustawa o zgromadzeniach – zgroma-
dzenia, w przypadku których trzeba złożyć wniosek 
do wójta, burmistrza itd.

(Senator Jerzy Czerwiński: Przepraszam. Jeśli 
można, to doprecyzuję…)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Tak, tak, oczywiście.

Senator Jerzy Czerwiński:
Być może pan senator nie zrozumiał mojego 

pytania. Jak było do tej pory? Czy zgromadzenia 
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(senator R. Dowhan) (Senator Robert Dowhan: Ja to wszystko rozu-
miem. To pan mnie chyba nie zrozumiał.)

Już odpowiedziałem na pana pytanie. Pierwsze 
pana pytanie nie jest skierowane do mnie.

(Senator Robert Dowhan: Mnie chodzi o to, dla-
czego dzisiaj, kiedy procedujemy nad taką ważną 
ustawą, nie ma nikogo spośród…)

Ale to nie jest do mnie pytanie. Jest poseł spra-
wozdawca, który został, że tak powiem, wskazany 
przez grupę posłów do przedstawienia projektu przed 
Senatem. Trzeba by zapytać posła sprawozdawcę, 
czemu go nie ma. Nie posiadam numeru telefonu do 
pana posła Czartoryskiego.

(Senator Robert Dowhan: A właśnie chciałem za-
pytać, czy ma pan numer.)

Nie, niestety. Do tego posła akurat nie mam. Do 
wielu innych mam, ale… To może na przyszłość.

(Senator Robert Dowhan: Do mnie pan ma, jak 
rozumiem.)

Tak, tak.
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, ja 

w kwestii formalnej.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Tak, słucham.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, chciałbym prosić o ogłoszenie 

przerwy od 15.00 do 15.30, która jest potrzebna nam 
do…

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dobrze. O godzinie 15.00 ogłoszę półgodzinną 

przerwę na wniosek klubu Platformy Obywatelskiej.
Panowie, proszę o zadawanie pytań, które dotyczą 

sprawozdania komisji, i o takie formułowanie tych 
pytań, aby one były merytoryczne.

(Senator Arkadiusz Grabowski: Mogę?)
Proszę.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Odpowiadam na drugie pytanie. Panie Senatorze, 

mówi pan, że nastąpiło jakieś przewrócenie do góry 
nogami porządku prawnego. Wielokrotnie na tej 
sali przewijał się wątek, że zabieramy wolność do 
gromadzenia się itd. Nie, my po prostu regulujemy 
w tej ustawie pewne kwestie. Nikt tą ustawą nikomu 
niczego nie zabiera. Jak mówiłem już wielokrotnie, to 
wskazywanie potencjalnej złej woli projektodawców 
tej ustawy jest na porządku dziennym. Tak jak powie-
działem wcześniej, w przypadku większości ustaw, 

być może jest to do sprawdzenia – dlaczego nie ma 
go tutaj z nami? To jest moje pierwsze pytanie.

Chciałbym też powiedzieć, że to miód na moje 
serce widzieć dzisiaj pana marszałka Borusewicza na 
stałym miejscu. Może to jakaś oznaka normalności.

Przechodzę do kolejnego pytania. Panie Senatorze, 
wolność zgromadzeń to podstawowe prawo czło-
wieka i obywatela wyrażone w art. 50 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. To prawo Polska potwier-
dziła także w ramach ratyfikacji różnych aktów prawa 
międzynarodowego: Konwencji o ochronie praw czło-
wieka i podstawowych wolności, Międzynarodowego 
paktu praw obywatelskich i politycznych czy Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej. Walka o wol-
ność zgromadzeń obok walki o wolność słowa, wy-
znania i zrzeszania się była jednym z fundamentów 
Solidarności, ruchu społecznego, który doprowadził 
do upadku komunizmu. Co takiego się stało, Panie 
Senatorze, że dzisiaj, po tylu latach państwo w pewien 
sposób próbujecie przewrócić to wszystko do góry no-
gami? Co takiego zaszło, że musimy dzisiaj w trybie 
bardzo szybkim, do którego zresztą już nas państwo 
przyzwyczaili, procedować coś, co tak naprawdę nie 
za bardzo… za dużo wnosi?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Odpowiadając na pytanie pierwsze, Panie 

Senatorze… Ujmę to w ten sposób: nie ma pan po-
dzielnej uwagi. Ja sobie zdaje sprawę, że… Kiedy 
rozpoczynałem odpowiedź na pytanie dotyczące 
wnioskodawców, zacząłem od… Wymieniłem na-
zwisko posła Arkadiusza Czartoryskiego. Pan tego nie 
usłyszał, gdyż pan był zajęty czymś innym. Dopiero 
potem pan słuchał. Można to w stenogramie odszu-
kać. Ja wymieniłem, że do reprezentowania…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panowie, ale 
skupcie się na merytoryce.)

Ale to było pytanie pana senatora. Czemu nie 
ma pana posła Czartoryskiego, który jest upoważ-
niony przez grupę posłów do ich reprezentowa-
nia? Trzeba by skierować to pytanie do pana posła 
Czartoryskiego, nie do mnie. Poza tym ponownie 
odsyłam do Regulaminu Senatu – wcześniej takie 
pytanie już padło – w którym jest w sposób jasny 
i dość oczywisty napisane, że poseł sprawozdawca nie 
ma obowiązku uczestniczenia w posiedzeniu Senatu. 
Może, ale nie musi.
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(senator A. Grabowski) Senator Robert Dowhan:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pytanie do pana senatora Arkadiusza 

Grabowskiego. Jeżeli razem z grupą przyjaciół będę 
oglądał mecz reprezentacji Polski, mecz piłki nożnej, 
dość niespodziewanie wygramy z bardzo trudnym 
rywalem, wyjdziemy grupą na ulicę i napiszemy na 
kartce „wiwat PZPN”, to będzie to nielegalne zgro-
madzenie? Jak to będzie w świetle prawa wyglądało?

(Senator Stanisław Kogut: Możesz krzyczeć „wi-
wat Polonia”.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Odpowiem, Panie Senatorze, w ten sposób: 

w świetle mojej wiedzy i tego, co czytałem, w tym 
aspekcie ta ustawa nie uległa zmianie. A jeśli pan 
planuje zorganizować jakieś, że tak powiem, przyja-
cielskie zgromadzenie, to polecam zapoznać się z tre-
ścią ustawy. Przed organizacją takiego zgromadzenia 
warto by było zapoznać się z tym, jakie są reguły i co 
jest zgromadzeniem, a co nie jest zgromadzeniem. 
Tak że taka jest moja odpowiedź. Dziękuję.

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

Senator Wiesław Kilian:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pytanie do pana senatora sprawozdawcy. W pro-

cesie administracyjnym jest dwuinstancyjność wy-
dawania decyzji, a według tej ustawy decyzję może 
wydać wojewoda. I w tej ustawie nie ma zapisu mó-
wiącego, kto będzie mógł odpowiedzieć, czy decyzja 
jest legalna, czy nielegalna.

(Głos z sali: Władza.)
Tak.
(Głos z sali: No właśnie.)
Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, w kodeksie postępowania admi-

nistracyjnego co do zasady decyzje są dwuinstan-

które są tutaj procedowane, staracie się jako opozycja 
totalna wskazywać złą wolę. Nawet w ustawach, które 
popieracie, poszukujecie jakiejś złej woli i doszuku-
jecie się jakichś podtekstów. Tak że w mojej ocenie, 
Panie Senatorze, ta ustawa nie wywraca systemu do 
góry nogami, tylko go porządkuje, ogranicza poten-
cjalne ryzyka, które mogą wystąpić, i potencjalnie 
zabezpiecza obywateli naszego państwa. Dziękuję.

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

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pytanie do senatora sprawozdawcy. Czy w trak-

cie prac komisji lub w innym momencie, w innym 
trybie wyrażał swoją opinię związek zawodowy 
„Solidarność”? Bo przecież prawo do strajku…

(Głos z sali: …do demonstracji.)
…czy wolność manifestowania swoich poglą-

dów są podstawowymi prawami, o które walczyła 
Solidarność – i są też fundamentami demokratycz-
nego państwa prawa. Pamiętam z poprzedniej debaty, 
z debaty nad nowelizacją ustawy o zgromadzeniach 
z zeszłego roku, że Solidarność wyrażała sprzeciw 
wobec proponowanych rozwiązań, które dotyczyły 
krzyżowania się demonstracji, mówiąc, że to jest za-
mach na wolności obywatelskie. Czy w tej debacie 
przedstawiciele związku zawodowego „Solidarność” 
lub innych związków – ale chodzi mi szczególnie 
o Solidarność – zabierali głos i przedstawiali w tej 
sprawie opinie?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, nie znam takiego stanowiska 

NSZZ „Solidarność”. O ile się orientuję, do Senatu 
nie wpłynęła opinia tego związku na temat tej ustawy. 
Nie było to przedmiotem posiedzenia komisji, nie było 
przedstawicieli NSZZ „Solidarność” na wczorajszym 
posiedzeniu komisji – i tyle. Nie znam takiego stano-
wiska, a myślę, że Solidarność mogła wyrazić swoje 
zdanie. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Jeszcze pan senator Dowhan ma pytanie.
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(senator A. Grabowski) Czy pan minister chce zabrać głos w sprawie roz-
patrywanej ustawy?

Panie Ministrze, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Sebastian Chwałek:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Szanowne Panie i Szanowni 

Panowie Senatorowie!
Jeśli chodzi o stanowisko Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji do przedmiotowego 
projektu, to – było to już podnoszone zarówno na 
posiedzeniu komisji w Sejmie, jak i na wczorajszym 
posiedzeniu komisji senackiej – minister spraw we-
wnętrznych i administracji będzie popierał wszelkie 
rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo oby-
wateli. Rozwiązania, które zapewniają ochronę życia 
i zdrowia, zawsze będą przez nas popierane.

Pojawiało się tutaj kilka pytań. Nie wiem, czy 
na wszystkie będę w stanie odpowiedzieć. Ostatnie 
pytanie, dotyczące trybu… Jak wynika z ustawy, 
którą rozpatrujemy… We wprowadzanym art. 26e 
– to jest w art. 1 ustawy zmieniającej – jest mowa 
o tym, że „do zgromadzeń organizowanych cy-
klicznie przepisy art. 8, art. 10–12 oraz 14–20 sto-
suje się odpowiednio”. Chodzi o przepisy ustawy 
obowiązującej. Właśnie te przepisy określają kwe-
stię odwołania od poszczególnych decyzji. W tej 
sprawie nic się nie zmienia. Jest tu sądowa droga 
odwoławcza.

Wojewoda wydaje decyzję poprzez dokonanie 
wpisu dotyczącego zgromadzenia cyklicznego i to na 
tej podstawie samorząd – wójt, burmistrz, prezydent 
– wydaje odpowiedni zakaz; oczywiście, jeżeli jest 
kolizja. Od decyzji o zakazie przysługuje odwołanie 
do sądu w normalnym trybie. Jeżeli z kolei wojewoda 
odmówi wpisania zgromadzenia cyklicznego, to od 
takiej decyzji jest odwołanie. Procedura odwoławcza 
została tutaj zachowana.

Art. 14–20 ustawy o zgromadzeniach… Nie wiem, 
czy mam je wszystkie cytować. Chyba każdy z pań-
stwa może się z nimi zapoznać. Tam jest mowa o po-
szczególnych etapach…

(Senator Wiesław Kilian: Panie Ministrze, a do 
kogo ma być to odwołanie?)

Do sądu, tak jak jest w tej chwili. Tutaj nie ma 
żadnego problemu. Ustawa o zgromadzeniach jest 
pewnym wyjątkiem, bo jest tu droga sądowa, nie ad-
ministracyjna. Są to przepisy obowiązujące od 2015 r.

Jeżeli chodzi o kwestię usytuowania wojewody – 
taka informacja była tutaj podana – to już w tej chwili 
wojewoda wydaje decyzje w sprawie zgromadzeń na 
terenach obozów zagłady. Jak widać, w szczególnych 

cyjne, aczkolwiek zdarzają się wyjątki od tej regu-
ły – nieliczne, ale zdarzają się. Z kolei jeśli chodzi 
o odwołanie, o tryb tego odwołania, który nie jest tu 
określony, to powiem szczerze, że nie jestem w sta-
nie odpowiedzieć na to pytanie, bo takiego pytania 
nie było na posiedzeniu komisji. Co więcej, Biuro 
Legislacyjne też nie zgłosiło żadnych zastrzeżeń 
do procedury zaproponowanej w art. 12. Nie było 
to przedmiotem posiedzenia, ale np. rozstrzygnięcie 
zastępcze wydane przez wojewodę też nie może być 
w żaden sposób zaskarżane.

Senator Wiesław Kilian:
W kodeksie postępowania administracyjnego jest 

zapisana dwuinstancyjność.
(Głos z sali: Tak.)
(Senator Arkadiusz Grabowski: Tak.)
Jeśli wojewoda wyda decyzję negatywną, to stro-

nie przysługuje odwołanie.
(Senator Arkadiusz Grabowski: Tak.)
Więc w tym procesie też musi być strona, która 

podejmie decyzję o niezgodności decyzji wydanych 
przez wojewodę… Czy to będzie premier?

Senator Arkadiusz Grabowski:
Ja tego nie wiem.
(Senator Wiesław Kilian: No a kto może mi odpo-

wiedzieć na to pytanie?)
Nie było tego na… Jak mówię, przedstawiciel 

Biura Legislacyjnego nie podnosił tego wątku, nie 
wskazał tego zapisu jako zapisu niekompletnego, 
błędnego czy…

(Senator Wiesław Kilian: W tej ustawie nie ma 
zapisu…)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Panie Senatorze, proponuję, aby skierował pan to 

pytanie do przedstawiciela rządu.
(Senator Wiesław Kilian: Dobrze. Dziękuję.)
(Senator Arkadiusz Grabowski: Może przedsta-

wiciel rządu będzie znał odpowiedź i powie, jak to 
wygląda.)

Wkraczamy w materię prawną. Nie wymagajmy 
takiej wiedzy od senatorów.

Czy pan senator chce jeszcze o coś dopytać?
(Senator Wiesław Kilian: Nie, dziękuję. Zapytam 

potem.)
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo senatorom sprawozdawcom.
Chciałbym powitać podsekretarza sta-

nu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, pana ministra Sebastiana Chwałka.
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(podsekretarz stanu S. Chwałek) czenia wojewody do decydowania o… jest zbędna 
czy co najmniej niepotrzebna. Myślę, że pan sena-
tor pamięta, że przez co najmniej 7 lat, na mocy 
ustawy o zgromadzeniach, był organem odwoław-
czym, więc też podejmował takie decyzje. To nie 
jest novum.

Wydaje mi się, że udzieliłem odpowiedzi na więk-
szość tych pytań, na które jeszcze nie padła odpo-
wiedź. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu.

Mamy długą listę, którą prowadzi sekretarz.
Jako pierwszy głos zabierze pan senator Kilian. 

Pan minister po części odpowiedział na pytanie…
(Senator Wiesław Kilian: …To pytanie.)
Czy ma pan jeszcze jakieś inne?
(Senator Wiesław Kilian: Nie, dziękuję.)
Zgodnie z zasadą, każdy z państwa… Dopytuję 

każdego z państwa senatorów, aby wyczerpać…
(Senator Wiesław Kilian: Dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:

Pytanie, na które nie ma precyzyjnej odpowiedzi: 
dlaczego mimo istnienia ustawy o stosunkach pań-
stwa z Kościołem, która m.in. reguluje sprawy zgro-
madzeń religijnych i innych uroczystości… Wczoraj 
na posiedzeniu komisji nie był pan w stanie powie-
dzieć, dlaczego w tej ustawie ponownie reguluje się tę 
sprawę na zasadach uprzywilejowania, czyniąc tym 
samym niedźwiedzią przysługę Kościołowi, który 
takiej pretensji nie zgłaszał.

Drugie pytanie, na które pan senator sprawoz-
dawca też mi nie odpowiedział. Chodzi mianowicie 
o pytanie: czy pan rozumie istotę przepisu, który 
mówi, że coś, co jest zgromadzeniem, nie musi być 
zgromadzeniem? To jest art. 1. Jest to tym bardziej 
istotne, że pan będzie realizatorem, przy pomocy wo-
jewodów, zgromadzeń cyklicznych.

I trzecie pytanie. Czy ta ustawa, która ma w zapi-
sach związki wojewody z samorządem, wręcz inge-
rencję wojewody w działanie samorządu, zwłaszcza 
w zapewnienie porządku zgromadzeń i demonstracji, 
była konsultowana na spotkaniu rady wspólnej rządu 
i samorządu?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

sytuacjach wojewoda, powiedziałbym, już funkcjonu-
je. Funkcjonuje też w obecnej ustawie, jeżeli chodzi 
o kwestie dotyczące wojewódzkich centrów zarządza-
nia kryzysowego, które w szczególnych wypadkach… 
Administracja wojewody wydaje takie zgody, więc 
to nie jest żadne novum. To jest kolejny obowiązek 
nałożony na wojewodę, który będzie rejestrował zgro-
madzenia cykliczne.

Jeżeli chodzi o kwestie… Padło tu pytanie o to, 
dlaczego to nie jest projekt rządowy. Przypominam, 
że w zakresie inicjatywy legislacyjnej konstytu-
cja daje równe prawa co najmniej 5 podmiotom: 
prezydentowi, Sejmowi – minimum 15 posłom – 
Senatowi, 100 tysiącom obywateli i oczywiście rzą-
dowi. Każda z tych inicjatyw może funkcjonować 
równoprawnie.

Te przepisy, które zostały przywołane… Jak sły-
szę, poprawki znoszą proponowany przepis art. 2c, 
w związku z czym obecnie obowiązujący przepis 
art. 2 ustawy – Prawo o zgromadzeniach, który w tej 
chwili wyjmuje spod obowiązywania rygoru ustawy 
zgromadzenia organizowane przez organy władzy pu-
blicznej oraz zgromadzenia organizowane w ramach 
działalności kościołów i związków wyznaniowych… 
Uchylenie tego przepisu, w drodze poprawki, spowo-
duje, iż w dalszym ciągu będzie miała miejsce taka 
sytuacja, że te 2 konkretne rodzaje podmiotów będą 
wyjęte spod rygoru ustawy, więc w zasadzie można 
powiedzieć, że ten priorytet i tak… On już był w tej 
ustawie.

Jak słyszeliśmy, nigdy nie było takiej sytuacji, 
w której wydarzenia organizowane przez władze 
publiczne czy… Organy kościelne czy związki wy-
znaniowe nigdy nie były traktowane gorzej niż… 
a w zasadzie były traktowane priorytetowo, więc 
można rozumieć, że tamten przepis był przepisem 
doprecyzowującym, ponieważ nie było jasnej wykład-
ni. W tej chwili pozostają obecne przepisy, które de 
facto spod rygoru obowiązującej ustawy wyjmują te 
2 rodzaje zgromadzeń, nadając im w ten sposób chyba 
pewien prymat. Jak widać, do tej pory to zagadnienie 
nie stanowiło problemu i nie było związanych z nim 
wątpliwości konstytucyjnych.

Słyszeliśmy wszyscy kwestie dotyczące konsulta-
cji z episkopatem. Nie powinienem się w tej sprawie 
wypowiadać, jednak mogę przytoczyć art. 17 kon-
kordatu, który nakazuje Rzeczypospolitej Polskiej 
zapewnienie warunków do wykonywania prak-
tyk religijnych. W jakimś sensie wprowadzenie… 
Zapewnienie prymatu kościołom czy związkom wy-
znaniowym można uznać za realizację tego właśnie 
prawa.

Pan senator Florek wspominał o tym, że przez 
8 lat był wojewodą i że propozycja dotycząca włą-
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Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Sebastian Chwałek:

Nie będzie tej premii, bo – jak rozumiem – jest 
poprawka.

(Senator Jan Rulewski: Gdy zostanie uchwalona 
ustawa.)

Jeżeli będzie, wtedy będziemy rozpatrywali każdy 
wniosek indywidualnie, wojewoda będzie rozpatry-
wał wniosek, jeżeli taki wpłynie.

(Senator Jan Rulewski: Nie, to z mocy ustawy ta 
premia…)

Jeżeli poprawka zostanie uwzględniona, to w ogó-
le nie będzie tego tematu, więc będziemy się zastana-
wiali wtedy, gdy będziemy musieli, wojewoda będzie 
musiał to realizować.

(Głos z sali: …Nie ma takiej poprawki.)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Pan senator 

Rybicki. Proszę…)
Przed chwilą pan sekretarz potwierdzał, że jest 

taka poprawka, więc nie rozumiem, o co chodzi.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Nie, jeszcze nie mam żadnych poprawek.
(Senator Jan Rulewski: Co to jest? To jest czy nie 

ma…)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek: 
To jest czy nie ma, bo ja mam…)

Dobrze. Może wróćmy do pytań.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku, proszę o odpowiedź na pyta-

nie, o uzasadnienie, co to jest coś innego, co nie jest 
zgromadzeniem. To jest w art. 1. Czy pan to rozumie? 
Może…

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Sebastian Chwałek:
Ja to mogę interpretować w ten sposób, że dotyczy 

to np. sytuacji, w których do tej pory nie zgłaszano 
żadnej formy zgromadzenia, były one czymś natu-
ralnym, spontanicznym, ale odbywały się cykliczne 
i dotyczyły np. ważnych wydarzeń. Chodzi o coś, 
co nie było pod rygorem ustawy o zgromadzeniach, 
bo z pewnych względów organizatorzy nie uznali za 
konieczne dokonania zgłoszenia, a organy samorzą-
du, które de facto powinny to egzekwować, w żaden 
sposób tego nie weryfikowały czy nie zakazywały, 

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Sebastian Chwałek:

Postaram się odpowiedzieć na te pytania, cho-
ciaż one z zasady powinny zostać skierowane nie do 
mnie, tylko do wnioskodawców. Niemniej jednak, 
po pierwsze, kwestie dotyczące bezpieczeństwa… 
Zapewnienie bezpieczeństwa jest rozłożone między 
samorząd a wojewodę, tak naprawdę wykonawcą tego 
działania jest Policja, jeżeli samorząd nie posiada 
straży miejskiej. Tak czy inaczej, ta odpowiedzialność 
jest w tej chwili w każdej sytuacji rozłożona, więc 
to nie jest tak, że wojewoda wkracza w uprawnienia 
samorządu, bo on zawsze może wkroczyć w trybie 
nadzorczym. Tutaj nie ma nic nowego.

Jeżeli chodzi o konsultacje z Kościołem, tak, z ko-
misją episkopatu…

(Senator Jan Rulewski: Konsultacje… Twierdzę, 
że te sprawy są uregulowane w ustawie o stosun-
kach Polski z Kościołem, które są pochodną ustawy 
o konkordacie.)

Przed chwilą…
(Senator Jan Rulewski: Tam jest to precyzyjnie 

uregulowane, a tutaj pojawia się nadregulacja, czyli 
premia dla Kościoła, jak to powiedzieli przedstawi-
ciele „Ordo Iuris”.)

Już w obecnie obowiązującej ustawie w mojej 
skromnej ocenie jest taka premia, bo ta ustawa w ogó-
le wyjmuje spod rygoru zgłaszania się organizacje 
kościelne. W tym momencie Kościół nie musi zgłosić 
procesji. Jeżeli ktoś inny chce…

(Senator Jan Rulewski: Ale gdzie to jest?)
To jest w obecnie obowiązującej ustawie w art. 2. 

Jeżeli nie obowiązują…
(Senator Jan Rulewski: To teraz ten zapis…)
Słucham?
(Głos z sali: Właśnie teraz…)
(Senator Jan Rulewski: Czy pan nie…)
Po co ten nowy zapis? O to trzeba by zapytać 

oczywiście wnioskodawcy. Niemniej jednak pewnie 
wnioskodawca uznał, iż będzie to doprecyzowujące, 
bo nikt de facto nie interpretuje obecnie obowiązu-
jącego przepisu w żaden sposób.

(Senator Jan Rulewski: Czy można, przepraszam 
bardzo, żeby nie powtarzać…)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Jak pan to będzie realizował, tę premię dla 

Kościoła?



365
31. posiedzenie Senatu w dniu 7 grudnia 2016 r.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

(podsekretarz stanu S. Chwałek) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Ale punkt porządku obrad został otwarty. Są one 
złożone do protokołu i ja państwa o tym poinformo-
wałem. Tak więc nie widzę tutaj żadnych naruszeń.

(Senator Jan Maria Jackowski: Oficjalnie są zgło-
szone.)

Było pytanie, temat został poruszony, więc infor-
muję państwa.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Przepraszam, zapyta-
łam, bo dotychczas było inaczej. Dziękuję.)

Nie widzę tutaj żadnych uchybień w procedurze.
Pan senator Rybicki. Proszę o pytanie.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, w uzasadnieniu ustawy jest wiele 

opisów, na czym mają polegać poszczególne prze-
pisy, ale w zasadzie nie ma żadnej informacji, po 
co ta ustawa jest uchwalona. Nie ma jej. Minister 
Błaszczak w debacie sejmowej mówił, że to ze wzglę-
dów bezpieczeństwa, bo przecież mogą się spotkać 
2 manifestacje i dojdzie do burd; to taki niedokładny 
cytat z ministra Błaszczaka. Ale co takiego się wy-
darzyło, że państwo abdykuje ze swoich uprawnień? 
Bo przecież państwo dysponuje funkcją policyjną, 
do tej pory dysponowało tą funkcją, a w ramach tej 
funkcji środkami przymusu bezpośredniego. I cóż 
się wydarzyło, że nagle państwo uważa, że w ramach 
realizowania tych funkcji sobie nie poradzi? Co się 
wydarzyło w państwie polskim przez ostatni rok czy 
trochę więcej, że państwo uznało, że nie jest w stanie 
realizować przy użyciu środków, którymi dysponuje 
na mocy różnych ustaw… że te środki nie wystarczą, 
żeby zabezpieczyć porządek i ład podczas manifesta-
cji, nawet takich manifestacji, które są obok siebie?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Sebastian Chwałek:
Dziękuję.
Panie Marszałku, Szanowni Państwo, przypomi-

nam: projekt jest projektem poselskim. To nie jest pro-
jekt rządowy, który by mógł wskazywać, że państwo 
z czegoś gdzieś, w jakiejś kwestii abdykuje. W tej 
chwili, jak sądzę, wszyscy państwo mają przekona-
nie, że ostatni rok działalności zarówno Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak i Policji, 
która zapewniła Polakom bezpieczeństwo, wskazuje 

więc odbywało się to cyklicznie. Ja w ten sposób to 
rozumiem.

(Senator Wiesław Kilian: Panie Ministrze, ale czy 
taka poprawka jest, czy jej nie ma?)

To nie do mnie pytanie. Przed chwilą słyszałem, 
jak wszyscy…

(Senator Wiesław Kilian: Panie Ministrze, pan 
mówił, że jest taka poprawka.)

Przed chwilą, w jednej z pierwszych wypowiedzi 
senator sprawozdawca mówił o tym, że słyszał o ta-
kiej… to znaczy, że taka poprawka została złożona, 
więc ja tylko…

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Przepraszam…
(Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku, 

czy może pan potwierdzić, że poprawka została zło-
żona?)

…pozwólcie mi…
(Rozmowy na sali)
Przepraszam.
Szanowni Państwo, zasady są takie, że ja udzie-

lam głosu. Dobrze? Nie prowadzę… Wymieniamy się 
w prowadzeniu obrad, w związku z czym nie zawsze 
prowadzący marszałek wie, co było godzinę temu.

Potwierdzam, że senator Martynowski zgłosił po-
prawki do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgro-
madzeniach.

(Senator Mieczysław Augustyn: Jakie?)
Poprawka nr 1: w art. 1 skreśla się pkt 1.
Poprawka nr 2: w art. 3 wyrazy „z dniem ogło-

szenia” zastępuje się wyrazami „po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia”. 

Takie poprawki zostały formalnie zgłoszone 
i w tej chwili są w Biurze Legislacyjnym.

(Głos z sali: Ale on nie występował. Może złożyć?)
(Senator Jan Rulewski: On przecież nie wystę-

pował.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: W sprawie formalnej.)
Bardzo proszę. Proszę o włączenie mikrofonu.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Panie Marszałku, procedura jest taka, że poprawki 
do ustawy, która została zaopiniowana przez komisję, 
składa się podczas debaty.

(Senator Grażyna Sztark: Po prostu.)
My jeszcze na etapie debaty nie jesteśmy. Jesteśmy 

na etapie pytań do pana ministra, więc te poprawki 
jak gdyby nieformalnie zostały zgłoszone, ale część 
kolegów już o nich wie. Dlatego mam pytanie, czy 
tak można.
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(podsekretarz stanu S. Chwałek) żeby to było raz na 3 lata – będzie ono musiało być 
rejestrowane i będzie badane, czy przez poprzedni 
okres się odbywało. I to są przepisy, które z naszego 
punktu widzenia pomogą w zapewnieniu bezpie-
czeństwa. Chociaż tak czy inaczej staramy się to 
robić i ostatnie wydarzenia, te z 11 listopada, też 
wskazują na to, że policja stanęła na wysokości 
zadania. Dziękuję.

(Senator Sławomir Rybicki: Nowe przepisy…)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę, proszę.

Senator Sławomir Rybicki:
Nowe przepisy wprowadzają taką zasadę, że za-

wsze pierwsza wstawać będzie władza publiczna 
i kościoły, niestety.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Sebastian Chwałek:

Teraz te przepisy też na to wskazują. Nie stosujemy 
przepisów ustawy o zgromadzeniach, więc teoretycz-
nie mają pierwszeństwo, nie muszą się rejestrować.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek: 
I władza publiczna też…)

Dwa drobiazgi techniczne. Ja staram się kierować 
wzrok na osobę, która jako następna będzie zadawać 
pytanie, tak aby państwo nie byli tym zaskakiwani, 
skoro jest długa lista.

I druga sprawa. Ja jeszcze raz konsultowałem się 
z Biurem Legislacyjnym. Poprawki można składać 
po rozpoczęciu punktu do zamknięcia dyskusji. I nie 
trzeba ich zgłaszać formalnie, podczas wystąpienia, 
tylko można je złożyć do protokołu. Tak że zapew-
niam państwa, że tutaj nic nie zostało zaniedbane od 
strony formalnej.

Pani senator w sprawie formalnej?

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję.
Ja nie kwestionuję tego, że taki przepis istnieje. 

Tylko chodzi o to, że ktoś powołuje się na zgłoszoną 
poprawkę, a my nie wiemy, że taka poprawka została 
zgłoszona.

na to, że jesteśmy gotowi działać i Polaków jak najle-
piej ochraniać. Niemniej jednak ta ustawa daje kolejne 
narzędzie. Z naszego punktu widzenia jest to bardzo 
dobre i pożądane narzędzie. Pomaga w zapewnie-
niu bezpieczeństwa w większym stopniu. Pozwala 
odseparować potencjalne grupy antagonistyczne. 
Pozwala zmniejszyć, zminimalizować zagrożenie. 
Pozostawienie przejścia między dwoma zgromadze-
niami chociażby dla przejazdu karetek, przejazdu 
straży pożarnej, szybszego przemarszu jednostek 
Policji, jeżeli będzie taka potrzeba, lub obserwacji, 
że te dwie grupy zaczynają do siebie się zbliżać… 
Będziemy mogli w większym stopniu wszystko to 
kontrolować, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

Oczywiście wszyscy zakładamy, że zgromadzenia 
są zgromadzeniami pokojowymi. Ale wszyscy rów-
nież zakładamy, że obywatele przestrzegają prawa, 
a mimo wszystko tworzy się kodeks karny, który w ja-
kiś sposób reguluje zasady naszego funkcjonowania.

W tej chwili mówimy też o takiej sytuacji… 
Można konkretną sytuację przytoczyć. Ona już była 
chyba wczoraj czy dziś wskazywana. Najbliższy 
dzień, w którym dojdzie do kumulacji 12 zgro-
madzeń w tym samym miejscu i czasie. Prezydent 
Warszawy zarejestrowała to – bo pamiętajmy, że 
prezydent nie wyraża zgody, tylko rejestruje… 
Może ewentualnie czegoś nie zarejestrować, to 
znaczy zakazać zgromadzenia. Tak że w jednym 
miejscu i czasie będzie 12 konkurencyjnych wo-
bec siebie zgromadzeń, konkurencyjnych co do 
zasady, ale to wynika też wprost z informacji, któ-
re w każdym środku masowego przekazu można 
zaobserwować, i z wypowiedzi niektórych orga-
nizatorów. W takiej konkretnej sytuacji np. roz-
dzielenie czy spowodowanie usystematyzowania 
tych zgromadzeń w oczywisty sposób zwiększy 
bezpieczeństwo. I z tego prostego powodu minister 
spraw wewnętrznych i administracji ze swojej stro-
ny popiera takie rozwiązanie, bo ono w oczywisty 
sposób zwiększy bezpieczeństwo.

W tej chwili też mamy sytuację, w której tak 
naprawdę nie wszyscy mogą manifestować w tym 
samym miejscu i czasie, bo ważna jest kolejność 
zgłoszeń. A więc ten, kto pierwszy wstanie rano na 
30 dni przed manifestacją, może zgłosić taką mani-
festację, a drugi, który trochę dłużej pospał, już nie 
zgłosi manifestacji mającej się odbyć w tym samym 
miejscu i czasie.

Przepisy noweli proponują, aby wprowadzić 
zgromadzenia cykliczne, które w pewien sposób 
określają też kwestie kolejności, bo jeżeli będzie 
zgromadzenie cykliczne, to już będzie wiadomo, 
że ono ma pierwszeństwo. No, można też powie-
dzieć, że po dłuższym okresie – projekt proponuje, 
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Nie. Jest vacatio legis, które polega na tym, że 
ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jest to 
dopuszczalne w konkretnych sytuacjach i Sejm uznał, 
że to jest taka sytuacja. Ale przed chwilą właśnie była 
mowa o tym, że jest jakaś propozycja alternatywna.

Zgromadzenia nielegalne. Zgromadzenie nielegal-
ne jest wtedy, kiedy zostanie np. rozwiązane, a mimo 
wszystko nie dochodzi do rozejścia się osób. Ale jest 
też zgromadzenie spontaniczne, które nie mając swo-
jego organizatora, jest zgromadzeniem niezgłoszo-
nym. Tak więc mogą być też takie sytuacje. Przepisy 
tej noweli nie likwidują możliwości organizowania 
zgromadzeń spontanicznych. One mogą się odbywać 
pod warunkiem, że nie będą kolidowały ze zgroma-
dzeniami zgłoszonymi.

(Senator Grażyna Sztark: Czyli są nielegalne.)
Nie. One są legalne, dopóki nie wejdą w konflikt 

ze zgromadzeniami legalnie zgłoszonymi.
Jeśli chodzi o sankcje, to sankcje wskazuje obec-

nie obowiązująca ustawa. W zależności od czynu, 
którego dane osoby się dopuszczą, przewiduje ona 
kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny. Jest 
pełen wachlarz możliwości w obecnie obowiązującej 
ustawie, w tej chwili takie przepisy ta ustawa zawiera.

(Senator Grażyna Sztark: Z którego roku?)
Z 2015 r. To jest ustawa świeżo uchwalona w ze-

szłej kadencji.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Czy pani marszałek jeszcze ma pytania?
(Senator Grażyna Sztark: Nie.)
Proszę włączyć mikrofon.
(Senator Grażyna Sztark: Nie. Dziękuję. Już uzy-

skałam…)
Staram się, aby każdy z senatorów dopytał do 

końca. Dziękuję.
Pan senator Czarnobaj. Bardzo proszę o pytania.

Senator Leszek Czarnobaj:

Dziękuję.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Mam pytania 

po części co do ustawy, po części co do wypowie-
dzi pana ministra. Panie Ministrze, powiedział pan, 
że projekt tej ustawy idzie w kierunku zwiększenia 
bezpieczeństwa dużej ilości manifestacji, które mogą 
mieć miejsce. Pan przecież dokładnie wie, że 11 li-
stopada było 21 różnego rodzaju manifestacji. I ja 
nie słyszałem o żadnych zadymach, a przecież nie 
było tej ustawy, więc można powiedzieć, zgodnie 
z państwa filozofią, że daliście radę. W związku z tym 
proszę mi wyjaśnić, czy projekt tej ustawy zwiększa 
uprawnienie władzy publicznej, czy obywatela. To 
jest pierwsze pytanie.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Tak, tak, dlatego przeczytałem to państwu. Tak 
że chyba nie ma tu już wątpliwości.

Pani senator… Pani marszałek Sztark. Proszę 
o pytanie.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo.
A ja dodam, że niektórzy z nas już zgłaszają po-

prawki i to ma formę zgłoszonej poprawki, a stanie 
się poprawką w sposób formalny, jeżeli wejdzie pod 
obrady komisji. Dlatego teraz możemy mówić o zgło-
szeniu poprawki, a nie o poprawce.

A teraz pytanie do pana ministra. Panie Ministrze, 
w dniu 6 grudnia 2016 r. aż 157 organizacji zwróciło 
się do nas z prośbą o odrzucenie ustawy o zgroma-
dzeniach. Panie Ministrze, czy oni wszyscy, te 157 
organizacji, nie mają racji? To jest jedno pytanie.

I drugie pytanie, które zadałam już senatorowi 
sprawozdawcy. Jakie sankcje przewiduje się dla or-
ganizatorów za zorganizowanie nielegalnego zgro-
madzenia? Tylko proszę mi nie mówić, że nie ma 
nielegalnych zgromadzeń, bo jeżeli ktoś nie dopełni 
tych wszystkich formalności, a przynajmniej część tej 
ustawy, jak zakładamy, wejdzie w życie, to efektem 
będzie nielegalne zgromadzenie. W związku z tym 
pytanie: jakie sankcje przewiduje się dla organizato-
rów takich nielegalnych zgromadzeń? 

I pytanie, które również ponawiam, tj.: skąd ten 
pośpiech we wprowadzaniu tej ustawy? Dlaczego nie 
ma vacatio legis? Dziękuję.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek: 
To może zacznę…)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, oczywiście.
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze Kogut, bardzo proszę o nieroz-

mawianie przez telefon.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Sebastian Chwałek:
Panie Marszałku, Szanowni Państwo Senatorowie, 

zacznę może od końca, od vacatio legis. No, takie 
vacatio legis Sejm przyjął, więc tutaj…

(Senator Grażyna Sztark: Czyli nie ma go w ogóle.)
Słucham?
(Senator Grażyna Sztark: Czyli nie ma go 

w ogóle.)
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(senator L. Czarnobaj) (Senator Leszek Czarnobaj: Jeszcze pytałem 
o to, czy znany jest panu ministrowi kraj w Unii 
Europejskiej, w którym są tego typu rozwiązania.)

Poszczególne państwa mają bardzo różne rozwią-
zania. Nie jestem w stanie w tej chwili… Nie anali-
zowałem tego problemu.

(Senator Grażyna Sztark: Ja przepraszam bardzo, 
ale nie uzyskałam odpowiedzi.)

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Proszę…)
(Senator Grażyna Sztark: Ja pytałam właśnie 

o tych 157 organizacji, które wysłały do nas wszyst-
kich, do wszystkich senatorów prośbę o odrzucenie 
ustawy o zgromadzeniach…)

No, to państwo senatorowie zdecydują o uwzględ-
nieniu lub nie…

(Senator Grażyna Sztark: Ja rozumiem, ale czy 
pan sądzi, że oni wszyscy nie mają racji? Tak brzmiało 
pytanie. To jest opinia, tak?)

To są opinie.
(Senator Grażyna Sztark: Aha, rozumiem.)
Każdy ma prawo do ich wyrażania.
(Senator Grażyna Sztark: Dziękuję.)
Będą uwzględnione bądź nie przez Sejm i Senat. 

Dziękuję.

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

Senator Mieczysław Augustyn:
W części pani marszałek już je zadała, ale ja też 

chciałbym zapytać o art. 3. Bo państwo powołujecie 
się tutaj na poprawkę, której treść przytoczył pan 
marszałek chwilę temu. Ale to nie łagodzi mojego 
niepokoju, ponieważ poważne instytucje, a także 
nasi legislatorzy zwracają uwagę na to, że ustawa 
jest w bardzo wielu miejscach absolutnie niezgodna 
z konstytucją. 

Czy w pana opinii jest właściwe, żeby tego ro-
dzaju ustawa wchodziła w życie z dniem ogłoszenia 
albo nawet 14 dni po upływie tego terminu? Czy nie 
powinno być tak, że moment wejścia ustawy w życie 
daje szanse na jej zweryfikowanie przez Trybunał 
Konstytucyjny?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Sebastian Chwałek:
Panie Marszałku! Szanowni Państwo! W mojej 

ocenie… Mogę oczywiście powiedzieć na podsta-

Drugie: czy według pana ministra tego typu roz-
wiązania istnieją w innych krajach Unii Europejskiej? 
Nie interesuje mnie, czy takie rozwiązania są na 
Kubie, na Białorusi, interesuje mnie, czy takie roz-
wiązania są w krajach Unii Europejskiej. I jeszcze 
jedno. To się tutaj przewijało… Panie Ministrze, pro-
szę odpowiedzieć „tak” lub „nie”. Czy pan uważa, że 
Sąd Najwyższy, który nie zostawił, mówiąc krótko, 
suchej nitki na tym, co państwo proponujecie, czy 
wszystkie organizacje pozarządowe itd. są w błędzie? 
To po pierwsze. Proszę odpowiedzieć „tak” lub „nie”. 
I po drugie: dlaczego nie wsłuchujecie się w to, co 
oni proponują? Mówię o tych instytucjach, które 
wymieniłem. Nie wsłuchujecie się w głos opozycji? 
Rozumiem. Nie akceptuję tego, ale jestem w stanie 
to zrozumieć. Ale organizacje pozarządowe, Sąd 
Najwyższy? Dlaczego nie chcecie uwzględnić do-
brych propozycji tych instytucji?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Sebastian Chwałek:

Dziękuję.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Chyba nie 

do końca te wszystkie pytania są do mnie. Ja nie mam 
mocy sprawczej, żeby to uwzględnić, to obie izby 
parlamentu uwzględniają takie lub inne zapisy, je-
żeli są proponowane. Co do opinii organizacji czy 
Sądu Najwyższego, to mogę powiedzieć, że każdy ma 
prawo, jeśli chodzi o organizacje, wyrażania swoich 
poglądów, nie jest ono ograniczone. To jest kwestia 
interpretacji, kwestia, jak by to ująć, spojrzenia na 
dany problem. Jeżeli dla kogoś jest to ograniczenie… 
Jeżeli dla kogoś ograniczeniem jest to, że chce mu 
się zapewnić bezpieczeństwo, to ja tego, szczerze 
powiem, nie rozumiem. Jeśli chodzi o opinię Sądu 
Najwyższego, to bardzo ciekawa opinia… Nie chciał-
bym jej komentować. Generalnie, podobnie jak przed 
laty kilka milionów Polaków stwierdziło, że wydłu-
żenie wieku emerytalnego to nie jest dobry pomysł, 
a mimo wszystko Wysoka Izba to uchwaliła… Tak 
więc każdy ma swoją opinię i ona jest albo nie jest 
słuchana. Dziękuję.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, 
mogę jeszcze?)

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo proszę, 
oczywiście…)
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(podsekretarz stanu S. Chwałek) Panie Marszałku, art. 26c ust. 1 nowelizacji 
zakłada, że wojewoda wydaje decyzję o cofnięciu 
zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń na 
wniosek organizatora, jeżeli uzna, że nie będą one 
dalej cykliczne lub jeżeli co najmniej dwukrotnie 
w terminach określonych w terminarzu, o którym 
mowa – bo, jak pamiętamy, trzeba podać terminarz 
takich zgromadzeń – nie zostały one zorganizowane.

(Senator Waldemar Sługocki: Dobrze. A jeżeli ktoś 
będzie organizował co drugie zgromadzenie? Jak ro-
zumiem, wówczas ten termin 3-letni wciąż będzie 
aktualny, tak?)

No, musi organizować co najmniej 4 razy w ciągu 
roku.

(Senator Waldemar Sługocki: To jasne. Ale co dru-
gie… W ciągu roku zablokuje całą masę możliwości 
organizowania zgromadzeń tym podmiotom, które 
autentycznie chciałyby się gromadzić i…)

Ustawa na to dozwala.
(Senator Waldemar Sługocki: Dziękuję.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Pan senator Jackowski. Proszę o pytanie.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam następujące pytanie. 
Czy zgadza się pan z moją opinią, że ta ustawa 

zwiększa możliwości korzystania z konstytucyjnego 
prawa do wolności zgromadzeń?

A teraz powiem, jaki jest mój tok rozumowania. 
Jeżeli ktoś chce być uczestnikiem cyklicznego zda-
rzenia, np. Parady Schumana, która się odbywa co 
roku, a ktoś, np. grupa eurosceptyków, europrzeciw-
ników, złośliwie złoży zawiadomienie o np. 6 swo-
ich manifestacjach – tak będzie, jeżeli będziemy pod 
rządami obecnie obowiązujących przepisów – akurat 
w miejscu, gdzie jest ta manifestacja już od lat wpisa-
na w pejzaż, kalendarium wydarzeń w Warszawie… 
Jeżeli ci właśnie organizatorzy wstaną wcześniej, 
złożą to zawiadomienie wcześniej niż organizatorzy 
Parady Schumana, to wtedy zwolennicy integracji 
europejskiej będą mieli ograniczone prawo do zama-
nifestowania, ponieważ albo będzie musiała być inna 
trasa, albo inna godzina, albo będą innego rodzaju 
niedogodności. Czy mój tok myślenia jest prawidło-
wy? Czyli czy ta ustawa zwiększa możliwości ko-
rzystania z konstytucyjnego prawa do zgromadzeń? 
Bo przeciwnikom Unii Europejskiej nie zakazuje ona 
wyrażania swoich poglądów w przestrzeni publicznej, 
tylko będą musieli manifestować w odległości 100 m 
od Parady Schumana. Czy mój tok myślenia jest pra-
widłowy, czy nie?

wie swojego doświadczenia z wielu, wielu lat pracy 
nad projektami ustaw, pracy w tym gmachu, że wie-
lokrotnie były uchwalane ustawy, których wejście 
w życie miało miejsce z dniem ogłoszenia. 14-dnio-
wy termin… Czy to jest termin wystarczający, aby 
Trybunał Konstytucyjny zdążył zbadać ustawę? To 
też jest pytanie.

(Senator Mieczysław Augustyn: To ja je zadawa-
łem.)

Słucham?
(Senator Mieczysław Augustyn: To ja je zadawa-

łem.)
No, tak. To jest pytanie, czy nawet taki termin jest 

wystarczający, żeby trybunał zdążył się zająć ustawą, 
czy potrzebny jest inny termin, dłuższy. Oczywiście 
sugerowanym terminem jest termin 14-dniowy. Ale, tak 
jak powiedziałem, wielokrotnie te terminy były z róż-
nych powodów skracane. To do państwa należy decyzja, 
jak wspomniany termin zostanie ukształtowany.

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

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

Mam pytanie dotyczące zgromadzeń cyklicznych. Otóż 
z ustawy wynika, Panie Ministrze, że składając wniosek, 
podmiot chcący przeprowadzać zgromadzenia cykliczne 
informuje wojewodę tylko o pierwszym zgromadzeniu. 

Co się stanie wtedy, kiedy podam termin pierwszego 
ze zgromadzeń i otrzymam zgodę wojewody na organi-
zowanie zgromadzeń cyklicznych w okresie 3 lat, a de 
facto nie będę organizował żadnego ze zgromadzeń poza 
tym pierwszym i tym samym będę blokował prawo do 
zgromadzeń innym podmiotom? I teraz moje pytanie: 
czy istnieje taka szansa, żeby poinformować wojewodę 
o tym, że podmiot, któremu wojewoda przyznał moż-
liwość organizowania zgromadzeń cyklicznych, nie 
organizuje ich, i czy wojewoda może wtedy uwolnić 
terminy, czyli de facto odebrać prawo do organizowania 
tych zgromadzeń cyklicznych? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Sebastian Chwałek:
Dziękuję.
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Panie Ministrze, wojewoda wydaje decyzję co do 
zgromadzenia cyklicznego najpóźniej 5 dni przed zgro-
madzeniem. Następnie ta jego decyzja trafia do wójta, 
burmistrza, prezydenta miasta. On sprawdza, czy nie 
zostało zgłoszone jakieś zgromadzenie. Dochodzi do 
wniosku, że zostało zgłoszone, więc musiałby wydać 
decyzję negatywną. No, może ją wyda, może nie. Jak 
nie wyda, to w następnym dniu wojewoda powinien 
wydać zarządzenie zastępcze. On wyda lub nie wyda. 
Jeżeli wójt wyda decyzję negatywną, to rozumiem, 
że w grę wchodzi ten cykl odwołania, o którym pan 
powiedział, czyli sąd okręgowy, sąd apelacyjny itd. 
Czyli to jest takie troszeczkę obejście, bo nie jest to 
odwołanie do wojewody, tylko jeżeli burmistrz, wójt, 
prezydent wyda decyzję negatywną, to wówczas ten 
ktoś, kto będzie czuł, że powinien jednak to zgroma-
dzenie odbyć, będzie musiał się odwoływać i dopiero 
nastąpi ta procedura. Czy nie wydaje się panu, że trochę 
karkołomne jest takie rozwiązanie?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Sebastian Chwałek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Jest to jedno z rozwiązań nowo projektowanych, 

ale w tej chwili też jest ta droga odwoławcza od od-
mowy zarejestrowania danej manifestacji czy zgro-
madzenia. Tutaj jest tylko nowy podmiot…

(Senator Piotr Florek: Ale dodatkowe…)
Słucham?
(Senator Piotr Florek: To jest dodatkowe wydłu-

żenie całego cyklu.)
Terminy są krótkie, więc jakkolwiek by było, to 

wszystko jest do…
(Senator Piotr Florek: Należy się spodziewać, że 

się nie zdąży, że niestety…)
Nie. Sąd ma 48 godzin na decyzję, 5 dni i wszystko 

jest… mieści się w czasie.

Senator Piotr Florek:
No tak, ale jeżeli wójt…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek: 
Na pewno przed zgromadzeniem będzie to…)

Przepraszam, ale dopytam. No ale jeżeli wójt nie 
wyda decyzji negatywnej, to musimy czekać 24 godzi-
ny na zarządzenie zastępcze wojewody. Rozumiem, że 
to zarządzenie zastępcze wojewody będzie można… 
To już kolejny, następny dzień. Zostały nam 2 dni.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Sebastian Chwałek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Obecna ustawa oczywiście doprowadza do takiej 

sytuacji, o której pan senator mówił: kto pierwszy, 
ten ma prawo manifestowania w danych miejscu. 
Jeżeli była jakaś historyczna trasa przemarszu np. 
manifestacji Schumana, to gdy ktoś wcześniej zgłosi 
w tym miejscu zgromadzenie, będzie miał pierw-
szeństwo jego organizowania. No i z tego wynika, że 
Parada Schumana będzie musiała podążyć inną trasą. 
Obecna propozycja zakłada, że będzie to właśnie ta-
kie cykliczne zgromadzenie i ta parada będzie mogła 
spokojnie się odbywać w tym miejscu. A adwersarze 
będą mogli ewentualnie 100 m dalej się gromadzić. 
Dziękuję.

(Senator Jan Maria Jackowski: Jeszcze…)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę o dopytanie.

Senator Jan Maria Jackowski:
Czyli w związku z tym ta ustawa zwiększa prawo 

obywateli do korzystania z konstytucyjnej wolności 
zgromadzeń? Bo, jak w podanym przykładzie, nie 
ogranicza prawa ani przeciwników Unii Europejskiej, 
ani zwolenników Unii Europejskiej. Czy pan minister 
może to potwierdzić?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Sebastian Chwałek:
Zapewnia obu stronom prawo do manifestowania, 

reguluje jedynie odległość między danymi zgroma-
dzeniami.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Mamy 2 minuty do przerwy.
Może jeszcze jedno pytanie.
Pan senator Florek. Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:
Panie Ministrze, ja wrócę do tej decyzji dotyczącej 

zgromadzeń cyklicznych, co pan próbował wyjaśnić, 
ale wiem, że to jest troszeczkę trudne, bo to posłowie 
przygotowali tę ustawę.
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wiedział, że ktoś inny planował tam zrobić demon-
strację i chciał jako pierwszy to miejsce zająć. Czy 
ministerstwo ma taką wiedzę? Czy może potwierdzić, 
że te 3 sytuacje były realne, że zaistniały? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Wach, proszę o pytanie.

Senator Piotr Wach:

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, z pana odpowiedzi wnioskuję, 

że uważa pan tę ustawę za potrzebną. Proszę powie-
dzieć – jeżeli tak jest, jeżeli pan to wszystko potwier-
dza – dlaczego nie jest to projekt rządowy? Dlaczego 
używa się tutaj… Rząd akceptuje ustawę, ale projekt 
wchodzi na ścieżkę poselską, która jest uproszczona, 
co limituje debatę i wymianę zdań na temat projektu. 
Dlaczego?

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

Senator Artur Warzocha:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, wysłuchał pan pytań, które były 

kierowane do senatorów sprawozdawców. Częstokroć 
w tych pytaniach pojawiały się wątki dotyczące bez-
pieczeństwa, co oczywiście jest zgodne z intencją 
wnioskodawców. My też stoimy na stanowisku, że są 
tu one kluczowe i powinny rozstrzygać o podejmowa-
nych przez nas decyzjach. Niemniej, jeżeli mówimy 
o sytuacjach, w których w wyniku krzyżowania się 
tras różnych manifestacji dochodzi do niepotrzeb-
nych awantur, pojawiają się jakieś koszty osobowe, 
ludzie są ranni, są zniszczenia związane z narusze-
niem porządku publicznego itd.… Temu wszystkie-
mu – przepraszam, że o tym mówię – towarzyszą 
jakieś koszty. Skutki tego typu działań trzeba potem 
naprawić, trzeba wypłacić odszkodowania i udzielać 
samorządom dotacji na to, by mogły pokryć koszty 
związane z ewentualnymi zniszczeniami. Byliśmy 
świadkami również takich sytuacji – były takie prze-
kazy telewizyjne – że oprócz mienia publicznego było 
niszczone także mienie prywatne. Pamiętamy spalo-
ne wozy transmisyjne stacji, które na miejsca takich 
wydarzeń wysłały swoje ekipy. Były niszczone różne 
obiekty prywatne, witryny sklepowe itd. Sprzedawcy 
często zabezpieczali się przed zniszczeniami. Moje 
pytanie zmierza do tego… 

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Sebastian Chwałek:

Tak. No ale teraz też tak jest. Jeżeli wojewoda 
wyda zarządzenie zastępcze, to ono też jest badane 
sądowo. Niczego nowego w administracji nie ma.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Czy pan senator chce jeszcze dopytać? Bo to jest 

ostatnie pytanie przed przerwą.
Dziękuję bardzo.
Ogłaszam półgodzinną przerwę, do 15.30, na 

wniosek klubu Platformy Obywatelskiej.
Dziękuję bardzo.
(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 00  

do godziny 15 minut 33)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Wznawiam obrady.
Witam państwa.
Jesteśmy przy pytaniach do pana ministra.
Pan senator Wcisła. Bardzo proszę o pytanie.

Senator Jerzy Wcisła:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, senatorowie sprawozdawcy 

stwierdzili, że podczas prac komisji nie posiadali 
danych wynikających z realnych doświadczeń w za-
kresie występowania takich przypadków, które by 
uzasadniały wprowadzenie ograniczeń, które są 
w projekcie zmienianej ustawy. Być może pan mi-
nister takie dane posiada i może o nich powiedzieć. 

Czy były w przeszłości przypadki – i czy mini-
sterstwo, czy państwo, nie wiem na jakim szczeblu, 
to analizowaliście – że demonstracje nie mieściły 
się np. na planowanym miejscu zgromadzenia? Bo 
dzisiaj senator sprawozdawca stwierdził, że może 
być taka sytuacja, że będą dwie demonstracje, które 
nie zmieszczą się w miejscu, gdzie było planowane 
zgromadzenie jedno czy drugie. Czy były też takie 
przypadki, że zgromadzenia organizowane przez 
różne podmioty w tym samym czasie i w tym sa-
mym miejscu zagroziły bezpieczeństwu uczestników 
demonstracji? A jeżeli były takie przypadki, to czy 
dokonano analizy, czy to zagrożenie czasami nie wy-
nikało z zaniechań władzy publicznej, a nie z powodu 
samej demonstracji?

Senator Jan Maria Jackowski pytał o przypadki 
złośliwego zajmowania miejsca na zgromadzenia. Też 
chciałbym spytać, czy były takie przypadki, że ktoś 
złośliwie zgłaszał demonstrację w jakimś miejscu, bo 
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(senator A. Warzocha) dziewiątego i kilka dziesiątego… To pokazuje, że kto 
pierwszy, ten lepszy. I rozumiem, że taka metoda mia-
łaby funkcjonować w najbliższym czasie. I jest 13 grud-
nia, w tym przypadku też mamy zarejestrowanych już 
kilka zgromadzeń w tym samym – częściowo – miejscu 
i czasie. A więc mamy takie przypadki zdiagnozowane, 
przypadki z ostatnich dni.

Oczywiście nie prowadzimy… Ministerstwo jako 
ministerstwo nie prowadzi statystyk. Danymi co do or-
ganizowania zgromadzeń dysponują samorządy, które 
rejestrują te dane, ewentualnie przekazują Policji infor-
macje o tych zgromadzeniach. Jedyne, co mogę powie-
dzieć – i to też pewnie będzie częściowo odpowiedź 
na pytanie pana senatora Warzochy – to jest to, że dys-
ponujemy danymi ze strony Policji, która pozyskała te 
informacje od samorządów. Od 14 września 2015 r. do 
6 grudnia 2016 r. – czyli to jest mniej więcej ten okres, 
w którym obowiązuje nowa ustawa – odbyło się ponad 
6 tysięcy 450 zgromadzeń. Podczas tych zgromadzeń 
doszło do 53 przypadków użycia środków przymusu 
wobec problemów, które się pojawiały. W tych zdarze-
niach poniosło obrażenia 226 osób, w tym 223 policjan-
tów. Oczywiście dane, którymi dysponujemy z tego 
okresu, były szacowane w jakiś sposób na podstawie 
zgłoszeń. Koszty wynikające ze strat zarówno w mie-
niu prywatnym, jak i w publicznym, czyli w sprzęcie 
wojskowym… Suma szacunkowa, wielkość kosztów 
poniesionych przez Policję z tytułu realizacji zabez-
pieczenia w tym okresie zgromadzeń to 21 milionów 
500 tysięcy zł. Oczywiście to zadanie to obowiązek 
Policji i Policja jest w tym celu finansowana z budżetu 
państwa. Nie mam porównania dotyczącego tego, co 
było wcześniej i jaka jest różnica, dajmy na to, między 
poprzednim 11 listopada a ostatnim, ale wydaje się, że 
gołym okiem można było zaobserwować, iż te koszty 
na pewno musiały być niższe, ponieważ nie doszło 
chociażby do incydentów polegających na zniszczeniu 
mienia i nie było rannych policjantów, przynajmniej 
nie posiadam wiedzy o tym. Dziękuję…

A, jeszcze pytanie dotyczące tego, czy ustawa jest 
potrzebna i dlaczego nie rząd… Ja już wcześniej, 
wydaje mi się, odpowiadałem na to pytanie. Otóż 
inicjatywę legislacyjną posiada, zgodnie z konstytu-
cją, kilka podmiotów, w tym co najmniej 15 posłów. 
To jest ustawa z inicjatywy poselskiej, wychodzi 
naprzeciw ewentualnym oczekiwaniom. A, jak już 
wspomniałem na samym początku, każda inicjatywa, 
która wpłynie na bezpieczeństwo… A ta niewątpli-
wie wpłynie na bezpieczeństwo obywateli i umożliwi 
policji jeszcze lepsze zabezpieczenie zgromadzeń, 
chociażby poprzez zapewnienie większego bezpie-
czeństwa samych policjantów, bo oto oni, mając moż-
liwość rozdzielenia manifestacji zazwyczaj wobec 
siebie antagonistycznych odległością 100 m, nie będą 
musieli fizycznie wchodzić między protestujących, 
będą mieć bezpieczną odległość. Dziękuję.

Czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji dysponuje jakimiś danymi podsu-
mowującymi koszty usuwania skutków naruszeń 
porządku publicznego podczas manifestacji, które 
były organizowane w dniu 11 listopada, np. w roku 
ubiegłym albo 2 lata temu? Czy można je porównać 
z danymi dotyczącymi zgromadzeń, które miały miej-
sce w roku 2016, po podjęciu pewnych działań zmie-
rzających do przeciwdziałania tego typu sytuacjom?

Mówię o tym dlatego, że jako parlamentarzysta 
często jestem pytany przez różnych ludzi, którzy spo-
tykają mnie np. na meczach piłki nożnej i na innych 
wydarzeniach sportowych odbywających się w asyście 
policji, która musi zgromadzić tam odpowiednie zaso-
by ludzkie, kadrowe, a także podjąć środki przeciw-
działania naruszeniu porządku publicznego… Ludzie 
zadają mi pytanie: dlaczego wszyscy, w tym również 
niekibice, muszą za to płacić? I ja kieruję to pytanie 
do pana ministra. Chciałbym się dowiedzieć, ile mniej 
więcej kosztowało usuwanie skutków tych wszystkich 
burd, które w wyniku niefrasobliwości organizatorów 
bądź wadliwego prawa ponosiliśmy wspólnie jako po-
datnicy, jako społeczeństwo. Dziękuję bardzo.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Sebastian Chwałek:
Dziękuję bardzo.
W miarę możliwości postaram się odpowiedzieć 

na zadane pytania.
Padło tu pytanie o to, czy trasy manifestacji się 

nakładały, czy były przypadki złośliwego rezerwo-
wania czy zajmowania miejsca, które standardowo… 
o którym było powszechnie wiadomo, iż będzie tam 
organizowana inna manifestacja. Tak, oczywiście. Taki 
przypadek dotyczył choćby 11 listopada. Trasa Marszu 
Niepodległości została zarejestrowana jako trasa innych 
manifestacji i tylko dzięki zabiegom ze strony policji, 
negocjacjom i odpowiedniej postawie zostały te ma-
nifestacje odpowiednio rozdzielone i zabezpieczone. 
Będziemy mieli taki przypadek też w najbliższych 
dniach – jest to chociażby 13 grudnia czy 10 grudnia, 
gdy, jak to można ująć… Oczywiście nie mnie oceniać, 
czy to jest działanie złośliwe, czy rzeczywiście wyma-
ga tego sytuacja, ale w tej chwili na dzień 10 grudnia 
mamy zarejestrowanych 12 zgromadzeń mających się 
odbyć w tym samym miejscu i czasie. Z tym że nie-
które zostały zarejestrowane już od ósmego, kilka od 
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jewody, musi zgłaszać – jest to pewnego rodzaju za-
kresowe zezwolenie, tak bym to określił, załóżmy na 
3 lata, z powtarzalnością… – określone zgromadze-
nie, załóżmy że akurat w tym roku, do gminy? Musi 
czy nie? Bo, jak mówiłem, po przeczytaniu ustawy nie 
jest to takie oczywiste. Przecież ten podmiot akurat 
w którymś roku może nie zorganizować tego zgroma-
dzenia ze względów zewnętrznych, na które nie ma 
wpływu, a jednocześnie nie traci po jednokrotnym 
braku organizacji możliwości wykorzystywania tego 
przywileju cykliczności w pozostałym okresie.

Druga kwestia. W art. 26b ust. 2 jest mowa o pew-
nych obowiązkach, które ciążą na wojewodzie, gdy 
wyda on zgodę na organizację zgromadzenia cyklicz-
nego, a mianowicie udostępnia ją na swojej stronie 
BIP oraz informuje gminę. Ale może przecież także 
cofnąć taką zgodę; mówi o tym art. 26c. Pytanie, 
czy nie należałoby odpowiednio powtórzyć… Czy 
nie należałoby zobowiązać go do zdjęcia informacji 
ze strony BIP, a przynajmniej poinformowania, że 
taka zgoda w przypadku danego podmiotu, danego 
cyklu zgromadzeń już nie obowiązuje, no i oczywi-
ście do poinformowania gminy, że dany podmiot nie 
może organizować tych zgromadzeń cyklicznych. 
Reasumując: jest komunikat ogólny dla publiczno-
ści i dla obywateli na stronie BIP i jest komunikacja 
z gminą w przypadku, kiedy jest zgoda, a nie ma 
takiego komunikatu, kiedy zgoda jest wycofywana.

(Senator Jerzy Wcisła: Panie Marszałku, czy mógł-
bym dopytać pana ministra? Bo nie jestem pewien, 
czy mówiliśmy o tym samym.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Oczywiście. Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Ministrze, powiedział pan, że na ponad 

6 tysięcy zgromadzeń było niewiele ponad 50 przy-
padków użycia środków przymusu.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek: 
Interwencji.)

Czy mam to rozumieć tak, że miało to miejsce na 
50 zgromadzeniach, czy tak, że było 50 przypadków 
i na jednym zgromadzeniu mogło być np. kilka przy-
padków? Czy do tych 50 przypadków zaliczają się też 
imprezy sportowe? I czy zawsze w tych przypadkach 
dochodziło do użycia siły w sytuacjach, w których 
dwa konkurujące ze sobą na zgromadzeniu podmioty 
doprowadziły do konfliktu?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pani Senator Rotnicka. Proszę o pytanie.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Ministrze, zwracam się o inter-

pretację zapisu art. 26a w rozdziale 3a. Dotyczy to 
oczywiście zgromadzeń cyklicznych. Zgromadzenia 
cykliczne muszą spełniać pewien warunek, a miano-
wicie mają się odbywać „w tym samym miejscu lub 
na tej samej trasie co najmniej 4 razy w ciągu roku 
według opracowanego terminarza lub co najmniej raz 
w roku w dniach świąt państwowych i narodowych” – 
i po przecinku; to jest najważniejsze – „a tego rodzaju 
wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat” itd. 
Moje pytanie jest takie… Zakłada się, że ta ustawa 
jest bardzo dobra i traktuje wszystkich jednakowo, ale 
ja się z tym nie zgadzam, ponieważ nie traktuje ona 
jednakowo wszystkich podmiotów, które chciałyby 
wystąpić o takie manifestacje cykliczne, zgromadze-
nia. Powiem językiem zupełnie obrazowym…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Pani Senator, 
proszę o pytanie.)

Tak, ale ja muszę to powiedzieć…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Ale to jest wy-

stąpienie, nie pytanie.)
…obrazowo, żeby było wiadomo, o co chodzi. 

Organizowanie 10 kwietnia spotkań przed pałacem 
prezydenckim ma już wieloletnią tradycję i na pewno 
sięga 3 lat wstecz, czyli jest podstawa do zgłoszenia 
tego jako zgromadzenia cyklicznego. A, powiedzmy, 
jest drugie stowarzyszenie, które powstało stosunko-
wo niedawno, w minionym roku, które nazywa się 
KOD. Ono nie będzie mogło spełnić warunku doty-
czącego 3-letniego okresu. Czy zatem jest to równe 
traktowanie, czy nie jest? I co w takiej sprawie można 
zrobić? Dziękuję bardzo.

(Senator Waldemar Bonkowski: Też mogą zrobić, 
tylko w innym miejscu.)

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

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

dwa pytania. Odpowiedź na jedno może się wydawać 
oczywista, ale ona nie jest taka oczywista, jak się 
głębiej wczytamy w ustawę. 

Mianowicie czy podmiot, który uzyskał zezwo-
lenie na organizację zgromadzeń cyklicznych u wo-
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niami, owszem, ale nie każde zgromadzenie jest 
imprezą masową. Chciałabym zapytać, w ślad za 
kolegą, czy dane, które podał pan minister, doty-
czą imprez masowych i zgromadzeń, tylko zgro-
madzeń, czy tylko imprez masowych. Gdyby pan 
podał, żeby wyjaśnić to senatorom, czym się różni 
impreza masowa od zgromadzenia… Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Obremski, proszę o pytanie.

Senator Jarosław Obremski:

Ja mam pytanie, czy była rozważana kwestia 
nowelizacji także ustawy z 2012 r. o zgromadze-
niach. Wtedy był taki dosyć duży rwetes w całej 
Polsce dotyczący zwłaszcza zapisu narzucającego 
nadmierną, nieproporcjonalną odpowiedzialność na 
przewodniczącego zgromadzenia. Czy nie można 
było tego elementu tutaj naprawić? Czy zastanawia-
no się nad tym? W 2012 r. mieliśmy trochę podobną 
dyskusję dotyczącą pogwałcenia czy ograniczania 
praw obywatelskich. Ten zapis wydawał mi się ta-
kim najdalej idącym i niebezpiecznym dla prawa do 
demonstrowania. Czy było rozważane poprawienie 
tamtej ustawy?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan marszałek Borusewicz, proszę o pytanie.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Ministrze, ja mam pytanie, które wcze-
śniej zadałem sprawozdawcy. Chcę je zadać panu. Ta 
ustawa dotyczy również praw kościołów, czyli także 
Kościoła katolickiego. Mamy konkordat z Kościołem 
katolickim. Czy w związku z tym jest opinia epi-
skopatu Polski? Czy jest jakaś informacja dotyczą-
ca tego, czy to się mieści w ramach konkordatu? 
Czy w ogóle o taką opinię ktokolwiek występował? 
Jak pan uważa, czy w przypadku tej ustawy trzeba 
negocjować z Kościołem, poinformować Kościół, 
rozmawiać z Kościołem po to, żeby był zachowany 
konkordat?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
(Senator Bogdan Borusewicz: Mówię o przepisach 

konkordatu.)
Panie Ministrze, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Sebastian Chwałek:
Pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie na po-

czątku.
Co najmniej 17 z tych przypadków to były za-

kłócenia zbiorowe. Wynika z tego, że taka liczba 
dotyczyła wzajemnych zakłóceń manifestacji. Jak 
rozumiem, pozostałe z tej sumy 53 przypadków mo-
gły być zakłóceniami indywidualnymi w trakcie po-
szczególnych manifestacji.

Pan senator pytał, czy musi być zgłaszane… 
Nie, nie. Wcześniej padło pytanie, czy jest to rów-
ne traktowanie, skoro, że tak powiem, badamy 
3 lata wstecz. Wiele przepisów określa nabywanie 
pewnych uprawnień w zależności od stażu pracy 
czy dochodów, jeśli chodzi o przepisy podatkowe, 
z okresu wcześniejszego. W tej ustawie jest przy-
jęta granica 3-letnia, jeśli chodzi o badanie przez 
wojewodę danego wniosku. Chodzi o to, czy w cią-
gu poprzednich 3 lat takie zgromadzenie miało 
miejsce. Ciężko mi odpowiedzieć, dlaczego to są 
akurat 3 lata – jest to kwestia wnioskodawcy – ale 
zawsze trzeba przyjąć jakieś kryterium graniczne. 
Tu akurat wnioskodawca przyjął kryterium 3-let-
nie. Myślę, że bardzo wiele zgromadzeń w tym 
cenzusie czasowym, 3-letnim się mieści. Zawsze 
może być sytuacja, że ktoś, powiedziałbym, nowy 
nabędzie to prawo.

Było pytanie dotyczące tego, czy musi zgłaszać 
za każdym razem, jeżeli zgromadzenie cykliczne 
zostało już zgłoszone… Nie, nie musi. Jeżeli ono nie 
będzie się odbywało, to wojewoda to zbada i ewen-
tualnie, po dwukrotnym jego nieodbyciu się zgodnie 
z harmonogramem, cofnie zgodę, o czym oczywiście 
poinformuje w Biuletynie Informacji Publicznej. Być 
może to wprost z tego zapisu nie wynika, ale to jest 
zasada, która w oczywisty sposób powinna być przy-
jęta. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pani senator Zdrojewska, proszę o pytanie.

Senator Barbara Zdrojewska:
Ja nawiążę do poprzednich pytań, bo wydaje mi 

się, że… Część tych pytań dotyczyła imprez typu 
mecze piłkarskie i tego, co się później dzieje po 
tych meczach itd. Przypominam – być może ktoś 
już o tym przypomniał – że takie wydarzenia są 
organizowane zgodnie z inną ustawą, bo są tzw. 
imprezy masowe. Imprezy masowe są zgromadze-
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(Senator Jerzy Czerwiński: Tak jest.)
Była odpowiedź.
(Senator Barbara Zdrojewska: Ja podpowiem, 

tylko prosiłabym, żeby pan powiedział możliwie 
krótko…)

A, już wiem, o co chodzi.
(Senator Barbara Zdrojewska: Dziękuję bardzo.)
Są 2 ustawy. Jest ustawa o imprezach masowych. 

Dotyczy ona tego rodzaju imprez, jak chociażby kon-
certy czy wydarzenia sportowe. Niemniej jednak tutaj 
też była informacja o tym, że kibice spotykają się 
nie tylko na imprezach masowych – i to rzeczywi-
ście ma miejsce – uczestniczą też w zgromadzeniach, 
które odbywają się poza stadionami i nie w dniach 
meczów czy jakichkolwiek innych rozgrywek. Więc 
to nie jest tak, że kibice sportowi uczestniczą tylko 
w imprezach masowych. Jeżeli mają taką możliwość, 
chęć, to w innych terminach, kiedy nie odbywają się 
żadne rozgrywki, wydarzenia sportowe, uczestniczą 
w zgromadzeniach.

Było jeszcze pytanie, czy była dyskusja nad 
zmianą przepisów ustawy… Czy chodziło o ustawę 
o zgromadzeniach, bo pan senator tego nie… Chodzi 
o ustawę o zgromadzeniach?

(Senator Jarosław Obremski: Tak.)
Ministerstwo spraw wewnętrznych w tej chwili nie 

prowadziło takich prac, a – jak widać – inicjatywa 
poselska się urzeczywistniła w postaci projektu. Tak 
więc myślę, że wnioskodawcy widzieli taką potrzebę, 
skądinąd bardzo dla nas pozytywną. Dziękuje.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Ponieważ nie widzę więcej pytań, bardzo dziękuję 

panu ministrowi.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek: 
Dziękuję.)

Chciałbym powitać pana Adama Bodnara, rzecz-
nika praw obywatelskich. Czy chce pan zabrać głos?

(Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar: 
Tak, bardzo proszę.)

Zapraszam.

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:

Szanowny Panie Marszałku! Szanowne Panie 
Senator i Szanowni Panowie Senatorowie!

Chciałbym podkreślić, że pierwszy raz zabieram 
głos na forum Senatu w kontekście prac nad konkret-
ną ustawą. Do tej pory miałem okazję, jak państwo 
pamiętają, zabierać głos w kontekście dyskusji na te-
mat raportu rocznego rzecznika praw obywatelskich.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Sebastian Chwałek:

Dziękuję bardzo.
Najpierw może postaram się odpowiedzieć na 

ostatnie pytanie. Wydaje mi się, że odpowiedź na to 
pytanie już padła ze strony senatora sprawozdawcy, 
niemniej jednak ja też w swojej wcześniejszej wy-
powiedzi przytaczałem art. 17 konkordatu, mówiący 
o tym, że Rzeczpospolita Polska zapewnia warunki 
do wykonywania praktyk religijnych. Obecnie obo-
wiązujące prawo o zgromadzeniach zawiera w art. 2 
przepis mówiący o tym, że ustawy nie stosuje się do 
zgromadzeń organizowanych w ramach działalności 
kościołów i innych związków wyznaniowych. Można 
powiedzieć, że w tej chwili związki wyznaniowe i ko-
ścioły, nie stosując się do ustawy – bo nie muszą się 
stosować do ustawy o zgromadzeniach, nie muszą 
zgłaszać swoich zgromadzeń – mają pierwszeństwo 
przed innymi zgłoszonymi. Tak to należy czytać.

Przepis proponowany przez wnioskodawców 
wprost to precyzował. Więc jeżeli wówczas przepis 
obecnie obowiązującej ustawy – z tego, co mi wiado-
mo, tak wynika – nie był konsultowany… O nowym 
nie mam informacji, bo, tak jak wspomniałem, jest to 
poselski projekt ustawy. Jedyne, co mogę powiedzieć, 
to tyle, że najbliższe posiedzenie komisji wspólnej 
i episkopatu odbędzie się prawdopodobnie po Nowym 
Roku. Być może wtedy będzie okazja do rozmowy na 
ten temat. Nie mam też sygnałów ze strony żadnego 
związku wyznaniowego ani kościoła, aby ta ustawa 
czy ten zapis budził wątpliwości. W ministerstwie nie 
otrzymaliśmy żadnych takich informacji, a minister 
w pewien sposób nadzoruje m.in. kościoły i związki 
wyznaniowe. Nie mam takiej wiedzy. Tak jak wspo-
mniałem, poprzednia ustawa o zgromadzeniach też 
nie była z episkopatem, z Konferencją Episkopatu 
Polski konsultowana. Widocznie Kościół czy związki 
wyznaniowe nie widzą zagrożenia w tym przepisie. 
To jest odpowiedź na ostatnie pytanie.

A teraz postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy 
dane, które przytaczałem, dotyczą imprez masowych, 
czy tylko zgromadzeń. Tak precyzyjnej informacji nie 
ma w materiale, który uzyskałem od Policji, niemniej 
jednak jest tu mowa o zgromadzeniach publicznych 
i protestach społecznych, ale koszty dotyczą bodajże 
zabezpieczenia zgromadzeń publicznych. Tak wid-
nieje w przedłożonej mi tabeli.

I odpowiedź na trzecie pytanie.
Aha, jeszcze była kwestia bodajże…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Senatora 

Czerwińskiego.)
Tak, ale na pytanie senatora Czerwińskiego to 

chyba wcześniej odpowiadałem. Czy jeszcze nie?
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(rzecznik A. Bodnar) Były także wypowiedzi… Senator Dobkowski 
zgłaszał taki głos, że to jest tak fundamentalna sprawa, 
że należy działać niejako ponad podziałami. I pod-
kreślał, jak ważne dla niego jest to, aby zajmować się 
tym tematem ponad podziałami politycznymi, ponad 
bieżącymi konfliktami, jak ważne jest doprowadzenie 
do odpowiedniej jakości prawa o zgromadzeniach.

Były głosy wskazujące na konieczność respek-
towania, można powiedzieć, najdalej idących reguł 
demokratycznych. Chciałbym tu przytoczyć chociaż-
by wypowiedź senatora Jackowskiego: „Zwracam 
się do senackiej większości o to, żeby bronić honoru 
Senatu, Izby, która była pierwszą demokratycznie 
wybraną izbą parlamentarną po przemianach 1989 r., 
Izby, w której zasiadali i zasiadają bohaterowie naszej 
niepodległości. Chciałbym, aby ta Izba miała odwagę 
stanąć w obronie praw obywatela, praw wolności”. 
Było wiele, wiele głosów tego typu.

Dla mnie jako dla osoby zajmującej się prawami 
człowieka od wielu, wielu lat, osoby zajmującej się 
prawami człowieka maksymalnie niezależnie, tak-
że niezależnie od podziałów politycznych, to były 
bardzo ważne głosy. Bardzo się cieszę, że te głosy 
doprowadziły do pewnych modyfikacji prawa o zgro-
madzeniach, ale one wtedy doprowadziły także do 
tego, że do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęły 
wnioski rzecznika praw obywatelskich, pani prof. 
Ireny Lipowicz, Prawa i Sprawiedliwości, Twojego 
Ruchu, ale także NSZZ „Solidarność”.

Pamiętam, jak osobiście wybrałem się do pana 
przewodniczącego Piotra Dudy, i przekonywałem 
go do tego, żeby zaskarżył tamtą nowelizację do 
Trybunału Konstytucyjnego. NSZZ „Solidarność” 
taki wniosek do trybunału złożył, co skończyło się 
wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie 
o sygn. K 44/12 z 18 września 2014 r. Rozstrzygnięcie 
to odnosiło się do wielu niejasności legislacyjnych 
dotyczących tego, kto ma to pierwszeństwo w zgła-
szaniu zgromadzenia, wątpliwości co do obowiąz-
ków przewodniczącego zgromadzenia. Ważna była 
również kwestia trybu odwoławczego, czyli tego, 
co mogą zrobić organizatorzy, kiedy dostają zakaz 
zorganizowania zgromadzenia, i tego, czy, że tak po-
wiem, można się zmieścić w czasie, aby przed datą 
planowanego zgromadzenia to zgromadzenie sku-
tecznie zaskarżyć do sądu. Dodam, że dzięki temu 
rozstrzygnięciu zostały później uregulowane sprawy 
dotyczące zgromadzeń spontanicznych.

W 2015 r. w wyniku i tamtej debaty, i następnie 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego zostało przyjęte 
prawo o zgromadzeniach, które, co do zasady, nie 
było kwestionowane przez ostatnie półtora roku. Ja 
np. pamiętam jedną wątpliwość, która została wyra-
żona ustami przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, 
jeżeli chodzi o tę nowelizację. Otóż chodziło o takie 
wyrażenie, że zgromadzenia można organizować tyl-

Uważam, że jest to mój obowiązek z trzech powo-
dów. Po pierwsze, uważam, że ustawa – Prawo o zgro-
madzeniach to jest ustawa fundamentalna z punktu 
widzenia przestrzegania praw i wolności jednostki.

Po drugie, uważam, że jest to ustawa, która 
wzbudziła bardzo dużo kontrowersji i wątpliwo-
ści, czego świadectwem jest stanowisko 157 or-
ganizacji pozarządowych, moja wcześniejsza 
opinia oraz opinia Biura Studiów i Analiz Sądu 
Najwyższego. A to, co chciałbym dodatkowo pod-
kreślić, to stanowisko komisarza praw człowieka 
Rady Europy, wydane wspólnie z szefem Biura 
Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka 
OBWE, którzy razem wezwali do tego, aby oma-
wiana tu ustawa nie była uchwalana, jako zagraża-
jąca prawom i wolnościom jednostki.

Jest także, Szanowni Państwo Senatorowie, trze-
ci powód. Ja mianowicie bardzo dobrze pamiętam 
debatę, która miała miejsce w Senacie w dniach 25 
i 26 lipca 2012 r., na temat poprzedniej nowelizacji 
prawa o zgromadzeniach. To była debata, która doty-
czyła tzw. nowelizacji prezydenckiej zgłoszonej przez 
pana prezydenta Komorowskiego, która to noweliza-
cja wzbudziła wiele wątpliwości podobnych insty-
tucji, też organizacji pozarządowych. Ja wtedy wy-
stępowałem akurat w innej roli, jako przedstawiciel 
organizacji pozarządowych, konkretnie Helsińskiej 
Fundacji Praw Człowieka. Akurat ta organizacja też 
opowiadała się przeciwko różnym rozwiązaniom no-
welizacji. I chciałbym podkreślić, że wtedy, moim 
zdaniem, Senat dał się poznać jako ta prawdziwa 
izba refleksji, jeśli chodzi o to, co znaczy wolność 
organizowania pokojowych zgromadzeń i co znaczą 
standardy tych zgromadzeń.

Jeżeli zapoznamy się ze stenogramem, to zobaczy-
my, że opinie krytyczne pod adresem… pod kątem 
konkretnych kwestii wynikających z tej nowelizacji 
zgłaszali senator Paszkowski, senator Jackowski, se-
nator Skurkiewicz, senator Pęk, senator Dobkowski 
i senator Gogacz i wiele, wiele innych osób. Także 
senator Cimoszewicz, senator Borowski i senator 
Obremski. I co więcej, w tych wielu różnych gło-
sach można było zwrócić uwagę na poszczególne, 
można powiedzieć, kwestie fundamentalne. Na za-
troskanie stanem demokracji i przestrzegania praw 
obywatelskich w przypadku, gdyby ta nowelizacja 
prezydencka weszła w życie.

To było też zwrócenie uwagi na to, jak ważne są 
standardy OBWE. Tutaj np. pan senator Skurkiewicz 
wskazywał na to, że musimy szczególnie brać pod 
uwagę te kwestie, ponieważ Polska może mieć kło-
poty na arenie międzynarodowej i będzie źle oce-
niana w kontekście zbliżającego się szczytu OBWE 
w Tiranie.
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(rzecznik A. Bodnar) nego miejsca, określonego czasu na organizowanie 
demonstracji w ciągu najbliższych kilku lat. Czy to 
nie narusza samej istoty zgromadzenia, którą jest, 
można powiedzieć, równe uprawnienie wszystkich 
obywateli do organizowania demonstracji? To jest ta 
pierwsza, wydaje mi się, bardzo istotna wątpliwość.

A druga wiąże się z tym, że zorganizowanie zgro-
madzenia cyklicznego powoduje zakaz innych zgro-
madzeń. Co więcej, wprowadzana jest norma, ta nor-
ma 100 m, tak bym ją określił, to znaczy to, że jeżeli 
gdzieś ma się odbyć jakakolwiek inna demonstracja, 
to musi się ona odbywać w odległości 100 m. Ale ja 
chciałbym zwrócić uwagę, że ta norma 100 m, która 
pojawiła się w toku prac legislacyjnych, będzie obej-
mowała de facto nie tylko zgromadzenia cykliczne, 
ale wszystkie zgromadzenia. Czyli niejako możemy 
powiedzieć, że do tej pory mieliśmy konstytucyjne 
prawo do manifestacji oraz do kontrmanifestacji czy 
też do demonstracji i do kontrdemonstracji, a teraz 
będzie prawo do demonstracji oraz kontrdemonstra-
cji, ale w odległości nie mniejszej niż 100 m od tego 
terenu, na którym odbywa się demonstracja. Wydaje 
mi się, a nawet jestem przekonany, że jest to bardzo 
poważne zagrożenie dla praw i wolności jednostki.

Teraz chciałbym się odwołać do tych zasad OBWE, 
o których mówiłem. Bo łatwo powiedzieć: są zasady 
OBWE i one stanowią to i to. Ja jednak chciałbym 
wytłumaczyć, jakie jest ich znaczenie, znaczenie pra-
wotwórcze z punktu widzenia kształtowania standar-
dów. Otóż są to zasady, które zostały stworzone przez 
ekspertów OBWE, przez grupę ekspertów pracującą 
przez wiele lat, które niejako wyciągają przed nawias 
to, co wynika ze standardów prawa międzynarodowe-
go dotyczącego wolności organizowania pokojowych 
zgromadzeń. Czyli ci eksperci OBWE, pracując przez 
wiele lat i analizując różne przypadki, jakie występo-
wały w świecie, oraz analizując orzecznictwo sądów 
międzynarodowych, np. Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka, czy Komitetu Praw Człowieka ONZ, 
czy też innych organów międzynarodowych, postarali 
się, można powiedzieć, wyciągnąć przed nawias to, 
co wynika z obowiązującego standardu międzyna-
rodowego i co jest jego przedmiotem. I jeżelibyśmy 
teraz odnosili to na poziom już taki bardzo konkretny, 
do naszego prawa, to okazałoby się, że te standardy 
znajdują także przełożenie na gruncie orzecznictwa 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Sprawy 
takie jak Öllinger przeciwko Austrii, Plattform „Ärzte 
für das Leben” przeciwko Austrii, sprawa Stankov 
przeciwko Bułgarii… To są te 3 podstawowe, można 
powiedzieć, orzeczenia, które ten standard kształtu-
ją. A jak on wygląda? Standard ten wygląda w taki 
sposób: możliwość organizowania demonstracji 
i kontrdemonstracji to nie jest tylko i wyłącznie coś 
abstrakcyjnego, ale to jest idea sama w sobie, idea 
polegająca na tym, że społeczeństwo ma prawo do 

ko w celu zajęcia stanowiska w sprawach publicznych, 
które było przedstawiane jako, można powiedzieć, 
zagrażające istocie zgromadzeń – czy ojciec może 
przed sądem zorganizować demonstrację, żeby bronić 
swoich praw, czy to będzie zgromadzenie w sprawie 
publicznej. De facto była to jedynie kwestia debaty 
i ona nie doprowadziła do głębszego zakwestionowa-
nia tej regulacji – do Trybunału Konstytucyjnego nie 
został złożony żaden wniosek, który odnosiłby się do 
nowelizacji z 2015 r.

Mówię o tym nie po to, aby przypominać historię, 
ale po to, aby wskazać pewien szczególny kontekst, 
w którym w tym momencie znajduje się Senat. Moim 
zdaniem przedstawiona nowelizacja nie odpowiada 
standardom państwa demokratycznego, nie odpowia-
da standardom, na które wcześniej wielokrotnie po-
woływano się w tej Izbie – mam na myśli chociażby 
standardy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie – dlatego chciałbym w skrócie powiedzieć 
o moich zastrzeżeniach merytorycznych, one są uję-
te w opinii przedstawionej zarówno w Sejmie, jak 
i w Senacie.

Pierwsze zastrzeżenie dotyczy kwestii priorytety-
zacji zgromadzeń organizowanych przez organy wła-
dzy publicznej oraz kościoły i związki wyznaniowe. 
Ja chcę wierzyć, że to jest tylko i wyłącznie pewna 
pomyłka legislacyjna, że de facto ta ustawa nie dopro-
wadzi do, że tak powiem, postawienia takich zgroma-
dzeń wyżej, ponad zgromadzeniami organizowanymi 
przez zwyczajnego obywatela czy przez zwyczajne 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Liczę na 
to, że, jak to zostało dzisiaj zapowiedziane, w drodze 
autopoprawki nastąpi rezygnacja z tych propozycji. 
A to samo w sobie… No, nie może być tak, że jakie-
kolwiek zgromadzenie organizowane przez organy 
władzy publicznej ma priorytet nad zgromadzeniami, 
można powiedzieć, prywatnymi czy organizowanymi 
przez osoby prywatne. Bo przecież wolność organizo-
wania pokojowych zgromadzeń – art. 57 konstytucji 
– odnosi się do każdego, a więc do każdej osoby, 
która jest poddana jurysdykcji państwa polskiego, do 
każdego obywatela. Zresztą Trybunał Konstytucyjny 
wielokrotnie to definiował. Ale wierzę, że to nie bę-
dzie przedmiotem dalszej debaty i że wspomniana 
autopoprawka doprowadzi do wykreślenia tej kwestii.

Chciałbym jednak więcej uwagi poświęcić tu kwe-
stii tych tzw. zgromadzeń cyklicznych, czyli tej nowej 
instytucji, która jest wprowadzana nowelizacją usta-
wy – Prawo o zgromadzeniach. I chciałbym zwrócić 
uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, to, co może 
budzić wątpliwości, to jest kwestia tego, dlaczego 
ktoś, kto organizował wcześniej demonstracje czy 
organizował spotkania w danym miejscu, ma mieć 
niejako pierwszeństwo w zarezerwowaniu określo-
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(rzecznik A. Bodnar) szu to oddalenie było co najmniej 100-metrowe. Musimy 
też brać pod uwagę infrastrukturę miejską, architekturę. 
Jeżeli to miałby być przemarsz wzdłuż Krakowskiego 
Przedmieścia, to kontrmanifestacje miałyby się odbywać 
za Hotelem Europejskim, na placu Piłsudskiego? A jeżeli 
demonstracja jest pod Uniwersytetem Warszawskim, 
to kontrmanifestanci powinni być na ulicy Czackiego 
czy na Kredytowej dopiero? Trudno w takiej sytuacji 
zapewnić wspomniany standard widzialności i słyszal-
ności. Dlatego moim zdaniem rolą parlamentu nie jest 
tworzenie jednej ogólnej normy prawnej, która to ure-
guluje, tylko pozostawienie swobody Policji, tak aby za 
każdym razem decydowała ona o tym, w jaki sposób 
manifestacje oddzielić od kontrmanifestacji. I wydaje 
mi się, że to jest bardzo ważne, bo jeżeli doprowadzi-
my do tego, że zostanie wprowadzona norma 100 m, 
to niestety będzie to oznaczało zniweczenie prawa do 
kontrmanifestacji i sprzeczność ze standardami OBWE, 
o których mówię. 

Jeszcze jedna kwestia. Tutaj była mowa wielo-
krotnie o tym, ile środków przeznacza się na ochronę 
demonstracji. No, taka jest rola Policji. To jest tzw. 
pozytywny obowiązek każdego państwa wynikający 
z norm dotyczących wolności organizowania pokojo-
wych zgromadzeń. To jest pewien koszt demokracji. 
Musimy oddzielać manifestantów oraz kontrmanife-
stantów – i to jest koszt, który musi ponieść Policja. 
I z tego musimy sobie zdawać sprawę, bo brak ta-
kiego kosztu, brak takiego wysiłku, może oznaczać 
także naruszenie praw człowieka. I to był właśnie 
jeden z powodów naruszeń praw człowieka w sprawie 
Plattform „Ärzte für das Leben” przeciwko Austrii. 
No właśnie, nie zapewniono tam, można powiedzieć, 
bezpieczeństwa tym, którzy manifestowali i kontrma-
nifestowali, i doszło do przemocy. Sytuacje, w któ-
rych się dopuszcza do przemocy, stanowią narusze-
nie praw człowieka, ale moim zdaniem zapobieganie 
temu jest rolą Policji, a nie ustawodawcy.

Tak że chciałbym serdecznie apelować do Wysokiej 
Izby o refleksję nad tą kwestią i zastanowienie się nad 
tym, że rolą Senatu zawsze była walka o standardy 
i strzeżenie standardów wolności organizowania po-
kojowych zgromadzeń, czego Senat dał dowód 25 
i 26 lipca 2012 r. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa ma pytania do pana ministra?
Bardzo proszę…
Kto pierwszy się zgłosił?
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Marszałek 

Borusewicz…)
Pan marszałek Borusewicz. Bardzo proszę.
Jak nie jestem pewien, to najpierw marszałkowi 

oddaję głos.

tego, by widzieć w jednym miejscu i w jednym czasie 
to, że dochodzi do pewnego sporu publicznego – spo-
ru, w którym uczestnicy demonstracji i kontrdemon-
stracji się widzą, słyszą, dyskutują ze sobą właśnie 
na ulicy. To jest idea sama w sobie, która polega na 
realizacji wolności słowa oraz wolności zgromadzeń.

I tutaj chciałbym powiedzieć o jednej sprawie, w któ-
rej ten standard został bardzo ładnie wyeksplikowany. To 
sprawa Öllinger przeciwko Austrii, wyrok Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka z 29 października 2006 r. 
Tam chodziło o taką sytuację, że pewne osoby chciały 
zorganizować, można powiedzieć, upamiętnienie po-
grzebu oficerów SS, którzy zginęli w czasie II wojny 
światowej. Stało za tym tzw. Kameradschaft IV. I o tym 
dowiedzieli się przedstawiciele partii Zieloni, którzy 
chcieli zorganizować w tym samym czasie kontrmani-
festację, aby pokazać, że chcą upamiętnić Żydów, którzy 
zginęli w czasie II wojny światowej. A zatem był to kon-
kretny spór w austriackiej przestrzeni publicznej. Wokół 
tego wydarzenia powstał spór o to, na ile demonstracje, 
które są sprzeczne ze sobą co do idei, mogą się odby-
wać w tym samym czasie. I Europejski Trybunał Praw 
Człowieka powiedział tak: jeśli prawdopodobieństwo 
napięcia i gorącej wymiany zdań pomiędzy grupami, 
które są sobie przeciwne, prowadziłoby do zakazu zgro-
madzenia, społeczeństwo byłoby pozbawione możliwo-
ści usłyszenia różnych głosów. A więc to jest naturalne, 
że w czasie takich demonstracji dochodzi do sporów, 
dochodzi do napięć, dochodzi do gorącej wymiany zdań 
– to jest właśnie istota rzeczy. I dlatego ustanowiono 
taki standard, że te manifestacje i kontrmanifestacje 
powinny być dla siebie słyszalne oraz widzialne. W stan-
dardach OBWE używa się słów sight and sound – wzrok 
i słuch. Ale co to oznacza? To oznacza, że nie może tu 
być takich blankietowych ograniczeń. Nie można z góry 
zapowiedzieć czy uregulować, że to musi być 100 m 
czy 200 m, bo standard słyszalności i widzialności jest 
realizowany w inny sposób. Rolą policji jest rozdzielanie 
demonstrantów i kontrdemonstrantów. I jeżeli przyjrzy-
my się naszej rzeczywistości społecznej, to zobaczymy, 
jak doskonale to działa, bo przecież wielokrotnie mie-
liśmy do czynienia w przestrzeni publicznej z takimi 
manifestacjami, na których policja, można powiedzieć, 
dostosowywała się do sytuacji. Bo inny będzie stan-
dard tego zabezpieczenia, jeżeli będzie, powiedzmy, 
15, 50 czy 100 kontrdemonstrantów, a inny, jeżeli będą 
to dwie wielkie przeciwstawne demonstracje, jak np. 
miało to miejsce swego czasu w przypadku Marszu 
Niepodległości. Na placu Konstytucji była jedna wielka 
demonstracja, a druga stała w okolicach ulicy Wilczej, 
tak że ten, można powiedzieć, kordon bezpieczeństwa 
był stosunkowo szeroki. Jeżeli sobie uświadomimy, że 
większość demonstracji polega na przemarszu, to zoba-
czymy, że trudno wymagać, by na całej trasie przemar-
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pokojowych zgromadzeń jest wartością konstytu-
cyjną i jest możliwość, aby każdy obywatel, każda 
organizacja po prostu zgłaszali w danym terminie, 
z pewnym wyprzedzeniem zgromadzenie. Władza 
publiczna, władze samorządowe przyjmują to do wia-
domości i stwarzają, można powiedzieć, przestrzeń do 
tego, aby to zgromadzenie się odbyło, zabezpieczają 
teren i, można powiedzieć, umożliwiają przeprowa-
dzenie zgromadzenia. Ale z takim rozwiązaniem, 
żeby gwarantować na zaś możliwość organizowania 
zgromadzeń cyklicznych, nie spotkałem się wcze-
śniej. Nawet przeglądałem ten standard OBWE, czy 
coś takiego tam się pojawia, i nigdzie czegoś takiego 
nie znalazłem.

Jeżeli chodzi o kwestię odwoływania się niejako 
do przeszłości w celu sformułowania wniosków na 
przyszłość, czyli jeżeli chodzi o organizowanie tych 
zgromadzeń cyklicznych, to jest to dość, powiedział-
bym, nietypowa konstrukcja. Wydaje mi się, że Sąd 
Najwyższy dał temu wyraz, dość mocno krytykując 
to rozwiązanie i wskazując na pewne nieścisłości 
legislacyjne. Ale można by też wskazać, że jest to 
konstrukcja, która może stawiać w sytuacji mało 
uprzywilejowanej niektóre podmioty. No bo wy-
obraźmy sobie, że ktoś faktycznie organizował co 
roku zgromadzenie cykliczne, które jego zdaniem czy 
zdaniem danej organizacji dotyczyło jakiejś kwestii 
ważnej publicznie, a nagle się okaże, że to nie jest 
wydarzenie, które jest doniosłe z punktu widzenia 
historii Polski, zaś oceny w tym zakresie dokonu-
je wojewoda i ta ocena może być w pewnym sensie 
dyskryminująca dla organizatorów.

Ale powiem tak: w mojej opinii, którą przedstawi-
liśmy, my wskazywaliśmy raczej na to, że po prostu 
to nie jest rozwiązanie potrzebne. Jeżeli wprowa-
dzamy ograniczenia czy reglamentujemy możliwość 
korzystania z wolności organizowania pokojowych 
zgromadzeń, to musimy zastanowić się nad tym, czy 
w demokratycznym państwie jest to konieczne – tak 
jak przewiduje art. 31 ust. 3 konstytucji. Ja tutaj tej 
potrzeby nie dostrzegam i wydaje mi się, że nie jest 
konieczne, aby ta ustawa została uchwalona.

Odpowiadając na pytanie pana senatora Kiliana, 
powiem tak: uważam, że ta ustawa nie służy obywate-
lom. Co więcej, jeżelibyśmy prześledzili wydarzenia 
ostatniego roku, to zobaczylibyśmy, że nie mieliśmy 
jakichś większych problemów z korzystaniem przez 
różne grupy z możliwości organizowania pokojowych 
zgromadzeń. Wydaje mi się, że bardzo znaczący był 
tu głos Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości” 
i ONR na forum Komisji Sprawiedliwości i Praw 
Człowieka Sejmu, gdzie przedstawiciele tych stowa-
rzyszeń mówili, że w zasadzie nie domagali się tej 
ustawy i że nie jest im ona do niczego potrzebna, bo 
nie mieli większych problemów z organizowaniem 
Marszu Niepodległości.

Senator Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.
Panie Rzeczniku, proszę mi powiedzieć, czy pan 

wie, gdzie tego typu ograniczenia, które w tej chwili 
chce się wprowadzić do ustawy o zgromadzeniach, 
są stosowane. Gdzie w krajach europejskich, bo oczy-
wiście nie pytam o kraje afrykańskie czy azjatyckie, 
ale o kraje europejskie.

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

Senator Jan Rulewski:
Czy dla pana zrozumiała jest treść art. 1, w którym 

wprowadza się art. 26a? On klasyfikuje, określa kry-
teria zgromadzenia cyklicznego, a w szczególności 
mówi o tym, że „wydarzenia odbywały się w ciągu 
ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń 
i miały na celu w szczególności uczczenie donio-
słych”… itd. Czy to jest zrozumiałe? Coś, co jest 
zgromadzeniem, a co nie musiało być poprzednio 
zgromadzeniem? I jak pan widzi możliwość rozstrzy-
gania w kwestii: „uczczenie doniosłych i istotnych dla 
historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń”? Czy to 
jest dokończony artykuł, skoro tutaj nie jest wskazany 
ten, który to rozstrzygnie?

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

Senator Wiesław Kilian:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Rzeczniku, jak sama nazwa pana urzędu – 

urzędu rzecznika praw obywatelskich – wskazuje, stoi 
pan na straży praw obywatelskich. Czy ten projekt 
ustawy, nad którym teraz dyskutujemy, służy naszym 
obywatelom, czy nie służy? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę o odpowiedź.

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:
Odpowiadając na pytanie marszałka Borusewicza, 

chciałbym powiedzieć, że nie znam tego typu insty-
tucji zgromadzeń cyklicznych. I gdy nawet rozma-
wiałem z ekspertami międzynarodowymi, to oni, 
szczerze mówiąc, dziwili się temu pomysłowi, żeby 
w taki sposób gwarantować zgromadzenia. Zasada 
zawsze jest właśnie taka, że wolność organizowania 
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Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński, proszę o pytanie.

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

Dwa pytania. Z tego, co nam pan tutaj przedstawił, 
zrozumiałem, że panu najbardziej – w cudzysłowie – 
przeszkadzają przepisy związane z nową instytucją, 
a mianowicie ze zgromadzeniem cyklicznym. Tak? 
Dobrze zrozumiałem? Pierwszy z pana zarzutów 
dotyczył tego, że te przepisy w ogóle są, tzn. tego, 
że jest projektowana nowa instytucja, której kiedyś 
nie było. 

Moje pierwsze pytanie jest bardzo proste: czy 
każdy może zgłosić zgromadzenie cykliczne? W jaki 
sposób powstanie nowej instytucji pomniejsza prawa 
obywateli? Czy każdy obywatel, czy każda inna insty-
tucja i stowarzyszenie mogą starać się o to, żeby swoje 
zainteresowanie w pewnej sferze, demonstrowane 
w ramach zgromadzeń… Czy mogą zarejestrować 
zgromadzenie cykliczne? Jeśli są tu jakieś ograni-
czenia, to proszę je wyłuskać.

I drugie pytanie. Pan dosyć łagodnie przeszedł 
od zgromadzeń cyklicznych do ograniczenia na 
poziomie 100 m odległości pomiędzy przeciw-
stawnymi stronami, czyli tak naprawdę do tego, co 
jest już w ustawie, a mianowicie do zgromadzeń 
spontanicznych. Bo ja rozumiem, że większość 
tych kontrmanifestacji, które mają demonstrować 
niezadowolenie z powodu manifestacji, która ma 
być zorganizowana, to będą zgromadzenia spon-
taniczne. Pytanie jest takie: czy zna pan treść 
art. 57 konstytucji? Ja przytoczę panu ten artykuł 
i prosiłbym o odniesienie się do niego: „Każdemu 
zapewnia się wolność organizowania pokojowych 
zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Ograniczenie 
tej wolności może określać ustawa”. Czyli po 
pierwsze, możliwe jest ograniczenie wolności, 
ale po drugie, jest ustawa. A pan sugerował tutaj, 
że wolałby pan, żeby te 100 m było określone nie 
w ustawie, tylko żeby to ad hoc policja określała. 
Wolałbym nie dożyć takiej sytuacji, żeby moje 
prawa, także być może kiedyś jako kontrmanife-
stanta czy też manifestanta, ograniczała policja 
tak, jak jej się będzie podobało. Wolałbym, żeby 
jednak ustawa to określała, żeby policja też była 
w pewnych granicach i ryzach.

(Senator Bogdan Borusewicz: A pytanie?)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o odpowiedź.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Augustyn, proszę o pytanie.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, zacznę od sprostowania. 

Poprawka, której treść mieliśmy okazję poznać dzię-
ki panu marszałkowi, nie jest autopoprawką. To jest 
przedłożenie posłów. Jednak brzmi ona tak jak po-
prawka senatorów Platformy, która została zgłoszona 
na posiedzeniu komisji i, niestety, odrzucona z po-
wodów proceduralnych, bez zapoznawania się z nią.

Zadam pytanie. Poniekąd usłyszałem już na nie 
odpowiedź, ale zadam je dla pewności. Czy któryś ze 
związków wyznaniowych, któryś z kościołów kiedy-
kolwiek zgłaszał do pana rzecznika skargę związaną 
z tym, że ma problem z realizacją swojej misji przy 
różnego rodzaju zgromadzeniach, pochodach, uro-
czystościach? Czy panu rzecznikowi znane są takie 
przypadki, niezależnie od tego, czy były w tym za-
kresie jakieś skargi, czy ich nie było? Czy ktokolwiek 
z tych związków i kościołów wyrażał jakiekolwiek 
zaniepokojenie lub prośbę w tym zakresie?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:
Dziękuję bardzo.
Nie przypominam sobie skarg ze strony kościołów 

oraz związków wyznaniowych, jeżeli chodzi o moż-
liwość organizowania pokojowych zgromadzeń czy 
jakichkolwiek innych spotkań o charakterze religij-
nym. Korzystając z okazji, z tego, że padło takie py-
tanie, chciałbym coś dopowiedzieć. Chciałbym od-
powiedzieć na pytanie, które pojawiało się w czasie 
porannej debaty. Padło tam pytanie o tzw. człowieka 
motyla, czyli osobę, która zakłócała procesję Bożego 
Ciała. Musimy pamiętać, żeby przeciwdziałać tego 
typu sytuacjom. Jeżeli pewne rzeczy nam się nie po-
dobają albo uważamy, że być może przekraczają ramy 
protestu, to – nie wchodzę w analizę tego przypadku 
– korzystajmy z normy prawa karnego dotyczącej 
obrazy uczuć religijnych. Chodzi o art. 196 kodeksu 
karnego. Wydaje mi się, że warto o tym pamiętać. Jest 
to przepis, który może być wykorzystany w takich 
sytuacjach. Nie twierdzę, że akurat w tej sytuacji, bo 
nie chciałbym tutaj oceniać stanu faktycznego. Jeżeli 
jednak ktoś by blokował jakąś uroczystość religijną, 
to można by to w taki sposób analizować i oceniać 
jako działania wkraczające w sferę czyichś uczuć 
religijnych.
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Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Panie Rzeczniku! Jeszcze co 
do kwestii odległości bezpieczeństwa… Autorzy tej 
ustawy cały czas podnoszą, że głównym elementem 
jakby zalety tej ustawy jest kwestia bezpieczeństwa. 
Czyli z tego wynika, że jak poodsuwamy na jakąś 
odległość demonstrację od kontrdemonstracji, to 
będzie bezpiecznie. Ja chciałbym usłyszeć od pana 
rzecznika, czy w pana ocenie odsunięcie demonstracji 
od kontrdemonstracji jest wystarczające dla zwiększe-
nia bezpieczeństwa. Czy to według pana rzecznika 
w ogóle jakoś wpłynie na poprawę bezpieczeństwa?

Drugie pytanie. Pan marszałek pytał, czy kraje 
w Europie mają tego rodzaju rozwiązania i standardy. 
Czy pan rzecznik może wie, czy na Białorusi jest coś 
podobnego, czy nie? Czy standardy białoruskie są po-
dobne do tych, jakie są w krajach Unii Europejskiej?

Mówił pan w swojej wypowiedzi, że w czasie 
uchwalania – to jest trzecie pytanie – ustawy autor-
stwa pana prezydenta Komorowskiego spotykał się 
pan z wieloma ludźmi, w tym z panem przewodniczą-
cym Piotrem Dudą. Czy przy okazji konstruowania 
tej ustawy i procedowania nad nią miał pan rzecznik 
możliwość spotykania się z jej autorami i prezento-
wania swoich poglądów?

I ostatnie pytanie. Gdyby pan rzecznik mógł jesz-
cze raz nam jasno wyłożyć, a jeśli nie wyłożyć, to 
chociaż krótko powtórzyć, czy w pana ocenie proce-
dowana ustawa jest zgodna z europejską kartą praw 
człowieka i orzecznictwem Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka…
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Ma-
ria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
(Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar: 

Pani Marszałek…)
Za chwileczkę, Panie Ministrze.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Na razie 

nie.
Bardzo proszę.

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:
Szanowna Pani Marszałek! Szanowny Panie 

Senatorze! Argument dotyczący bezpieczeństwa to 
jest argument bardzo wygodny, który za każdym ra-
zem jest przedstawiany jako… Można powiedzieć, że 
to jest słowo wytrych. Będzie lepiej i będzie bezpiecz-
niej, jeżeli ustawę uchwalimy. Prawda? Ale musimy 
pamiętać, że z punktu widzenia standardów praw 
człowieka i stanowienia prawa tzw. test proporcjo-

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:

Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Senatorze, trudno mi teraz okre-

ślić, kto będzie dokonywał zgłoszeń zgromadzeń cy-
klicznych, ponieważ przyjęte kryteria są dość sztyw-
ne, bo trzeba niejako wykazać, że takie zgromadzenia 
wcześniej się odbywały. To po pierwsze. Po drugie, 
konieczne jest wykazanie, że jest to zgromadzenie, 
które dotyczy kwestii istotnych i doniosłych dla hi-
storii Rzeczypospolitej, istotnych wydarzeń, czyli że 
chodzi o pewne upamiętnienie tego, co się wydarzyło 
w przeszłości. Ale proszę zauważyć, że tutaj ta chęć 
upamiętnienia już w pewnym sensie reglamentuje, 
ogranicza nam przestrzeń. Dla mnie problemem jest 
kwestia dotycząca nie tyle zgłoszeń, ile tego, że jeżeli 
już to miejsce i czas zostanie zarezerwowane na 3 lata 
naprzód czy do 3 lat naprzód, to już to będzie bloko- lat naprzód, to już to będzie bloko-lat naprzód, to już to będzie bloko-
wało możliwość organizowania innych zgromadzeń 
w tym samym miejscu i w tym samym czasie.

(Senator Jerzy Czerwiński: 100 m dalej…)
Proszę?
(Senator Jerzy Czerwiński: 100 m dalej można.)
Można, ale… Ale ktoś mógłby powiedzieć, dla-

czego w tym miejscu, gdzie ktoś sobie zarezerwował 
zgromadzenie cykliczne, bo tak została zinterpreto-
wana jego przeszłość, jeżeli chodzi o zgromadzenia, 
inna osoba czy inna organizacja nie może też zorga-
nizować demonstracji. Tak że ja w tym absolutnie 
upatruję problem. I tutaj mówiłem o tym, że dla mnie 
to jest nie tylko kwestia prawa do manifestacji i kontr-
manifestacji, ale także kwestia swoistego stworzenia 
instytucji zarezerwowania miejsca i czasu.

Jeżeli chodzi o relacje między art. 57 konstytucji 
a ustawą i rolą ustawodawcy, to moje… Ja zmierzałem 
do tego, że moim zdaniem, aby zapewnić wymóg 
proporcjonalności normy, wystarczy zostawić, po-
wiedziałbym, klauzule generalne. Nie ma koniecz-
ności ich doprecyzowania na poziomie 100 m, gdyż 
paradoksalnie, moim zdaniem, to będzie przeciw-
skuteczne. Mamy tyle różnych sytuacji faktycznych 
i tyle różnych, można powiedzieć, problemów zwią-
zanych z architekturą miejską, że takie ograniczenie 
czy wymóg co do 100 m będzie powodował, moim 
zdaniem, nadmierne ograniczenie wolności zgroma-
dzeń. Dlatego uważam, że zasada prawna – zresztą 
powołałem się tutaj na kwestie OBWE i standardów 
OBWE – powinna polegać na tym, że to policja każ-
dorazowo dokonuje oceny tak, aby zapewnić bez-
pieczeństwo demonstrantów i kontrdemonstrantów.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj. Proszę o pytanie.
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(rzecznik A. Bodnar) kającymi z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 
i z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka. W szczególności mam na myśli serię 
orzeczeń w sprawach Öllinger przeciwko Austrii, 
Platforma „Lekarze dla Życia” przeciwko Austrii 
oraz sprawa Stankov przeciwko Bułgarii – to są 3 
wiodące orzeczenia dotyczące kwestii manifestacji 
oraz kontrmanifestacji.

Co do tzw. zgromadzeń cyklicznych, to nieznane 
mi są przykłady państw, gdzie one by w takim kształ-
cie występowały. Dziękuję.

(Senator Leszek Czarnobaj: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Więcej pytań…
Pan marszałek? Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Ja mam do pana, Panie Rzeczniku, pytanie. Było 

już pytanie o zgodność z międzynarodowymi doku-
mentami, które Polska podpisała, a ja mam do pana 
takie pytanie: czy pan uważa, że to jest ustawa zgodna 
z polską konstytucją?

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:
Oczywiście organem, który jest władny orzekać 

o zgodności ustawy z konstytucją, jest Trybunał 
Konstytucyjny, niemniej jednak rzecznik praw oby-
watelskich, podejmując działania zmierzające do zło-
żenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, też 
musi dokonać swojej własnej oceny zgodności z kon-
stytucją. Ja przyjąłem też taką zasadę, że w przypad-
ku ustaw, które są szczególnie istotne z punktu wi-
dzenia praw człowieka, rzecznik nie powinien czekać 
na uchwalenie ustawy, tylko powinien zabrać głos 
w toku procesu ustawodawczego. Analiza zgodno-
ści z konstytucją jest prowadzona przede wszystkim 
pod kątem art. 57, art. 31 ust. 3 oraz art. 2, niemniej 
w tej analizie należy brać pod uwagę nie tylko to, 
co wynika z art. 57 i z licznych orzeczeń Trybunału 
Konstytucyjnego… Chociażby to ostatnie orzeczenie, 
K 44/12, dostarcza, można powiedzieć, pewnego pod-
sumowania tych standardów, ale były też wcześniej-
sze orzeczenia, które odnosiły się do zgromadzeń, 
także do zgromadzeń spontanicznych. I to tworzy 
pewien standard interpretacji art. 57, niemniej ten 
standard jest wzmacniany poprzez analizę norm pra-
wa międzynarodowego i umów międzynarodowych 
dotyczących praw człowieka, w szczególności art. 11 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Normy 
art. 11 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 

nalności, czyli test wynikający z art. 31 ust. 3, wy-
maga przeprowadzenia badania, czy środki, które są 
użyte do realizowanego celu, są adekwatne i odpo-
wiednie. Moim zdaniem środek w postaci tych wła-
śnie 100 m oraz środek w postaci zagwarantowania, 
można powiedzieć, swoistej nieskazitelności i pełni 
bezpieczeństwa zgromadzeń cyklicznych na trasie, na 
której są one zaplanowane przez okres 3 lat, to nie są 
środki adekwatne do zapewnienia realizacji tego celu 
publicznego, jakim jest osiągnięcie bezpieczeństwa. 
Ten cel może być po prostu uzyskany poprzez każ-
dorazowe wysłanie odpowiedniej liczby policjantów, 
sił prewencji, które będą takie demonstracje i kontr-
demonstracje zabezpieczały, i jednocześnie to nie 
doprowadzi, powiedziałbym, do wylania dziecka 
z kąpielą. Tak jak powiedziałem, ze sprawy Öllinger 
przeciwko Austrii wynika, że to jest istota sporu, że 
ten spór się nie toczy tylko i wyłącznie na poziomie 
debaty, że ta debata też się toczy na poziomie ulicy, 
że społeczeństwo ma prawo widzieć ten spór, a de-
monstranci muszą pamiętać, że ktoś może ich, że 
tak powiem, słownie niepokoić poprzez uczestnictwo 
w kontrmanifestacji, a nie poprzez oddzielenie ich 
o 100 m…

Jeżeli chodzi o standardy białoruskie, to nie jestem 
ekspertem od prawa na Białorusi i nie chciałbym się 
na temat wypowiadać. Standardy OBWE odnosiły 
się przede wszystkim do… Główne standardy wyni-
kały z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka i Komitetu Praw Człowieka ONZ.

Jeżeli chodzi o kwestie spotkań dotyczących tej 
ustawy, to powiem tak. Jak przeczytałem projekt 
ustawy, to moja pierwsza myśl była taka, że chcia-
łem zorganizować spotkanie konsultacyjne u mnie 
w biurze na temat tej właśnie ustawy. Pamiętam, że 
miałem rozmowę u mnie w biurze i zdecydowaliśmy, 
że 15 grudnia zrobimy takie spotkanie, po czym na-
gle zostaliśmy zaskoczeni bardzo szybkim trybem 
prac nad ustawą. Niestety… Wiem, że organiza-
cje pozarządowe upominały się na forum Komisji 
Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu, aby zor-
ganizować wysłuchanie publiczne w przedmiocie 
tej ustawy. To się nie stało. I tak naprawdę pierwszy 
moment, w którym organizacje pozarządowe, biuro 
rzecznika czy inne instytucje, w tym przedstawiciele 
OBWE, zostały wysłuchane, to było to wczorajsze 
posiedzenie połączonych komisji. Wiem dobrze, że 
jest bardzo duże napięcie w środowisku organizacji 
pozarządowych niepokojących się tym, że ta ustawa 
może być w tym kształcie przyjęta.

(Senator Leszek Czarnobaj: A jak europejska karta 
praw…)

Tak, jeszcze to pytanie. Tak, uważam, że ustawa 
w tym kształcie jest sprzeczna z gwarancjami wyni-
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(rzecznik A. Bodnar) jest bardzo skomplikowane zagadnienie i nie miej-
sce chyba jeszcze ani czas na dokonywanie takich 
rozważań. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze. Dziękuję panu bardzo 

serdecznie.
Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu poproszę pana senatora Piotra 

Florka.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Piotr Florek:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Pan rzecznik ładnie powiedział – izba refleksji. 

Myślę, że będziemy dzisiaj dużo dyskutować, bo 
ważne jest, żeby właśnie w tej Izbie zastanowić się 
nad tą ustawą.

Ustawa fundamentalna, mówi o prawach człowie-
ka. Wczoraj odbyło się posiedzenie komisji. Na po-
siedzeniu komisji zostały zgłoszone poprawki. Został 
zgłoszony wniosek o odrzucenie ustawy, potem były 
inne poprawki i był wniosek o przyjęcie ustawy bez 
poprawek. Myśmy wczoraj zgłaszali poprawki, pono-
wiliśmy je dzisiaj, one są zgłoszone, m.in. w sprawie 
wykreślenia art. 1 pkt 1, czyli tej pierwszej części, 
w której mówimy o tym, co już podkreślałem wie-
lokrotnie, że władza jest przed obywatelem. To tak 
w skrócie, za chwilę to rozwinę. Potem zgłosiliśmy 
poprawkę dotyczącą art. 1 pkt 5, czyli wykreślenia 
części dotyczącej decyzji w sprawie zgromadzeń cy-
klicznych. Potem, o ile sobie dobrze przypominam, 
pani senator Rotnicka zgłosiła poprawkę odnośnie 
do vacatio legis, żeby to było 14 dni, a nie zero. 
Oczywiście te wszystkie nasze poprawki wczoraj 
przepadły, nie zostały poddane głosowaniu, bo pań-
stwo potem zgłosiliście wniosek o przyjęcie ustawy 
bez poprawek, więc nad tym nie głosowaliśmy.

Teraz słyszę… Nie za bardzo to wszystko mogę 
pojąć, ponieważ to jest moja pierwsza kadencja, za 
bardzo tego nie rozumiem. Otóż padają tu jakieś sło-
wa o autopoprawkach. Ja tego nie rozumiem. Wiem, 
jaka jest procedura. Gdyby na posiedzeniu komisji 
był przedstawiciel wnioskodawców, to mógłby złożyć 
autopoprawkę, gdyby był przedstawiciel rządu, to 
mógłby ewentualnie… Chyba nie, właściwie to może 
tylko ten, kto złożył poprawkę. Więc nie ma czegoś 
takiego jak autopoprawka. Ja rozumiem, że posłowie 
PiS zgłoszą dzisiaj jakieś poprawki, o których się 
dowiemy na posiedzeniu komisji i wtedy będziemy 
mogli na ten temat dyskutować.

Proszę państwa, tej ustawy nie da się obronić, to 
jest ustawa poselska, nie da się jej uratować. Teraz od 
naszej Izby zależy, czy to wszystko, o czym dyskutu-

są interpretowane przez pryzmat orzecznictwa 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a zatem 
jeżeli chcemy rekonstruować tzw. standard konsty-
tucyjny… No, tak naprawdę nie da rady zrekonstru-
ować standardu art. 57 bez sięgnięcia po orzecznictwo 
strasburskie i po art. 11 konwencji. I biorąc to wszyst-
ko pod uwagę, uważam, że ustawa jest sprzeczna 
z art. 57, tak jak już to przedstawiłem.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Jan Rulewski:

Senator Jan Rulewski:
Przepraszam, nie zamierzałem zabierać głosu, ale 

po tej ostatniej wypowiedzi pana rzecznika pojawi-
ła się wątpliwość dotycząca ewentualnego złożenia 
przez pana skargi konstytucyjnej po przyjęciu ustawy 
bez poprawek. Rozumiem, że w sposób naturalny jak 
gdyby zostało to już zapowiedziane, ale jest jeszcze 
pytanie o skuteczność tej skargi. Jaka będzie skutecz-
ność pańskiej skargi konstytucyjnej, nawet w przy-
padku uznania jej przez Trybunał Konstytucyjny za 
zasadną, skoro zostaną już przyjęte przez wojewodów 
zawiadomienia o zgromadzeniach cyklicznych, które 
mogą być zgłaszane z wyprzedzeniem na 3 lata? Czy 
to oznacza pana zdaniem, że te decyzje będą skutecz-
ne jeszcze przez 3 lata?

(Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar: 
Szanowny Panie Senatorze… Okej, przepraszam.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:
Szanowna Pani Marszałek! Szanowny Panie 

Senatorze! Proszę mi wybaczyć, ale nie zastanawia-
łem się jeszcze nad prawnymi możliwościami dal-
szych działań, jeżeli chodzi o tę ustawę. Możliwości, 
jakie się tak wstępnie rysują, dotyczą przede wszyst-
kim wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, ale 
tutaj trzeba pamiętać o tym, że skierowanie wnio-
sku do trybunału i jego rozpoznanie jest, można 
powiedzieć, rozciągnięte w czasie. Oczywiście, są 
możliwości kwestionowania rozstrzygnięć organu 
administracji. Tylko w takich sytuacjach powstaje 
pytanie, na ile rzecznik, odnosząc się do ogólnych 
kryteriów konstytucyjnych, może działać niejako 
wbrew woli wnioskodawców. Wydaje mi się, że to 
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(senator P. Florek) śmy odpowiedzi na te pytania, nie ma żadnego posła 
wnioskodawcy, a chcielibyśmy wiedzieć, dlaczego 
tak szybko, tak pilnie i bez konsultacji mamy po-
dejmować… Pan rzecznik mówił, że umówił się na 
spotkanie 15 grudnia, ale okazuje się, że 15 grudnia… 
Nie będę kończył tego zdania, bo chyba powiedział-
bym za dużo.

(Senator Grażyna Sztark: Będzie następne…)
Nie wiemy, dlaczego ta ustawa, to prawo ma wejść 

w życie…
(Senator Mieczysław Augustyn: Już będzie po 

pierwszych demonstracjach.)
Reasumując, powiem tak: ponieważ są same nega-

tywne opinie co do tej ustawy, ponieważ nie ma żad-
nej pozytywnej opinii, ponieważ nie wierzę w żadne 
autopoprawki ani poprawki, które mogą tę ustawę 
poprawić, pozostaje mi tylko liczyć na autorefleksję 
tej Izby. Dziękuję. (Oklaski)

(Senator Leszek Czarnobaj: Poprawki złożyłeś, 
Piotruś?)

Zostaną złożone.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
O zabranie głosu proszę pana marszałka Bogdana 

Borusewicza.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ustawa jest dość krótka…
(Senator Grażyna Sztark: Ale treściwa.)
…ale za to ważna i treściwa. Jakie są te treści, 

które niesie? Otóż chodzi tu o ograniczenie podsta-
wowego prawa obywatelskiego zagwarantowanego 
w konstytucji w rozdziale „Wolności i prawa politycz-
ne”. Nie bez przyczyny ten rozdział tak się właśnie 
nazywa: „Wolności i prawa polityczne”. Art. 57 sta-
nowi, że każdemu zapewnia się wolność organizowa-
nia pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich, 
a ograniczenie tej wolności może określać ustawa.

Można powiedzieć, że oto właśnie jest ustawa, 
której projekt zgłosiła grupa senatorów PiS, ale 
niewątpliwie jest on popierany przez cały PiS i re-
prezentuje obecne poglądy PiS na kwestię wolności 
i praw obywatelskich. Mieliśmy wiele ustaw, które 
zmieniały funkcjonowanie organów państwa, sądów, 
w tym także sądu konstytucyjnego. Mamy w Sejmie 
ósmą ustawę, która dotyczy sądu konstytucyjnego, 
Trybunału Konstytucyjnego. Mamy czy mieliśmy 
ustawy, które przeszły, zostały uchwalone przez 
większość Prawa i Sprawiedliwości. Bo tak to trze-
ba określać: nie Sejm uchwala, nie Senat uchwala, 
ale większość Prawa i Sprawiedliwości uchwala. Tę 
ustawę i te poprzednie. Tak więc mieliśmy już także 

jemy, będzie miało dalszy ciąg. Myślę, że już nie są tu 
potrzebne autopoprawki, bo ta ustawa jest niedobra, 
zła, potrzebna jest raczej autorefleksja na temat tego, 
co ma miejsce.

Proszę państwa, moim zdaniem trwa zawłaszcza-
nie państwa. To widać wyraźnie od pewnego etapu. 
Zaczęło się od Trybunału Konstytucyjnego. Tych 
ustaw było już 6 czy 7, jeszcze 1 ustawa jest w dro-
dze. Potem była ustawa o służbie cywilnej, potem 
o Policji, o prokuraturze, medialna, wojskowa, ostat-
nio o Wojskach Obrony Terytorialnej. To wszystko 
prowadzi w określonym kierunku. Teraz zobaczymy, 
czy to się dzisiaj wydarzy, czy nie, czy pan prezydent 
jeszcze dzisiaj zdąży, bo widać, że przed nami chyba 
jeszcze parę godzin dyskusji na temat tej ustawy, zo-
baczymy, czy ta ustawa zostanie przyjęta.

Ja rozumiem, że w kampanii wyborczej pań-
stwo obiecaliście różne historie, różne rzeczy. 
Rozpoczęliście rozdawanie stanowisk na szeroką 
skalę, moim zdaniem ponad miarę, i to dotyczy róż-
nych ustaw, bo nie ma ustawy, w której by nie było 
rozdawnictwa stanowisk. Dzisiaj była kolejna taka 
ustawa. Czyli są rozdawane stanowiska, prowadzone 
są działania w określonym kierunku. Możemy się 
tylko domyślać, o co tutaj chodzi.

A teraz mamy kolejną ustawę fundamentalną, któ-
ra dotyczy zgromadzeń, praw obywatelskich, prawa 
do zgromadzeń. Pan rzecznik mówił tu o naruszeniu 
artykułów… My twierdzimy, że jest to naruszenie, ale 
to Trybunał Konstytucyjny powinien się wypowie-
dzieć w tej kwestii. W każdym razie ja też wymienia-
łem art. 2, 54, 57, 31, 32, jest więc o czym dyskutować 
i rozmawiać w odniesieniu do tej ustawy.

Próbowaliśmy na posiedzeniu komisji tę usta-
wę w jakiś sposób ratować. Ona ma dwie części. 
W pierwszej części rzeczywiście do tej pory było 
zapisane, że organy władzy publicznej, Kościół itd. 
nie podlegają… Dopisano zaś, że jeżeli chodzi o usta-
wę o zgromadzeniach, to… Ta ustawa nie obejmuje 
tamtych ustaw, czyli nie ma żadnej wątpliwości co do 
tego, że to prawo obowiązuje ponad ustawą o zgro-
madzeniach. To jest ta jedna część ustawy.

Druga część ustawy obejmuje decyzje dotyczące 
zgromadzeń cyklicznych. To jest ta nowa część, bar-
dzo wątpliwa. Takiego uregulowania nie ma w żad-
nym prawie europejskim, nigdzie nic takiego nie znaj-
dziemy. To, w jaki sposób wojewoda ma podejmować 
decyzje, jest napisane tak nieprecyzyjnie, że gdyby 
ta ustawa weszła w życie, to byłoby to… To jest dru-
ga część ustawy i nasza poprawka… Jeżeli nie uda 
się odrzucić całej ustawy, to można odrzucić albo tę 
pierwszą część, albo drugą.

Pozostaje jeszcze kwestia vacatio legis. Nie wiem, 
proszę państwa, czym się kierowali… Nie uzyskali-
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(senator B. Borusewicz) konstytucji są naruszane. Narusza też Europejską 
Konwencję Praw Człowieka, Międzynarodowe Pakty 
Praw Człowieka, a także Kartę praw podstawowych 
Unii Europejskiej, w związku z tym będzie podle-
gać zaskarżeniu w Europejskim Trybunale Praw 
Człowieka. Bo podpisaliśmy konwencję, która daje 
takie prawo, art. 11 konwencji praw człowieka daje… 
Jest jasne, że on jest naruszany, a konwencja daje 
prawo zaskarżenia tego do Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka. I proszę nam nie mówić, że wy-
nosimy cokolwiek za granicę, że skarżymy się na 
Polskę. Mamy do tego prawo i będziemy z tego prawa 
korzystać w sytuacji, kiedy większość łamie prawa 
podstawowe.

Jakie konsekwencje może mieć ta ustawa? Do cze-
go może prowadzić? Ja nie będę już rozwijał tego, że 
ten pas 100 m, za którym może się realizować inna de-
monstracja, to tak naprawdę nie jest 100 m, ale to jest 
100 m z każdej strony. A ta demonstracja, która jest 
pośrodku i ma być zabezpieczona tym szczególnym 
prawem, też musi mieć z 50 m. Czyli łącznie to jest 
pas 250 m. A więc w sytuacji, kiedy taka demonstra-
cja idzie ulicą, kontrdemonstracja może być, proszę 
bardzo, ale na sąsiedniej ulicy. Taka jest tu realność.

Ta ustawa powoduje duże zaniepokojenie spo-
łeczne, duże, powiedziałbym, wzburzenie społeczne. 
Może prowadzić do sytuacji, której nie chcieliby-
śmy oglądać na ulicy. I ona prowokuje do wystąpień 
i do demonstracji. Pierwsza myśl, którą miałem po 
przeczytaniu tej ustawy, była taka: no, będę demon-
strował. Ale nie muszę tego robić, jestem w Senacie 
i mam prawo wypowiadać się w Senacie, mam prawo 
protestować tu przeciwko tej ustawie. Ale twórcy, 
którzy tworzą tego typu prawo, muszą zdawać sobie 
sprawę z konsekwencji takiego stanowienia prawa. 
Czy to oznacza, że po wprowadzeniu tej ustawy nie 
będzie demonstracji, które będą obok innej demon-
stracji? Że ludzie nie będą stali z plakatami? Obawiam 
się, że będą, że ta ustawa nie zablokuje tego typu 
ruchów…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku, czas 
już…)

…a może sprowokować do konfrontacji. Może 
sprowokować do konfrontacji, bo rząd powie: łamie-
cie ustawę, więc możemy używać środków nadzwy-
czajnych. Nie tędy droga! Nie powinniśmy iść drogą, 
która prowadzi do takich sytuacji.

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku, 
czas.)

Dziękuję bardzo…
(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję bardzo…)
Uważam, że tę ustawę trzeba odrzucić. 

Jednocześnie popieram poprawkę senatora Florka 
i zgłaszam kilka swoich poprawek. Mam nadzieję, że 
jeśli ta ustawa przejdzie, to te poprawki spowodują, 
że ta ustawa przejdzie w lepszej formie. (Oklaski)

ustawy, które podporządkowują prokuraturę prokura-
torowi generalnemu, dają mu olbrzymie uprawnienia, 
nie tylko kierowania, lecz także decydowania w po-
szczególnych sprawach, które prokuratura prowadzi. 
Mieliśmy ustawę o mediach elektronicznych, o radiu 
i telewizji, po której radio i telewizja są narzędzia-
mi propagandy większości rządowej. A w tej chwili 
mamy ustawę, która dotyka podstawowych wolności 
obywatelskich. Bo o ile o tamtych ustawach można 
powiedzieć… No, Trybunał Konstytucyjny może bez-
pośrednio dotknąć… ale na razie obywatel może tego 
nie odczuwać. Telewizję i radio można wyłączyć. Ale 
jeżeli chce się swoją opinię i swoje poglądy pokazać 
na ulicy, pokazać publicznie, no, to trzeba na tę ulicę 
wyjść.

Co się stało, że mamy taką ustawę? Co się 
stało? Przecież jeszcze niedawno minister spraw 
wewnętrznych chwalił się, że 11 listopada było 
kilkanaście demonstracji i wszystko odbyło się 
pokojowo. Jakie są przesłanki do tego, że więk-
szość PiS, większość parlamentarna występuje 
z taką ustawą? Do tego z ustawą, w której jest 
nowy wynalazek prawny: zgromadzenia cykliczne. 
Zgromadzenia cykliczne, nowy wynalazek prawny. 
Więc są także jakieś zgromadzenia niecykliczne. 
Naprawdę, proponuję tym, którzy zgłosili tę usta-
wę, to opatentować. To jest bardzo ważny wynala-
zek prawny, z którego to inne państwa, szczególnie 
na Wschodzie, mogą korzystać.

Mówiono także o organizacjach pozarządowych, 
które się burzą. One się burzą, bo wcześniej propo-
nowano czy sugerowano, że będą jakoś uporządko-
wane… A teraz chce się porządkować zgromadzenia 
publiczne. Będą te ważniejsze zgromadzenia, cyklicz-
ne, będą te ważniejsze ciała, które mogą zablokować 
innym demonstracje, wyrażanie swojej woli i poglą-
dów, czyli ograniczyć innym demokrację. Przecież to 
nie tylko rząd, lecz także wojewoda, który jest przed-
stawicielem rządu, może wskazać, że akurat w tym 
miejscu, w tym czasie zamierza odbyć uroczystość 
państwową. Państwową i narodową.

Ja nie będę wchodził w szczegóły, w to, co będzie, 
jeżeli już te demonstracje cykliczne w tych samych 
miejscach się odbywały – jak będzie wyglądać kolej-
ka, kto będzie pierwszy w kolejce, kto drugi, a kto na 
końcu. Ja chcę powiedzieć, że to jest groźna noweli-
zacja, groźna dla demokracji w Polsce, bo ona – po 
raz pierwszy – bezpośrednio dotyka praw i wolności 
obywatelskich.

Projekt ten wielokrotnie narusza konstytucję, 
jej art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, 
art. 57 – o, ten szczególnie – art. 163, art. 228 ust. 1 
i art. 233 ust. 1. Narusza tyle artykułów, że aż się zmę-
czyłem, wyczytując, które artykuły naszej, polskiej 
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Opinia Sądu Najwyższego: „Bliższa analiza tre-
ści projektu budzi wątpliwości, czy rzeczywistym 
przedmiotem zamierzonej regulacji nie jest po prostu 
daleko idące ograniczenie wolności zgromadzeń”. 
Inna wypowiedź: „Przepisy stanowią świadomą 
i oczywistą próbę naruszenia ładu konstytucyjnego, 
a w szczególności art. 2 konstytucji w zakresie wy-
rażanej w niej zasady państwa prawnego”. I jeszcze 
opinia, która wprost mówi, że projekt ma wszelkie 
cechy prawa stanu wojennego… przepraszam, stanu 
wyjątkowego.

Ja wskażę kilka według mnie oczywistych 
sprzecznych z ustawą zasadniczą rozwiązań, które 
proponuje ustawa.

Po pierwsze, łamie ona konstytucyjną gwarancję 
wolności zgromadzeń.

Po drugie, uprzywilejowuje władzę wobec zwy-
kłych obywateli; przedłożenie ciągle obowiązuje, 
mimo zgłoszenia poprawek.

Po trzecie, narusza ona zasadę proporcjonalności, 
tzn. zbyt restrykcyjnie ogranicza prawo zgromadzeń 
wobec możliwych zagrożeń.

Po czwarte, ustawa uchwalana była w trybie po-
śpiesznym, żeby nie powiedzieć: w trybie lekko hi-
sterycznym.

Po piąte, nieprecyzyjnie formułuje określenia do-
tyczące miejsca i czasu zgromadzeń.

Po szóste, wprowadza uznaniowość w wydawaniu 
zezwoleń.

Po siódme, nie ma możliwości skutecznego cy-
wilizowanego odwołania się od decyzji urzędników.

Panie Marszałku, mam wrażenie, że Prawo 
i Sprawiedliwość ma krótką pamięć. To, co w ze-
szłorocznej debacie dotyczącej noweli ustawy o zgro-
madzeniach nazywało wprowadzaniem standardów 
białoruskich – to są cytaty – ograniczeniem wolności 
i powrotem do mrocznych czasów PRL, dziś nazywa 
troską o bezpieczeństwo i porządek w trakcie organi-
zowanych manifestacji. To jest zwykłe mydlenie oczu, 
żeby nie powiedzieć, że to jest po prostu hipokryzja.

Mam wrażenie, że władza boi się obywateli, boi się 
społeczeństwa i wprowadza przepisy, których będzie, 
jak sądzę, używać wtedy, kiedy nastroje społeczne 
jeszcze bardziej się pogorszą, a pewnie się pogorszą. 
Wtedy urzędnicy, wojewodowie będą decydować, kto 
będzie mógł manifestować swoje poglądy, a kto nie 
będzie mógł tego robić, no bo na razie ustawa wpro-
wadza pierwszeństwo zgromadzeń państwowych.

Ja pamiętam z historii, że władza zawsze znaj-
dowała sposoby, aby ograniczyć podstawowe prawa 
człowieka wtedy, kiedy łamano standardy demokra-
tyczne w sposób permanentny. Zawsze znajdowała 
metodę, żeby ograniczyć lub uniemożliwić manife-
stowanie swoich poglądów. Dzisiaj przypomniałem 
obecnemu tu panu Borusewiczowi, jak to w 1979 r. 
w dziewiątą rocznicę wydarzeń grudniowych próbo-

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
I bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Sławomira Rybickiego.

Senator Sławomir Rybicki:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
22 lipca ubiegłego roku Sejm debatował nad nowe-

lizacją ustawy o zgromadzeniach. Jedną z najbardziej 
dyskutowanych zmian było rozstrzygnięcie, kto ma 
pierwszeństwo w przypadku zgromadzeń… prze-
marszów krzyżujących się. Projekt ustawy oddawał 
ten problem w ręce gminnego negocjatora, a gdyby 
ten nie doprowadził do porozumienia, prawo do za-
planowanej trasy miał organizator, który wcześniej 
zgłosił zgromadzenie. Podczas debaty pojawiły się 
liczne głosy oburzenia, że to nadmierne ograniczenie 
swobód obywatelskich, że to zamach na demokrację. 
Cytuję jedną z wypowiedzi: „To powoduje – ta ustawa 
– że te zgromadzenia nie mogą odbyć się w jednym 
miejscu i czasie. Naszym zdaniem, zdaniem klubu 
Prawa i Sprawiedliwości, jest to jednak nadmierna 
ingerencja w konstytucyjne prawo do zgromadzeń 
i to na organach państwa, na organach porządku pu-
blicznego powinien spoczywać obowiązek zapewnie-
nia w takim przypadku swobody manifestowania”. 
Wysoka Izbo, te słowa wypowiedział w zeszłym roku 
prominentny polityk Prawa i Sprawiedliwości…

(Senator Bogdan Borusewicz: Sasin.)
…poseł Jacek Sasin. Cóż się stało przez miniony 

rok, że tak radykalnie zmieniliście zdanie, że zaprze-
czacie własnym poglądom wyrażanym podczas licz-
nych dyskursów publicznych?

Pamiętam, jak z żalem broniliście tych wolności, 
jak prezes Prawa i Sprawiedliwości oburzał się na 
proponowane rozwiązanie. A więc po co ta ustawa, 
tak pospiesznie uchwalana z łamaniem wszelkich 
standardów poprawnej legislacji, bez konsultacji, 
bez uznania i poszanowania, z pogwałceniem opinii 
wyrażanych przez najwyższe autorytety prawnicze, 
Sąd Najwyższy, obecnego tu rzecznika praw obywa-
telskich, liczne grono organizacji pozarządowych, 
w istocie wbrew opinii publicznej?

W uzasadnieniu ustawy wnioskodawcy tłumaczą, 
na czym mają polegać zmiany w konkretnych prze-
pisach, ale słowem nie wspominają, dlaczego mają 
zostać one wprowadzone, czego lub kogo boi się obóz 
rządzący i co chce osiągnąć, wprowadzając w istocie 
antydemokratyczne przepisy.

W ciągu ostatnich kilku dni w toczącej się debacie 
padło bardzo wiele merytorycznych, z reguły druzgo-
cących dla procedowanej ustawy analiz i opinii, któ-
re dają tak naprawdę odpowiedź na stawiane przeze 
mnie pytania. Niektóre z nich zacytuję.
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(senator S. Rybicki) To jest bardzo dobra ustawa, gdyż ona porządkuje 
całą sferę publiczną w zakresie demonstracji. Po co 
nam jakieś kontrdemonstracje? No przecież pamiętam 
1 maja, 22 lipca… Wtedy sprawy były uporządko-
wane i nikt nie musiał nam mówić z boku, czego my 
jeszcze chcemy, po co to robić. Więc ja osobiście uwa-
żam, że ona ma jeszcze jeden błąd. Nie w odległości 
100 m, tylko w innym mieście powiatowym mogłyby 
być ewentualnie kontrdemonstracje.

(Rozmowy na sali)
I to byłaby dobra propozycja… (oklaski) …która 

odda to, czego państwo oczekujecie.
(Głos z sali: To może poprawki?)
Panie Senatorze, zapraszam pana tutaj, będzie pan 

mógł te swoje mądrości wygłosić. Pozwoli pan, że 
teraz ja swoje…

Pamiętacie państwo, że tych, którzy pojawiali 
się na kontrdemonstracjach 11 listopada, późniejszy 
wiceminister Kryże wsadzał potem do więzienia. 
Tak że drzemie w nas, Polakach, a szczególnie tych 
spod znaku Prawa i Sprawiedliwości, jakaś taka chęć, 
żeby ułożyć cykliczne demonstracje i żeby nikt już 
nic więcej nie mówił. No, bo i po co? Przecież nic 
mądrego nie powie.

Były kwestie przykładu. No, skąd taki dobry przy-
kład, poza PRL? No, przecież nie posądzam was, że 
w duchu czy w głowach macie PRL. Przecież jest tu 
wiele wybitnych osobistości walki o nową Polskę, o… 
Tak więc nie sądzę, żebyście mieli w duchu i w ser-
cu, i w głowach PRL. W związku z tym szukałem 
informacji, pytałem wielu występujących tutaj przede 
mną, czy jest taki kraj w świecie… No, wydaje mi się, 
że najbliżej nam do Białorusi. No, już pewne takie 
zbliżenie… Pan marszałek był, widać ładne zdjęcia, 
no, może tam konsultował kwestie tejże ustawy.

(Senator Bogdan Borusewicz: Ja?)
Nie, nie, pan marszałek Karczewski.
I teraz kwestia tego, co państwo podnosicie, a mia-

nowicie bezpieczeństwa. To jest bardzo ważny argu-
ment. Tak jak powiedziałem, do sąsiedniego miasta 
powiatowego… Tylko tam mogą być demonstracje. 
Cykliczne, ustalicie państwo, które są, a reszta może 
sobie 20 km dalej protestować i urządzać kontrma-
nifestacje.

Teraz, jeżeli spojrzymy na kwestie różnego ro-
dzaju opinii, począwszy od Sadu Najwyższego… 
Jacyś tam profesorowie… Nie, nie, proszę państwa, 
tu się znowu z państwem nie zgadzam. To nie są ja-
cyś profesorowie. To po prostu profesorowie, którzy 
chyba nie mają zielonego pojęcia – przepraszam za 
określenie – o tym, co dotyczy projektu tej ustawy. 
No, przecież w Prawie i Sprawiedliwości jest wielu 
wybitnych profesorów, którzy podczas różnych debat 
na temat tych opinii mówili: to są opinie, z którymi 
my się nie zgadzamy i my możemy mieć inne opinie. 
No, brawo, brawo. Autorytet Sądu Najwyższego… 

waliśmy pod bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej złożyć 
kwiaty i wieńce. I na co wpadła władza, żeby nam 
to uniemożliwić? Oczywiście poza rewizjami i za-
trzymaniami. Proszę państwa, znalazła się metoda. 
Ustawiła wokół płotu, przy którym dochodziło do 
manifestacji… Po prostu zatrzymała tam tramwaje, 
zatrzymała i zaparkowała tramwaje, co spowodowało, 
że ograniczono miejsce manifestowania.

Takich przykładów można podawać wiele. 
W 1987 r. do Gdańska przyjechał papież Jan Paweł II, 
była to długo oczekiwana wizyta. Składał kwiaty 
pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców i tysiące 
gdańszczan chciało wziąć udział w tej uroczystości, 
żeby towarzyszyć Ojcu Świętemu. Władza wpadła 
na pomysł i zwiozła z całej północy Polski przebra-
nych, w cywilnych ubraniach, funkcjonariuszy milicji 
i Służby Bezpieczeństwa. No, znalazła metodę, żeby 
ograniczyć możliwość wyrażenia poglądów przez 
gdańszczan oczekujących z takim utęsknieniem Jana 
Pawła II.

Marszałek Borusewicz pytał, co to za dziwadło te 
manifestacje cykliczne. No, mogę się uśmiać i powie-
dzieć, Panie Marszałku, że w PRL taką manifestacją 
cykliczną był…

(Senator Bogdan Borusewicz: 1 maja.)
…pochód na 1 maja. Dzisiaj jesteście łaskawsi, bo 

pozwolicie podejść do takiej cyklicznej manifestacji 
na 100 m. Wtedy pałowaliście, jak tylko ktoś się po-
jawił na horyzoncie. Wiemy po własnych doświad-
czeniach, że to było bolesne.

Ta ustawa wraca duchem i w zakresie części roz-
wiązań do mrocznych czasów. I mam nadzieję, że 
prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda skorzysta 
z okazji, żeby, wetując tę ustawę, zademonstrować 
swoje przywiązanie do wartości konstytucyjnych. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Leszek Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Ja tylko wezmę wodę, bo będę dużo czytał.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Rzeczniku! 

Panie Ministrze! Szanowni Państwo!
Myślę, że zarówno w wystąpieniach moich po-

przedników senatorów, ale również i w przestrzeni 
publicznej padło wiele uwag dotyczących projektu 
tejże ustawy. I chciałbym przeprosić moje koleżan-
ki i kolegów, bo trochę chyba państwa zaskoczę. Ja 
osobiście uważam, że to jest bardzo dobra ustawa.

(Senator Mieczysław Golba: Brawo!)
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(senator L.Czarnobaj) ry… To właśnie w tej Izbie – w dyskusji można było 
wsłuchać się w wiele bardzo dobrych głosów opo-
zycji – ta ustawa została zliberalizowana. Mimo to 
Trybunał Konstytucyjny uznał, że wiele jej zapisów, 
a praktycznie można powiedzieć, że większa ich część 
nadaje się do kosza i nigdy nie weszła w życie. Ona 
niosła, jak państwo pamiętacie, takie przesłanie… 
odnosiła się do czterech takich kwestii: skrócenia 
do 3 dni terminu składania wniosków o rejestrację, 
zasłaniania twarzy, kolejności zgłaszania, co do któ-
rej była podejmowana decyzja – trybunał uznał, że 
kryteria są niejasne, że urzędnicy będą mieli tutaj za 
dużo do powiedzenia – i trybu odwoławczego. I ona 
trafiła do kosza. W porównaniu do tego, co państwo 
tutaj proponujecie, to było coś delikatnego i właściwie 
nieudanego, jak potwierdził trybunał. To jest dopiero 
dobra ustawa… I jak tamta była zła… Przeczytam 
państwu kilka cytatów.

Pan senator Jan Maria Jackowski: „Czy w związku 
z tym – chodzi o projekt, o wprowadzenie tej ustawy 
– nie dajemy samorządowcom, że tak powiem, kagań-
ca do blokowania demokracji? Bo jeżeli w urzędzie 
zostanie zgłoszona jakaś manifestacja, to wystarczy 
zadzwonić… rzecznik urzędu miasta czy ktoś inny 
zadzwoni do jakiejś zaprzyjaźnionej organizacji, a ta 
organizacja złoży wniosek i w ten sposób po prostu 
zablokuje się niewygodną dla władzy… To jest nie-
stety konsekwencja logiki przyjęcia tego typu zapi-
sów. Ja uważam, że jest to zapis skandaliczny i że jak 
najbardziej należy się z tego wycofać”.

Pan senator Bogdan Pęk mówił fantastyczne rze-
czy, no, słowa nie uronię: „A może jest jeszcze ina-
czej, może chodzi o to, żeby do końca zamknąć opo-
zycji usta?” – tamtą ustawą. Pan senator mówił tak: 
„Media publiczne zostały totalnie zawłaszczone. To, 
o czym mówimy w obu Izbach, dziwnym trafem jakoś 
się w demokratycznych mediach nie przewija”. Czyli 
opozycja narzeka, że media zostały zawłaszczone. 
I dalej: „No to jeszcze chcecie zabronić demonstro-
wania. Przeciwko temu występują wszelkie znane 
mi autorytety w sferze praw obywatelskich, a także 
organizacje”. No proszę, jednak ktoś tam protestował, 
pan senator brał to pod uwagę.

I pan senator Dobkowski: „Znowelizowana przez 
Sejm ustawa – Prawo o zgromadzeniach w oczywisty 
sposób daje władzom możliwości, aby wprowadzić 
zakaz zgromadzeń dla opozycji, zakaz zgromadzeń, 
które mogą być niekorzystne dla rządzących”. Pan 
Dobkowski mówił tak: „Do domów to jeszcze na razie 
nikt nie zagląda, chociaż nie wiadomo, jak to napraw-
dę wygląda, czy nie ma podsłuchów. A więc zakończy 
się wtedy okres społeczeństwa obywatelskiego – jak 
wejdzie w życie ta ustawa – społeczeństwa demo-
kratycznego, w którym prawo do demonstracji jest 
wyrazem wolności i praw człowieka, i będziemy mieli 
sytuację podobną do czasów, kiedy Polski nie było 

To gremium jest właściwie grupą ludzi, która nie 
ma kompletnie nic do zaproponowania odnośnie do 
omawianej tu ustawy.

Jeżeli, proszę państwa, dołożymy do tego opinię 
obecnego tutaj rzecznika praw obywatelskich, któ-
ry powiedział, co powiedział – myślę, że państwo 
słuchaliście ze zrozumieniem – a co dotyczy nie po-
glądów politycznych pana rzecznika, tylko projektu 
tej ustawy… I ja akurat muszę powiedzieć, Panie 
Rzeczniku, że znowu się z panem nie zgadzam, ko-
leżanki i koledzy z Prawa i Sprawiedliwości mają 
fantastyczny projekt ustawy, która uzdrowi Europę. 
Nie będzie żadnych protestów, kontrmanifestacji, po-
trzeby używania policji… Obniżymy koszty, popra-
wimy bezpieczeństwo… No, przecież to fantastyczna 
ustawa.

I teraz organizacje pozarządowe. Ja osobiście, 
chociaż mam wielkie serce do organizacji pozarzą-
dowych, to uważam, że niepotrzebnie protestują. Bo 
jak pani premier powoła do życia narodowe centrum 
zarządzania organizacjami pozarządowymi, to tych 
156 organizacji, które się tam wpisało, przy opinio-
waniu wniosków będzie mało coś negatywnego na 
karcie. Tak więc myślę, że niepotrzebnie się wpisały.

Teraz kwestia przedstawicieli OBWE czy rady 
europejskiej do spraw praw człowieka. Pan Michael 
Georg Link, przedstawiciel OBWE, mówi, że ten pro-
jekt ustawy niesie możliwość podważenia wolności 
obywatelskiej. No, i przedstawiciel OBWE, Niemiec, 
będzie nam mówił, jak my mamy organizować mani-
festacje i kontrmanifestacje, tak? Nie, no znowu ktoś 
naskarżył. To zapewne – przepraszam, że pokazuję 
ręką – ludzie Platformy Obywatelskiej naskarżyli do 
pana Michaela Georga Linka, że tu szykuje się taka 
dobra, nowatorska ustawa i tyle protestów. Tak samo 
pan Nils Muižnieks, obywatel Łotwy, podpisuje się 
pod zdaniem, że projekt wspomnianej ustawy pod-
waża wolności obywatelskie. No, to ja pytam: czy na 
Łotwie nie ma innych problemów? Czy pan musi się 
zajmować Polską? No, przecież Rosja u boku, tysiące 
problemów, a gość o Polsce będzie opowiadał.

W związku z tym, Koledzy i Koleżanki, macie 
100% racji.

I teraz, na koniec, chciałbym zacytować państwa 
poglądy. Pan rzecznik, jako osoba, której zapewne 
nie wypada w całości zacytować tego wszystkie-
go, co państwo mówiliście, a szczególnie koledzy, 
których większości tu nie ma teraz na sali, a którzy 
mówili podczas dyskusji nad ustawą pana prezyden-
ta Komorowskiego z 2012 r.… Chcę tylko powie-
dzieć, że ta ustawa pana prezydenta Komorowskiego, 
o czym tutaj również wspomniał pan rzecznik, była 
mocno dyskutowana i została bardzo mocno zmie-
niona, liberalizowana w stosunku do projektu, któ-
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(senator L.Czarnobaj) którzy mieli odwagę zaapelować w obronie wol-
ności demokratycznych, a mają najlepszy tytuł do 
tego, ponieważ można powiedzieć, że własną krwią, 
przykładem i własnymi cierpieniami przyczynili się 
do odzyskania przez Polskę niepodległości. Władza 
ludowa, jak czegoś zakazywała, a ludzie ten zakaz 
naruszali w imię walki o wolność, to musiała użyć 
milicji, ZOMO, jakichś tam innych instrumentów do 
pacyfikacji. Dzisiaj próbuje się to robić w rękawicz-
kach, przez formułki prawne, powiązanie z odpo-
wiedzialnością finansową, procedury, oddanie spraw 
uznaniowości urzędników”.

Ponieważ obserwowałam wczorajsze posiedzenie 
2 połączonych komisji, na którym debatowano na 
temat tej ustawy, chciałabym właśnie odnieść się, 
kontynuując wystąpienie pana senatora Czarnobaja… 
Chciałabym państwu zadedykować, ale nie tylko za-
dedykować, tekst z roku 1985. Brałam udział w tzw. 
cyklicznych manifestacjach, które odbywały się na 
terenie przykościelnym i były nawet legalne według 
tamtego ustawodawstwa. Proszę państwa, przeczytam 
państwu, będziecie… Oby nie. To jest ku przestrodze. 
Chciałabym przeczytać… 

To jest plan działań operacyjno-prewencyjnych do-
tyczących zabezpieczenia przebiegu rozprawy przed 
kolegium do spraw wykroczeń przeciwko Grażynie 
Annie Sztark w dniu 28 sierpnia 1985 r. o godzinie 
13.00.

„W dniu 28 sierpnia 1985 r. o godzinie 13.00 
przed kolegium do spraw wykroczeń przy naczel-
niku miasta w Białogardzie odbędzie się rozprawa 
przeciwko Grażynie Annie Sztark. Obywatelka 
Sztark w dniu 7 sierpnia kierowała nielegalnym 
zgromadzeniem na placu przykościelnym pod we-
zwaniem Najświętszej Marii Panny w Białogardzie. 
Zgromadzenie to miało charakter polityczny. Czyn 
wyżej wymieniony wyczerpuje znamiona wy-
kroczenia z art. 52 §1 pkt 1 kodeksu wykroczeń. 
Zgromadzenie zostało udokumentowane fotogra-
ficznie i dźwiękowo oraz przesłuchani zostali świad-
kowie. Pełna dokumentacja skierowana została do 
przewodniczącego kolegium przy naczelniku miasta 
w Białogardzie. Zastępca szefa rejonowego urzędu 
spraw wewnętrznych do spraw służby bezpieczeń-
stwa, major Nowakowski, przygotował odpowiedni 
skład kolegium. Oskarżycielem publicznym będzie 
funkcjonariusz wydziału prewencji wojewódzkiego 
urzędu spraw wewnętrznych w Koszalinie, chorąży 
Domański. Obywatelka Sztark po zapoznaniu się 
z dokumentacją złożoną do kolegium powołała na 
swojego pełnomocnika obywatelkę Skowrońską, 
mieszkankę Słupska znaną z prezentowanych 
uprzednio wrogich działań i wystąpień. Grażyna 
Anna Sztark przyjęła osobiście wezwanie na roz-
prawę. Przewidujemy, że obwiniona może zachowy-
wać się w następujący sposób: dążąc do rozgłosu, 

na mapie świata, albo do tej z okresu PRL, kiedy nie 
była suwerenna”.

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie Senatorze, 
10 minut…)

I ostatnie zdanie, Pani Marszałek. Żeby już później 
nie wykorzystywać 5 minut, przeczytam jeszcze to, 
co powiedział pan senator Słoń i jedno zdanie pana 
senatora Pęka. Pani Marszałek, już kończę. 

Pan senator Słoń: „Uważam, że higiena życia pu-
blicznego wymaga, żeby ci, którzy nie mają dostępu 
do mediów – ja dodam: narodowych – do środków 
budżetowych, do kierowania służbami odpowiedzial-
nymi za porządek, mieli możliwość skutecznego 
i nieskrępowanego wyrażania swoich opinii, nawet 
jeżeli nie będą one na rękę czy po myśli rządzących 
– a może przede wszystkim wtedy powinna być moż-
liwość wyrażenia opinii”.

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, czas 
się skończył.)

I na koniec, Pani Marszałek, przysięgam, ostatnie 
zdanie.

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, 
Panie Senatorze, czas się skończył. Jest już 2 minuty 
po czasie.)

Ale potem już nie będę wykorzystywał tych 5 mi-
nut, Pani Marszałek.

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
Pani Marszałek, naprawdę, przysięgam… Pan se-

nator Pęk powiedział tak: „Pierwsza sprawa to fakt, że 
wolność nie jest dana społeczeństwom, narodom raz 
na zawsze. Wolność trzeba pielęgnować i o wolność 
trzeba twardo walczyć. Ja nie upijam się wolnością 
– mówię to do mojego przyjaciela, uczonego kolegi 
Hodorowicza – ale nawet jeśli ktoś upija się wolno-
ścią, to nigdy nie poczyni on tyle szkód, ile poczyni 
ten, kto upija się władzą, niekontrolowaną władzą”. 
I na tym chciałbym zakończyć.(Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pani senator Grażyna Sztark. Bardzo proszę.

Senator Grażyna Sztark:
Pani Marszałek! Panie Senator i Panowie 

Senatorowie!
Ja w duchu – że tak powiem – poprzedniego wy-

stąpienia… Chciałabym rozpocząć od stwierdzenia, 
że niestety historia lubi się powtarzać. W związku 
z tym przytoczę na początek cytat z wystąpienia 
senatora Jana Marii Jackowskiego z ubiegłorocznej 
debaty o zgromadzeniach, w którym powiedział: 
„Chciałbym w tym momencie podziękować tym, 
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(senator G. Sztark) działań będzie major Leszek Nowakowski, zastępca 
szefa Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych do 
spraw Służby Bezpieczeństwa w Białogardzie”.

Po czym okazało się, że moi koledzy, którzy rów-
nież brali udział w tym nielegalnym zgromadzeniu 
cyklicznym, zostali uniewinnieni przez kolegium do 
spraw wykroczeń. I tutaj, proszę państwa, wkroczył 
wojewoda. No, podpowiadam, co może wojewoda.

Otóż: komisja po rozpatrzeniu sprawy na wnio-
sek Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych 
w Koszalinie postanowiła uchylić prawomocne orze-
czenie kolegium do spraw wykroczeń przy wojewo-
dzie koszalińskim z dnia 2 października 1985 r. jako 
oczywiście niesłuszne. Kolegium drugiej instancji, 
wydając orzeczenie o uniewinnieniu, przyjęło, że 
czyn nie jest karalny, ponieważ obwiniony uczest-
niczył w zgromadzeniu o charakterze obrzędu reli-
gijnego. Z dowodów znajdujących się w aktach spra-
wy wynika, że zgromadzenie, jakie miało miejsce 
w dniu 31 sierpnia 1985 r. w godzinach 19.15–19.40 
w Białogardzie, nie miało charakteru nabożeństwa 
lub obrzędu religijnego, a zatem wymagało zezwo-
lenia organu administracji państwowej, stosownie do 
postanowienia art. 8 ustawy z dnia 29 marca 1962 r. 
o zgromadzeniach. Skoro organizatorzy nie posia-
dali wymaganego zezwolenia właściwego organu 
administracji państwowej, nie ulega wątpliwości, 
że było to zgromadzenie nielegalne. Stosownie do 
postanowień art. 52 §1 kodeksu wykroczeń udział 
w zgromadzeniu nielegalnym stanowi wykroczenie 
podlegające orzecznictwu kolegium do spraw wy-
kroczeń. W świetle powyższego komisja postanowiła 
jak w sentencji.

Proszę państwa, apeluję, proszę jeszcze raz. Ja się 
nie obawiam was, ale tych, którzy przyjdą po was. 
Proszę państwa, historia powinna nas uczyć, że nie 
wolno w żadnym wypadku wracać do spraw, które 
już przeżyliśmy i z których powinniśmy wyciągnąć 
głęboką naukę. I dlatego spytałam pana ministra, 
czy są przewidziane jakieś kary dla osób, które będą 
kierowały nielegalnym zgromadzeniem. Minister po-
wiedział, że będą. Proszę państwa, proszę o tym pa-
miętać. Ja mogę państwu oddać ten dokument. Proszę 
państwa, proszę, apeluję: nie róbcie tego. Nie róbcie 
tego, bo następnymi, których dosięgnie ta ustawa, 
będziecie również wy.

W tym momencie, Pani Marszałek, chciałabym 
złożyć poprawki w imieniu swoim i w imieniu pana 
Piotra Florka, w tym m.in. wniosek o odrzucenie 
w całości tej ustawy jako zdecydowanie złej i groź-
nej. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę, pan senator Jan Rulewski.

zgłosi się na rozprawę wspólnie ze swoimi koleżan-
kami i kolegami, byłymi działaczami i członkami 
«Solidarności», nie zgłosi się na rozprawę z uwa-
gi na przebywanie na urlopie, jak również może 
w ostatniej chwili przedstawić zwolnienie lekarskie. 
W związku z tym planujemy następujące działania: 
uzgodniono z przewodniczącym składu orzekają-
cego, że nie wyrazi zgody na udział w rozprawie 
kolegów i koleżanek obywatelki Sztark, byłych 
członków i działaczy «Solidarności», za wyjątkiem 
pełnomocnika – wykonał major Nowakowski; dwóch 
funkcjonariuszy SB oraz technik kryminalistyki tu-
tejszego urzędu spraw wewnętrznych znajdować się 
będzie w samochodzie prywatnym zaparkowanym 
przed wejściem do budynku, gdzie znajduje się sala 
rozpraw, w celu wykonania zdjęć fotograficznych 
osób udających się na rozprawę, głównie byłych 
członków i zwolenników byłej «Solidarności» – wy-
konają… i tu wymienia się nazwiska; na korytarzu 
przyległym do sali rozpraw będzie znajdować się 
dwóch funkcjonariuszy umundurowanych MO ce-
lem zapewnienia ładu i porządku w czasie trwania 
rozprawy; w przypadku zakłócenia spokoju osoby te 
zostaną wylegitymowane i ewentualnie zatrzymane 
w celu przygotowania i skierowania wniosków do 
kolegium do spraw wykroczeń – wykonają wyzna-
czeni funkcjonariusze MO z drużyny służbowej; na 
parkingu przed urzędem miejskim znajdować się 
będzie oznakowany radiowóz MO z dwoma funk-
cjonariuszami MO – wykonają… i tutaj są nazwi-
ska; wystąpienia obywatelki Sztark i obywatelki 
Skowrońskiej zostaną udokumentowane technicznie, 
do tego celu wykorzystane zostanie pomieszczenie 
ORMO przyległe do sali rozpraw – wykona porucz-
nik Kubiak. Z uwagi na to, że rozprawa odbywać 
się będzie w trybie zwykłym, orzeczenie kolegium 
podlega uprawomocnieniu. W tej sytuacji obwinio-
na może kontynuować swoją działalność na placu 
przykościelnym w dniu 31 sierpnia. Zabezpieczenie 
tego planowanego zgromadzenia objęte zostanie 
odrębnym planem działania. Ukaranie przez kole-
gium obywatelki Sztark karą aresztu bezwzględne-
go może być wykorzystane przez byłych działaczy 
«Solidarności» oraz miejscowy kler do wystąpień, 
dlatego w dniu 28 sierpnia o godzinie 18.30 zostanie 
zabezpieczona msza w kościele Najświętszej Marii 
Panny w Białogardzie oraz msze w dniu 31 sierpnia 
i 1 września. W razie niezgłoszenia się obywatelki 
Sztark i nieprzedstawienia przez nią zaświadcze-
nia lekarskiego rozprawa odbędzie się zaocznie. 
Przedstawienie zaświadczenia lekarskiego spowo-
duje pilne uzgodnienie z przewodniczącym kolegium 
i przewodniczącym składu orzekającego następne-
go terminu rozprawy. Odpowiedzialnym za całość 
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dotyczy praw i wolności obywateli. I konsekwentnie 
– takie jest słownictwo – każdemu się pozwala.

Nie ma racji pan senator Czerwiński, gdy powiada, 
że prawa dotyczące swobody zgromadzeń zawarte 
w art. 57 mogą być ograniczane, ale… Nie ma pan 
racji, gdy mówi, że mogą być rozszerzane. Otóż ta 
ustawa rozszerza prawa przypisane obywatelom do 
organizowania zgromadzeń… nadaje je władzy. No 
to jest, przepraszam, przynajmniej pomieszanie roz-
działów. Spójrzmy na art. 157 konstytucji, który mówi 
o tym, co przystoi Radzie Ministrów, czyli ważnemu 
organowi administracji publicznej, który ma do dys-
pozycji m.in. wojewodów. Otóż konstytucja, Panie 
Senatorze, nie przyznaje Radzie Ministrów czy też 
jego organom, ministrom i prezesowi, prawa do urzą-
dzania zgromadzeń. A zatem pańskie stwierdzenie… 
W gruncie rzeczy mówi pan, że w niektórych sprawach 
ustawa może coś ograniczać, a jednocześnie godzi się 
pan na to, żeby to prawo do zgromadzeń przypisać 
Radzie Ministrów, w tym jej prezesowi, na zasadach 
takich samych, jakie są wobec obywateli. No, bardzo 
przepraszam, ale byłoby nielogiczne, a przynajmniej 
nie mieściłoby się w porządku naturalnym, gdyby 
władza robiła zgromadzenia, władze administracyj-
ne robiły zgromadzenia. Ja nie odmawiam władzy 
możliwości spotykania się z obywatelami. Uważam 
nawet, że powinna się z nimi spotykać. I tak np. robi 
to w sposób ustawiczny, konsekwentny w sprawie 
reformowania systemu oświaty. Towarzyszą temu 
zresztą zgromadzenia obywateli o przeciwnym zda-
niu lub być może, co rzadko zauważam, będących za. 
A zatem ta ustawa nosi w sobie grzech pierworod-
ny – zabiera… okrada obywateli z ich przywilejów, 
przynajmniej jednego z dwóch, dzięki którym oni 
mogą w sposób gromadny uczestniczyć w debacie. 
Nie chodzi tu tylko o sprzeciw wobec władzy, ale 
także o jej poparcie. Chodzi w ogóle o uczestniczenie 
w debacie w sprawach publicznych. I niekoniecznie 
będą to, tak jak tu państwo zakładacie z góry, dwie 
przeciwstawne grupy ludzi, którzy będą wzajemnie 
sobie przeszkadzali czy nawet strzelali do siebie. Te 
dwie grupy ludzi mogą się ze sobą po prostu spoty-
kać, jak mówi definicja zgromadzenia. Tylko jednym 
z przypadków jest, że te dwie demonstracje, o których 
mówił pan rzecznik, czy te dwa zgromadzenia mogą 
prezentować zupełnie inne tezy. Równie dobrze mogą 
rozmawiać o tym samym problemie różnymi głosy. 
I to jest istota zgromadzenia – obywatele mogą okazać 
społeczeństwu, być może nawet narodowi i światu, 
swoją wolę w sprawach publicznych. Założenie, że 
obywatele gromadzą się po to, żeby się kijami nawalać 
czy, nie daj Boże, inne rzeczy robić, jest fałszywym 
założeniem. Tym bardziej fałszywe jest założenie, że 
władzy trzeba dać dodatkowe prawo do tego, żeby 
mogła ingerować w sposób organizacji tych zgroma-
dzeń, dać jej przywilej ich blokowania czy też, jak to 

Senator Jan Rulewski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Grudzień nie jest dobrym okresem na demonstra-

cje i zgromadzenia, a tym bardziej na prace nad tą 
ustawą, zwłaszcza że robiona jest ona w takim tempie 
i posiada zapisy o charakterze okazjonalnym. Co do 
tego zarówno lewa, i jak prawa strona nie ma chyba 
wątpliwości.

Grudzień nie jest dobrym czasem także dlatego, 
że najnowsza historia Polski obfituje w tragiczne 
wydarzenia związane z grudniowymi zgromadze-
niami, demonstracjami. Mówię chociażby o tym, 
co miało miejsce w 1970 r., kiedy to stoczniowcy 
chcieli wyrazić swój niepokój dotyczący podwyżek 
płac i wobec braku prawa do strajku czy innych 
form protestu lub nawet wobec ignorancji wyszli 
poza stocznię. Wiemy, w ilu miastach i jak zakoń-
czyły się te próby demonstracji. Jeszcze bardziej 
tragicznie było w roku 1980 – dotknęło to nie tylko 
stoczniowców, ale całej Polski. O dziwo, elementy 
procedowanej teraz ustawy… To wszystko wystą-
piło w tamtym grudniowym czasie, podczas próby 
zorganizowania przez Romaszewskich, popartych 
przez Komisję Krajową – miało to jednak charakter 
obywatelski, nie tylko związkowy – demonstracji 
na placu Defilad. Ta próba została oczywiście za-
blokowana. Podjęta przez tramwajarzy próba zade-
monstrowania poparcia dla tej demonstracji została 
zablokowana i chodziło właśnie o metry, o których 
tutaj mówimy. Tramwajarze mogli jechać, mogli pro-
testować, ale, broń Boże, nie przed władzą. Władza 
już wtedy wiedziała, tak jak teraz, że demonstrować 
można, gromadzić się można, ale nie przed władzą, 
bo tam, gdzie jest miejsce dla władzy… bo władza 
ma pierwszeństwo. Ta władza – inne władze także 
– chętnie, powiedziałbym, przyjmuje niektóre zgro-
madzenia, np. 1 maja lub z okazji święta odrodzenia, 
i inne wyrazy poparcia. Wtedy można demonstro-
wać przed władzą, czyli przed budynkami władzy.

Uważam, że nasza dyskusja… Prosiłbym o wysłu-
chanie mojego argumentu. Być może istnieje potrzeba 
pogłębienia tej dyskusji. Otóż, w ustawie wprowadza 
się, że tak powiem, równoważnię między obywa-
telami a władzą publiczną. Prawdę powiedziawszy, 
określenie „władza publiczna” jest złe. To my jeste-
śmy władzą publiczną. Nie będziemy jednak robić 
demonstracji, a tym bardziej polecać wojewodzie, 
żeby o coś wystąpił lub nie. Tak że w tym zakresie 
jest tu absolutna bzdura, przynajmniej ja tak uważam. 
Chodziło prawdopodobnie o władze administracyjne 
kraju. Jeśli czyta się konstytucję, jeśli rozumie się 
rzecznika i sąd, to tak jak organizacje pozarządowe, 
które były… Wygląda na to, że mówimy tutaj o pra-
wach… Rozdział konstytucji nazywa się… To jest 
podrozdział „Wolności i prawa polityczne”, a rozdział 
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(senator J. Rulewski) Senator Mieczysław Augustyn:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panowie 
Ministrowie! Państwo Senatorowie! Panie Marszałku!

Tyle było mowy o konkretnych przepisach, a ta 
ustawa jest konkretnym aktem politycznym. Dlatego 
na tym aspekcie chcę położyć akcent.

Próbowaliśmy ustalić, jakiego ta ustawa ma autora. 
My czujemy, kto ją napisał. Ona ma autora w postaci 
lęku, strachu. Państwo – czujemy to – chcecie ogra-
niczyć prawo do zgromadzeń, dlatego że boicie się 
demonstrujących, tych demonstrujących w obronie 
Trybunału Konstytucyjnego, w obronie niezależno-
ści prokuratury, w obronie niezależności mediów, 
w obronie dobrej edukacji, tych, którzy żądają wyko-
nania tego, co się obiecało, chcą pomocy dla franko-
wiczów, tych, którzy za chwilę wyjdą na ulice, żeby 
protestować przeciwko demolowaniu służby zdrowia. 
Tego się boicie, o to chodzi.

A przecież mieliście być po stronie ludzi, mieli-
ście być razem z wykluczonymi. Dzisiaj dzielicie, 
wykluczacie i chcecie zabraniać, chcecie utrudniać.

Otóż, proszę państwa, ta ustawa jest o tyle cie-
kawa… Układa się to w taki ciąg logiczny, my tu 
w Senacie zaczynamy to sobie powoli składać. 
W kilku wystąpieniach wymieniono szereg ustaw, 
które wyrastają z tego samego, z kultury nieufno-
ści. Z kultury nieufności wyrasta lęk, który napisał 
tę ustawę, z lęku przed światem wyrasta populizm, 
a z lęku przed ludźmi, przed ich wolnością, przed 
ich zamierzeniami wyrasta autorytaryzm. I to jest 
ta ścieżka, to jest ten kurs, niebezpieczny kurs, któ-
ry państwo obraliście. Jesteście tak konsekwentni 
dlatego, że to wyrasta na pewnej glebie, na pewnej 
kulturze myślenia.

Otóż, proszę państwa, wiele razy padało tu inne 
słowo, z przeciwnego brzegu, słowo „zaufanie”, za-
ufanie do tych, którzy chcą demonstrować, że idą 
w dobrej wierze, nawet jeżeli się nam sprzeciwiają, 
zaufanie, że idą z pokojowym zamiarem i chodzi im 
o Polskę, a nie że są drugim sortem, niepatriotami, 
i Bóg wie kim jeszcze, podpalaczami Polski i… No, 
jeszcze wiele rzeczy usłyszymy. Otóż, proszę pań-
stwa, my reprezentujemy – powinniśmy tutaj repre-
zentować – tego samego ducha, który niejako leży 
u podstaw demokracji, który leży u podstaw konsty-
tucji, której ta ustawa, co oczywiste, musi się sprze-
ciwiać. Reprezentujemy kulturę zaufania – zaufania, 
mimo wszystkich różnic, do kolegów z przeciwnej 
strony sceny politycznej, zaufania do innych ludzi, 
zaufania do tych, którzy się z nami nie zgadzają.

Chciałbym powiedzieć, i to nie po raz pierwszy 
z tej mównicy, że najgorsze, co może się w Polsce 
przydarzyć, to zniszczenie zaufania. Dlatego uwa-
żam, że ta ustawa wiele mówi o autorach, wiele mówi 
o sytuacji bieżącej i przyszłej w naszej ojczyźnie. 

Sąd Najwyższy nazwał, monopolu w tym zakresie. Ta 
ustawa przyznaje władzy monopol w zakresie orga-
nizowania zgromadzeń publicznych – władza może 
dowolnie i w czasie następczym, czyli po tym, jak 
obywatele już wybiorą sobie miejsce na tę debatę, 
zabronić im jej zorganizowania w związku z faktem 
zwołania własnego zgromadzenia. I m.in. na tym po-
lega ten monopol. Ja nie chcę… Wiem, że czas mam 
ograniczony. Nie chcę przez to dowodzić, że władza, 
w tym władza PiS i innych, buduje swoją filozofię 
na zasadzie sprzeciwu, zapobiegania ewentualnym 
zgromadzeniom czy demonstracjom.

Moi koledzy, ja też, złożyli… Ta ustawa nie speł-
nia założeń aksjologicznych zawartych w konstytucji 
i z tej racji nie nadaje się do przyjęcia, a wszelkie 
poprawki będą tylko fastrygowaniem jakiejś osnowy, 
z której jeszcze wyjdzie jakaś nieokreślona dla nas 
masa. I w tym sensie czysty i słuszny jest wniosek 
o odrzucenie ustawy w całości, i być może podjęcie 
prac nad inną, chociaż praktyka wskazuje, że to jest 
niepotrzebne.

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie 
Senatorze.)

Pani Marszałek, ostatnie zdanie.
Ale – jak wiadomo – jestem człowiekiem poro-

zumienia. Skoro jest tak, że odrzucono z góry, bez 
jakiejkolwiek dyskusji wniosek o prowadzenie dys-
kusji na posiedzeniu komisji, skoro tu też nie widzę 
elementów dyskusji, z wyjątkiem jakiejś zapowiedzi 
niejasnych dla mnie poprawek, i skoro moi koledzy 
już złożyli inne poprawki, propozycje poprawiają-
ce ustawę, ja idę dalej. Moje poprawki zmierzają do 
tego, żeby usunąć z niej po prostu absurdy niegod-
ne Senatu. Co to jest zgromadzenie, które nie jest 
zgromadzeniem? A tak tu jest. Co to jest? Mówi się 
o cyklicznym zgromadzeniu, a później aż w 2 arty-
kułach mówi się…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, 
czas.)

…że nie musi się odbyć raz, nie musi się odbyć 
drugi raz i nie musi się odbyć trzeci raz, jeśli coś tam 
innego się stanie. Ale…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, mu-
simy już kończyć.)

Przepraszam bardzo, apeluję, zwłaszcza do kole-
gów: jeśli już macie siłę przekonywania, przynajmniej 
matematycznego, to na pewno nikt was nie zwolni 
z obowiązku logicznego myślenia. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Mieczysław Augustyn.
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(senator M. Augustyn) Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
I pan senator Grzegorz Napieralski.

Senator Grzegorz Napieralski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Z dużą uwagą wysłuchałem pana senatora. 

Faktycznie Senat jest taką Izbą, która może w spo-
koju i w drodze merytorycznej dyskusji wprowadzać 
pewne zmiany, które poprawiają jakość ustanawia-
nego prawa, ale też pokazują całkowicie inną drogę. 
Ponieważ pojawiają się różne ustawy i bardzo często 
o różnych ustawach dyskutujemy w dużych emocjach, 
chciałbym zaapelować o rozwagę. Bardzo łatwo jest 
zmieniać prawo i bardzo łatwo jest wyznaczać nowe 
standardy albo przesuwać granice, ale proszę pamię-
tać o tym, że od czasu zmiany ustroju politycznego 
i gospodarczego w naszym kraju władze się zmieniają 
– raz częściej, raz rzadziej, ale się zmieniają – i kiedy 
przekroczymy kolejną granicę, ktoś, kto przyjdzie po 
nas i będzie tworzył rząd, może tę granicę przesunąć 
jeszcze dalej. Jeżeli będziemy wprowadzali brutalne 
przepisy albo przepisy, które są odpowiednie na dziś, 
które odpowiadają zapotrzebowaniu politycznemu na 
dziś, to… Proszę pamiętać, że po nas może przyjść 
ktoś, kto będzie te przepisy zmieniał jeszcze bardziej 
drastycznie, bo potrzeba, że tak powiem, na jutro 
będzie całkiem inna, a być może i bardziej brutalna. 
Zmieniając ustawę, pokazując, że macie większość, 
mówiąc: możemy zmienić prawo i zrobić wszystko… 
Potem ci, którzy mają większość, wpadają w pewną 
pułapkę: to, co uchwalą, tak naprawdę staje się sidłami 
na nich – takimi sidłami, w które wpadną za kilka lat.

To dobrze, Panie Senatorze, że wprowadza pan 
dzisiaj takie poprawki, dlatego że to, co dzieje się 
w demokracji… Chodzi o to, że możemy być innego 
zdania, że możemy protestować, że możemy czegoś 
nie chcieć i z czymś się nie zgadzać, ale każdy element 
zmierzający do ograniczenia wolności, każda próba 
ograniczania naszej wolności słowa, myślenia, sprze-
ciwiania się prowadzi do bardzo niebezpiecznych 
praktyk i zachowań. W polityce jest tak, że jak się za 
bardzo rozbuja łódkę, to potem bardzo ciężko jest ją 
uspokoić na tej, nazwijmy to, rozbujanej wodzie po-
litycznej. I chciałbym dzisiaj prosić wszystkich na tej 
sali o to, abyśmy pracując nad tą ustawą i zgłaszając 
poprawki, mieli na uwadze te bardzo podstawowe 
prawa obywatelskie, o które walczyliśmy.

Muszę wam powiedzieć, Koleżanki i Koledzy 
z Prawa i Sprawiedliwości, że mimo młodego wie-
ku jestem już od wielu lat w parlamencie, a dopiero 
teraz spotykam się z takim traktowaniem opozycji, 
do jakiego nie byłem przyzwyczajony i z jakim się 
wcześniej nie spotykałem. Uważam to za niebezpiecz-

Brońmy prawa do swobodnego wyrażania opinii, 
miejmy zaufanie do tych, którzy głoszą przeciwne 
naszym poglądy, miejmy zaufanie, że działają w zgo-
dzie z demokracją i dla dobra wspólnego. Ta ustawa 
niestety jest z przeciwnego zupełnie bieguna i powin-
niśmy się jej sprzeciwiać.

Popieram poprawki, które zostały tu złożone. 
I prostuję, jakoby były jakieś autopoprawki. Jeżeli 
wynikiem tej debaty będzie to, że nie będzie uprzy-
wilejowanych w dostępie czy w realizacji prawa do 
zamówień publicznych…

(Głos z sali: Do zgromadzeń.)
…to my, którzy reprezentujemy kulturę zaufania, 

będziemy się czuć…
(Głos z sali: Do zgromadzeń!)
Do zgromadzeń. …Będziemy się czuć wygra-

nymi. I proszę mi wierzyć, że w tej grze Prawo 
i Sprawiedliwość nie będzie na przegranej – będzie 
także zwycięzcą. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Bardzo proszę, pan senator Marek Martynowski.

Senator Marek Martynowski:

Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Jak państwo wiecie, Senat jest izbą refleksji i zadu-

my. Dlatego ja po wczorajszym posiedzeniu komisji, 
po nocnych przemyśleniach i po porannym olśnieniu 
złożyłem dzisiaj do południa 2 poprawki, o których 
zresztą wspomniał tutaj pan senator Augustyn. To są 
dwie krótkie poprawki i ja chciałbym je tutaj pokrótce 
omówić.

Pierwsza: w art. 1 skreśla się pkt 1. Czyli to po-
prawka przywracająca stan aktualnie obowiązujący. 
Nie będzie więc pierwszeństwa zgromadzeń orga-
nizowanych przez organy władzy publicznej oraz 
zgromadzeń odbywanych w ramach działalności ko-
ściołów i związków wyznaniowych. To jest pierwsza 
sprawa.

I druga poprawka: w art. 3 wyrazy „z dniem ogło-
szenia” zastępuje się wyrazami „po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia”. Myślę, że ta poprawka nie wymaga 
uzasadnienia.

Mam nadzieję, Szanowni Państwo, że… Pan se-
nator Florek, wcześniej wypowiadający się jako spra-
wozdawca mniejszości, zadał pytanie, po co jest ten 
Senat. No to ja właśnie, żeby złagodzić tę ustawę, 
zgłaszam tu te 2 poprawki. I mam nadzieję, że wszy-
scy senatorowie, łącznie z opozycją, zagłosują za tymi 
poprawkami. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
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(senator G. Napieralski) i zabezpiecza wolności obywatelskie. Bo czyż nie jest, 
proszę państwa, ograniczeniem wolności to, że ktoś ze 
strachu nie idzie na manifestację, choć chciałby na nią 
pójść? Mówię np. o manifestacjach patriotycznych. 
Pewnie chciałby pójść na manifestację 11 listopada, 
być może z dziećmi, żeby uczyć je patriotyzmu. Ale 
czy pójdzie z nimi, jeżeli może oczekiwać, że tam 
będzie zadyma, walka, bój, rzucanie kamieniami? Nie 
pójdzie, dlatego że będzie chciał je chronić. A zatem 
pana prawo jest czy będzie ograniczane, dlatego że 
nie tylko władza ogranicza, ogranicza również rze-
czywistość i współobywatele”. To jest cytat z debaty 
z 2012 r., z wypowiedzi senatora Abgarowicza.

Są także inne cytaty, które pokazują pewne cu-
downe odwrócenie ról. Ja mam – o, nie ma pana 
Czarnobaja – pewną wątpliwość, czy to nie jest tak, 
że ta ustawa w 2012 r., wskutek pewnego przerzucenia 
nadmiernej odpowiedzialności na przewodniczącego 
zgromadzenia, była bardziej niebezpieczna w kontek-
ście pewnej praktyki demokratycznej niż to, o czym 
dziś dyskutujemy. Ale rozumiem, że to jest kwestia 
oceny.

Pamiętam też wypowiedź pana Cimoszewicza, 
który odwoływał się wtedy do dekretów Władimira 
Putina. Pamiętam niezbyt fortunną wypowiedź pana 
prezydenta Komorowskiego, który uzasadniał w tym 
czasie: „Uzbroimy policjantów w przekonanie, że pań-
stwo polskie zadbało wcześniej o to, aby zgroma-
dzenia nie były organizowane tak, że to jest problem 
odpowiedzialności policjanta i ryzyko policjanta”. 
To było podkreślane jako pewne niebezpieczeństwo. 
Dla uczciwości chcę powiedzieć, że mam tu także 
cytaty z wypowiedzi senatorów PiS, ale były one już 
jak gdyby cytowane, więc może tylko zacytuję taki 
fragment: „Moim zdaniem kwestia wolności zgro-
madzeń jest ważna i powinna mieć pierwszeństwo 
przed, powiedziałbym, pewnymi ułatwieniami, które 
władze administracyjne, porządkowe”… Itd. Dodam, 
że ten senator w tej chwili jest wojewodą, więc może 
to – jeżeli wytrwał w swoich poglądach – powinno 
trochę uspokajać.

Wydaje mi się, że kluczem jest tu to, że braku-
je zaufania z obu stron. To jest klucz. Był w 2012 r. 
strach w PiS, który wynikał z tego, że była monopoli-
zacja trzech głównych telewizji, to był też czas, kiedy 
Rzeczpospolita, można powiedzieć, że utraciła nieza-
leżność. A teraz, proszę powiedzieć mi… No, mamy 
konsekwencje w postaci likwidowania de facto pew-
nego dodatku – który oczywiście miał zabarwienie 
prawicowe, ale na pewnym poziomie, powiedziałbym, 
filozoficznym – tj. „Plus Minus” w „Rzeczpospolitej”. 
Jest obecnie strach w KOD – pan Kijowski mówi 
o tym, że boi się aresztowania. Jest instrukcja „Gazety 
Wyborczej”, żeby nosić przy sobie szczoteczkę do zę-
bów itd. Jest… Jest też wezwanie do obywatelskiego 
nieposłuszeństwa – jest posłanka Nowoczesnej, która 

ne i złe. Możemy się kłócić i spierać, możemy nawet 
być wobec siebie bardzo ostrzy – żeby nie powiedzieć: 
agresywni – możemy bardzo mocno podkreślać swo-
je racje, możemy się ze sobą nie zgadzać, ale moim 
zdaniem zawsze trzeba dochować fundamentalnej 
zasady, która… Ta fundamentalna zasada jest taka, 
że warto wysłuchać kogoś, kto ma inne zdanie, warto 
też uszanować zdanie mniejszości. Chodzi tu o takie 
poczucie, że możemy wpływać na to, co się w pol-
skim parlamencie dzieje.

Mam przeczucie – mówię do pana senatora 
Martynowskiego, szczególnie do niego, bo jesteśmy 
mniej więcej w tym samym wieku – że przez ostatni 
rok równowaga, która miała… Sytuacja, jaka była do 
tej pory, odrobinę się zmieniła, a nawet, można po-
wiedzieć, zmieniła się znacząco. I bardzo proszę, żeby 
jednak uszanować opozycję, bo jak kiedyś opozycja 
będzie rządzić, to może robić tak samo. Jeżeli będzie-
my wobec siebie fair, jeżeli będziemy traktowali się 
z szacunkiem, jeżeli wyrażając swoje opinie, swoje 
poglądy i swoje oceny, będziemy chcieli współpra-
cować i słuchać siebie nawzajem, a nie ograniczać, 
to naprawdę zbudujemy silną Polskę, Polskę, która 
naprawdę się rozwija. O to dzisiaj apeluję i o to proszę. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Jarosław Obremski, bardzo proszę.

Senator Jarosław Obremski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chyba jest tak, że ze względu na różne funkcje 

społeczne różne są … Inne jest spojrzenie rządu, mi-
nistra spraw wewnętrznych, Policji, inne rzecznika 
praw obywatelskich i chyba inne powinno być także 
spojrzenie Senatu. Inna jest wrażliwość partii współ-
rządzącej i partii opozycyjnej. Policja, MSW opty-
malizuje bezpieczeństwo, nie optymalizuje wolności, 
śmiem nawet twierdzić, że gdyby dać Policji pełne 
prawo tworzenia ustawodawstwa, to nie odbyłyby 
się żadne zgromadzenia, nie odbywałyby się żadne 
mecze piłkarskie. Rzecznik praw obywatelskich ma 
obowiązek optymalizować bardziej wolność niż bez-
pieczeństwo, choć mamy świadomość, że bezpieczeń-
stwo też jest istotnym elementem wolności. „Jednak 
nie zgadzam się z tym, że tę ustawę należy odrzucić. 
Zgadzam się raczej z panem senatorem, iż należałoby 
ją przyjąć bez poprawek, po to, żeby zaczęła obo-
wiązywać. I uważam, że nie jest taka straszna, jak 
odmalowano to w debacie. Uważam, że jest wręcz 
przeciwnie – że ona w praktyce de facto zwiększa 
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(senator J. Obremski) wione. Więc mam pewną obawę o to, jak powinniśmy 
chronić prawa ludzi wierzących.

Pamiętam takie wydarzenie, że młody człowiek 
został skazany za manifestowanie w czasie wykładu 
prof. Baumana. Mamy w tej chwili takie zjawiska 
jak, śmiem twierdzić, ustawka telewizyjna w postaci 
protestu w czasie mszy świętej jednej z aktywistek 
ruchów feministycznych. I powinniśmy trochę roz-
strzygnąć, a być może tu jest element tego, że albo 
są pewne strefy sacrum, gdzie nie następuje protest, 
gdzie protest jest przez nas uregulowany jako niedo-
puszczalny – niech to będzie kościół, niech to będzie 
teatr, niech to będą uczelnie – albo wszędzie wolno.

Nie mam wrażenia, że tak w tej chwili w Polsce 
jest. Może być problem, mam obawy, ale na razie 
odbieram to tak, że ten zapis jest nieproporcjonalny 
do tego, co się w Polsce dzieje. Kwestia wolności 
religijnych jeszcze jest regulowana w Polsce według 
mnie bardziej kulturą niż praktyką.

Nie widzę jakichś wielkich problemów w tym, że 
można zamawiać sobie teren demonstracji na 3 lata 
naprzód w przypadku jakichś wydarzeń, które są re-
gularne. Z małym „ale”, jednak o tym trochę później.

W przypadku pierwszeństwa dla imprez czy wy-
darzeń, manifestacji organizowanych przez podmiot 
publiczny… Nie jestem wrogo do tego zapisu nasta-
wiony, ale wolałbym, żeby było uszczegółowione 
kiedy, tzn. żeby były podane np. pewne daty. We 
Wrocławiu jest zwyczaj, że 3 maja, 11 listopada są 
przemarsz wojsk, przemowa wojewody, jakichś in-
nych ludzi władzy na wrocławskim rynku. Jestem 
w stanie sobie wyobrazić, że jest próba zagarnięcia 
11 listopada przez narodowców, że np. na 3 maja nowa 
lewica przesuwa swoje manifestacje i ten dzień zabie-
ra. Być może takie taksatywne wymienienie pewnych 
rzeczy i zabezpieczenie byłoby jakimś rozwiązaniem, 
bo nie wykluczam, że taka walka będzie.

Wydaje mi się, ale być może ktoś mi to jeszcze 
wyjaśni, że jest pewna luka w zakresie możliwości 
odwoływania się od decyzji wojewody w przypadku 
zarezerwowania przestrzeni manifestacyjnej na 3 lata.

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie 
Senatorze.)

I to jest jak gdyby problem. Mój kłopot…
(Wicemarszałek Maria Koc: Czas już się skończył.)
Dobrze.
…Jest taki, że odbieram to tak, że być może jest 

tu pewna nieproporcjonalność. Uważam, że jest to 
ustawa łagodniejsza niż ta, która była przyjęta w lipcu 
2012 r. Dostrzegam pewną cudowną zamianę miejsc. 
Ale oddaję honor tym, którzy wtedy szli w poprzek: 
panu rzecznikowi i Józefowi Piniorowi, który jako 
jedyny z Platformy głosił inny pogląd.

Moim zdaniem warto by było – i tu uważam, że 
pewien dialog ma sens, twierdzę, że wbrew pozorom 
jesteśmy bliżej siebie niż dalej – pochylić się nad 

tak mówi, wzywa do obywatelskiego nieposłuszeń-
stwa wojskowych i policjantów.

Ale wróćmy do istoty sprawy. 100 m. To jest tak, 
że wcześniej zgodziliśmy się na niekrzyżowanie się 
kontrmanifestacji. I ja bym powiedział, że to jest roz-
wiązanie może bezpieczniejsze dla policji, a więc po-
średnio i dla obywateli, może też tańsze. I gdybym 
jeszcze miał wątpliwość, tobym powiedział, że w sto-
sunku do wydarzeń, które się dzieją w Niemczech, 
gdzie każda demonstracja Alternative für Deutschland 
jest równoważona pochodami antyfaszystów… Jeżeli 
popatrzymy też na francuskie doświadczenia, to zoba-
czymy, że u nas mamy to wszystko bardzo grzeczne. 
To znaczy w ostatnich, powiedzmy, 5 latach tylko 
jeden wóz i jedna budka… Można powiedzieć, że 
to i tak za dużo, ale ja bym powiedział, że w Polsce 
mimo wszystko na razie atmosfera sporu na ulicach 
nie jest skrajna. No, oczywiście pamiętamy chyba 
2011 r., eksport…

(Głos z sali: Lewaków.)
…z Niemiec i walki na ulicach.
Argumentacja Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka dotycząca sight and sound pokazuje we-
dług mnie dwa elementy. Po pierwsze, że w ten sposób 
nawiązuje się dialog. No, mam z tym pewien kło-
pot. To znaczy wydarzenia w 2011 r. były dialogiem 
niemieckich antyfaszystów i polskich narodowców. 
Pamiętam demonstrację ONR we Wrocławiu i kontr-
manifestację, która polegała na gwizdaniu przez dru-
gą stronę. Ja nie wiem, czy to jest dialog. Zostaje więc 
druga funkcja, która polega na tym, że się uzmysławia 
poprzez te pochody, które na siebie nachodzą, to, że 
jest podział. No, nie wykluczam, że w wyniku takiego 
zderzenia dwóch pochodów ktoś w Polsce zauważy, 
że w Polsce jest jakiś podział głęboko polityczny, ale 
mam wrażenie, że choć może zbiór tych, którzy tego 
nie wiedzą, nie jest pusty, to jednak coraz mniejszy. 
Zatem nawet ta funkcja nie wydaje mi się tak istotna.

Jest zapis o pewnej preferencji religijnej i muszę 
powiedzieć, że mam z tym kłopot. Bo dostrzegam 
pewne zmiany ustawodawcze w Europie, które dla 
mnie jako praktykującego katolika są niebezpieczne, 
i mam poczucie, że tam pewne prawa ludzi wierzą-
cych są jednak ograniczane. To ma także taki zwią-
zek… Jest przypadek cytowanego tutaj Łotysza, który 
się zajmuje polskimi sprawami, a który bardzo wy-
raźnie w raporcie dotyczącym Polski pokazuje, jak to 
jest fatalnie w Polsce z prawami człowieka, przede 
wszystkim prawami reprodukcyjnymi, bo za mały 
jest dostęp do aborcji. Cieszę się z deklaracji i przy-
pominam panu rzecznikowi jego deklaracje przed 
objęciem funkcji, kiedy pytaliśmy go w Senacie, że 
prawa do aborcji nie uważa za prawo człowieka. Ale 
w tym raporcie Łotysza de facto tak to jest umiejsco-



396
31. posiedzenie Senatu w dniu 7 grudnia 2016 r.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

(senator J. Obremski) Ustawa ta wprowadza faktyczne ograniczenia, 
przeciw którym należałoby zaprotestować. Za takie 
uznaję ograniczenie dotyczące 100 m, krótko mó-
wiąc, i nie będę tego rozwijał, bo wydaje mi się, że 
wyjaśnienia, które przedstawił pan rzecznik praw 
obywatelskich, są wystarczające.

Drugie ograniczenie, moim zdaniem wyraźne 
i daleko idące, wynika z demonstracji cyklicznych. 
O tym było wiele mówione, ale ja chciałbym zwrócić 
uwagę na jeden punkt. Mianowicie w art. 26b ust. 3 
jest mowa o możliwości cofnięcia już wydanego ze-
zwolenia na skutek złożenia wniosku i przyjęcia go 
przez wojewodę w zakresie demonstracji cyklicznych. 
Moim zdaniem w tym przypadku jest dość znaczna 
możliwość blokowania miejsc i czasu – przynajmniej 
potencjalnie – demonstracji, na które już została wy-
rażona zgoda, a więc takich, w przypadku których nie 
było wątpliwości co do ich bezpieczeństwa i zgoda 
została wydana.

Różne przykłady były podawane. Ja podam przy-
kład sytuacji, która jest możliwa, ale zapewne nie 
nastąpi. Obserwuję to w Warszawie. Otóż, prze-
chodząc Krakowskim Przedmieściem w okolicach 
godziny 21.00, można zauważyć, że przed pałacem 
prezydenckim zbiera się mniejsza czy większa grupa 
ludzi i modli się pod krzyżem, odprawia również Apel 
jasnogórski. Wydaje mi się, ponieważ odbywa się to 
stale, że gdyby te osoby, czy jakaś osoba je reprezen-
tująca, złożyły wniosek o demonstrację cykliczną, 
to zostałoby to uznane za demonstrację cykliczną. 
Zresztą na marginesie powiem, że nie bez sympatii 
patrzę na te osoby i z pewną przykrością obserwuję to, 
jak inni ludzie je traktują. Pomijając polityczny aspekt 
sprawy, jest to jednak modlitwa publiczna i pewne 
uznanie dla tej garstki osób, która moim zdaniem 
mogłaby zostać formalnie uznana na podstawie tej 
ustawy… Gdyby tak było – wydaje mi się, że trwa 
to ponad 3 lata, na pewno trwa to ponad 3 lata – to 
właściwie Krakowskie Przedmieście w godzinach 
wieczornych, powiedzmy od 20.00 do 21.30, mogłoby 
być zablokowane dla innych demonstracji. Nie żebym 
popierał jakieś inne demonstracje… To jest konkretna 
sytuacja, którą widzę tutaj, na miejscu, a takich miejsc 
może być więcej. Tak że w przypadku tego punktu, 
o którym mówię, a mianowicie art. 26b ust. 3, zgodnie 
z którym można wycofać zgodę, składam poprawkę, 
która by likwidowała możliwość wycofywania wy-
danych wcześniej zgód.

Proszę państwa, jest pewna sprzeczność. W pierw-
szej części mojej wypowiedzi potępiłem i krytyko-
wałem ustawę czy projekt ustawy. I będę głosował za 
jej odrzuceniem. Z drugiej strony składam poprawkę. 
Nawiązując do słów naszego klasyka – bardzo go 
uznaję i szanuję – który powiedział „jestem za, a na-
wet przeciw”, ja powiem odwrotnie: jestem przeciw, 
a nawet za, tzn. uważam, że ustawa nie powinna wejść 

tymi ustawami i uregulować kwestię spontaniczności, 
rozstrzygnąć kwestię przewodniczącego, ogranicza-
jąc jego późniejszą odpowiedzialność, i rozstrzygnąć 
jeszcze kilka innych spraw, które można by uregu-
lować, tak żebyśmy wszyscy czuli się bezpieczniej, 
jedna i druga strona. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Piotr Wach. Bardzo proszę.

Senator Piotr Wach:

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Rzeczniku!
Ja właściwie wypowiem się mniej emocjonalnie, 

ale równie krytycznie w sprawie tej ustawy, może 
z trochę innego punktu widzenia, lekko innego punk-
tu widzenia.

Mianowicie krytykę tego, co tu widzę, oparłbym 
na tym, że moim zdaniem ta ustawa daje wyraz lek-
ceważeniu społeczeństwa, a nawet nazwałbym to 
arogancją obecnej władzy. To się objawia w tym, że 
jest to kolejny projekt poselski, a więc wprowadzo-
ny przez posłów uproszczoną drogą, ale właściwie 
promotorem tego projektu – taki jest mój odbiór – 
jest władza, jest rząd i tylko została obrana wygodna 
ścieżka, droga legislacyjna.

Po drugie, ta ustawa jest wprowadzona bez wyraź-
nej potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa. O zwięk-
szeniu bezpieczeństwa zawsze można mówić, bo 
rzecz jest hipotetyczna i trudno temu zaprzeczyć. 
Jednak z dyskusji, z pytań nie wynikała potrzeba 
podjęcia tego typu kroków.

Po trzecie, ta ustawa jest wprowadzona z pełnym 
lekceważeniem organizacji międzynarodowych, 
których jesteśmy członkami, i przyjętych przez nas 
konwencji. To nie tylko kwestia liczby organizacji, 
ale i ich znaczenia.

Nie zgadzam się z panem senatorem Obremskim, 
który w dość lekceważący sposób mówił o komisarzu 
praw człowieka Rady Europy. Nie zgadzam się z tym 
zdaniem. Sprawa aborcji w różnych krajach jest różnie 
odbierana, my mamy prawo do swojego stanowiska, 
ale inni także mają prawo do swoich stanowisk. I tyle.

W moim odbiorze ta ustawa i sposób jej przepro-
wadzenia to demonstracja postawy „nam wszystko 
wolno”. Państwo to teraz demonstrujcie i macie rację, 
tym bardziej że Trybunał Konstytucyjny już prawie 
nie działa, a będzie całkowicie ubezwłasnowolniony, 
zatem wam wszystko wolno. Tylko że to zapewne się 
obróci przeciw społeczeństwu.
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(senator P. Wach) niach najczęściej odnoszą się – to jest oczywiście za-
sadne – do kwestii złamania konstytucyjnej gwarancji 
wolności zgromadzeń. O tym dyskutowaliśmy. Do 
tej pory nie sprawiało kłopotów… Komuś przyszło 
do głowy, żeby w jakiś szczególny sposób nad tym 
zapanować. No ale nad czym tu zapanowywać? Jak 
do tej pory mieliśmy kilka przykładów wybryków 
chuligańskich na demonstracjach, ale przez wiele lat 
nikt nie spowodował tego, żeby doszło do jakichś 
ulicznych zadym czy bijatyk z ofiarami włącznie. 
Kolejny argument przeciw dotyczy naruszenia zasady 
proporcjonalności, czyli zbyt restrykcyjnych ograni-
czeń wobec możliwych zagrożeń. Jak powiedziałem 
przed chwilą, do tej pory jakoś to wszystko się odby-
wało. Trudno wprowadzać zapisem ustawowym i po-
tem podpierać się tym przepisem… Zbyt pospieszny 
tryb uchwalania zmian ustaw stał się normą tej Izby, 
ale nie tylko tej Izby. Od momentu wprowadzenia… 
Jak dobrze pamiętam, to 3 tygodnie temu, 15 listopa-
da, dowiedzieliśmy się o tym, że taka ustawa będzie 
procedowana.

Kolejny argument przeciwko odnosi się do kwestii 
uprzywilejowania władzy wobec zwykłych obywa-
teli, braku równości wobec prawa. To szczególnie 
podkreślał rzecznik praw obywatelskich, któremu 
dziękuję za to, że dzisiaj zechciał przed nami wystąpić 
i w sposób naprawdę racjonalny, bardzo konkretny, 
a przede wszystkim z życzliwością pochylając się nad 
tą sprawą, raczył z tej mównicy swoje stanowisko 
uargumentować. Te słowa naprawdę powinny dotrzeć 
do tych, którzy za chwilę przycisną guzik za tą usta-
wą. Mam nadzieję, że po raz pierwszy przynajmniej 
część parlamentarzystów, moich kolegów siedzących 
po prawej stronie, nie zagłosuje tak, jak nakazuje ich 
partia. Byli w opozycji, tak jak szanowny mój kolega, 
senator Kogut, i wiedzą, co znaczy wolność zgroma-
dzeń, wolność słowa, wolność wyznania i wszystkie 
inne prawa zagwarantowane nam przede wszystkim 
przez konstytucję, na którą powinniśmy się w naszych 
debatach powoływać.

Kolejnym złym zapisem jest ten dotyczący uzna-
niowości w wydawaniu zezwoleń. Ta uznaniowość 
będzie czy jest w rękach wojewody. Dyskutowaliśmy 
o tym. No, widzimy, że można do tego tematu podejść 
w sposób, który będzie zadowalał tych, którzy chcą 
mieć pierwszeństwo i swoją manifestację uważają 
za słuszną. Nieskuteczna droga odwoływania się – 
o tym też rozmawialiśmy. To jest temat, który… Tak 
naprawdę, jeżeli ktoś chce się odwołać, to raczej nie 
ma szans i ten proces odwołania szczególnie od de-
cyzji urzędnika raczej nie przyniesie skutku.

Tutaj też ważną rzecz powiedział mój przedmówca 
odnośnie do chociażby tej odległości, zresztą nie tylko 
on, bo także pan senator Janek Rulewski i pan marsza-
łek Borusewicz. No, 100 m to umownie… Nikt tego 
nie będzie liczył ani krokami, ani jakąś metrówką, 

w życie, ale składam pewne poprawki, bo będą one 
dla niej korzystne, jeśli wejdzie w życie. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

(Senator Stanisław Kogut: Przynajmniej się na-
uczyli klaskać. Nie?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Robert Dowhan. Bardzo proszę.

Senator Robert Dowhan:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Przede wszystkim po raz kolejny uczestniczę 

w posiedzeniu Senatu, na które jesteśmy ściągani do 
Warszawy i przez… To jest już chyba dziewiąta go-
dzina, odliczając przerwę, a może i dziesiąta godzina 
dyskusji na temat ustawy, która tak naprawdę… Po 
10 godzinach dyskusji na temat ustawy tak naprawdę 
dowiadujemy się, że będzie ona wyglądała całkiem 
inaczej. Zostaną złożone poprawki, które diametralnie 
zmienią to, o czym dyskutowaliśmy, przynajmniej 
część tego. Zastanawiam się, czy naprawdę ciężko 
przewidzieć pewne sytuacje, skoro ustawa proce-
dowana w Sejmie wywołuje bardzo duże oburzenie 
licznych instytucji, rzecznika praw obywatelskich, 
przede wszystkim ta bardzo mocna dyskusja przeto-
czyła się w izbie parlamentarnej obok… Czy ciężko 
przewidzieć to, że podobnie będzie się działo u nas? 
Składana… Złożona już chyba została poprawka, któ-
ra w sposób diametralny odwraca to, o czym my tu 
mówimy. Czy to jest tak, że ktoś nie ma szacunku do 
nas, że ktoś… Tak się stało już po raz kolejny – po-
dobna poprawka została złożona w przypadku kwo-
ty wolnej od podatku, podobna chyba w przypadku 
ustawy o sądach itp. I po raz kolejny uczestniczymy 
w spektaklu, w którym po 10 godzinach dyskusji 
dowiadujemy się, że to, o czym dyskutujemy, zmie-
nia się w sposób diametralny. Widzę kolegę, który 
przysypia… No, trochę śmieszne jest to, że 10 godzin 
musieliśmy czekać na to, żeby… Na nowo zaczęliśmy 
dyskutować, a stało się tak dlatego, że po raz kolejny 
rzeczy, które są wprowadzane… Nie ma tu żadnego 
z autorów tej ustawy. Pomijam już to, ilu ich jest, jak 
się nazywają i dlaczego nie raczyli pofatygować się 
do Senatu, żeby odpowiedzieć nam na pytania. Po raz 
kolejny wprowadzacie coś, co zostało, powiedział-
bym, zdemolowane w Sejmie, co zostało zdemolo-
wane przez wszystkie organizacje.

Podam tak wybiórczo kilka przykładów, które 
zresztą chyba wszyscy moi koledzy już tu przedsta-
wiali. Zbierzmy to wszystko w taką pigułkę. Głosy 
sprzeciwu wobec tej zmiany ustawy o zgromadze-
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(senator R. Dowhan) praw obywatelskich, wolności i praw obywatelskich. 
Wcześniej jest np. prawo potocznie nazywane prawem 
do życia, czyli prawo do życia i do utrzymania zdro-
wia. I na to także trzeba zwrócić uwagę.

A teraz co do zmian… Zasadnicza część zmian, 
które proponujemy w tej noweli, związana jest z tzw. 
zgromadzeniami organizowanymi cyklicznie, ale są 
też inne. I może zacznijmy od tych innych, które nie 
są związane z trzonem tej ustawy. Pierwsza zmiana 
dotyczy wprowadzenia w art. 2 dodatkowego… ust. 2, 
gdzie wprowadza się pierwszeństwo zgromadzeń 
organizowanych poprzez, ogólnie mówiąc, władzę 
publiczną, a także w ramach działalności kościołów 
i innych związków wyznaniowych. Ten artykuł, ta 
zmiana, jak słyszeliśmy, ma wypaść zgodnie z propo-
nowaną poprawką do tej noweli, ale ja nie jestem zbyt 
optymistycznie nastawiony do tego, żeby tę zmianę 
usuwać. Jaki jest obecny stan prawny? Przypominam, 
że jest to ustawa z lipca 2015 r., czyli ustawa uchwalo-
na pod koniec poprzedniej kadencji przez obecną opo-
zycję, głównie opozycję z Platformy Obywatelskiej.

Otóż, art. 2 obowiązującej ustawy mówi, że prze-
pisów ustawy nie stosuje się do zgromadzeń organi-
zowanych przez organy władzy publicznej i odby-
wanych w ramach działalności kościołów i innych 
związków wyznaniowych. Powiem inaczej: nie na-
rzuca się ani organom władzy publicznej, ani kościo-
łom i związkom wyznaniowym ograniczeń, które ta 
ustawa ze sobą niesie – bo pewne ograniczenia tutaj 
są, dotyczące chociażby trybu postępowania. Ale ten 
artykuł, tak jak artykuły z poprzedniej wersji usta-
wy, z roku 1990, był rozumiany szerzej. Mianowicie 
organy gminy, do których się zwracano, chroniły, 
w cudzysłowie, zgromadzenia organizowane przez 
władzę publiczną i w ramach działalności kościołów, 
dawały im pierwszeństwo. Tak to było rozumiane.

My chcemy – to jest pierwsza proponowana 
zmiana – żeby to było zapisane w sposób dosłowny. 
Pytanie: czy trzeba to usuwać? No, przy starym rozu-
mieniu tego prawa, ustawy matki – nie. Ale, niestety, 
zdarzają się już takie wypadki, że to prawo jest ina-
czej interpretowane. Przypomnę państwu: Poznań, 
rok 2016, obchody rocznicy wydarzeń czerwcowych 
i ewidentna próba, zakończona sukcesem – to nie 
była tylko próba – zablokowania wystąpienia orkie-
stry wojskowej i odegrania hymnu państwa, którego 
przedstawiciel, premier był obecny na tych wydarze-
niach. Skandal dyplomatyczny. To właśnie była próba 
innego interpretowania ustawy matki.

(Senator Jan Rulewski: Apel smoleński też tam 
był.)

Tak. Tylko że sprawa apelu smoleńskiego, Panie 
Senatorze, to jest kwestia państwa. A tam organizato-
rem był samorząd i to samorząd podał w wątpliwość 
działanie państwa. I doprowadził do skandalu dy-
plomatycznego. To było podanie w wątpliwość prze-

to jest rzecz umowna. Ale pamiętajmy, że 100 m to 
nie jest wielka odległość, ale ta odległość zawsze bę-
dzie zwiększona przez otoczenie, przez policję, przez 
jakieś tam wymogi i ograniczenia. Tak jak chciano 
w jakiś sposób uprzykrzyć… I wprowadzono ogra-
niczenia, jeśli chodzi o Przystanek Woodstock, który 
w tym roku po raz pierwszy musiał być ogrodzony na 
długości, już nie pamiętam jakiej, ale szło to w kilo-
metrach. I trzeba było to zrobić, żeby Jurek Owsiak 
dostał pozwolenie na zorganizowanie przystanku po 
raz dwudziesty piąty, co było naprawdę kłopotliwe, 
ale przede wszystkim kosztowne, ale impreza i tak się 
odbyła. Szkoda, że zapowiadany znaczek, który z tej 
okazji miał być wydany przez Pocztę Polską, niestety 
nie doczekał się realizacji, a Poczta Polska uznała, 
że ktoś inny w dwudziestą piątą rocznicę znajdzie 
się na znaczkach w ramach edycji znaczków Poczty 
Polskiej. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W tej dyskusji używano różnych argumentów, 

począwszy od osobistych wspomnień, które ja rozu-
miem i których słuchałem nawet z zainteresowaniem, 
a skończywszy na argumentach, rzekłbym, nieco mija-
jących się z sensem tej dyskusji. Rozmawiamy o usta-
wie o zgromadzeniach. Co ma do tego Przystanek 
Woodstock? Przecież nie mówiliśmy o zgromadzeniu 
Woodstock. Co ma do tego rozdawnictwo stanowisk, 
które tu padało jako jeden z argumentów przeciwko 
tej noweli? Wreszcie były próby przyrównywania 
teraz organizowanych obchodów świąt państwowych 
do tego, co było za czasów słusznie minionej komuny, 
czyli np. 1 maja… No, ja przyznam się, nie widzę 
żadnych powiązań, ale być może tak trzeba.

Przejdźmy wobec tego do konkretów. Ja jeszcze 
raz zacytuję art. 57 konstytucji, który jest tutaj pod-
stawowy… Mianowicie: „Każdemu zapewnia się 
wolność organizowania pokojowych zgromadzeń 
i uczestniczenia w nich” – tutaj zwracam uwagę na 
słowo „pokojowych”. I dalej: „Ograniczenie tej wol-
ności może określać ustawa” – tutaj zwracam uwagę 
na słowo „ustawa”. Na jeszcze jedną rzecz zwrócił-
bym uwagę. Mianowicie to jest art. 57 i jest to co 
prawda pierwszy artykuł w grupie „Wolności i prawa 
polityczne”, czyli to oznacza, że to jest podstawowa 
wolność z punktu widzenia ustrojodawcy, ale to nie 
jest pierwszy artykuł w całym dziale dotyczącym 
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(senator J. Czerwiński) nie więcej. I to jest właśnie także wykonanie przepisu 
konstytucji. Ograniczenia, jeśli chodzi o kwestię zgro-
madzeń, może zawierać ustawa, nie akt wykonawczy 
Policji, nie działania wykonawcze sensu stricto, fak-
tyczne. Zwracałem uwagę na to słowo „ustawa”. Tyle, 
jeśli chodzi… Ja myślę, że wspomniane 100 m właśnie 
w ten sposób broni się jakby samo. Tyle, jeśli chodzi 
o tę kwestię, nazwałbym to, artykułów oderwanych.

Jeśli zaś chodzi o główny trzon tej ustawy, a mia-
nowicie o zgromadzenia organizowane cyklicznie… 
Podstawowa, zasadnicza sprawa. Ja zadałem pytanie, 
już nie pamiętam komu, i nie otrzymałem jednoznacz-
nej odpowiedzi. Ale te zgromadzenia może przecież 
organizować każdy. Każdy, kto spełni przepisy usta-
wy. Tu nie ma żadnej dyskryminacji. Można powie-
dzieć, że ten, kto jest organizatorem zgromadzeń 
cyklicznych, jest w pewien sposób uprzywilejowany 
– ale to nie do końca tak, za chwilę będę się starał 
to wytłumaczyć – w stosunku do takiego zwykłego 
organizatora zgromadzeń. Ale też, jak mówię, nie do 
końca, bo ta procedura jest zupełnie inna. Nie gmina, 
a wojewoda. I wojewoda wydaje zgodę. W przypadku 
gminy i zwykłego, pojedynczego zgromadzenia, my 
tylko informujemy gminę. A proszę zauważyć, że 
w przypadku zgromadzeń cyklicznych wojewoda wy-
daje zgodę, może ją wydać, może jej nie wydać. Jest 
to, paradoksalnie, trudniejszy proces. Czyli nieliczne 
podmioty będą mogły aspirować do organizowania 
zgromadzeń cyklicznych, ale wszyscy mają takie pra-
wo. Być może wcześniej jakieś podmioty zajmowały 
się takimi zgromadzeniami – może nie takimi, ale, 
tak się wyrażę, podpadającymi pod desygnaty tych 
zgromadzeń – przez 3 lata albo przez rok, regularnie, 
to teraz będą miały pewnego rodzaju bonus z racji 
tego, że uczestniczą w życiu publicznym i cały czas 
demonstrują swoją postawę. To jest właśnie, można 
powiedzieć, ideą zgromadzenia – okazywanie pu-
blicznie swojej postawy, swoich poglądów. Oni robili 
to skutecznie, systematycznie przez 3 lata, więc dla-
czego nie mają robić tego następne 3 lata.

Inną podnoszoną kwestią jest to, dlaczego wspo-
mnianą kwestią zajmuje się nie gmina, tylko wojewo-
da. Proszę państwa, wojewoda już jest w tej ustawie. 
Tak jak powiedział tu pan minister, wojewoda jest 
w ustawie, jeżeli chodzi o postępowanie kryzysowe. 
Ale wojewoda jest w ustawie także pośrednio, a mia-
nowicie odpowiada za zgromadzenia w miejscach 
pamięci. W przypadku zgromadzeń w miejscach pa-
mięci zgłoszenie przyjmuje wojewoda. Tak że on już 
jest w tej ustawie. I to państwo żeście to wprowadzili, 
Platforma, w ustawie z roku 2015. Bo wtedy została 
znowelizowana ustawa o, tak to ogólnie nazwijmy, 
miejscach pamięci. I wtedy taki przywilej został 
nadany wojewodzie. Nawiasem mówiąc, w poprzed-
niej ustawie, z roku 1990, wojewoda był też organem 
odwoławczym. Tak więc on się nie wziął znikąd. 

pisów ustawy w starym rozumieniu. Przy nowym 
rozumieniu nie byłoby takiej możliwości. Niestety 
tak jest i musimy to stwierdzić – w taką stronę poszły 
obyczaje. Dawniej byłoby to nie do zaakceptowania.

Następna zmiana szczegółowa to dopisanie 
do art. 26 stosowania posiłkowo w odniesieniu do 
zgromadzeń, których zgłaszanie jest uproszczone 
i o których mówi art. 21, art. 12 i 13. Jest to zmiana 
porządkowa. Nad tym praktycznie nikt się tutaj nie 
zastanawiał, bo nie budzi to żadnych kontrowersji.

Następna kwestia to wprowadzenie ustawy w ży-
cie. Chodzi mianowicie o brak odpowiednio długie-
go vacatio legis i o art. 2, który… Do zgromadzeń, 
o których organizacji wniesiono już zawiadomienie… 
Tu stosuje się przepisy ustawy w nowym brzmieniu.

Jeśli vacatio legis zostanie zmienione, za czym 
się opowiadam, to ta pretensja jakby ekspiruje. Jej 
po prostu nie będzie. Nawiasem mówiąc, zaznaczę, 
że ta pretensja została sformułowana w dość karko-
łomnym i jakby trudnym do zaakceptowania procesie 
myślowym. Bo należałoby przyjąć, że ktoś, wiedząc, 
że będzie kiedyś stosowana czy wprowadzana w życie 
taka nowela, organizował spotkania, żeby móc się 
stać organizatorem zgromadzeń cyklicznych. I robił-
by to co najmniej 4 razy w ciągu jednego roku albo 
przez 3 lata. Regularnie organizowałby jakieś, nie 
wiem, obchody, których nie organizuje państwo, po 
to tylko, żeby kiedyś móc zablokować jakoby słuszne 
zgromadzenia innej strony czy innego podmiotu. No, 
to jest naprawdę bardzo karkołomne myślenie, tego 
nie da się obronić. Ale, tak jak mówię, po akceptacji 
poprawki przypuszczalnie nie będzie to już tematem 
dyskusji.

Ostatnia zmiana nieblokowa. Chodzi mianowicie 
o te słynne 100 m, o to, co tutaj państwo podważali-
ście. Pytanie, dlaczego akurat 100 m, a nie np. 200 m. 
No, bo 200 m to za daleko. A dlaczego nie 20 m? No, 
bo na 20 m da się przerzucić kostką brukową, proszę 
państwa. Jeśli chcemy, żeby dwie demonstracje – 
przepraszam, dwa zgromadzenia – mogły mieć ze 
sobą kontakt wzrokowy i słuchowy, a jednocześnie, 
żeby na siebie nie wpływały fizycznie, żeby nie do-
chodziło do szamotaniny, do bójek, do rękoczynów, 
to wspomniana odległość jest optymalna. Nawiasem 
mówiąc, zaakceptował ją rząd, czyli fachowcy, ci, 
którzy się znają na obsłudze bezpieczeństwa takich 
manifestacji. Ta odległość jest optymalna. I ona tak 
naprawdę niczego nie zmienia we wspomnianym 
artykule. Ona jest tylko uszczegółowieniem, nie 
zostawia kwestii interpretacyjnych Policji. Bo przy 
obecnym brzmieniu teoretycznie można by rozsunąć 
kontrdemonstracje, na których państwu, tej stronie 
sali, tak zależy, na odległość pół kilometra, gdyby tak 
stwierdziła Policja. A tak tylko na 100 m, nie mniej, 
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(senator J. Czerwiński) dołożyć przeciwnikowi, a tutaj chodzi jeszcze o to, 
żeby dołożyć fizycznie, jak rozumiem, żeby się te 
dwie demonstracje koniecznie ze sobą starły.

(Głos z sali: Tak jest.)
Jeśli to jest waszą ideą, to rzeczywiście głosujcie 

za odrzuceniem tej ustawy i zrzućmy to wszystko 
już nie na polityków, tylko na Policję, niech to bę-
dzie jej odpowiedzialność. Potem będziecie jeszcze 
tę Policję rozliczać z tego, dlaczego nie doprowadziła 
do rozdzielenia tych demonstracji. A to dlatego, że 
tak ustaliliście, odrzucając te poprawki, odrzucając 
tę ustawę.

Jeszcze raz. Według mnie ta ustawa nie niesie żad-
nych zagrożeń. Będziemy to mogli sprawdzić w dzia-
łaniu. Ja chciałbym wtedy zobaczyć miny tych, którzy 
takie sążniste – nie wiem, jak to nazwać – opinie, 
właściwie dezyderaty tu nam wystosowali, którzy 
mówią, że to jest obecnie największe zagrożenie dla 
wolności w Polsce. Nieprawda, to jest po prostu nie-
prawda. Kończę, bo widzę, że nudzę, niektórzy już 
ziewają. Dziękuję. (Oklaski)

(Senator Marek Borowski: Ależ nie.)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Grze-
gorz Czelej)

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

Bonkowskiego.

Senator Waldemar Bonkowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nim się odniosę do tej ustawy, chciałbym wrócić 

do kliku wystąpień, bo tu dzisiaj w ciągu całego dnia 
kilka osób nawiązało do mojego wystąpienia na wczo-
rajszym posiedzeniu komisji. Chciałbym powiedzieć, 
że ja pana senatora Rulewskiego w ogóle nie obrazi-
łem. Ja tylko zwróciłem uwagę, że jest rzeczą hanieb-
ną, żeby pan senator Rulewski porównywał obecną 
sytuację, ten rząd wybrany w demokratycznych wy-
borach do tamtego rządu z czasów stanu wojennego, 
który nie był polskim rządem, nie był z polskiego 
nadania. Więc się bardzo dziwię i ubolewam nad tym. 
Ja od wczoraj dostałem wiele e-maili i wiele telefonów 
od ludzi, których rozczarował pan senator Rulewski. 
Ja powiem, że mnie też. Bo w swoim czasie byłem 
fanem pana Rulewskiego, moi znajomi też, i ci moi 
znajomi pytają, kiedy pan Rulewski był prawdziwy, 
wtedy czy dziś. Ja powiem szczerze, że wolałem pana 
Rulewskiego tamtego, a nie tego dziś. Pan Rulewski 
chyba się teraz pogubił. I mówię do pana Rulewskiego 
naprawdę z serca, że ma jeszcze szansę się nawrócić 
i być tamtym, inaczej zaprzepaści wszystko to, co 
w życiu osiągnął, bo pobłądził.

On tam jest właśnie z racji tego, że jest inna proce-
dura, ostrzejsza, po prostu trudniejsza do przejścia, 
ale jednocześnie dająca w zamian podmiotom, które 
wypowiadały się publicznie na określony temat, pew-
ne uprawnienie w stosunku do… Ale nie w stosunku 
do innych podmiotów w ogóle, tylko do podmiotów, 
które organizują pojedyncze demonstracje.

I wreszcie ostatnia kwestia. Niestety, zarówno 
w opinii Sądu Najwyższego, jak i w głosach, które 
państwo tutaj podnoszą, często pojawia się kwestia 
może nie tyle marginalna, ile taka, która powinna być 
raczej na uboczu, a mianowicie kontrmanifestacji. 
Mówicie, że najważniejsza to nie jest kwestia mani-
festowania swoich poglądów, ale ścierania się z poglą-
dami, nazwijmy to, przeciwnika, czy to politycznego, 
czy społecznego, czy jakiegokolwiek innego.

Ale, proszę państwa, to jest także w waszej usta-
wie, wyście to uchwalili rok temu w waszej ustawie 
o zgromadzeniach. Art. 3 ust. 1 stanowi, że zgro-
madzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej prze-
strzeni, dostępne dla nieokreślonych imiennie osób 
w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych 
obrad – tutaj nic nie mówiliście na temat obrad – lub 
w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach 
publicznych. Mówiliście o swoim stanowisku. To jest 
przede wszystkim cel zgromadzenia. Jeśli to stano-
wisko jest przeciwne jakiemuś, to owszem, można je 
również wyrazić. O tym mówi ust. 2 tego artykułu, 
dotyczący zgromadzenia spontanicznego. Reagujemy 
na demonstrowane publicznie zdanie innej strony, 
z którym się nie zgadzamy. Ale nie reagujemy tak, 
że po prostu pacyfikujemy fizycznie tę stronę, bo 
przypuszczalnie do tego chcecie doprowadzić, sko-
ro nie wyrażacie zgody na te 100 m. Być może o to 
właśnie chodzi.

(Senator Robert Gaweł: Tak jest, o to chodzi.)
Tu nie chodzi o pacyfikację fizyczną, nie chodzi 

o to, żeby drugą stronę przekrzyczeć, żeby się z nią 
zetrzeć fizycznie.

Proszę państwa, czy dwie demonstracje odbywa-
jące się w odległości 100 m będą niezauważalne dla 
mediów? Przecież to głównie media relacjonują te 
demonstracje. Jeśli jedna grupa demonstruje, a druga 
w odległości 100 m mówi co innego, to media tego 
nie zrelacjonują? No chyba że nie będą chciały, bo 
jeśli są obiektywne, to na pewno to pokażą. Przecież 
chyba o taką dyskusję polityczną nam chodzi. Nie 
chodzi wam o to, żeby przenieść dyskusję z niektó-
rych mediów elektronicznych, gdzie rzeczywiście 
jeden z drugim „rozmawiają ze sobą” w ten sposób, 
że ani jednego, ani drugiego, ani pana, ani pani nie 
można zrozumieć, bez argumentów, argumenty są na 
ogół argumentami ad hominem, a tak naprawdę nie 
są przedstawiane własne poglądy. Chodzi o to, żeby 
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(senator W. Bonkowski) z nami – w stanie wojennym, tylko po to, żeby od-
zyskać władzę. Wy jesteście takimi cynikami, że dla 
was nie ma żadnej świętości. Polska jest naszą matką, 
ale wy tego nie rozumiecie. Wy bylibyście gotowi 
własnej matce wyciągnąć poduszkę spod głowy, żeby 
tylko uzyskać jakiekolwiek korzyści. Tacy wy jeste-
ście – obłudni. Szkoda z wami w ogóle rozmawiać. 
I wy wiecie, że nie macie racji.

Ja was proszę, Koledzy: nie rozmawiajcie z nimi. 
Oni mają tego świadomość, oni tak jakby… Dyskusja 
z nimi jest bezprzedmiotowa, powiem wprost: eko-
nomicznie nieopłacalna. Szkoda czasu.

A wasz czas minie. Wstydźcie się! (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Zapraszam do dyskusji pana senatora Wcisłę…
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku!)
Tak, słucham?
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, 

chciałbym w kwestii…)
(Senator Kazimierz Kleina: Mikrofon.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Ale włączyłem.)
(Senator Waldemar Sługocki: Teraz jest. O, teraz 

dobrze.)

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, chciałbym złożyć wniosek for-

malny o wykreślenie niektórych słów wypowiada-
nych przez pana Bonkowskiego – o faszystowskich 
metodach i innych rzeczach…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: O goebbel-
sowskich…)

…goebbelsowskich… Jak zwał, tak zwał. Nie 
znajdujemy się tutaj na wiecu, który pan Bonkowski...

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Przepraszam, 
ale chciałbym pożegnać rzecznika praw obywatel-
skich. Dziękujemy, Panie Ministrze, za przybycie. 
Przepraszam.)

Gdy pan rzecznik usłyszał te wspaniałe rzeczy, 
to musiał wyjść.

(Wesołość na sali)
Ja chciałbym…
(Senator Waldemar Bonkowski: Ruszyło go su-

mienie.)
Tak, sumienie.
Ja chciałbym prosić, Panie Marszałku – to wniosek 

formalny – żeby te fragmenty, które są niedopusz-
czalne w debacie w żadnym kraju europejskim, te 
słowa o goebbelsowskich, faszystowskich i innych 
takich rzeczach, wykreślić z protokołu i zwrócić się 
do pana Bonkowskiego…

(Senator Waldemar Bonkowski: Zabolało.)
…o to, by nie używał tu języka, którego używa na 

co dzień w swoich rozmowach prywatnych.

A teraz kwestia ustawy. Ja bym chciał kolegom 
siedzącym tutaj, z mojej strony, powiedzieć, że ta 
dyskusja zmierzająca w takim kierunku jest absolut-
nie bezsensowna. Ja bym was prosił, żebyście, gdy 
ja skończę przemawiać, w ogóle nie zabierali głosu. 
Bo ci państwo w ogóle… Oni dokładnie wiedzą, że 
my mamy rację. Oni o tym wiedzą. Ja im po prostu…

Ja wam, Panowie, Państwo, współczuję. Jak 
wy możecie sobie rano w lustrze w oczy spojrzeć? 
Przecież podobno należycie do elity narodu, bo jest 
tylko 100 senatorów, a wypowiadacie tak absurdal-
ne rzeczy! Ja wiem, że macie zadanie być opozycją 
totalną, ale jesteście też jeszcze po prostu ludźmi 
rozumnymi, inteligentnymi, wykształconymi. No, 
nie można z siebie robić świadomie tego, że wy je-
steście… jakbyście żyli w świecie iluzji.

Każda ustawa, jakakolwiek, jaką teraz rząd Prawa 
i Sprawiedliwości, rząd Polski wprowadza, jest dla 
was zła. Gdy było rozpatrywanie 500+, to krzycze-
liście, że 500+ zrujnuje gospodarkę. A gdy to 500+ 
weszło, to krzyczycie, że trzeba dać wszystkim, na 
pierwsze dziecko, bo rząd ich oszukał. O każdej usta-
wie mówicie, że jest zła. Ta też. A przecież wy do-
skonale wiecie, że tu nie chodzi o żadną demokrację, 
tylko uprawiacie goebbelsowską propagandę, taką, że 
w 100 razy powtórzone kłamstwo ludzie uwierzą. Bo 
jakby ktoś tego słuchał, a nie wiedziałby, o co chodzi, 
toby myślał, że rząd rzeczywiście na demokrację, 
na wolność zgromadzeń robi… A przecież to jest 
absolutnie nieprawda. Tego samego dnia może być 
i 100 demonstracji. Tu chodzi tylko o ich rozdziele-
nie, o to, że nie mogą one być o tej samej godzinie 
i w tym samym miejscu, żeby się nie krzyżowały. 
A więc za każdym rogiem, za każdą ulicą może być 
następna demonstracja. Nikt wam tego nie broni. Ale 
wy mówicie, że wy chcecie mieć kontakt wzrokowy 
i głosowy. Więc ja mówię: to weźcie sobie megafony. 
A jak macie słaby wzrok, ale chcecie mieć kontakt 
wzrokowy, to weźcie ze sobą lornetki – wtedy bę-
dziecie mieli kontakt wzrokowy.

Wam chodzi… Ja wam powiem, o co wam chodzi. 
Wy wiecie, minął rok, a wy jeszcze nie pogodzili-
ście się z tym, że utraciliście władzę. I wy wiecie, że 
każdy kolejny rok rządów Prawa i Sprawiedliwości 
bezpowrotnie odsuwa was od wygranej w następnych 
wyborach. I wy wiecie, że nie macie czasu, że za 
3 lata nie macie szans. Wy znikniecie ze sceny poli-
tycznej. I wiecie, co jest dla was jedynym ratunkiem 
– wyście sobie pomyśleli, że jedynym ratunkiem jest 
wyprowadzić ludzi na ulicę. Chcecie doprowadzić do 
siłowego obalenia rządu. I na 13 grudnia zwołujecie 
wszystkich emerytowanych milicjantów i wszelkiej 
maści popłuczyny po PRL. Pójdziecie razem z nimi, 
nawet z tymi, przeciwko którym byliście – razem 
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kolejna ustawa o znaczeniu ustrojowym, która jest 
wprowadzona jako projekt poselski, a nie rządowy.

Warto może w tym miejscu przypomnieć, dlacze-
go demokracja jest lepszym ustrojem politycznym od 
innych ustrojów. Otóż jest tak dlatego, że istotą życia 
społecznego w demokracji jest prawo do istnienia 
wielu racji, wielu priorytetów, wielu interesów, a każ-
dy ma równe prawa do demonstrowania swoich racji, 
interesów i priorytetów. Nie ma żadnego powodu, 
by te demonstracje były od siebie izolowane – wręcz 
przeciwnie: jest to sposób na tworzenie demokratycz-
nych form funkcjonowania obok siebie społeczności 
o różnych priorytetach.

Panie Senatorze Czerwiński, oczywiście nie każ-
dy, kto chce demonstrować, musi się interesować 
tym, jakie poglądy ma ktoś inny, ale każdy musi brać 
pod uwagę, że obok niego stanie inna grupa ludzi 
i przedstawi swoje własne poglądy, a on musi się z tą 
konfrontacją liczyć. Musimy uczyć społeczeństwo 
takiego funkcjonowania w, że tak powiem, różnicach 
poglądów, aby to się odbywało bezpiecznie. Tam, 
gdzie wygasza się demokrację, prawo do posiadania 
swoich racji ma tylko najsilniejszy, który wcześniej 
czy później to prawo wyegzekwuje. W przeszłości 
egzekwowano takie racje wojnami, więzieniami lub 
oddziałami ZOMO. Rząd Prawa i Sprawiedliwości 
na razie do takich metod się nie odwołuje, choć two-
rząc Wojska Obrony Terytorialnej, zwane wojskami 
Macierewicza… To m.in. senatorowie PiS nie od-
ważyli się przyjąć poprawki, która miała zagwa-
rantować, że wojska te nie zostaną użyte przeciwko 
Polakom. Ciekawe dlaczego.

Na razie rząd PiS – nie oszukujmy się, to przecież 
rząd stoi za projektem zmiany ustawy o zgromadze-
niach – wykorzystując monopol władzy ustawodaw-
czej, odbiera Polakom ważne narzędzie realizacji 
praw człowieka i demokracji, czyli równych praw 
do organizowania zgromadzeń, manifestacji i in-
nych form przedstawiania swoich racji. To właśnie 
temu służy stworzona tu hierarchia podmiotów, które 
mają pierwszeństwo w organizacji zgromadzenia, 
i postawienie na czele tej hierarchii organów władzy 
publicznej. De facto niewiele się to różni od siłowego 
ograniczenia praw demokratycznych, a co gorsza – 
nie wiadomo po co sięga się po te narzędzia.

W trakcie debaty nad projektem usłyszałem, że 
inicjatorzy projektu nie wiedzą, ile w Polsce zano-
towano takich przypadków, że demonstracje – na-
wet jeśli było ich kilka w jednym momencie – nie 
zmieściły się w tym samym miejscu i w tym samym 
czasie. Nie znali też przypadków, by jednoczesność 
dwóch zgromadzeń zagroziła bezpieczeństwu demon-
strantów. Nie zajmowali się w ogóle tym problemem. 
Z informacji ministra rządu dowiadujemy się, że ta-
kich przypadków odnotowano 17. Proszę państwa, 
Wysoki Senacie, 17 takich przypadków na 6 tysięcy 

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Ja traktuję to jako apel, ponieważ formalnie nie 
jest to wniosek. Nie jest to wniosek formalny z punk-
tu widzenia… Tutaj dziękuję za podpowiedź panu 
legislatorowi.

Pan senator… Słucham?
(Senator Zbigniew Cichoń: Ja chcę się do głosu 

zapisać.)
Aha, oczywiście.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Pan senator Czerwiński szukał w wypowiedzi 

senatora Dowhana związków między ustawą, któ-
rą procedujemy, a treścią jego wystąpienia. Myślę, 
że to jest mały problem w stosunku do tego, jak 
znaleźć związek między tą ustawą a wypowiedzią 
pana Bonkowskiego o poduszce wyciąganej spod 
głowy matki, o programie 500+ i różnych innych 
sensacjach. Pomijam te wszystkie słowa, które 
są po prostu niekulturalne, niegodne senatora, 
obraźliwe.

Wracam do kwestii ustawy. Gdy dzisiaj przysłu-
chiwałem się obradom, to doszedłem do wniosku, 
że Polska pod rządami PiS konsekwentnie zmierza 
w kierunku państwa totalnego. Państwo totalne tym 
się różni od państwa demokratycznego…

(Senator Robert Mamątow: Pan Bonkowski mówił 
źle, a pan mówi dobrze.)

…że nie zostawia…
(Senator Waldemar Bonkowski: Opozycja.)
Mam przerwać i poprosić pana…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panowie 

Senatorowie, nie przerywałem poprzedniemu mówcy, 
proszę o nieprzerywanie panu senatorowi.)

Dziękuję bardzo.
Państwo totalne tym się różni od państwa demo-

kratycznego, że nie zostawia żadnego marginesu na 
działalność i aktywność społeczną niezwiązaną z wła-
dzą publiczną. Jesteśmy właśnie na etapie rugowania 
z naszego życia publicznego kolejnego przejawu tejże 
aktywności: władza publiczna bezpardonowo prze-
jęła już część władzy nad mediami, konsekwentnie 
demontuje konstytucyjną zasadę pomocniczości, 
ograniczając sferę aktywności samorządów teryto-
rialnych, ignoruje głos kolejnych środowisk i grup 
zawodowych – prawników, nauczycieli, rolników – 
a przez nadużywanie poselskiego trybu procedowania 
projektów ustaw ogranicza możliwość uczestnicze-
nia przedstawicieli różnych środowisk w tworzeniu 
prawa, w tym także prawa o znaczeniu ustrojowym. 
Teraz przyszedł czas na zgromadzenia, które ze swej 
natury są elementem demokracji bezpośredniej – oto 
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(senator J. Wcisła) o taki rodzaj zgromadzeń. I dlatego chciałabym zło-
żyć odpowiednie poprawki.

Ale jednym z moich wniosków złożonych na po-
siedzeniu komisji, i takim, który złożył też pan se-
nator Florek, jest wniosek o odrzucenie tej ustawy.

Bardzo mi się spodobał głos pana senatora 
Obremskiego, który wskazywał te elementy w usta-
wie, które można by dopracować, dzięki czemu 
ustawa mogłaby być wspólnym naszym dziełem. 
Ale z wypowiedzi innych senatorów wynika, że nie 
chodzi o to, żeby coś wspólnie ustalić, tylko o to, jak 
to mówi młodzież, żeby moje było na wierzchu.

I ku temu też zmierzała wypowiedź pana senatora 
Bonkowskiego. Wie pan, Panie Senatorze, bardzo mi 
przykro, że w taki sposób pan się zwraca do przed-
stawicieli parlamentu, takim językiem, który nam nie 
przystoi. Wczoraj, siedząc obok pana na posiedzeniu 
komisji, miałam wrażenie, że możemy rozmawiać 
spokojnie i normalnie. Dzisiaj to moje wrażanie pry-
sło i właściwie jestem zdegustowana. W takich tylko 
słowach chciałam do pana się zwrócić.

I może już w sposób trochę ironiczny odniosę się 
do tych zapisów ustawy, które dotyczą odległości mię-
dzy dwiema przeciwstawnymi grupami demonstran-
tów, wynoszącej 100 m. Ja tak się zastanawiałam, 
skąd bierze się to 100 m. Otóż, proszę państwa, przej-
rzałam rekordy świata w rzucie dyskiem, oszczepem, 
młotem. Okazało się, że żaden z rekordzistów nie 
osiągnął odległości 100 m. (Oklaski) Proszę państwa, 
w szeregach Platformy Obywatelskiej jest jeden poseł 
będący rekordzistą w rzucie młotem – czyli nawet on 
tu nie zaszkodzi.

Kończąc tym akcentem, chciałabym złożyć po-
prawki. I mam nadzieję, że jeśli ta ustawa nie zosta-
nie odrzucona, to przynajmniej zostanie poprawiona. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Jackowskiego.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przedstawiciele 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych! Drodzy 
Uczestnicy tej debaty, którzy przysłuchują się jej 
przez internet!

Ja bym chciał zwrócić uwagę na kilka aspektów 
omawianej ustawy. Po pierwsze, nie bardzo rozu-
miem, skąd się wzięła ta, nazwijmy to, histeria, która 
towarzyszyła od początku pracom nad tym projektem, 
tym bardziej że ten projekt, co wykazałem w pyta-
niu do pana ministra, powiększy zakres możliwości 
korzystania z konstytucyjnego prawa do wolności 

zgromadzeń to jest niespełna 0,3%. I ze względu na 
taki margines zdarzeń zaostrza się prawo, wywołując 
protesty ok. 200 stowarzyszeń, organizacji pozarzą-
dowych i praktycznie całego świata prawniczego, bo 
wszyscy oni uznają tę ustawę za szkodliwą, niekon-
stytucyjną i po prostu niepotrzebną.

Można zatem domniemywać, że niebezpieczeń-
stwa, które są przedstawiane jako uzasadnienie pro-
jektu ustawy, są zagrożeniami urojonymi, o skali 
nieusprawiedliwiającej wprowadzenia ustawy, która 
może stanowić zagrożenie dla wolności i demokracji. 
Chyba że jest w niej ukryta zła wola partii rządzącej, 
której podejrzenia często zarzekał się senator spra-
wozdawca, pan Arkadiusz Grabowski.

Ta ustawa wynika ze strachu przed coraz częściej 
manifestującymi swoje niezadowolenie Polakami. 
Myślę, że doświadczenie kilkunastu ostatnich mie-
sięcy usprawiedliwia podejrzenie, że władze będą 
chciały manipulować zgodami na zgromadzenia i ma-
nifestacje w swoim własnym interesie.

Z powyższych powodów apeluję, by wycofać się 
z przyjmowania kolejnej antydemokratycznej ustawy 
i robienia przez partię rządzącą kolejnego, ale za to 
bardzo dużego kroku w kierunku budowania państwa 
totalnego. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu panią senator Rotnicką.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Szanowni Państwo Senatorowie!
Miałam nadzieję, że dyskusja nad tą ustawą poma-

łu zmierza ku końcowi, tym bardziej że koledzy z PiS 
przedstawili, ustami pana senatora Martynowskiego, 
informację, że jednak po przemyśleniach pewne za-
pisy tej ustawy można by było zmienić. Te zmiany 
zapisów, o których mówiono, wychodzą naprzeciw 
naszym oczekiwaniom. Stąd powzięłam taką nadzie-
ję, że jest szansa, iż te poprawki zyskają poparcie 
obydwu stron.

Niestety, dalsza dyskusja, jaka miała miejsce, nie 
wskazywała, że zostanie zmienione wszystko, co 
w tej ustawie chciałabym jeszcze zmienić. Mianowicie 
jeden z moich wniosków ma dotyczyć ust. 1 w art. 1 
pkt 5, gdzie jest mowa o okresie 3-letnim, który wa-
runkuje możliwość wnoszenia o cykliczność zgroma-
dzeń, co według mnie jest nierównym traktowaniem 
podmiotów. Bo dzielimy podmioty na te, które już 
od 3 lat bądź większej liczby lat jakieś tam zgroma-
dzenia organizowały, i na te, które tych zgromadzeń 
nie miały, nie miałyby zatem możliwości wniesienia 
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(senator J. M. Jackowski) szłości na konsekwencje w postaci utraty pracy czy na 
jakieś inne formy szykan. Wzbudziło to powszechną 
dezaprobatę. Zapisy, które proponował pierwotnie 
pan prezydent Komorowski, faktycznie ogranicza-
ły konstytucyjne prawo do zgromadzeń. Mało tego, 
Trybunał Konstytucyjny nawet w tej okrojonej wersji 
zakwestionował kilka punktów.

Przypominam tę historię, szczególnie parlamen-
tarzystom, senatorom w naszej Izbie, z Platformy 
Obywatelskiej, którzy wykazują się jakąś dziwnie 
krótką pamięcią i w tej chwili próbują tworzyć klimat 
zagrożenia, klimat niepokoju, klimat naruszania praw 
obywatelskich, zagrożenia jednej z fundamentalnych 
wolności, jaką jest zapisane w konstytucji prawo do 
zgromadzeń.

Bardzo się cieszę, że pan senator Marek 
Martynowski złożył 2 poprawki. Przypomnę co do 
zasady, że skreślenie art. 2b, który dotyczył pew-
nej preferencji – tak to nazwijmy – dla administracji 
publicznej czy dla kościołów i związków wyzna-
niowych, jest zasadne z prostego powodu: zgodnie 
z obecnie obowiązującą ustawą zarówno administra-
cja publiczna, jak i kościoły oraz związki wyznaniowe 
są wyłączone spod działania tej ustawy. W związku 
z tym przepisów zawartych w tej ustawie nie stosuje 
się np. do procesji, jakichś uroczystości religijnych 
czy obchodów świąt państwowych organizowanych 
przez administrację publiczną. Oczywiście nastę-
pują uzgodnienia ze stosownymi służbami w danej 
gminie czy służbami porządkowymi, oczywiście te 
ustalenia są, jest to obowiązek ciążący na organiza-
torze, jednak nie ma reżimu tej ustawy. W związku 
z tym skreślenie tego artykułu jest zasadne. Być może 
w przyszłości – podkreślam: być może w przyszło-
ści – jeżeli będzie taka potrzeba, konieczne będzie 
jeszcze bardziej szczegółowe doprecyzowanie tego, 
jak to ma wyglądać.

Wprowadzenie vacatio legis. No, pan minister wy-
raźnie mówił, że vacatio legis może być niezwłoczne, 
tzn. może ustawa wchodzić… To też jest vacatio legis, 
tylko jest to najbardziej radykalna wersja vacatio le-
gis. Zwyczajowo jest to 14 dni, stąd propozycja sena-
tora Martynowskiego wydaje się dobra. Dzięki temu 
organy, które będą wydawały decyzje w tej sprawie 
– a więc czy wójtowie, czy burmistrzowie, czy pre-
zydenci, czy wojewoda w przypadku powtarzających 
się manifestacji w jakimś cyklu – będą miały czas na 
szczegółowe zapoznanie się z jej przepisami.

Wreszcie sprawa, która była podnoszona w deba-
cie publicznej. Chodzi o to, że decyzje organów wy-
dających zezwolenie bądź odmawiających zezwolenia 
są nieodwołalne. Otóż tak nie jest. To jest w ustawie 
tak zapisane, że jest to decyzja ostateczna, ale ona nie 
jest prawomocna. Jeżeli strona, czyli wnioskodawca, 
odwoła się do sądu administracyjnego, normalnie 
podlega to procedurze sądowej. W związku z tym 

zgromadzeń w porównaniu z obecnie istniejącymi 
rozwiązaniami. A wykazałem to na przykładzie cho-
ciażby takiej manifestacji czy zgromadzenia, które 
jest cykliczne, a które określane jest mianem Parady 
Schumana. Przypomnę, że odbywa się ona corocz-
nie – już od wielu lat ulicami Warszawy, a właściwie 
Krakowskim Przedmieściem, przechodzi kolorowy 
korowód zwolenników większej integracji Polski 
z Unią Europejską i w ogóle większej integracji sa-
mej Unii Europejskiej. I teraz wyobraźmy sobie taką 
sytuację, że ktoś wstanie wcześniej, jak powiedział 
pan minister, i korzystając z obecnie istniejących roz-
wiązań prawnych złoży 6 czy 7 wniosków, bo na od-
powiednich odcinkach Krakowskiego Przedmieścia 
chce zrobić swoją manifestację. A będą to akurat 
przeciwnicy integracji Polski z Unią Europejską albo 
eurosceptycy, albo nie wiem kto jeszcze, np. hodowcy 
kanarków, którzy będą chcieli po prostu zamanife-
stować swoje prawa i swój punkt widzenia. I w tej 
sytuacji Parada Schumana nie mogłaby się odbyć na 
projektowanym szlaku, tak jak to jest już co roku, 
z bardzo prostego powodu – bo wcześniej byłyby 
złożone inne wnioski i odbywałyby się tam inne de-
monstracje. Jak w związku z tym brzmiałaby odpo-
wiedź na tak sformułowane pytanie? A mianowicie: 
czy poprzez te rozwiązania nie ograniczamy prawa 
zwolenników większej integracji z Unią Europejską? 
Czy nie jest tak wskutek tego, że nie mogliby oni od-
być swojej manifestacji w takim założonym kształcie 
i być może w wybranym terminie, dokładnie według 
takiego przebiegu, jak sobie zaplanowali?

Odwracając to pytanie, zapytajmy: czy tym obec-
nym rozwiązaniem my utrudniamy np. przeciwnikom 
integracji z Unią Europejską, eurosceptykom czy też 
tym hodowcom kanarków odbycie manifestacji w tym 
samym dniu i w podobnej okolicy? Oczywiście, że 
nie uniemożliwiamy – mogą oni to zrobić, tyle że 
przepis porządkujący określa odległość między obie-
ma manifestacjami. A więc budowanie tutaj takiego 
przekonania, że oto następuje ograniczenie wolności 
obywatelskich, że oto mamy jakiś – no, w cudzysło-
wie – stan wyjątkowy… Używanie tej całej frazeolo-
gii jest po prostu zdumiewające.

Ja przypomnę, że nie kto inny jak Bronisław 
Komorowski, prezydent Rzeczypospolitej, po Marszu 
Niepodległości z 11 listopada 2011 r. złożył projekt 
ustawy o zgromadzeniach, który wzbudził wówczas 
powszechną krytykę. Proponował m.in., aby wniosek 
o demonstrację musiało podpisać minimum 15 osób. 
Proponował m.in., żeby twarze protestujących nie 
mogły być zakryte, co spotkało się z powszechnym 
oburzeniem, bo gdyby np. protestowali członkowie 
związków zawodowych, to ich pracodawcy widzieliby 
konkretnych ludzi, co mogłoby narazić ich w przy-
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(senator J. M. Jackowski) wszystkie kościoły i związki wyznaniowe bez wzglę-
du na ich przynależność.

Wielokrotnie opozycja używała również w toku 
tej naszej dzisiejszej debaty argumentu o łamaniu 
konstytucji i norm prawnych Unii Europejskiej, a pa-
dały nawet takie określenia, że projekt noweli łamie 
prawa człowieka. Otóż moim zdaniem jest dokładnie 
odwrotnie. Bo wielokrotnie, jak pokazała historia 
choćby ostatnich lat, podczas różnych manifestacji 
i organizowanych w tym samym czasie kontrma-
nifestacji, kiedy dochodziło do zajść i rękoczynów, 
nad którymi policja nie była w stanie zapanować, 
dochodziło do łamania praw człowieka, choćby w tym 
momencie, kiedy naruszano nietykalność osobistą 
i jedni wobec drugich stosowali przemoc.

Również wielokrotnie w czasie zadawania pytań 
senatorom sprawozdawcom, a także przedstawicielom 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz rzecznikowi praw obywatelskich, padały ze 
strony przedstawicieli opozycji absurdalne moim 
zdaniem stwierdzenia, kiedy to mówiono m.in. o ła-
maniu praw obywatelskich, naruszaniu podstaw pań-
stwa prawa – to są cytaty – wykluczeniu społecznym 
i utracie zaufania do państwa. Niektóre z użytych 
określeń miały nawet znamiona insynuacji, jak np. 
słowa pana senatora Augustyna, który powiedział, że 
projekt ustawy dużo mówi o jej autorach, ich inten-
cjach i o tym, jakimi w ogóle są ludźmi. Wydaje się, że 
pomału wyczerpuje się państwu arsenał słowno-poję-
ciowy, pomału też dochodzi do takiej sytuacji, że te 
same schematy słowne stosujecie do argumentowania 
i oceny każdej kolejnej inicjatywy ustawodawczej 
pod warunkiem, że jest ona zgłaszana przez rząd lub 
posłów Prawa i Sprawiedliwości. Prowadzi to do tego, 
że te argumenty przestają być argumentami, stają 
się coraz bardziej wyświechtanymi sloganami, a ich 
wartość po prostu się dewaluuje.

Priorytetem władzy ustawodawczej jest dbanie 
o dobro obywateli. Temu celowi powinno służyć 
prawo, które z jednej strony, w tym konkretnym 
przypadku, powinno zapewnić bezpieczeństwo 
biorących udział w zgromadzeniach obywateli, 
a z drugiej strony powinno być skonstruowane tak, 
by nie naruszało norm konstytucyjnych i europej-
skich. Ale obrona prawa jako takiego nie jest celem 
działań parlamentarzystów samym w sobie, a pań-
stwo często tak właśnie stawialiście sprawę. To jest 
moim zdaniem klasyczne odwrócenie hierarchii 
potrzeb społeczeństwa obywatelskiego. No bo czy 
zagwarantowaniem praw obywatelskich będzie ze 
strony odpowiednich służb doprowadzenie do tego, 
by obywatel na pokojowym zgromadzeniu zderzył 
się z wychodzącą mu naprzeciw kontrmanifesta-
cją – a przecież do czegoś takiego w przeszłości 
dochodziło – i doznawał w wyniku tego zderzenia 
naruszenia nietykalności osobistej.

to takie – określiłbym to jako rodzaj manipulacji – 
sugerowanie, że decyzja organu jest już ostateczna 
i nie może zostać wzruszona, nie jest zgodne z rze-
czywistością.

Reasumując, powiem, Wysoka Izbo, że uważam, 
że jest to dobra ustawa. I mam nadzieję, że ta usta-
wa, tak jak powiedziałem na początku, dobrze się 
przysłuży zwiększaniu demokracji i wolności słowa 
w Polsce, wbrew temu, co mówią ci, którzy nawołują 
do łamania – jak słyszymy, 13 grudnia – konstytucyj-
nego ładu w Polsce i wzywają do nieposłuszeństwa 
demokratycznie wyłonionej władzy. Takie działanie 
w moim głębokim przekonaniu nie mieści się w kon-
stytucyjnym porządku i zasadach demokratycznego 
państwa prawa. Ale, jak widać, ci, którzy mówią, że 
są demokratami, wcale nimi być nie muszą. Dziękuję. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Warzochę.

Senator Artur Warzocha:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Starałem się z uwagą przysłuchiwać całej deba-

cie, łącznie z pytaniami, które kierowane były do 
senatorów sprawozdawców oraz do przedstawiciela 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
Ale słucham również tego wszystkiego, co na temat 
procedowanej ustawy krąży w przestrzeni publicz-
nej. I dochodzę do wniosku, że w toku właśnie tej 
dyskusji czy też debaty publicznej powoli, ale bar-
dzo skutecznie ucierają się pewne stereotypy, które 
zaczęły pomału żyć własnym życiem i które bardzo 
odbiegają od ducha ustawy, a przynajmniej od intencji 
ustawodawców, wnioskodawców. Mogę podać dwa 
przykłady.

Mówi się np. o uprzywilejowaniu, że uprzywi-
lejowane zostaną państwo i organy władzy publicz-
nej w organizowaniu manifestacji i demonstracji. 
Tymczasem projekt noweli mówi wyraźnie o zgroma-
dzeniach w dniach świąt państwowych i narodowych, 
które będą mogły być również organizowane, jak 
i dotychczas, przez inne środowiska – oprócz organów 
władzy publicznej – w tym organizacje pozarządo-
we, o prawa których tak głośno upomina się dzisiaj 
opozycja. Mówi się też – to również zostało mocno 
wtłoczone w świadomość publiczną – o uprzywile-
jowanym statusie Kościoła katolickiego. Tymczasem 
ustawa przecież bardzo wyraźnie mówi o działalno-
ści kościołów i innych związków wyznaniowych, 
oczywiście obejmując w ten sposób swoim zakresem 
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(senator A. Warzocha) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Cichoń. Zapraszam do dyskusji.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 

Przedstawiciele Ministerstwa!
Ja chciałbym na wstępie powiedzieć jedno, miano-

wicie to, co często powtarzam, że nim zaczniemy się 
wypowiadać, zwłaszcza w sposób generalny, i kryty-
kować w taki sposób, że określone rozwiązania praw-
ne są sprzeczne z zasadą demokratycznego państwa 
prawa albo nie są, warto nie tylko czytać tekst ustawy, 
która jest proponowana, nie tylko powoływać się na 
autorytety, które często w sposób ogólny się wypo-
wiadają, ale sięgnąć do istoty tych tekstów, z którymi 
dana ustawa rzekomo jest sprzeczna.

I bardzo celnie zrobił to pan senator Czerwiński, 
analizując art. 57 konstytucji, w którym wyraźnie 
po pierwszym passusie, wskazującym na wolność 
w zakresie uczestnictwa w zgromadzeniach i organi-
zowania zgromadzeń, jest następny passus, mówiący 
o tym, że ta wolność może być ograniczona jedynie 
w ustawie. I to jest bardzo ważny element, dlatego 
że, proszę państwa, to, że my dzisiaj regulujemy te 
sprawy w ustawie, to właśnie jest wykonanie tego, 
co wynika z konstytucji, a nie pozostawienie tego 
policjantom, żeby oni decydowali, kiedy jest możliwa 
ingerencja państwa w swobodę wykonywania prawa, 
jakim jest właśnie wolność zgromadzeń. Jeżelibyśmy 
pozostawili to Policji, to można by nam zarzucać, że 
żyjemy w państwie policyjnym, bo tam, gdzie do 
Policji należy decydowanie o tym, jakie jest prawo, 
kiedy ma być realizowane, w jakich granicach, to 
tam w istocie władza deleguje swoje uprawnienia, 
wręcz swoje zobowiązania płynące z konstytucji na 
rzecz Policji. I wtedy rzeczywiście można się spotkać 
z takim zarzutem, że żyjemy w państwie policyjnym, 
skoro dochodzi do takiej sytuacji.

Chciałbym też zwrócić uwagę na to, że ci, którzy 
tak ochoczo powołują się na akty prawa międzyna-
rodowego, zwłaszcza na Europejską Konwencję Praw 
Człowieka, chyba niedokładnie przeczytali art. 11 
tejże konwencji, który wyraźnie stanowi, że prawo do 
pokojowego zgromadzania się może podlegać jedynie 
takim ograniczeniom, które określa prawo – i tutaj 
interpretacja jest taka, że musi być to uregulowa-
ne w ustawie, czyli nie pozostawione Policji, tylko 
określone w ustawie – i które są konieczne w spo-
łeczeństwie demokratycznym z uwagi na: interesy 
bezpieczeństwa państwowego lub publicznego, ochro-
nę porządku, zapobieganie przestępstwu, ochronę 
zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności 
innych osób. I to są te przesłanki występujące właśnie 

Reasumując: prawo jest tylko i aż instrumen-
tem służącym zagwarantowaniu tych praw, nie 
jest natomiast dogmatem, celem czy podmiotem 
działań. Ale skoro już mówimy o tworzeniu prawa, 
to proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie pra-
wo skutecznie gwarantuje wolności obywatelskie, 
za którymi tak głośno się państwo opowiadacie. 
Rzecznik praw obywatelskich, odnosząc się do pro-
jektu ustawy, opowiedział się m.in. za rozwiąza-
niem, by odległość tych kultowych już 100 m była 
każdorazowo ustanawiana przez Policję, a nie przez 
ustawę. Czy naprawdę lepszym rozwiązaniem jest 
arbitralna decyzja komendanta Policji i przekaza-
nie tego rozstrzygnięcia służbom porządkowym, 
a nie zapisanie tego w akcie prawa wyższego rzędu? 
To przemyślenie dedykuję wszystkim tym, którzy 
używali na tej sali zaklęć typu „zmierzamy prostą 
drogą do stworzenia państwa policyjnego” i innych 
podobnych.

Ważną kwestią są również sprawy, które wiążą się 
z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia i życia obywa-
teli. To jest oczywiście cel podstawowy, ale ważna jest 
również kwestia kosztów, które są związane z prze-
ciwdziałaniem i usuwaniem skutków strat material-
nych poniesionych w wyniku rozruchów, które mogą 
zostać wywołane podczas manifestacji i kontrmanife-
stacji. Minister przyznał podczas swojego wystąpie-
nia, że samo zabezpieczenie takich zgromadzeń, jak 
w dniu 11 listopada, w Święto Niepodległości, liczone 
jest na ponad 20 milionów zł. Ja tylko przypomnę, 
że to są środki, które pochodzą z daniny publicznej 
i trzeba je szanować. Usuwanie zniszczeń i skutków 
materialnych zwielokrotni te kwoty, co również pan 
minister podczas debaty przyznał. Zatem stanowio-
ne prawo powinno również te racje uwzględniać. 
Państwo prawa nie może tworzyć i prowokować sy-
tuacji, w których publiczny grosz po prostu nie będzie 
poszanowany.

I na koniec jeszcze jedno. Wielokrotnie na tej sali 
też padało, że obecny rząd i większość parlamen-
tarna Prawa i Sprawiedliwości nie będzie rządzić 
wiecznie. I to jest oczywiście truizm. Pewnie to 
kiedyś nastąpi, ale dalsze zapowiedzi, które też tutaj 
padały, że ta sytuacja może się odwrócić, a ta usta-
wa będzie mogła być wykorzystywana przeciwko 
obecnej władzy czy przeciwko obecnie rządzącym, 
pachnie już rewanżyzmem. Świadczy to niestety 
o różnicy naszych intencji, bo my chcemy tworzyć 
prawo tak, by przepisy służyły i chroniły obywateli, 
nie chcemy tworzyć żadnej ustawy w taki sposób, 
by służyła ona pacyfikacji zgromadzeń i dławieniu 
wolności obywatelskiej, i innym partykularnym in-
teresom jakiejś formacji politycznej. Bardzo dzię-
kuję. (Oklaski)
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(senator Z. Cichoń) retroakcji, o tyle dzisiaj, po zaproponowaniu przez 
pana senatora Martynowskiego wspomnianych 2 po-
prawek, opowiadam się za tą ustawą i nie widzę tych 
zagrożeń, które są dostrzegane przy formułowaniu 
bardzo krytycznych poglądów, i to nawet przez róż-
nego rodzaju instytucje państwowe, łącznie z Sądem 
Najwyższym, i które są wywodzone rzekomo z art. 11 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka bez przyto-
czenia konkretnych orzeczeń, które mogłyby prowa-
dzić do takiego wniosku. Tak więc uważam, że oma-
wiana tu ustawa nie zawiera wspomnianych zagrożeń, 
nie jest żadnym zamachem na demokrację, a wręcz 
realizuje obowiązek zapewnienia przez państwo bez-
pieczeństwa uczestnikom zarówno demonstracji, jak 
i kontrdemonstracji. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Bonkowski, zapraszam do dyskusji.

Senator Waldemar Bonkowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja teraz powiem tylko krótko. Padło tu dzisiaj wie-

le słów, były nawet pogróżki, że będzie donoszenie 
do Europy. Nie pierwszy raz opozycja donosiłaby 
do Europy. W historii Polski mieliśmy wielu rodzi-
mych zdrajców, donosicieli, począwszy od Targowicy. 
Polska była, Polska jest i Polska będzie, czy się to 
komuś podoba, czy nie. Taką mamy historię.

Ja chcę tylko powiedzieć… Bo widzę, że opozy-
cja… Tu takie słowa nie padły, bo każdy boi się tych 
słów używać. Opozycja, można powiedzieć wprost, 
konsekwentnie dąży… Nie czeka 3 lata do wyborów, 
dąży do wywołania w Polsce wojny domowej. Ale 
niestety, muszę wam powiedzieć, że jest was za mało. 
I nawet jeśli 13 grudnia ściągniecie wszystko, co naj-
gorsze, naród was nie poprze i się do was nie przyłą-
czy. Bo na szczęście naród polski w ubiegłym roku 
się przebudził. Przebudził się i docenił wasze 8-letnie 
rządy. Jakie larum było, jak prezes, pan Kaczyński 
powiedział, że Polska jest kondominium! Jak wyście 
się oburzali! A wasz minister konstytucyjny powie-
dział, że Polska to jest byt teoretyczny, że to jest kupa 
kamieni – pierwszej części nie powiem, bo się wsty-
dzę. Naród to po prostu zrozumiał i to wie. I nigdy 
już nie da się na was nabrać. I ja was ostrzegam: jeśli 
nie poprzestaniecie, naród rzeczywiście może do-
słownie potraktować słowa marszałka Piłsudskiego, 
że wolności nie zdobywa się za dwie krople krwi 
i za dwa grosze. I rzeczywiście może dojść do tra-
gedii narodowej. I problem może zostać rozwiązany. 
I dla was może się to skończyć tragicznie. Ale tak 
po ludzku i po chrześcijańsku dam wam dobrą radę: 
każdy może błądzić, każdy ma prawo się zreflektować 

w naszej regulacji, którą przewidujemy. A chciałbym 
podkreślić, że Europejski Trybunał Praw Człowieka 
zwraca uwagę również na to, że prawo do gromadze-
nia się to jest także prawo do tego, żeby gromadzić 
się w sposób pokojowy i sposób bezpieczny, czyli 
że państwo ma obowiązek, pozytywny obowiązek, 
zapewnienia tego, żeby ci, którzy demonstrują, nie 
doznali żadnej szkody, nie doznali ataku ze strony 
tych, którzy kontrdemonstrują. Jest również obowią-
zek państwa, żeby zapewnić, by ci, którzy kontrde-
monstrują, też mogli to czynić w sposób bezpieczny. 
Zatem jest to obowiązek starannego działania pań-
stwa, bo oczywiście nie obowiązek osiągnięcia re-
zultatu, gdyż czasami są takie sytuacje, że pomimo 
największych starań dochodzi do różnych nieprzewi-
dzianych zdarzeń, a czasami wręcz do tragedii.

Właśnie ta propozycja, która dzisiaj jest przedsta-
wiona jako rozwiązanie ustawowe – zawierająca m.in. 
te zagadnienia, tak bardzo krytykowane, dotyczące 
odległości 100 m czy też kwestie związane ze zgro-
madzeniami o charakterze cyklicznym – jest niczym 
innym jak regulacją mającą na celu wypełnienie przez 
państwo pozytywnego obowiązku zapewniania każ-
demu prawa zarówno do demonstrowania, jak i do 
kontrdemonstrowania, i zapewnienia mu bezpieczeń-
stwa w czasie uczestniczenia w tych wydarzeniach.

I Europejski Trybunał Praw Człowieka, wbrew 
temu, co się tutaj szumnie mówi przy powoływaniu 
się na art. 11 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 
w orzeczeniach, które, trzeba powiedzieć delikatnie, 
nie są zbyt liczne, bo takich spraw nie było wiele, 
idzie tak daleko, że pozostawia państwu duży mar-
gines swobody w regulacjach prawa wykonywania 
w sposób pokojowy tegoż uprawnienia do swobod-
nego gromadzenia się, do tego stopnia, że nawet ze-
zwala na to, żeby państwo wprowadzało instytucję 
zezwolenia na gromadzenie się. Jej na szczęście u nas 
nie ma, ale podkreślam to, żeby wskazać, jakie sto-
sunkowo wąskie są granice ochrony wspomnianego 
prawa w ramach art. 11 Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka, żeby uprzytomnić tym, którzy idą zbyt 
daleko w wywodzeniu praw mających rzekomo przy-
sługiwać w związku ze swobodą gromadzenia się 
i którzy wręcz odmawiają państwu prawa do zagwa-
rantowania, żeby te zgromadzenia przebiegały w spo-
sób pokojowy, albowiem tylko takie są chronione.

No, a ponadto chodzi o to, aby nikt nie doznał 
szwanku w związku z uczestnictwem czy to w mani-
festacji, czy to w kontrmanifestacji. Proszę państwa, 
warto o tym pamiętać. I dlatego, o ile wczoraj wstrzy-
małem się przy głosowaniu, kiedy była propozycja, 
żeby przyjąć tę ustawę bez poprawek, bo widzia-
łem pewne mankamenty, głównie związane z tym 
nieszczęsnym artykułem, który wprowadzał zasadę 
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(senator W. Bonkowski) A co do meritum… Otóż tak: przede wszystkim 
część problemu, jak rozumiem, zostanie usunięta, bo 
poprawka, a właściwie 2 poprawki zostaną przyjęte – 
w końcu zgłosił je senator Martynowski. A, jak mówi 
znane przysłowie, Martynowski locuta, causa finita, 
więc ten temat zdejmuję. Prawda? Już nie będę się 
pastwił nad tymi przepisami, zostawmy je.

Co pozostaje z tej ustawy? Pozostają cykliczne 
zgromadzenia oraz pozostaje ta odległość 100 m.

(Głos z sali: Ale pan senator…)
To właściwie wszystko. W związku z tym trzeba 

sobie zadać pytanie, po co w ogóle się wprowadza 
zmiany do ustawy o zgromadzeniach, jeśli nie ma 
do tego jakiegoś poważnego uzasadnienia. Bo pra-
wo do zgromadzeń, swobodnych zgromadzeń, to jest 
podstawowe prawo w państwie demokratycznym. 
To jest mniej więcej takie prawo, jak zakaz cenzury 
prewencyjnej. Prawda? Istnieje jakaś ustawa, ta usta-
wa reguluje to prawo. Owszem, jeżeli dochodzi do 
sytuacji nagannych, sytuacji szkodliwych, to, rzecz 
jasna, odpowiednia władza czy posłowie występują 
z inicjatywą, głęboko to uzasadniają i trzeba dokonać 
zmian. Otóż, wybaczcie, ale naprawdę w tej sytuacji, 
jaką mamy w Polsce, ja doprawdy nie wiem, dlaczego 
te zmiany się wprowadza. Przecież przepis dotyczący 
2 demonstracji, przy czym przez drugą demonstrację 
trzeba rozumieć także pikietę, która ma, nie wiem, 
15, 30, 50 osób… Przecież te przepisy mamy dzi-
siaj w ustawie. One mówią, że jeżeli 2 demonstracje 
w tym samym czasie i w tym samym miejscu chcą 
być zwołane, a – uwaga – zagraża to życiu, zdrowiu 
obywateli lub znacznymi stratami w mieniu, to wtedy 
decyduje kolejność zgłoszeń. I to wszystko zostaje. 
Przecież tego się nie zmienia. Gdyby to było zakwe-
stionowane, bo źle działa, to w porządku, ale nie, 
to zostaje. Wprowadza się tylko zdanie wtrącone, 
które mówi o tym, że w tym samym miejscu i cza-
sie, w szczególności w odległości do 100 m. Proszę 
państwa, jakie jest tego uzasadnienie? Naprawdę nie 
wiem. Ja sięgnąłem do ustawy wniesionej przez po-
słów, sięgnąłem do uzasadnienia tej ustawy i tam nie 
ma ani słowa o odległości 100 m, ani słowa. Jest uza-
sadnienie w odniesieniu do zgromadzeń cyklicznych, 
zaraz do tego przejdę, ale o 100 m nie ma ani słowa. 
Nie wiadomo, dlaczego zostało to wprowadzone. Ja 
oczywiście się domyślam, dlaczego tak jest, ale nie 
będę tu snuł tych rozważań. Mnie chodzi o to, że 
taka rzecz powinna być jasno wyłożona. Mieliśmy 
do czynienia z sytuacjami nagannymi, szkodliwy-
mi, wynikało to z tego, że były jakieś pikiety koło 
przechodzącej demonstracji, dochodziło do jakichś 
fatalnych skutków itd., ale nic takiego nie miało miej-
sca. W związku z tym powoływanie się na przykłady 
wielkich demonstracji, które muszą być w pewnej 
odległości od siebie… Jasne, że to kosztuje 20 mi-
lionów. Proszę państwa, nadal będzie kosztowało. 

i nawrócić. I wy też macie tę szansę. Jesteście osobami 
publicznymi, powinniście publicznie przeprosić za 
to, co robicie, za te ostatnie 8 lat waszych rządów, 
waszych nierządów… Możecie się nawrócić. Polacy 
są miłosierni. I wtedy będziecie mieli szansę, jak się 
nawrócicie, jeszcze w życiu kiedyś zaistnieć w sferze 
publicznej, ale jeśli pójdziecie na zwarcie, to nie bę-
dziecie już totalną opozycją, tylko będziecie totalnie 
skończeni. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan marszałek Borowski. Zapraszam do dyskusji.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Wyładował 

pan swoje emocje.)
(Senator Waldemar Bonkowski: Pominę to mil-

czeniem.)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: I słusznie.)

Senator Marek Borowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W tej debacie zobaczyłem dwa oblicza Prawa 

i Sprawiedliwości. Jedno…
(Senator Robert Mamątow: Tylko?)
Tylko dwa.
(Senator Robert Mamątow: Nie tak źle.)
Tak, tylko dwa, bo pan, Panie Senatorze, się nie 

odzywał. (Wesołość na sali)
(Senator Robert Mamątow: Ale teraz się odzy-

wam.)
Otóż jedno oblicze to oblicze pana senatora 

Czerwińskiego, pana senatora Warzochy, pana senato-
ra Cichonia, którzy argumentowali. Można się z nimi 
zgadzać, nie zgadzać – o tym za chwilę będę mówił.

I drugie oblicze, senatora Bonkowskiego, który 
wykazał się przede wszystkim jakąś ogromną pychą 
i arogancją.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Teraz pan 
wychodzi.)

Tego rodzaju wezwania, jak to, że wasz czas 
minął, to ja już słyszałem wielokrotnie w historii. 
Kolejni władcy, kolejni przywódcy mówili takie rze-
czy do swoich przeciwników politycznych, a jak to 
się kończyło, to wszyscy wiemy. Ponieważ senator 
Bonkowski wezwał państwa do tego, żebyście pań-
stwo w ogóle nie dyskutowali, to ja mam taką skrom-
ną propozycję – a to dlatego, że chciałbym, żeby to 
się jakoś wszystko ułożyło – żebyście wy poprosili 
pana senatora Bonkowskiego, żeby nie dyskutował. 
Ja myślę, że to będzie z korzyścią i dla Senatu, i dla 
debaty, i dla Prawa i Sprawiedliwości również. To 
tyle, jeśli chodzi o tę nieszczęsną wypowiedź pana 
senatora Bonkowskiego.
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(senator M. Borowski) prezydenta, wójta, żeby zakazał organizowania tej 
drugiej demonstracji. Wójt, burmistrz tego nie robi, 
a wówczas wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze. 
To zarządzenie zastępcze musi być poddawane kon-
troli sądowej, a to z ustawy nie wynika.

Dlatego zgłaszam bardzo prostą poprawkę. 
Mianowicie tam, gdzie jest mowa o zarządzeniu 
zastępczym, to jest art. 1 pkt 5, w art. 26b w ust. 4 
dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Przepisy 
art. 16 stosuje się odpowiednio”. Przepisy art. 16 mó-
wią nie tylko o kontroli, ale i o czasie – 24 godziny, 
niezwłocznie itd. Pamiętajmy, że tu może chodzić 
o sytuację tuż przed demonstracją. Po to one zostały 
wprowadzone. Dlatego myślę, że jeśli to zostałoby 
wprowadzone, to stanowiłoby pewien bezpiecznik 
przed takim politycznym wykorzystywaniem prawa 
do ustanawiania cyklicznej demonstracji. Co do sa-
mej idei ja nie mam zastrzeżeń – uważam, że tak, że 
powinno być to wprowadzone.

A tak na marginesie powiem tylko, że byłoby 
zdrowiej, gdyby kwestia tych cyklicznych demon-
stracji została w tej ustawie opisana w ten sposób, 
że oto w określonym terminie po wejściu tej ustawy 
w życie wszyscy ci, którzy organizowali cykliczne 
demonstracje do tej pory, zgłaszają to odpowiednim 
wojewodom. Chodzi o to, ażeby ten temat zamknąć, 
żeby to nie było tak, że za 3, 4, 5 lat znowu będą 
podania o zgody na cykliczne demonstracje. My 
dzisiaj mamy te demonstracje i wiemy, które to są 
demonstracje. One powinny być, a reszta… Nie po-
winniśmy prowadzić do tego, że, mówiąc skrajnie, 
wszystkie ważne miejsca, głównie w Warszawie, 
zostaną zajęte przez cykliczne demonstracje. Wtedy 
żadna inna demonstracja nie będzie się mogła od-
być. Mówmy otwartym tekstem. Mamy miesięczni-
ce smoleńskie na Krakowskim Przedmieściu, mamy 
Marsz Niepodległości narodowców. No, są oni mi 
jak najdalsi, ale marsz organizują. I to jest cyklicz-
ne. Dalej, mamy Paradę Schumana, mamy… Może 
jeszcze coś znajdziemy. I w określonym terminie 
wszyscy ci organizatorzy się zgłaszają, wojewodowie 
to zatwierdzają, a jeżeli nie chcą, to mamy przecież 
sąd. I koniec z cyklicznością. Ale, jak mówię, to już 
tak na marginesie. Takiej poprawki nie zgłaszam, ale 
kontrola sądowa wydaje mi się absolutnie konieczna.

Pan senator Czerwiński, próbując uzasadnić, że 
były przypadki zakłócania zgromadzeń, podał przy-
kład tego happenera, który chyba procesję Bożego 
Ciała próbował zakłócić. No tak, ale to nie jest inna 
demonstracja, która zakłóca tę pierwszą demonstra-
cję – to jest pojedynczy wariat, który na golasa biega 
i którym się zajmuje policja. I tyle. Ja nie wiem, czy on 
był normalny… Tego nie wiem. Senator Czerwiński 
mówił też o tej sprawie w Poznaniu. No, to jest sprawa 
bardziej złożona – pan sobie zdaje z tego sprawę – 
wywołana decyzją Antoniego Macierewicza, ministra 

W przyszłym roku znowu będzie kilka demonstracji 
na 11 listopada i znowu trzeba będzie je zabezpieczyć. 
Więc to w ogóle nie o to tu chodzi.

Skąd te 100 m? Naprawdę nie wiem. Pan senator 
Czerwiński próbował to uzasadnić, mówił o dorzu-
ceniu brukowcem. Powiedzmy sobie, że pani senator 
Rotnicka już to wyjaśniła – jakby to powiedzieć – 
jeżelibyśmy wyłowili takiego, który dorzuciłby tym 
brukowcem, to natychmiast go do kadry. Tak że, 
proszę państwa, to jest zbędne, to jest niepotrzebne. 
Dotychczasowy przepis był całkowicie wystarczający.

Teraz przejdę do tych zgromadzeń cyklicznych. 
Ja myślę, że jest w tym jakiś sens, mówił o tym se-
nator Jackowski. No dobrze, a jak komuś przyjdzie 
do głowy, żeby np. na Nowym Świecie urządzać de-
monstrację antyeuropejską zawsze w tym dniu, kiedy 
organizowana jest Parada Schumana? Więc ja widzę 
w tym jakiś sens, owszem, ale, po pierwsze, nie wiem, 
dlaczego to robi wojewoda. Demonstracjami zajmują 
się gminy, więc to powinno być normalnie zgłoszone 
prezydentowi, burmistrzowi, wójtowi. To po pierw-
sze. I oczywiście z nadzorem sądowym. Gdyby się 
okazało, że ktoś słusznie zgłasza, bo przecież stale 
organizuje, a tu burmistrz, wójt itd. z innej opcji po-
litycznej nie zgadza się na uznanie tego za demon-
strację cykliczną, to musi być nadzór sądowy i sprawa 
jest załatwiona.

I druga sprawa. Jeżeli już jest to wojewoda, to 
jednak trzeba, musi być… Pamiętajmy o tym, że taka 
decyzja wojewody nie musi być podejmowana, po-
wiedzmy sobie, znacznie wcześniej, na długi czas 
przed demonstracją, ona może zostać podjęta bez 
mała w ostatniej chwili, na 7 dni przed…

(Senator Piotr Florek: 5.)
Tak, 5?
(Senator Piotr Florek: Przynajmniej 5.)
Dobrze, nie spierajmy się, na kilka dni przed, czyli 

w momencie, w którym np. została zgłoszona inna 
demonstracja, niecykliczna, w tym samym miejscu. 
On, podejmując taką decyzję, podejmuje tak napraw-
dę decyzję polityczną, to znaczy uniemożliwia zor-
ganizowanie tamtej demonstracji. Jeżeli tak, to musi 
być nad tym nadzór sądowy, a tu go nie ma. To jest 
bardzo niewyraźne. Tu niektórzy powołują się na inną 
ustawę itd. Zbadałem ten temat. Musi być odwołanie 
do tego artykułu ustawy o zgromadzeniach, to jest 
bodajże art. 16, który…

(Senator Zbigniew Cichoń: Jest, jest, właśnie…)
(Senator Jerzy Czerwiński: Właśnie jest, Panie 

Marszałku.)
Słuchajcie, ja rozmawiałem z legislatorami i ja 

tego nie zauważyłem. Ja mówię o zarządzeniu zastęp-
czym, bo tu jest problem. Prawda? Wojewoda uznaje 
coś za cykliczne, następnie zwraca się do burmistrza, 
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Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach. Komunikaty

(senator M. Borowski) Łukasz Mikołajczyk, pan senator Robert Mamątow 
złożyli swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legisla-
cyjnym na piśmie złożyli pan marszałek Bogdan 
Borusewicz, pani marszałek Anna Sztark, pan senator 
Jan Rulewski, pan senator Mieczysław Augustyn, pan 
senator Marek Martynowski, pan senator Piotr Wach, 
pani senator Barbara Borys-Damięcka, pani senator 
Jadwiga Rotnicka i pan marszałek Marek Borowski.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chciałby się ustosunko-

wać do przedstawionych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek: 
Nie, dziękuję.)

Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisję Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej o usto-
sunkowanie się do przedstawionych wniosków i przy-
gotowanie wspólnego sprawozdania.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywa-
nej ustawy zostanie przeprowadzone dzisiaj o go-
dzinie 22.15.

Proszę o odczytanie komunikatu.

Senator Sekretarz Marek Pęk:
Komunikat.
(Senator Stanisław Kogut: Mecz będzie.)
Wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie 
rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty 
do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadze-
niach odbędzie się dziś, 40 minut po ogłoszeniu prze-
rwy w obradach w sali nr 217.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Ogłaszam przerwę do godziny 22.15.
(Senator Grażyna Sztark: Posiedzenie komisji jest 

o 20.30?)
(Senator Marek Pęk: Czyli posiedzenie komisji 

jest o 20.30.)
(Przerwa w obradach od godziny 19 minut 47  

do godziny 22 minut 15)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii…)

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Macierewicza, że jak jest orkiestra wojskowa i jak 
jest wojsko, to musi być i apel smoleński. No, to spo-
wodowało konflikt polityczny. Gdyby tego nie było, 
to oczywiście tego problemu też by nie było. A tak 
to się sytuacja po prostu zapętla i dobrego wyjścia 
z niej nie ma.

Mam nadzieję, że te poprawki… O poprawkach 
senatora Martynowskiego już powiedziałem. A je-
śli chodzi o moją, to mam nadzieję, że zostanie 
przyjęta, bo ona, że tak powiem, bardzo oddala 
zastrzeżenia.

I tak zupełnie na koniec… Panie Senatorze 
Czerwiński i inni panowie, Koledzy z PiS-u, uzasad-
nialiście tu swoje stanowisko i mówiliście, że przecież 
nie ma się czego obawiać, bo to, bo to, bo to… Dobra, 
ale wobec tego proszę mi odpowiedzieć na pytanie, 
dlaczego 30 listopada odbyło się pierwsze czytanie 
tego projektu, z 30 listopada jest sprawozdanie, a 1 li-
stopada to uchwalono…

(Senator Andrzej Pająk: 1 grudnia.)
1 grudnia, przepraszam. Gdyby nie to, że w ze-

szłym tygodniu mieliśmy przeładowane posiedzenie, 
to jeszcze byśmy w zeszłym tygodniu to omawiali, 
a tak omawiamy dzisiaj. Jeżeli jest tyle zastrzeżeń, 
jeżeli Sąd Najwyższy, wszystkie organizacje pozarzą-
dowe, komisarz europejski itd.… Może oni wszyscy 
nie mają racji, ale jeżeli tak, to trzeba to wyjaśnić, wy-
łożyć. Te wszystkie argumenty powinny być podane 
na spotkaniach, na wysłuchaniu publicznym. Tempo, 
które zostało przez was przyjęte, właśnie budzi podej-
rzenia, że chodzi nie o bezpieczeństwo, tylko o jakąś 
manipulację. Jeżeli tak się postępuje z tego rodzaju 
ustawą, to proszę się nie dziwić…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Piętnasta mi-
nuta.)

Tak, już kończę.
…że szeroko rozumiana opozycja po prostu nie 

będzie miała zaufania do takich aktów prawnych. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Miałem nadzieję, że pan marszałek złoży tę po-

prawkę na moje ręce.
(Senator Marek Borowski: A to złożę, tak?)
Ale…
(Wesołość na sali)
(Senator Marek Borowski: Dziękuję.)
(Rozmowy na sali)
Zaznaczam, że wystąpienie trwało 15 minut.
(Senator Marek Borowski: Tak.)
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że pan senator Waldemar 

Sługocki, pan senator Czesław Ryszka, pan senator 
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały se-
nator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?

Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili: pan senator 
Marek Martynowski, pani senator Barbara Borys-
Damięcka, pani senator Grażyna Sztark, pan senator 
Piotr Florek, pan senator Jan Rulewski, pan senator, 
marszałek Bogdan Borusewicz, pan senator Piotr 
Wach, pani senator Jadwiga Rotnicka, pan senator 
Marek Borowski i pan senator Mieczysław Augustyn.

Ponadto sprawozdawcą mniejszości Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji był pan senator Piotr Florek.

Czy ktoś z państwa chce zabrać głos? Nie…
(Senator Grażyna Sztark: Prosimy o przyjęcie 

naszych poprawek.)
Ale to proszę powiedzieć: tak czy nie?
(Senator Grażyna Sztark: Tak, tak.)
Pani senator prosi o co?

Senator Grażyna Sztark:

Proszę o przyjęcie naszych poprawek, bo są na-
prawdę bardzo dobre. Po przyjęciu tych poprawek 
jesteśmy w stanie przyjąć projekt…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Aha.)
Tak. Również uznać go za swój.
(Marszałek Stanisław Karczewski: To teraz gło-

sowanie… Zobaczymy w pierwszym głosowaniu.)
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o…
(Rozmowy na sali)
(Senator Robert Dowhan: Jeszcze jeden głos, 

Panie Marszałku.)
Przystępujemy do głosowania. Proszę państwa, 

przystąpiliśmy do głosowania. Był odpowiedni mo-
ment, czas na zabieranie głosu, ja już rozpocząłem 
czytanie procedury.

(Rozmowy na sali)
Proszę o koncentrację.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Głosowanie nad przedstawionymi poprawkami zo-
stanie przeprowadzone, jeśli zostaną odrzucone po-
przednie wnioski.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
mniejszości Komisji Praw Człowieka, Praworządności 

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Komisja Infrastruktury przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek – druk senacki nr 356 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…
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 77 senatorów, 53 – za, 23 – przeciw, 1 

wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 82)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudzie-
stego dziewiątego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy – Prawo o zgromadzeniach.

(Rozmowy na sali)
W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji…
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii…)
(Głos z sali: Ciszej.)
…oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej, które ustosunkowały 
się do przedstawionych w toku debaty wniosków 
i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. 
Znajduje się ono w druku nr 355 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Arkadiusza Grabowskiego, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Na posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, które od-
było się w przerwie posiedzenia, debatowano nad 19 
poprawkami złożonymi w trakcie debaty senackiej. 
Połączone komisje przedstawiają Wysokiemu Senatowi 
następujące stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć 
wnioski zawarte w pkcie III ppkty 1 i 19. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 29 – za, 56 – przeciw, 1 

wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 87)
Poprawka nr 3 została odrzucona.
Nad poprawkami nr 4 i 13 należy głosować łącz-

nie. Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie 
nad poprawkami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 i 15. 
Przyjęcie tych poprawek oraz nieprzyjęcie poprawki 
nr 3 spowoduje skreślenie ostatniego zdania z art. 1 
w pkcie 2 ust. 1 ustawy.

Poprawki nr 4 i 13 zmierzają do wyeliminowa-
nia z ustawy przepisów dotyczących zgromadzeń 
cyklicznych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 28 – za, 57 – przeciw, 1 

wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 88)
Poprawki nr 4 i 13 zostały odrzucone.
Poprawki nr 5, 10 i 14 należy przegłosować łącz-

nie. Mają one na celu wyeliminowanie z ustawy obo-
wiązku organu gminy do wydania decyzji o zakazie 
wcześniej zgłoszonego zgromadzenia w przypadku, 
gdy wojewoda wyda zgodę na odbywanie w tym sa-
mym miejscu i czasie zgromadzenia cyklicznego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 28 – za, 57 – przeciw, 1 

wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 89)
Poprawki nr 5, 10 i 14 zostały odrzucone.
Poprawka nr 6 zmierza do wyeliminowania moż-

liwości zorganizowania zgromadzenia cyklicznego 
w dniach świąt narodowych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 29 – za, 57 – przeciw. 

(Głosowanie nr 90)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 7 zmierza do tego, aby zgodę na 

zgromadzenia cykliczne mogli uzyskać organizatorzy 
zgromadzeń niezależnie od tego, czy odbywały się 
już w ostatnich 3 latach i czy miały na celu w szcze-
gólności uczczenie doniosłych wydarzeń.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 29 – za, 55 – przeciw, 1 

się wstrzymał… (Głosowanie nr 91)
(Głos z sali: Nie, nikt się nie wstrzymał.)

i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 28 – za, 57 – przeciw, 1 

wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 83)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 2 – za, 83 – przeciw, 1 

się wstrzymał. (Głosowanie nr 84)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie usta-

wy oraz wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek 
przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi 
poprawkami.

Poprawka nr 1 skreśla zakaz organizowania zgro-
madzeń w miejscu i w czasie, w których odbywają się 
zgromadzenia organizowane przez organy władzy pu-
blicznej i zgromadzenia odbywane w ramach działal-
ności kościołów i innych związków wyznaniowych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 85 – za, 1 wstrzymał 

się od głosu, nikt nie był przeciwny tej poprawce. 
(Głosowanie nr 85)

Poprawka nr 1 została przyjęta.
Poprawka nr 2 uzupełnia przepis dotyczący za-

kresu informacji, jakie zobowiązany jest podać orga-
nizator zgromadzenia w zawiadomieniu o zamiarze 
zorganizowania zgromadzenia, o wskazanie alterna-
tywnego miejsca i czasu zgromadzenia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 28 – za, 57 – przeciw. 

(Głosowanie nr 86)
Poprawka nr 2 została odrzucona.
Poprawka nr 3 zmierza do usunięcia z ustawy 

przepisu wprowadzającego dodatkową przesłankę 
zachowania co najmniej 100 m odległości między 
zgromadzeniami.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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(marszałek S. Karczewski) Głosowało 86 senatorów, 28 było za, 58 – przeciw. 
(Głosowanie nr 96)

Poprawka nr 16 została odrzucona.
Poprawka nr 17 wprowadza 3-miesięczny okres 

vacatio legis.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 28 było za, 58 – przeciw. 

(Głosowanie nr 97)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 18 wprowadza 30-dniowy okres va-

catio legis.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 29 było za, 57 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 98)
Poprawka nr 18 została odrzucona.
Poprawka nr 19 wprowadza 14-dniowy okres va-

catio legis.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 85 było za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 99)
Poprawka nr 19 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?
Głosowało 84 senatorów, 55 było za, 27 – przeciw, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 100)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo o zgromadzeniach.

W związku z podjętymi uchwałami bardzo proszę 
senatorów sprawozdawców o reprezentowanie Senatu 
w toku rozpatrywania uchwał Senatu przez komisje 
sejmowe.

Informuję, że porządek trzydziestego pierwszego 
posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Przypominam, że następne posiedzenie Senatu 
odbędzie się w dniach 13, 14, 15 i 16 grudnia 2016 r.

Porządek tego posiedzenia został państwu prze-
słany pocztą elektroniczną.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia 
złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzę-
dowej wersji sprawozdania stenograficznego.

Poprawka nr 7 została odrzucona.
Poprawki nr 8 i 9 należy przegłosować łącznie. 

Zmierzają one do wydłużenia terminu w postępowa-
niu o wyrażenie zgody na organizowanie zgromadzeń 
cyklicznych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 28 – za, 56 – przeciw, 1 

wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 92)
Poprawki nr 8 i 9 zostały odrzucone.
Poprawka nr 11 ma na celu wskazanie trybu od-

woławczego od zarządzenia zastępczego wydanego 
przez wojewodę.

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 93)
Poprawka nr 11 została odrzucona.
Poprawka nr 12 ma na celu odesłanie do przepisu, 

który w przypadku wątpliwości rozstrzygać będzie 
o kolejności wnoszonych wniosków o zgodę na zgro-
madzenia cykliczne.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 29 było za, 57 – przeciw. 

(Głosowanie nr 94)
Poprawka nr 12 została odrzucona.
Poprawka nr 15 ma na celu wskazanie, iż nowe prze-

pisy ustawy określające obowiązek gminy do wydania 
decyzji zakazującej odbycia zgromadzenia notyfiko-
wanego przed wejściem w życie ustawy, w przypadku 
udzielenia przez wojewodę zgody na zgromadzenie 
cykliczne mające odbyć się w tym samym miejscu 
i czasie, nie będą miały zastosowania do zgromadzeń 
zgłoszonych przed wejściem ustawy w życie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 28 było za, 57 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 95)
Poprawka nr 15 została odrzucona.
Poprawka nr 16 wprowadza 12-miesięczny okres 

vacatio legis.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
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(marszałek S. Karczewski) pomocy prawnej względem pani Katarzyny G., a jeśli 
byłoby to niemożliwe – o połączenie spraw i umoż-
liwienie złożenia wyjaśnień w jednej prokuraturze.

Dziękuję, Panie Marszałku.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Marek Borowski, bardzo proszę.

Senator Marek Borowski:
Panie Marszałku, swoje oświadczenie kieruję do 

pani premier Beaty Szydło.
Szanowna Pani Premier, przetargi ogłaszane przez 

spółki Skarbu Państwa i inne podmioty publiczne są 
podstawową formą składania zamówień. Prawidłowo 
przeprowadzane chronią system gospodarczy przed 
korupcją i sprzyjają obniżce kosztów wytwarzania 
i świadczenia usług, przez co zwiększają siłę kon-
kurencyjną kraju. Niezależnie od wewnętrznych ure-
gulowań Polska obowiązana jest przestrzegać także 
przepisów europejskich, takich jak Porozumienie 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, porozu-
mienia sektorowe, Bilaterale 1 czy wreszcie Układ 
o stowarzyszeniu miedzy Unią Europejską a Ukrainą. 
Wszelkie odchylenia od tych przepisów, zwłaszcza 
o charakterze dyskryminującym niektóre podmioty, 
rodzą podejrzenia o nieuczciwą politykę zamówień, 
a gdy dotyczą podmiotów z krajów europejskich, do-
datkowo wpływają na ocenę naszego kraju i zaufanie 
do nas.

Ze względu na podniesione kwestie chciałbym 
poinformować panią premier o docierających do mnie 
niepokojących sygnałach o stosowaniu przez niektó-
re spółki z sektora energetyki wątpliwych prawnie 
praktyk w tej dziedzinie.

Uprzejmie też proszę panią premier o odpowiedź 
na następujące pytania.

Po pierwsze, czy dopuszczalne jest to, aby jednym 
z warunków udziału w przetargu było wykazanie 
przez oferenta doświadczenia w realizacji robót bu-
dowlanych czy też prac projektowych stanowiących 
przedmiot zamówienia przy jednoczesnym zawęże-
niu, iż może do dotyczyć robót lub prac projektowych 
wykonanych wyłącznie na terytorium Polski? Czy 
zawężenie co do legitymowania się wykonanymi 
robotami lub sporządzonymi projektami jedynie do 
terytorium Polski nie jest aby sprzeczne z Traktatem 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wprowadzają-
cym swobodę przepływu towarów, osób, usług i ka-
pitału?

Po drugie, czy dopuszczalne jest to, aby zamawia-
jący mógł zdecydować o wykluczeniu wykonawcy 
z postępowania przetargowego, jeżeli wykonawca 
znajduje się w sporze ze spółką zamawiającego lub 

Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. 
Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy zwią-
zane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może 
ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku 
obrad bieżącego posiedzenia Senatu.

Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych 
oświadczeń, których treści nie można ustalić lub któ-
rych wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe 
w przysługującym na to czasie, czyli w ciągu 5 minut.

Nad oświadczeniem senatorskim nie przeprowa-
dza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów chce…
Bardzo proszę, pan senator Rafał Ambrozik.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Jest to oświadczenie skierowane do pana 

Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości.
Zwracam się do pana ministra z prośbą o zajęcie 

stanowiska w sprawie pani Katarzyny G., przebywa-
jącej w Irlandii, wobec której wydano 3 europejskie 
nakazy aresztowania. Nakazy te zostały wydane przez 
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, Sąd 
Okręgowy w Siedlcach i Sąd Okręgowy w Szczecinie.

Według posiadanej przez zainteresowaną wiedzy, 
przeciwko jej osobie prowadzone są 3 postępowania 
– w Prokuraturze Rejonowej w Szczecinie, w Mińsku 
Makowieckim oraz w Prokuraturze Rejonowej 
Warszawa Praga-Północ w Warszawie – a wysokość 
zarzucanej potencjalnej szkody nie przekracza 3 ty-
sięcy zł. Obecnie toczy się postępowanie w Irlandii. 
W związku realizacją europejskiego nakazu areszto-
wania pani Katarzyna G. stawia się na każde wezwa-
nie tamtejszego sądu, a na żądanie polskich organów 
ścigania wskazała adres zamieszkania w Irlandii. Jej 
postawa świadczy o chęci współpracy w celu wyja-
śnienia przedmiotowej sprawy.

Porównując szkodę o łącznej wysokości poniżej 
3 tysięcy zł do perspektywy wysokich kosztów eks-
tradycji, przekraczających nawet kilkunastokrotnie 
wysokość szkody, należy zadać pytanie: czy zaist-
niała sytuacja nie stoi w sprzeczności z ekonomiką 
procesową?

Niezwykle istotny jest fakt posiadania przez panią 
Katarzynę G. małoletnich dzieci, nad którymi spra-
wuje wyłączną opiekę. Realizacja europejskiego na-
kazu aresztowania może wywrzeć negatywne skutki 
przede wszystkim na niewinnych dzieciach.

Wobec postawy pani Katarzyny G. oraz przede 
wszystkim ze względu na dobro dzieci, a także interes 
społeczny i ekonomikę procesową, proszę pana mini-
stra o przeanalizowanie możliwości wykonania przez 
właściwego konsula określonych czynności w ramach 
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(senator M. Borowski) 30 września br., podsekretarz stanu w MSWiA, pan 
Sebastian Chwałek, podzielił mój pogląd wyrażony 
w oświadczeniu, że nazwy stacji i dworców kolejo-
wych nie są tożsame z nazwami miejscowości, w tym 
miejscowości, których nazwy używane są w języku 
niemieckim. Co więcej, nazwy stacji kolejowych 
nie podlegają przepisom powszechnie obowiązują-
cego prawa o ustalaniu urzędowych nazw. Ustala je 
i zmienia zarządca infrastruktury kolejowej w ramach 
grupy PKP SA. W odpowiedzi na moje oświadcze-
nie minister zobowiązał się do przesłania zarówno 
oświadczenia, jak i odpowiedzi na nie do właściwego 
w zakresie nadzoru nad PKP SA ministra infrastruk-
tury i budownictwa.

W związku z tym proszę o odpowiedzi na na-
stępujące pytania. Czy odpowiednie pisma zostały 
do pana przesłane? Jaki pan ma stosunek do kwestii 
poruszonych w oświadczeniu i odpowiedzi na nie 
autorstwa ministra spraw wewnętrznych i administra-
cji? Czy skierował pan do grupy PKP SA, ewentualnie 
spółki PKP, Polskie Linie Kolejowe SA, odpowiednie 
wystąpienie w ramach nadzoru? Kiedy nazewnictwo 
na polskich stacjach kolejowych, w tym w gminie 
Chrząstowice w województwie opolskim, zostanie 
dostosowane do polskiego prawa? Jaki jest termin 
graniczny realizacji w terenie usunięcia wszyst-
kich niemieckich nazw z budynków polskich stacji 
i dworców kolejowych? Z wyrazami szacunku, Jerzy 
Czerwiński, senator RP.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Lista osób chcących wygłosić oświadczenie zo-

stała wyczerpana.
Informuję, że protokół trzydziestego posiedzenia 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji zosta-
nie udostępniony senatorom w terminie 30 dni po 
posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój 
nr 255.

Zamykam trzydzieste pierwsze posiedzenie 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

jedną ze spółek jego grupy kapitałowej? Takie po-
stępowanie stanowi moim zdaniem instrument nie-
dopuszczalnego nacisku na ewentualnych oferentów. 
Wykluczyć bowiem można z postępowań przetargo-
wych wszelkie podmioty pozostające w sporze nieza-
leżnie od tego, jakie były przyczyny sporu, na jakim 
etapie spór się znajduje i kto ma w tym sporze rację. 
Jest to bardzo dogodny sposób wywierania nacisków 
na podmioty gospodarcze, zwłaszcza te słabsze, jeżeli 
bowiem zdecydują się one na wejście w spór z zama-
wiającym lub z którąś z pozostałych spółek grupy 
kapitałowej, ryzykują automatyczne wykluczenie 
z postępowań o udzielenie zamówień prowadzonych 
przez te spółki. Dla małych podmiotów może to być 
równoznaczne z bankructwem,

Będę zobowiązany pani premier za udzielenie mi 
odpowiedzi na te pytania, a gdyby uznała pani moje 
wątpliwości za zasadne – proszę także o poinformo-
wanie mnie o krokach podjętych w celu wyelimino-
wania opisanych praktyk. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Czerwiński, bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Swoje oświadczenie kieruję do ministra infra-

struktury i budownictwa, pana Andrzeja Adamczyka.
Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 7 lipca 2016 r., na dwudziestym dru-

gim posiedzeniu Senatu, złożyłem oświadczenie 
w sprawie zamontowania przez PKP PLK w gminie 
Chrząstowice w województwie opolskim dwujęzycz-
nych tablic z nazwami stacji kolejowych. Skierowałem 
je do ministra spraw wewnętrznych i administracji, 
w którego zakresie leżą sprawy z działu: wyznania 
religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne. Z jego 
upoważnienia w swojej drugiej odpowiedzi, z dnia 

(Koniec posiedzenia o godzinie 22 minut 38)
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    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1 R. Ambrozik + + - - + - + - - + - + - + + - + + + +
  2 A.M. Anders + + - - + - + - - + - + - + + - + + + +
  3 M. Augustyn - ? - ? - + - + + + + - . . . . . . . .
  4 A. Bielan + + - - + - + - - + - + - + + - + + + +
  5 G. Bierecki + + - - + - + - - + - + - + + - + + + +
  6 P. Błaszczyk + + - - + - + - - + - + - + + - + + + +
  7 A. Bobko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  8 R. Bonisławski . . - + - + - + + + + - + + + + + + + +
  9 W. Bonkowski + + - - + - + - - + - + - + + - + + + +
  10 M. Borowski - - ? ? - ? - + + ? + - . . . . . . . .
  11 B. Borusewicz - . - + - + - + + + + - + + + + + + - +
  12 B. Borys-Damięcka - - - + - + - + + + + - + + + + + + + +
  13 M. Budner + + - - + - + - - + - + . . . . . . . .
  14 J. Chróścikowski . . - - + - + - - + + + . . . . . . . .
  15 Z. Cichoń + + - - + - + - + + - + - + + - + + + +
  16 L. Czarnobaj - - - + - + - + + + + - + + + + + + + +
  17 G. Czelej + + - - + - + - - + - + - + + - + + + +
  18 J. Czerwiński + + - - + - + - - + - + - + + - + + + +
  19 D. Czudowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  20 W. Dobkowski + + - - + - + - - + - + - + + - + + + +
  21 J. Dobrzyński + + - - + - + - - + - + - + + - + + + +
  22 R. Dowhan - - - + - + - + + + + - . . . . . . . .
  23 J. Duda - - - + - + - + + + + - . + + + + + + +
  24 J. Fedorowicz - - - + - + - + + + + - + + + + + + + +
  25 P. Florek - - - + - + - + + + + - + + + + + + + +
  26 R. Gaweł + + - - + - + - - + - + - + + - + + + +
  27 A. Gawęda + + - - + - + - - + - + - + + - + + + +
  28 S. Gogacz + + - - + - + - - + - + - + + - + + + +
  29 M. Golba + + - - + - + - - + - + - + + - + + + +
  30 A. Grabowski + + . . . . . . . . . . - + + - + + + +
  31 T. Grodzki . . - + - + - + + + + - + + + + + + + +
  32 M. Grubski - - - + - + - + + + + - + + + + + + + +
  33 J. Hamerski + + - - + - + - - + - + - + + - ? + + +
  34 J.M. Jackowski + + - - + - + - - + - + . + + - + + + +
  35 A. Kamiński + + - - + - + - - + - + - + + - + + + +
  36 S. Karczewski + + - - + - + - - + - + - + + - + + + +
  37 W. Kilian - - . . . . . . . . . . + + + + + + + +
  38 K. Kleina - - - + - + - + + + + - + + + + + + ? +
  39 B. Klich - - - + - + - + + + + - + + + + + + . +
  40 A. Kobiak - - - + - + - + + + + - . . . . . . . .
  41 M. Koc + + - - + - + - - + - + - + + - + + + +
  42 S. Kogut + + - - + - + - - + - + - + + - + + + +
  43 W. Komarnicki . . - + - + - + + + + - + + + + + + + +
  44 T. Kopeć + + - - + - + - - + - + - + + - + + + +
  45 M. Kopiczko + + - - + - + - - + . + - + + - + + + +
  46 W. Kraska + + - - + - + - - + - + - + + - + + + +
  47 J.F. Libicki - - - + - + - + + + + - + + + + + + - +
  48 M. Łuczak + + - - + - + - - + - + - + + - + + + +
  49 J. Łyczak + + - - + - + - - + - + - + + - + + + +
  50 R. Majer + + - - + - + - - + - + - + + - + + + +
  51 R. Mamątow . . - - + - + - - + - + - + + - - + + +
  52 M. Martynowski + + - - + - + - - + + + - + + - + + + +
  53 Ł. Mikołajczyk + + - - + - + - - + - + . . . . . . . .
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  54 A. Mioduszewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  55 A. Misiołek . . . . . . . . . . . . + + + + + + + +
  56 K. Mróz + + - - + - + - - + - + - + + - + + + +
  57 G. Napieralski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  58 J. Obremski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  59 B. Orzechowska + + - - + - + - - + - + - - - - + + + +
  60 A. Pająk + + - - + - + - - + - + - + + - + + + +
  61 M. Pańczyk-Pozdziej . - - + - + - + + + + - + + + + + + + +
  62 G. Peczkis + + - - + - + - - + - + - - + - + + + +
  63 M. Pęk + + - - + - + - - + - + - + + - + + + +
  64 W. Piecha + + - - + - + - - + - + - + + - + + + +
  65 L. Piechota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  66 A. Pociej - - - + - + - + + + + - + + + + + + + +
  67 M. Poślednik . . - + - + - + + + + - + + + + + + + +
  68 M. Potoczny + + - - + - + - - + - + - - + - + + + +
  69 K. Probierz . . - - + - + - - + - + - + + - + + + +
  70 Z. Pupa . . - - + - + - - + - + - + + - + + + +
  71 K. Radziwiłł . . . . . . . . . . . . - + + - + + + +
  72 M. Rocki - - - + - + - + + . + - + + + + + + + +
  73 T. Romańczuk + + - - + - + - - + - + . . . . . . . .
  74 J. Rotnicka - . - + - + - + + + + - + + + + + + + +
  75 J. Rulewski - - - + - + ? + + + + - + + + + ? + ? +
  76 J. Rusiecki + + - - + - + - - + - + - + + - + + + +
  77 S. Rybicki - - - + - + - + + + + - + + + + + + + +
  78 C. Ryszka . . - - + - + - - + - + - + + - + + + +
  79 J. Sagatowska + + - - + - + - - + - + - ? ? - ? + + ?
  80 M. Seweryński . . - - + - + - - + - + - + + - + + + +
  81 K. Słoń + + - - + - + - - + - + - + + - + + + +
  82 W. Sługocki . . - + - + - + + + + - . . . . . . . .
  83 A. Stanisławek . . - - + - + - - + - + - + + - + + + +
  84 L. Staroń . . . . . . . . . . . . . . . . + + + +
  85 G. Sztark - - - + - + - + + + + - + + + + + + + +
  86 A. Szwed + + - - + - + - - + - + - + + - + + + ?
  87 A. Szymański . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  88 R. Ślusarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  89 P. Termiński . . . . . . . . . . . . + + + + + + + +
  90 P. Wach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  91 A. Warzocha + + - - + - + - - + - + - + + - + + + +
  92 J. Wcisła . . - + - + - + + + + - + + + + + + + +
  93 K. Wiatr . . . . . . . . . . . . - + + - + + + +
  94 J. Włosowicz + + - - + - + - - + - + - + + - + + + +
  95 A. Wojtyła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  96 A. Zając . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  97 J. Zając + + - - + ? + ? - + - + + + + - + + + +
  98 B. Zdrojewska - - - + - + - + + + + - + + + + + + . +
  99 P. Zientarski - - - + - + - + + + + - + + + + + + + +
  100 J. Żaryn . . - - + - + - - + - + ? + + - + + + +
 
  Głosujących 69 68 82 82 82 82 82 82 82 81 81 82 77 79 79 79 80 80 78 80
  Za 46 46 0 27 53 28 53 29 30 80 31 53 27 75 77 27 76 80 74 78
  Przeciw 23 21 81 53 29 52 28 52 52 0 50 29 49 3 1 52 1 0 2 0
  Wstrzymało się 0 1 1 2 0 2 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 3 0 2 2
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

31. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 listopada oraz 1, 2 i 7 grudnia 2016 r.
Wyniki głosowań420

    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

31. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 listopada oraz 1, 2 i 7 grudnia 2016 r.
Wyniki głosowań 421

    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 80 79 80 77 78 76 78 78 76 79 78 79 78 79 75 74 78 76 74 78
  Za 73 76 76 0 78 31 47 76 48 31 47 30 47 49 26 50 76 76 28 78
  Przeciw 5 0 0 77 0 43 30 2 28 48 31 49 31 30 49 24 2 0 39 0
  Wstrzymało się 2 3 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

31. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 listopada oraz 1, 2 i 7 grudnia 2016 r.
Wyniki głosowań422

    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

31. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 listopada oraz 1, 2 i 7 grudnia 2016 r.
Wyniki głosowań 423

    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 77 78 81 82 81 80 79 82 83 83 83 83 82 81 81 83 79 82 82 83
  Za 74 77 52 82 81 80 79 82 83 81 83 35 52 39 74 83 79 82 82 83
  Przeciw 3 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 47 30 42 2 0 0 0 0 0
  Wstrzymało się 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

31. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 listopada oraz 1, 2 i 7 grudnia 2016 r.
Wyniki głosowań424

    61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
  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

31. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 listopada oraz 1, 2 i 7 grudnia 2016 r.
Wyniki głosowań 425

    61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
  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 83 80 82 79 80 74 76 79 79 78 78 79 79 79 79 79 79 79 79 70
  Za 52 52 53 47 27 73 63 29 50 77 77 79 29 50 79 79 30 78 50 50
  Przeciw 26 22 23 30 52 0 8 50 29 0 0 0 50 29 0 0 49 0 2 20
  Wstrzymało się 5 6 6 2 1 1 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 27 0
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

31. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 listopada oraz 1, 2 i 7 grudnia 2016 r.
Wyniki głosowań426

    81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
  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

31. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 listopada oraz 1, 2 i 7 grudnia 2016 r.
Wyniki głosowań 427

    81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
  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 69 77 86 86 86 85 86 86 86 86 84 85 85 86 86 86 86 86 86 84
  Za 19 53 28 2 85 28 29 28 28 29 29 28 30 29 28 28 28 29 85 55
  Przeciw 50 23 57 83 0 57 56 57 57 57 55 56 54 57 57 58 58 57 1 27
  Wstrzymało się 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2
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31. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 listopada oraz 1, 2 i 7 grudnia 2016 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 31. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Czy w polityce można nie dotrzymywać słowa? Czy obietnice wyborcze pozostają tylko obietnicami bez 

pokrycia? Kiedy pani premier Beata Szydło w swoim exposé mówiła, że kwota 8 tysięcy zł wolna od podatku 
będzie realizowana w ciągu pierwszych 100 dni, to co miała na myśli? Czy premier Rzeczypospolitej może 
szafować słowami?

Dzisiaj znowu procedujemy pomysł PiS, który podobnie, mówiąc delikatnie, „ewoluował”, jak 500+, które 
w czasie kampanii wyborczej miało być na każde dziecko, a już po wyborach zostało policzone od drugiego 
dziecka w rodzinie. Mieliśmy mieć 8 tysięcy zł dla każdego kwoty wolnej od podatku, dzisiaj mamy już 6 tysięcy 
600 zł i tylko dla najmniej zarabiających. Dla większości Polaków, czyli dla ok. 21 milionów obywateli, będzie 
to nieistotna zmiana. Co dalej? Czy doczekamy się w końcu realizacji w pełni obietnic wyborczych, które to 
państwo zadeklarowaliście Polakom? Przypomnę również, że rząd zadeklarował ujednolicenie podatku. Dzisiaj 
jego wprowadzenie już, jak słyszymy, nie jest takie pewne. Patrząc na wasze dokonania, wątpię, czy ta obietnica 
będzie zrealizowana. Ludzie, obywatele tego kraju, dzisiaj mają prawo czuć się nabici w butelkę przez rząd. Co 
innego słyszeli w czasie kampanii wyborczej, co innego otrzymują za sprawą rządów PiS. Warto zaznaczyć też, 
że osoby, które pracują, a mimo to pozostają biedne, np. zarabiają minimalne wynagrodzenie – w przyszłym 
roku będzie to 2 tysiące zł brutto, co stanowi 19 tysięcy zł dochodu do opodatkowania rocznie – nie skorzystają 
z niższego podatku. Co z nimi? Czy mają się czuć winne, że ciężko pracują, ale mało zarabiają? Dlaczego rząd 
im nie pomaga pomimo wcześniejszych obietnic?

Drodzy Senatorowie, na zakończenie swojej wypowiedzi chciałbym zacytować pewnego polityka, który 28 
lutego 2015 r. wypowiedział następujące słowa: „Czas starać się i działać w zakresie podwyższenie kwoty wolnej 
od podatku, bo dzisiaj w naszym kraju nawet ten, kto zarabia pensję minimalną, musi odprowadzić podatek. 
Czy tak powinno funkcjonować rzetelne państwo, które uczciwie traktuje swoich obywateli? W krajach, gdzie 
władza jest uczciwa, ten, kto zarabia najniższą pensję, nie płaci podatku. U nas nie może nawet o tym pomarzyć 
i to się musi zmienić. Trzeba to zrobić z rozwagą, ale uważam, że w niedługim czasie kwota wolna od podatku 
powinna sięgać 8 tysięcy zł”. Tak, to mówił urzędujący dzisiaj pan prezydent Andrzej Duda. I z tymi słowami 
chciałbym państwa zostawić.
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 31. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Wysoka Izbo!
Niewątpliwie ustawa ustanawiająca Krzyż Wschodni – odznaczenie dla obcokrajowców, którzy nieśli pomoc 

Polakom – to swego rodzaju instrument nominacji Polaków i Polski na Wschodzie, a także idei współdziałania 
i dogmatu historycznego.

Okrutną prawdą jest fakt wymordowania ogromnej masy Polaków, ale również faktem jest, iż wielu 
Ukraińców, Rosjan, Litwinów czy Białorusinów pomagało Polakom. Ci obcokrajowcy niosący pomoc Polakom 
na Wschodzie prześladowanym w latach 1937–1959 z powodu narodowości zasługują na specjalne odznaczenie 
i na pamięć ze względu na ich heroiczne czyny.

Krzyż ten będzie przypominał i Polakom, i narodom na Wschodzie, że pamiętamy i że jesteśmy ogromnie 
wdzięczni za pomoc okazaną każdemu naszemu rodakowi.

Zastanawiać może, czym kierowali się Ukraińcy decydujący się pomagać Polakom, gdy było to ogólnie nieak-
ceptowane i karane. Motywy oczywiście były różne, a wśród nich dominowały uczucia przyjaźni, wdzięczność 
za udzielaną wcześniej przez Polaków pomoc w życiowych sprawach, przywiązanie do wartości chrześcijań-
skich, współczucie dla prześladowanych i w końcu moralny sprzeciw w stosunku do działań OUN-UPA. Wśród 
Ukraińców pomagających Polakom najwięcej było osób w starszym i średnim wieku. Młodzi Ukraińcy ulegali 
zaczadzeniu ideą „Ukrainy dla Ukraińców” i zbrodniczymi metodami jej realizacji.

Trzeba podkreślić, że pomoc ta niejednokrotnie wiązała się z najwyższym poświęceniem, że wymagała poko-
nywania strachu nie tylko przed grożącą śmiercią, ale też okrucieństwem w stosunku zarówno do polskich ofiar, 
jak i do Ukraińców, którzy wyłamywali się z narzuconych terrorem reguł i jako zdrajcy byli szczególnie surowo 
karani. Brak akceptacji, wrogość i poważne konsekwencje za ratowanie „obcych” ze strony „swoich” stawiały 
Ukraińców w znacznie gorszej sytuacji psychologicznej od Polaków ratujących Żydów podczas Holokaustu, 
którzy byli represjonowani tylko przez „obcych”, Niemców, ciemiężycieli ogółu społeczeństwa polskiego.

Formy pomocy eksterminowanym Polakom bywały różne. Najpowszechniejsze były ostrzeżenia wypowia-
dane przez jednych Ukraińców w tajemnicy przed innymi Ukraińcami. Przekazywano informacje o planowa-
nym napadzie. Innym, stosunkowo częstym aktem miłosierdzia było wskazywanie bezpiecznej drogi ucieczki, 
zanim nastąpił atak, o którym informator wiedział, lub w trakcie napadu UPA. Pomocy udzielali pojedynczy 
Ukraińcy, przeważnie kobiety. Do szczególnego poświęcenia i narażania własnego życia dochodziło w sytuacji 
ukrywania przez Ukraińców prześladowanych Polaków. Tych aktów niesienia pomocy Polakom było wiele, 
pomoc niesiona była na wszelkie możliwe sposoby.

Obecnie nie ma żadnego państwowego odznaczenia, które w szczególny sposób doceniałoby zasługi osób 
ratujących Polaków na Wschodzie. Dlatego też upamiętnienie tych ludzi jest naszym etycznym obowiązkiem.

W związku z tym uważam, że projekt ustanawiający Krzyż Wschodni jest potrzebny i niezmiernie ważny, 
ponieważ przyczyni się do rzetelnego i realnego porozumienia między narodem polskim a Wschodnimi sąsia-
dami, uświadamiając, że na zbrodnie ludobójstwa oraz wiele innych przerażających, tragicznych wydarzeń, 
mających miejsce w tamtych strasznych czasach, miały wpływ konkretne grupy ludzi, „potworów”, a nie całe 
narody, które były bezsilne wobec bestialskiego postępowania owych grup. Lecz zawsze wyodrębniały się 
jednostki i kręgi bohaterskich osób niosących Polakom pomoc z narażeniem własnego życia.

Wspomnę, iż wszystkie sejmowe kluby poparły ten projekt, aprobując inicjatywę honorowania osób ryzy-
kujących własne życie, aby pomóc naszym rodakom. Jest to wspaniała inicjatywa, a ustanowienie odznaczenia 
pozwoli w sposób symboliczny podziękować i docenić ich zasługi. Ustawę tę oczywiście ja również niezmiernie 
popieram. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Jarosława Dudy  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Ekonomiści na świecie podkreślają, że podnoszenie wieku emerytalnego jest zgodne ze wskaźnikami de-
mograficznymi. Nasze społeczeństwo starzeje się. W Niemczech trwa dyskusja nad podniesieniem wieku 
emerytalnego do 69 i 73 lat. Niemcy wiedzą, że wysyłanie zdolnych do pracy, jednak obecnie młodych ludzi 
na emerytury to ślepa uliczka. Nie chcą fundować swoim obywatelom byle jakiej jesieni życia. Oczywiście, 
słyszymy argumenty, że przejście na emeryturę w wieku 60, 65 lat nie będzie obowiązkiem, że nikt nie będzie 
do takiego działania zmuszał. Ale bądźmy poważni. Prawda jest taka, że pracodawcy będą wypychać seniorów 
z rynku pracy.

Wiemy, że dzisiaj ok. 16 milionów Polaków pracuje, a ok. 9 milionów pobiera emeryturę i rentę. Obecny 
system opiera się na solidarności pokoleń. Aktywni obecnie zawodowo Polacy pracują na emerytury dzisiejszych 
świadczeniobiorców. Tajemnicą poliszynela jest fakt, że kwota ta – niewystarczająca – musi być co miesiąc 
uzupełniana z budżetu państwa. W przyszłym roku deficyt w kasie państwa ma sięgnąć 60 miliardów zł. Aż 
44 miliardy to skutek dofinansowania z budżetu państwa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego wy-
płacane są świadczenia. Bez budżetowej dotacji FUS już dawno temu ten fundusz stałby się niewypłacalny, bo 
składki, które są w ZUS, nie są wystarczające.

Dlaczego nie skierujecie tych miliardów złotych, które będziemy płacić młodym emerytom, na programy 
zdrowotne, profilaktyczne dla ludzi w tym wieku, żeby żyli dłużej w dobrym zdrowiu i żeby w dodatku mogli 
pracować, bo praca jest wartością, praca tworzy bogactwo narodu? Może warto zaproponować tym ludziom 
urlopy zdrowotne, sanatoria, to wszystko, co miało być efektem przeglądów systemu emerytalnego wprowa-
dzonych przez rząd Platformy Obywatelskiej.
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Przemówienie senatora Andrzeja Kamińskiego  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym wyrazić swój akcept dla procedowanej ustawy przewidującej obniżenie wieku emerytalnego do 

60 lat dla kobiet i do 65 lat dla mężczyzn, czyli de facto powrót do regulacji w tym zakresie z okresu sprzed 
arbitralnej nowelizacji z 2012 r.

Podzielam pogląd, zgodnie z którym nie trzeba podnosić wieku emerytalnego, by zatrzymać pracowników 
dłużej na rynku pracy. Podniesienie wieku emerytalnego było jedynie swoistą próbą maskowania problemów 
związanych z FUS i wypłatą emerytur, a jednocześnie decyzją, która spowodowała, iż Polacy, którzy w poprzed-
nim systemie prawnym już byli na emeryturze, teraz muszą pracować powyżej poziomu swoich możliwości 
zdrowotnych oraz produktywności.

Mam nadzieję, iż przyszła sytuacja społeczno-gospodarczo-ekonomiczna naszego kraju pozwoli w określonej 
perspektywie czasowej na urzeczywistnienie, w mojej ocenie zasadnych, postulatów w zakresie możliwości 
przechodzenia na emeryturę z uwzględnieniem stażu pracy – 35 lat dla kobiet oraz 40 lat dla mężczyzn.



435
31. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 listopada oraz 1, 2 i 7 grudnia 2016 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 31. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Istotą projektowanych zmian, zawartych w ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, jest przede wszystkim umożliwienie pracownikom 
o długim stażu pracy przejścia na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego.

Aby mogło do tego dojść, należy znowelizować obecnie obowiązujące przepisy – znajdujące się w ustawie 
z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz 
niektórych innych ustaw (DzU poz. 637) oraz w uzupełniającej ją ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie 
niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego (DzU poz. 1544) – i dostosować je do 
obecnie panującej sytuacji.

Zgodnie bowiem z przepisami ubezpieczeni mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 67 lat, bowiem ustawa 
z dnia 11 maja 2012 r. podwyższyła i zrównała wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn.

Przyjęta przez Sejm 16 listopada br. ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz niektórych innych ustaw ma na celu przywrócenie wieku emerytalnego: 60 lat dla kobiet 
i 65 lat dla mężczyzn. Ponadto proponowane zmiany mają dotyczyć także zniesienia tzw. emerytury częścio-
wej oraz odejścia od możliwości przechodzenia na emeryturę na zasadach preferencyjnych przez określone 
ustawowo grupy osób.

Warto dodać, że podnosząc wiek emerytalny, ustawodawca zobowiązał ministra właściwego do spraw pracy 
do przygotowania rozwiązań dotyczących wspierania i aktywizacji osób powyżej sześćdziesiątego roku życia. 
Do powstania takiego programu nie doszło, co tak naprawdę spowodowało, że osoby posiadające znaczne 
środki na koncie emerytalnym nie mają możliwości skorzystania z nich i pozostają w złej sytuacji finansowej.

Warto dodać, że projekt ustawy stanowi inicjatywę prezydenta. Aby unikać negatywnych sytuacji, które 
już miały miejsce, wydaje się konieczne wprowadzenie zaproponowanych zmian.

Od 2013 r., czyli po wprowadzeniu podwyższonego wieku emerytalnego, dało się zauważyć nasilenie nega-
tywnych skutków, które dotknęły bezpośrednio starszych pracowników. Największy problem polega bowiem 
na aktywizacji zawodowej osób, które mają jeszcze kilka lat do osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego. 
Spowodowane jest to wieloma względami, lecz jednym z podstawowych są problemy zdrowotne.

Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom osób starszych, a także po głębszej analizie sytuacji na rynku pracy 
osób starszych uważam, że należy dokonać zmian.

Co więcej, zaproponowane zmiany mają pozytywne skutki społeczne. Przede wszystkim mogą mieć wpływ 
na rynek pracy i zwiększyć ilość sytuacji, w których to pracodawcy będą dokonywać zatrudnienia na umowy 
o pracę, a tym samym będą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Warto zauważyć, że proponowane zmiany nie spowodują zwiększenia wydatków publicznych na emerytury.
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt ustawy przywracającej wiek emerytalny obowiązujący przed dniem 1 stycznia 2013 r. został przed-

stawiony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, ale jest on zbieżny z deklaracją premier 
Beaty Szydło wyrażoną w exposé. Wracamy więc do sytuacji, w której kobieta znowu będzie mogła przejść na 
emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyzna w wieku 65 lat. Zwolennikom powszechnej równości kobiet i mężczyzn 
przypomnę, że takie zróżnicowanie wieku w zależności od płci osoby ubezpieczonej Trybunał Konstytucyjny 
uznał za zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, a w uzasadnieniu wyroku z dnia 15 lipca 2010 r. 
wskazał, że w świetle prawa europejskiego i międzynarodowego jest to dopuszczalne.

Jest to rozwiązanie sprawiedliwe z uwagi na fakt, że tzw. średnia trwania życia nie odzwierciedla kondycji 
zdrowotnej potencjalnych emerytów. To, że Polacy żyją statystycznie dłużej, nie przekłada się na zdrowie 
obywateli w omawianym przedziale wiekowym. Powinno być tak, aby w ślad za wydłużeniem okresu aktyw-
ności zawodowej szły zmiany poprawiające system opieki zdrowotnej, zwłaszcza nad pracownikami powyżej 
sześćdziesiątego roku życia. Niestety takich zmian w systemie jeszcze się nie doczekaliśmy.

Dobrze jest przypomnieć, że w ratyfikowanej przez Polskę konwencji nr 102 Międzynarodowej Organizacji 
Pracy ustalony wiek emerytalny nie może przekraczać 65 lat, a wyższy zależy od zdolności do pracy osób 
starszych w danym kraju. My dajemy Polakom wybór: kto chce, może przejść na emeryturę, a kto ma siłę, chęci 
i pracę, może pracować dalej. Innymi słowy, osiągnięcie wieku emerytalnego nie zobowiązuje do przejścia na 
emeryturę, a jedynie umożliwia taką decyzję. Brakuje zresztą ofert pracy dla osób w wieku przedemerytalnym. 
Takie osoby są też zwalniane i rośnie ich odsetek wśród bezrobotnych, przez co nie rosną też wpływy do FUS 
od tej grupy.

Chciałbym przypomnieć, że kiedy w 2012 r. zaczęto realizować plan podwyższenia powszechnego wieku 
emerytalnego, nie było to poprzedzone właściwą debatą publiczną. Głównym celem wprowadzonej ustawy 
był bilans ekonomiczny, który tłumaczony był przez rządzących m.in. sytuacją demograficzną Polski. Dziś 
wiemy, że podniesienie wieku emerytalnego nie poprawiło sytuacji finansów publicznych. Co więcej, decyzja 
ta spowodowała, że niektórzy Polacy, którzy w poprzednim systemie byliby już na emeryturze, muszą teraz 
pracować powyżej swoich możliwości zdrowotnych oraz produktywności.

Dlatego Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w roku 2013 zebrał pod wnioskiem 
o ogólnokrajowe referendum w sprawie utrzymania dotychczasowych rozwiązań emerytalnych blisko 2,5 miliona 
podpisów. Koalicja PO-PSL wyrzuciła je do kosza i bez wcześniejszych konsultacji oraz pomimo obywatelskiego 
sprzeciwu podwyższyła wiek emerytalny do 67 lat.

Jeszcze jedno przypomnienie: 5 maja 2015 r. podpisano umowę programową pomiędzy kandydatem na urząd 
prezydenta Andrzejem Dudą a Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”, w której to umowie wskazano, iż kan-
dydat na prezydenta RP deklaruje, że będzie prowadził politykę zmierzającą do obniżenia wieku emerytalnego 
i powiązania uprawień emerytalnych ze stażem pracy. Złożony przez prezydenta projekt ustawy, nad którym 
procedujemy, wypełnia w części tę deklarację.

Czy Polacy chcą tej zmiany? Według ostatnich dostępnych danych OECD w 2013 r. przeciętny Polak prze-
pracował 1918 godzin. Oznacza to, że Polacy pracują dłużej niż mieszkańcy wielu innych państw. Amerykanie 
poświęcają na pracę 130 godzin rocznie mniej niż my – 1788. Nieco ponad 1600 godzin spędzają w biurze lub 
fabryce Hiszpanie, Szwedzi i Brytyjczycy. Francuzi pracują 1489 godzin, a Niemcy – zaledwie 1388 godzin. 
Oznacza to, że Polacy pracują rocznie 500 godzin więcej niż Niemcy. W związku z tym, uśredniając, można 
przyjąć, że w ciągu 40 lat pracy Polacy przepracują tyle co niektórzy mieszkańcy innych państw w ciągu 50 lat.

Ważne jest, że powrót do dawnych uregulowań będzie dotyczył wszystkich emerytów, zarówno ubezpie-
czonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, jak i opłacających składki w Kasie Rolniczych Ubezpieczeń 
Społecznych. Jednak w związku z tym można słyszeć zarzut, że Prawo i Sprawiedliwość podnosi wiek emery-
talny rolnikom. Zgodnie ze stanem prawnym sprzed 1 stycznia 2013 r. rolnicy mieli bezterminową możliwość 
przejścia na wcześniejszą emeryturę po spełnieniu pewnych kryteriów. To posłowie PSL zgodzili się na to, aby 
z dniem 31 grudnia 2017 r. wygasić to uprawnienie. Skutkuje to tym, że od 1 stycznia 2018 r. rolnicy musieliby 
pracować do sześćdziesiątego siódmego roku życia. To przez polityków PSL, a nie Prawa i Sprawiedliwości, 
Polska wieś została wykorzystana i pozostawiona samej sobie.

Przywracając dawny wiek emerytalny, rząd podjął pracę nad oceną wydolności finansowej systemu emery-
talnego w długim okresie. Stąd z pewnością program „Rodzina 500+” ułatwi rozwiązanie problemów demogra-
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ficznych w tak poważny sposób wpływających na wydolność finansową systemu emerytalnego. Także zarzut, 
że w nowej sytuacji emerytura kobiet spadnie o blisko 1/4 nie jest prawdziwy: wiele Polek, które w wieku 67 lat 
miały otrzymać 1500 zł emerytury, dostatnie zaledwie 1147 zł. Aby zapobiec temu, że emerytura co najmniej 
11% pracujących obecnie ludzi, zagrożonych skrajnym ubóstwem, którzy otrzymywali głodowe stawki 3–4 zł 
za godzinę, byłaby bardzo niska, rząd PiS wprowadził stawkę 13 zł za godzinę i 2000 zł pensji minimalnej. Jak 
sądzę, to nie koniec zmian. Zdaje mi się, że nikt z krytyków nie bierze pod uwagę dalszych podwyżek płac.

I jeszcze jeden ciekawy sondaż przeprowadzony przez IQS dla „Pulsu Biznesu”. Wynika z niego, że Polacy 
chcą wcześniejszych emerytur bardziej niż programu „Rodzina 500+”. Na pytanie o to, które z gospodarczych 
obietnic Prawa i Sprawiedliwości uważają za najważniejsze, aż 31% badanych wskazało obniżenie wieku eme-
rytalnego, 26% wybrało 500 zł na dziecko, 17% – podwyżkę kwoty wolnej od podatku do 8 tysięcy zł, 11% 
– obniżkę stawek VAT, a 9% – darmowe leki dla seniorów.

Ważne uzupełnienie: zmiana dotycząca wieku emerytalnego wejdzie w życie dopiero pod koniec przyszłego 
roku. Tyle czasu potrzebuje ZUS na wprowadzenie potrzebnych zmian w swoim systemie informatycznym. 
System musi obsłużyć dziesiątki milionów kont pracowników i emerytów. Nie da się tych uzupełnień zrobić 
w kilka tygodni. Wykonawca musi mieć czas na wprowadzenie nowych danych i algorytmów, a potem musi 
jeszcze wszystko przetestować, aby ubezpieczyciel otrzymał sprawnie działające narzędzie. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Uchwalamy ustawę, która tworzy piąty rodzaj Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Wojska Obrony 

Terytorialnej, oraz powołujemy dowódcę mającego wykonywać swe zadania przy pomocy Dowództwa Wojsk 
Obrony Terytorialnej. Czy taka formacja jest potrzebna? Co jest najistotniejszym powodem powołania Wojsk 
Obrony Terytorialnej? Czy te pytania są zasadne? Przecież żyjemy ponad 70 lat bez wojny w Europie, państwa 
i narody w naszej części świata są nastawione pacyfistycznie, nikt nikomu nie zagraża!

Niestety, wiele się zmieniło w ostatnim czasie. Nasza sytuacja geopolityczna i strategiczna po ataku Federacji 
Rosyjskiej na Ukrainę już nie jest tak stabilna, jak do niedawna zakładaliśmy. Bodaj z tego powodu należy 
dokonać modernizacji i rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Mamy 97 tysięcy żołnierzy zawodowych. Znaczna ich część to są żołnierze pełniący funkcje urzędnicze. 
Mamy zaledwie niespełna 40 tysięcy żołnierzy szeregowych, których poprzednia ekipa rządząca pozbawiła 
przedłużenia służby: tylko 12-letni kontrakt i ani dnia dłużej.

W tym kontekście utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej jest szansą powiększenia w krótkim czasie Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej o oddziały liczące ponad 50 tysięcy żołnierzy, i to żołnierzy charaktery-
zujących się wysoką ideowością i determinacją w zakresie podjęcia służby.

Przypomnę, że idea utworzenia takiej formacji nie jest w Polsce nowością. Zaczęto ją tworzyć już w latach 
sześćdziesiątych ubiegłego wieku, jednak ten pomysł się nie sprawdził. Już wtedy był problem z uzbrojeniem 
i wyposażeniem tak dużej liczby jednostek.

Według projektu ustawy w roku 2017 zostaną sformowane 3 brygady z ok. 18 tysiącami żołnierzy, a do 
roku 2019 stan Wojsk Obrony Terytorialnej kraju osiągnie blisko 53 tysiące żołnierzy w 17 brygadach i 63 
batalionach. Koszty utworzenia i późniejszego utrzymania tych wojsk ustalono na racjonalnym, rozsądnym 
poziomie, adekwatnym do zadań stawianych tym wojskom. W roku 2016 będzie to łącznie kwota ok. 390 mi-
lionów zł, w roku 2017 – 630 milionów 700 tysięcy zł, zaś w latach 2016–2019 wydatki sięgną łącznie ok. 
3 milionów 600 tysięcy zł.

Służba będzie pełniona w dwóch formach. Po pierwsze, jako służba rotacyjna określona w planie dowódcy 
jednostki wojskowej w wymiarze co najmniej 2 dni w miesiącu. Będzie to okres służby pełnionej w strukturach 
jednostki wojskowej i na określonych stanowiskach służbowych. Po drugie, jako służba dyspozycyjna pełniona 
równolegle z prowadzeniem pracy zawodowej i życiem cywilnym. W jej ramach przewiduje się udział w specja-
listycznych kursach, treningach, zajęciach utrwalających żołnierskie obyczaje i nawyki oraz samokształcenie.

Projekt wprowadza zasadę kierowania żołnierzy powoływanych po raz pierwszy do terytorialnej służby 
wojskowej na szkolenia podstawowe wynoszące co najmniej 16 dni, po których składać oni będę przysięgę 
wojskową według ogólnej roty polskich Sił Zbrojnych, zaś sam okres służby żołnierzy obrony terytorialnej 
trwał będzie od roku do 6 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy. Po 3 latach służby żołnierze będą 
nabywali pierwszeństwo, i to jest szczególny przywilej, w powołaniu do służby kandydackiej i zawodowej 
służby wojskowej.

Projekt zakłada pierwszeństwo w powoływaniu do terytorialnej służby wojskowej członków organizacji 
proobronnych i absolwentów klas wojskowych. Podkreślałem już, że zasługa tej młodzieży, która doprowadziła 
do stworzenia szerokiej ponadkilkudziesięciotysięcznej, w istocie ponadstutysięcznej sieci struktur i organizacji 
proobronnych oraz jeszcze większej sieci klas wojskowych, mundurowych klas wojskowych, jest szczególna.

Projekt przewiduje przyznanie żołnierzom obrony terytorialnej comiesięcznego dodatku za gotowość z tytułu 
pełnienia terytorialnej służby wojskowej, stałego podnoszenia sprawności fizycznej i kwalifikacji zawodowych 
oraz utrzymywania zdolności do natychmiastowego stawiennictwa do pełnienia służby w formie rotacyjnej. 
Trzeba podkreślić, iż żołnierze obrony terytorialnej będą mieli obowiązek być w nieustannej gotowości do 
natychmiastowego stawienia się do służby. Przewiduje się, że łącznie oznacza to ponad 500 zł dla żołnierza 
zawodowego obrony terytorialnej, a dla oficera ponad 600 zł.

Należy jeszcze dodać, że system Wojsk Obrony Terytorialnej będzie w pełni zintegrowany z systemami 
administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego i będzie współ-
działać ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi oraz stanowić w pełni profesjonalną formację opartą na 
lokalnych wspólnotach zdolnych do podjęcia najpoważniejszych zadań obronnych. Ten ostatni aspekt, lokalnego 
współdziałania, jest niezwykle ważny, gdyż obecnie na świecie mamy do czynienia z nowymi zagrożeniami 
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i sposobami prowadzenia walki, np. wojnami hybrydowymi. Jednocześnie rozwój technologiczny sprawia, że 
zarządzanie systemami rozproszonymi opartymi na narzędziach internetowych staje się niezwykle sprawne.

Ustawę ostro zaatakowała opozycja, twierdząc, że obrona terytorialna będzie nieskuteczna wobec działań 
dużo lepiej rozwiniętej armii rosyjskiej, która dysponuje bronią atomową. Do zarzutów odniósł się w rozmowie 
z „Codzienną” Roman Polko, generał Wojska Polskiego. „Najbardziej realnym wariantem w wypadku potencjal-
nego ataku Federacji Rosyjskiej nie jest wojna atomowa, ale hybrydowa, prowadzona przy pomocy zielonych 
ludzików. Przykład konfliktu zbrojnego na Ukrainie pokazuje, że FR wysyła swoje wojska w miejsca, w których 
nie występują jednostki operacyjne. WOT mają więc wypełnić tę lukę i odstraszyć przeciwnika. Musimy być 
przygotowani na każdy atak” – powiedział gen. Polko. „Poza tym wojska specjalne nie są w stanie skutecznie 
prowadzić działań bojowych bez wsparcia lokalnej ludności” – dodaje generał.

Z pewnością należy z uznaniem przyjąć inicjatywę ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. 
Przyjęty przez niego nowy paradygmat obrony kraju funkcjonuje w praktyce w wielu krajach Zachodu, zwłasz-
cza w Stanach Zjednoczonych. Tam obrona terytorialna stała się niezbędnym ogniwem nowoczesnego systemu 
obrony.
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Rozwiązania zaproponowane w omawianym projekcie ustawy mają na celu ułatwienie rolnikom sprzedaży 
bezpośredniej produktów pochodzących z ich hodowli czy upraw.

Poprzez wprowadzenie proponowanych rozwiązań prawnych stworzy się rolnikom możliwość sprzedaży 
bezpośrednio konsumentom świeżej żywności pochodzącej z lokalnych gospodarstw. Należy podkreślić, że 
zapotrzebowanie na żywność z gospodarstw rolnych rośnie z roku na rok. Konsumenci coraz częściej wolą 
kupować prosto od rolnika, ponieważ mają pewność, że dany produkt jest świeży i sprawdzonego pochodzenia, 
a w sklepie cała procedura dostarczenia danego produktu trwa dłużej i w dodatku konsument nie ma pewności, 
kto dokładnie jest producentem.

Warto podkreślić, że wprowadzenie takiego rozwiązania będzie równoznaczne z bezpieczeństwem żyw-
ności, z uwagi na nadzór nad rolnikami prowadzącymi sprzedaż konsumentom żywności wyprodukowanej 
w gospodarstwach rolnych w całości lub w części z produktów pochodzących z ich własnej hodowli lub uprawy.

Aby zapewnić kontrolę nad sprzedażą, proponuje się, żeby Inspekcja Weterynaryjna stała się organem 
odpowiedzialnym za produkty pochodzenia zarówno zwierzęcego, jak i niezwierzęcego. Inspekcja Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych jest odpowiednia, jeśli chodzi o nadzór nad jakością artykułów 
rolno-spożywczych. Co więcej, rolnik, który będzie prowadził sprzedaż detaliczną, będzie musiał prowadzić 
dokumentację potwierdzającą ilość sprzedanej żywności. Spowoduje to, że produkcja żywności będzie prowadzo-
na w ilościach dostosowanych do zapotrzebowania konsumentów, co daje gwarancję dobrej jakości i świeżości.

W związku z tym nadzór nad rolniczym handlem detalicznym będzie należał od organów podległych mi-
nistrowi właściwemu do spraw rolnictwa lub rynków rolnych.

Ponadto warto dodać, że procedura rozpoczęcia działalności przez rolników będzie oznaczała jedynie reje-
strację u właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Proponowana ustawa wprowadza także nowe zasady opodatkowania sprzedaży żywności przez rolników.
Uważam, że zaproponowane zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rolników, którzy będą mogli pro-

wadzić działalność, ponieważ będą mieli szanse i możliwości takie same jak w innych państwach członkowskich 
Unii Europejskiej. Ustawa doprowadzi do poprawy nadzoru nad sprzedażą żywności wyprodukowanej w go-
spodarstwach rolnych. W ramach handlu detalicznego możliwe jest przetwarzanie żywności. Zostanie również 
uregulowana i jednoznacznie określona ilość żywności zwolnionej z podatku dochodowego. W związku z tym 
jestem za wprowadzeniem zaproponowanych zmian.



441
31. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 listopada oraz 1, 2 i 7 grudnia 2016 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 31. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Mariana Poślednika  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Debatujemy dziś nad wprowadzeniem ustawy bardzo istotnej dla całej społeczności, ustawy z dnia 16 li-

stopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników. Ustawa jest 
ważna nie tylko dla społeczności wiejskiej, bo zdrowa żywność jest w ostatnich czasach produktem luksusowym, 
zwłaszcza w miastach, a każdy chce zdrowo się odżywiać i żyć w czystym środowisku.

Tradycyjna wieś jest dla nas wartością, o którą warto i należy dbać. Obecnie zagrożenie dla polskiej wsi niesie 
rozwój przemysłowego rolnictwa zakładającego produkcję na masową, towarową skalę. W rolnictwie wysoko 
uprzemysłowionym korzyści tak naprawdę czerpią tylko pojedyncze duże gospodarstwa rolne, kilkusethektarowe 
farmy, a cała rzesza mniejszych gospodarstw skazana jest na balansowanie na krawędzi opłacalności, a może 
nawet i rezygnację w ogóle z działalności rolnej. Tymczasem tradycyjna wieś, z większą liczbą gospodarstw, 
zróżnicowana, z mieszkańcami otwartymi na różne inne działalności, śmiało korzystającymi z dobrodziejstw 
współczesnych technologii cyfrowych, a jednocześnie świadomymi i dbającymi o środowisko, w którym żyją, 
jest wartością, którą należy chronić i umacniać.

Najlepiej to zrobić poprzez wspieranie działań, które przysparzają wartości dodanej tradycyjnej działal-
ności rolniczej. Wbrew pozorom nie jest to nazbyt skomplikowane. Wystarczy choćby maksymalnie skracać 
tzw. łańcuch żywnościowy na wsi. Obecnie ogromna większość naszych gospodarstw rolnych funkcjonuje 
na zasadzie produkcji podstawowego surowca – zboża, mięsa, mleka, warzyw czy owoców – i sprzedawania 
go dużym przetwórcom. Warto namawiać i zachęcać rolników, aby nie ograniczali się tylko do takiej prostej 
działalności, ale szukali w swych gospodarstwach wartości dodanej. Przecież te wyprodukowane surowce, 
czyli mięso, mleko, owoce, warzywa, mogą już u siebie, w gospodarstwach przetwarzać i tak uzyskany produkt 
sprzedawać we własnym zakresie, otrzymując za niego lepszą cenę. Istnieją już dla takiej działalności warunki 
prawne, bo przecież funkcjonuje ustawa o bezpośredniej sprzedaży żywności.

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez 
rolników jest kolejnym krokiem w kierunku stworzenia polskim rolnikom lepszych możliwości rozwoju pro-
dukcji i sprzedaży konsumentom finalnym żywności wyprodukowanej w całości lub części z własnej uprawy, 
chowu lub hodowli. Proponowana ustawa wychodzi naprzeciw rolnikom, zapewniając im w zakresie sprzedaży 
żywności konsumentom finalnym szanse i możliwości równe z szansami i możliwościami rolników z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej.

Ustawa wprowadza pojęcie „rolniczy handel detaliczny”, definiując go jako handel detaliczny w rozumieniu 
art. 3 ust. 7 rozporządzenia nr 178/2002 (obsługa i/lub przetwarzanie żywności i jej przechowywanie w punkcie 
sprzedaży lub w punkcie dostaw dla konsumenta finalnego; catering instytucjonalny, restauracje i podobne 
działania związane z usługami żywnościowymi, sklepy, centra dystrybucji w supermarketach i hurtownie) 
polegający na zbywaniu konsumentowi finalnemu, o którym mowa w art. 3 ust. 18 rozporządzenia nr 178/2002 
(ostateczny konsument środka spożywczego, który nie wykorzystuje żywności w ramach działalności przed-
siębiorstwa spożywczego), żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu 
podmiotu działającego na rynku spożywczym.

Produkcja i zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego mają być dokonywane w ilościach 
dostosowanych do potrzeb konsumentów oraz mają nie zagrażać bezpieczeństwu żywności i ochronie zdrowia 
publicznego.

Opiniowana ustawa wprowadza imienne okresowe upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przez pra-
cowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, które zastąpią dotychczasowe upo-
ważnienia wydawane dla każdej kontroli oddzielnie.

Ustawa uprości i ujednolici wymagania formalne dotyczące rozpoczęcia działalności w ramach rolni-
czego handlu detalicznego, pozostawiając jedynie obowiązek rejestracji we właściwym organie Inspekcji 
Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
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Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 23. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Drodzy Senatorowie!
Od ponad roku obserwujemy, jak partia rządząca krok po kroku niszczy jedną z najważniejszych instytucji 

demokratycznych – Trybunał Konstytucyjny. Aby wyeliminować TK w tej kadencji parlamentu stworzyliście 
już państwo 7 ustaw, a raczej bubli prawnych, które przez ekspertów i opinię publiczną zostały ocenione jedno-
znacznie negatywnie. Zarówno sędziowie TK, jak i przedstawiciele Komisji Weneckiej i Komisji Europejskiej 
wskazali na niekonstytucyjność zapisów waszych projektów.

Po co to wszystko? Po co ta komedia, ten słaby serial z nowymi ustawami? Czy takie procedowanie przystoi 
posłom i senatorom wybranym w wyborach przez społeczeństwo? Czy ludzie po to nas wybrali, abyśmy po 
nocach uchwalili buble prawne? Skąd ten atak na demokratyczne instytucje? Czy TK aż tak przeszkadza PiS 
w tzw. dobrej zmianie? Czego się boicie?

Dążycie do tego – i to jest głównym zadaniem nowej ustawy o TK – aby parlament z waszą większością 
mógł uchwalić każdą ustawę, także jawnie sprzeczną z ustawą ustaw, czyli konstytucją. Argumentujecie, że 
parlament jest głosem suwerena. Tak nie jest! Parlament jest głosem przedstawicieli suwerena. Suwerenem 
Rzeczypospolitej Polskiej jest naród polski, a nie posłowie i senatorowie! Suwerenem nie są również konstytu-
cyjni ministrowie, sędziowie czy nawet sędziowie TK. Tak jak już powiedziałem, suwerenem jest cały naród, 
a nie jego część, która zagłosowała na daną partię polityczną.

Za pomocą nowych przepisów o trybunale chcecie zlikwidować Biuro TK i stworzyć w jego miejsce nową 
strukturę wewnętrzną. Restrukturyzacja wewnętrzna TK wpłynie bardzo poważnie na życie ludzi tam pra-
cujących – będą mieli rok na podjęcie decyzji, czy chcą dalej pracować. Przez ten rok zostaną poddani ocenie 
pełnomocnika ds. likwidacji biura. Jednym słowem: wprowadzicie cenzora, który będzie pozbywał się osób 
niezależnych.

Ta nowa ustawa to niestety nic innego jak kaganiec zakładany sędziom: będziecie posłuszni – będziecie 
pracować; będziecie niezależni – będą problemy. Jak wytłumaczyć fakt, że wprowadza się nowe kary dla sę-
dziów? Kto te kary będzie wymierzał? Wiadomo.

Jest mi ogromnie przykro, że mimo apelu tylu środowisk w sposób urągający demokracji, tak haniebnie 
znowu próbuje się zniszczyć TK. Ja wiem, że macie państwo większość i możecie przegłosować wszystko, 
ale – na Boga! – są jakieś granice zdrowego rozsądku.

Dlatego musimy zadać sobie dzisiaj fundamentalne pytanie: czy Polska ma być państwem demokratycznym 
z niezawisłą władzą sądowniczą, czy raczej państwem, które jest sterowane ręcznie przez partię rządzącą? Albo 
jedno, albo drugie.

Proszę Was, Drodzy Senatorowie PiS, abyście nie głosowali nad tą quasi-ustawą, która w całkowity sposób 
uzależnia TK od władzy, a tym samym znosi jego rolę jako strażnika konstytucji. Strach pomyśleć, co będzie 
dalej i kto będzie decydował o konstytucyjności zapisów. I wreszcie: czy po uchwaleniu tej ustawy konstytucja 
będzie jeszcze potrzebna?
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Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 29. porządku obrad

Wysoka Izbo!
Projekt ma na celu zmodyfikowanie ustawy o zgromadzeniach. Chodzi o dodanie nowego rozdziału – o zgro-

madzeniach cyklicznych. Rejestracja owych zgromadzeń miałaby obowiązywać przez okres do 3 lat. Co istotne, 
o takich spotkaniach obywateli miałby decydować wojewoda, a nie władze samorządowe.

Niezrozumiałe jest dla mnie to, dlaczego ta nowelizacja od początku budzi aż takie kontrowersje. Skoro 
przeciwko jej uchwaleniu opowiedziały się praktycznie wszystkie kluby opozycyjne, wydaje się rysować bardzo 
klarowny obraz sytuacji. Opozycja się oburza, a więc widocznie swoje kontrmanifestacje organizuje z zamia-
rem doprowadzenia do konfrontacji. Gdyby było inaczej, nie widziano by problemu i kontrmanifestowano by 
w innym miejscu. Co więcej, wygląda na to, że chodzi wyłącznie o zaburzanie demonstracji związanych ze 
świętami państwowymi i religijnymi.

W jaki sposób zakaz odbywania się 2 manifestacji w jednym miejscu i czasie ma ograniczać wolność? 
Miasta takie jak Warszawa czy Kraków to ogromne miasta, w których jest mnóstwo miejsca na manifestacje. 
Przypomnę, iż w Polsce praktycznie zawsze kilka manifestacji wywołuje kontrmanifestacje i policja musi się 
trudzić, by ich uczestników od siebie oddzielać. Dlaczego nikt z oburzonych nie dostrzega pozytywnych dla 
siebie elementów w tej nowelizacji? Czy opozycja nie ma merytorycznych argumentów? Przecież taka cykliczna 
parada równości nie będzie miała blokujących ją kontrmanifestacji. Będą mieli możliwość manifestować sobie 
bez lęku i obaw, że ktokolwiek ich zaatakuje.

Już nikt nie pamięta poprzedniej ustawy autorstwa PO, jak groźną dla zgromadzeń była tamta ustawa? Mogło 
dochodzić do kilku zgromadzeń w jednym miejscu, a to mogło wywoływać konflikty uliczne. To zawsze są sy-
tuacje wysokiego ryzyka. Opozycja podnosi larum, które wygląda jak strzelanie z armaty do wróbla, twierdząc, 
że projekt jest „haniebny, niedemokratyczny i niekonstytucyjny”. Do czego prowadzą konkurencyjne demon-
stracje w tym samym czasie i miejscu, przekonaliśmy się za czasów rządów poprzedniej kadencji. Prowokatorzy 
mieli wówczas pole do popisu. Dlatego nowelizacja jest słuszna. Najważniejsze jest to, by wykluczyć możliwość 
konfliktów w czasie demonstracji. A przecież niedawno np. feministki chciały na złość rządowi PiS zakłócić 
miesięcznicę katastrofy, a KOD chciał zrobić na złość narodowcom w dniu 11 listopada i wkroczyć na szlak 
ich świętowania. Tak więc, aby nie było konfliktów, należy to uregulować. Zgromadzenia takie przerodziły 
się, brzydko mówiąc, w spędy organizowane praktycznie na dziko. Natworzyło się przeróżnych dziwnych 
organizacji, które mają na celu jedynie świadome zakłócanie spokoju i sianie fermentu. Nie na tym polega 
demokracja i organizatorzy o tym doskonale wiedzą. Czas dać ludziom normalnie żyć. Nie wszyscy obywatele 
życzą sobie stać w korkach lub oglądać narzucany im niechciany przekaz. Jeśli ktoś chce manifestować, to 
niech robi to w wyznaczonych miejscach. Obywatel będzie wówczas decydował, czy chce to oglądać. Będzie 
mniej napięć między ludźmi. Myśląc logicznie, należałoby zapytać, komu zależy na napuszczaniu na siebie 
przyjaciół w codziennym życiu. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa to podstawowy obowiązek państwa 
wobec obywateli. Pewne środowiska urządzały kabaretowe występy na ulicach przed kamerami. Poważne 
traktowanie uczestników zostanie poprzez nowelizację zapewnione prawem.

Uważam, że jest to bardzo dobra i mądra ustawa, zaprowadzająca porządek w kraju. Jest to liberalizacja 
przepisów, a nie ich zaostrzanie. Można będzie zarezerwować zgodę na manifestację, jej miejsce lub trasę 
przemarszu na 3 lata z góry i to z możliwością przedłużenia, czyli bez konieczności załatwiania wszystkiego 
od nowa.

Należy skończyć z wtrącaniem się obcych organizacji do organizowania manifestacji, z demolowaniem 
państwa polskiego, z anarchią postkomunistyczną. Demokracja jest wtedy, gdy jest państwo prawa. W związku 
z tym jestem za zmianą ustawy o zgromadzeniach. Dziękuję
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Przemówienie senatora Łukasza Mikołajczyka  
w dyskusji nad punktem 29. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W rozdziale II Konstytucji RP zatytułowanym „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela” za-

warty jest art. 57, który stanowi: „Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń 
i uczestniczenia w nich. Ograniczenie tej wolności może określać ustawa”. Analizując komentarz W. Skrzydło 
do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przeczytamy, iż „W demokratycznym państwie prawa nie może 
być przeceniona rola opinii publicznej, a jej głos może być uzewnętrzniany w różnorodny sposób – poprzez 
akt wyborczy, udział w referendum, aktywność partii politycznych, związków zawodowych. Może ona także 
przejawiać się w formie pokojowych zgromadzeń publicznych. Podkreślając zatem znaczenie pokojowych zgro-
madzeń, Konstytucja zapewnia każdemu wolność ich organizowania i uczestniczenia w nich. Ustawa określa 
wymogi, których spełnienie jest warunkiem uzyskania zgody władz na odbycie zgromadzenia. Na organizato-
rach spoczywa zatem obowiązek dopełnienia niezbędnych formalności i zapewnienia pokojowego przebiegu 
zgromadzenia zgodnie z prawem i przyjętym programem. Natomiast na władzach publicznych ciąży obowiązek 
zapewnienia spokojnego i niezakłóconego przebiegu zgromadzenia, jak też ochrony jego uczestników przed 
działaniami przeciwników celów, dla jakich zgromadzenie zostało zwołane”.

Przypomnę, iż wolność zgromadzeń to jednocześnie obowiązek władzy publicznej do zapewnienia ochrony 
osobom organizującym demonstracje i uczestniczącym w nich oraz zakaz stosowania jakichkolwiek środków 
represji ze strony władzy publicznej w stosunku do osób demonstrujących pokojowo. Pragnę podkreślić, że 
jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo naszych obywateli. Niedopuszczalne jest w państwie prawa, że 
uroczystości państwowe, jak np. Marsz Niepodległości, mogłyby być zakłócane przez grupę osób chcących 
manifestować na trasie przemarszu Marszu Niepodległości, który odbywa się co roku w tym samym miejscu.

Ustawa ma na celu zabezpieczenie prawa obywateli do swobodnego manifestowania. Organizacja zgroma-
dzeń będzie przebiegała szybciej i sprawniej, a służby porządkowe będą mogły lepiej zapewnić bezpieczeństwo.

Podsumowując: nowelizacja spowoduje rozwiązanie problemów związanych chociażby z konfrontacją 
pomiędzy jedną grupą manifestującą a drugą grupą manifestującą. Manifestacja cykliczna będzie miała 
pierwszeństwo, jednak nie wyklucza to zorganizowania kontrmanifestacji oddalonej o 100 m. To rozwiązanie 
pozwoli uniknąć różnych konfliktów i zagwarantuje swobodę manifestowania poglądów. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 29. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na dzień 10 grudnia zgłoszono w Warszawie 7 demonstracji, które mają się odbyć przed Pałacem Prezydenckim, 

a więc w tym samym czasie i miejscu, w którym od 6 lat gromadzi się na miesięcznicy smoleńskiej grupa 
parlamentarzystów oraz wielu innych osób. Najpierw, rankiem ma miejsce modlitwa, a wieczorem, po mszy 
świętej w archikatedrze św. Jana, odbywa się manifestacja. Powstaje naturalne pytanie: czy organizowanie 
kontrmanifestacji w tym miejscu i w tym samym czasie służy wolności, czy raczej chodzi o sprowokowanie 
zamieszek, o lżenie, jak to miało miejsce po katastrofie smoleńskiej, osób, które ustawiły krzyż przed Pałacem 
Prezydenckim?

Zgadzam się, że zmiana ustawy o zgromadzeniach jest procedowana ad hoc, w dużym tempie, a konkretnie 
w obliczu możliwości zagrożenia w najbliższych dniach porządku publicznego. O ile jednak wiem, to będzie 
wprowadzona poprawka dotyczącą vacatio legis tak, aby mógł wypowiedzieć się Trybunał Konstytucyjny.

Niestety doświadczenie w tej materii z minionych 8 lat rządów PO-PSL jest raczej smutne. Pamiętamy proble-
my związane z konfrontacjami, do jakich regularnie dochodziło pomiędzy uczestnikami Marszu Niepodległości 
i ich przeciwnikami. Do dzisiaj nie wiemy z całą pewnością, kto spowodował spalenie budki strażniczej przed 
ambasadą rosyjską. Na pewno jednak chodziło o prowokację. W tym roku sytuacja się nie powtórzyła. W tym 
roku w czasie Marszu Niepodległości odbyło się 6 kontrmanifestacji, które zarejestrowano dosłownie na trasie 
tego marszu, ale na szczęście policja zapanowała nad sytuacją. To jednak nie oznacza, iż nie warto uregulować 
tego odpowiednimi przepisami. Od tego tu jesteśmy, aby wprowadzać zasady gwarantujące bezpieczeństwo 
Polaków pragnących w manifestacjach wyrażać swoje przekonania.

Opozycja stawia mocne – moim zdaniem niesłuszne – zarzuty, że rząd PiS zabiera Polakom kawałek wol-
ności, że czeka nas koniec zgromadzeń, manifestacji, protestów wolnych ludzi. Opozycja twierdzi, że ustawa 
jest niekonstytucyjna, niezgodna z art. 57 konstytucji, zgodnie z którym „każdemu zapewnia się wolność orga-
nizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich.” Taki zarzut podzieliły Sąd Najwyższy, Rzecznik 
Praw Obywatelskich i fundacja Batorego w imieniu 147 różnych organizacji pozarządowych, a także Helsińska 
Fundacja Praw Człowieka.

Kolejny zarzut dotyczy władztwa wojewody, decyzji co do pierwszeństwa w organizowaniu zgromadzeń 
cyklicznych władzy publicznej, kościołom i związkom wyznaniowym. Czy to ogranicza wolność Polaków? 
Rzekomo rząd, mając pierwszeństwo, zawsze będzie mógł urządzać swój wiec, który uniemożliwi zorganizo-
wanie niewygodnego protestu obywateli. Udział wojewody w wydawaniu decyzji jest niezbędny – to wojewoda 
ponosi odpowiedzialność za działalność Policji i za bezpieczeństwo, to on zapewnia bezpieczeństwo manife-
stantom. To ułatwienie pracy dla samorządu. Aby rozwiązać tę sprawę, niniejsza ustawa wprowadza prostą 
zasadę: w tym samym czasie mogą manifestować wszyscy, ale nie w tym samym miejscu. Jaki jest sens, aby 
w tym samym miejscu pozwolić na manifestację np. feministek za aborcją oraz grupom pro-life? Władza, która 
dopuszczałaby takie rozwiązania, życzyłaby sobie ulicznej konfrontacji. Czy obecnej opozycji na tym zależy?

Zarzut dotyczący pierwszeństwa cyklicznych zgromadzeń, co rzekomo stawia władzę przed obywatelem, 
dotyka kwestii porządku publicznego. Opozycja powołuje się na art. 26a ustawy: „Jeżeli zgromadzenia są or-
ganizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy 
w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, 
a tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały 
na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń, or-
ganizator może zwrócić się z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgodny na cykliczne organizowanie tych 
zgromadzeń”. Dla mnie jest ważne, że omawiana nowelizacja wprowadza tzw. zgromadzenia organizowane 
cyklicznie, czyli wydarzenia organizowane kilka razy w roku przez tego samego organizatora w tym samym 
miejscu i czasie bądź raz w roku w celu upamiętnienia szczególnie ważnych dla Polski wydarzeń historycznych. 
Wprowadzone rozwiązania pozwolą organizatorom takich zgromadzeń na zwrócenie się do wojewody z prośbą 
o pozwolenie na ich organizację w ciągu następnych 3 lat. Chodzi głównie o bezpieczeństwo tych cyklicznych 
zgromadzeń. Jeśli bowiem ktoś zgłasza kontrmanifestację w tym samym miejscu i czasie co duże cykliczne 
zgromadzenie, to chodzi mu o konfrontację. Obecnie takie protesty musi fizycznie rozdzielać policja. Prościej 
i bezpieczniej będzie rozdzielić je ustawowo. Nikt nikomu niczego nie zakazuje. Kontrmanifestację można 
zorganizować w tym samym czasie, ale w odległości co najmniej 100 m. Generalnie wszystkie demonstracje, 
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do których obywatele, społeczeństwo obywatelskie chce doprowadzić, będą się odbywać, ale bez zaplanowanej 
konfrontacji. Chodzi o to, by jedna manifestacja nie była blokowana przez druga manifestację – jest to rzecz 
normalna. Nadal każdy ma prawo manifestować, ale ustawa określa pewne ramy w celu zwiększenia bezpie-
czeństwa manifestujących obywateli. Inaczej mówiąc, ustawa pomaga służbom w zabezpieczeniu, w lepszym 
koordynowaniu czy zarządzaniu w potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach.

Przypomnę, że wiele prominentnych polityków oficjalnie zapowiada siłowe rozwiązania uliczne, aby od-
sunąć PiS od władzy. Nie będę cytował tych wręcz antypolskich apeli sprowadzających się do tego, aby zasiać 
niepokój w społeczeństwie, aby dochodziło do starć ulicznych. Jeśli więc Polska ma być krajem wolnym, ale 
spokojnym, to niech każdy manifestuje, ile chce, nawet codziennie, nawet co godzinę, ale w sposób niezagra-
żający społecznemu pokojowi. Jeżeli jakaś manifestacja została legalnie zarejestrowana, to taka manifestacja 
ma prawo się odbyć. I nie może ona być blokowana, niszczona, rozpędzana z powodu kontrmanifestacji drugiej 
grupy społecznej. Chodzi tutaj o to, żeby każda z grup mogła swobodnie manifestować swoje przekonania.

I już na koniec: tą ustawą nie zakazujemy żadnej manifestacji ani kontrmanifestacji. Chcemy tylko, aby np. 
w święto narodowe, państwowe, w dniu 11 listopada, 3 maja czy 15 sierpnia, np. przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza, w tym samym czasie, kiedy trwają uroczystości państwowe, nie dochodziło do kontrmanifestacji. 
Nasze prawo nie może na to pozwalać. Czy tego rodzaju manifestacje nie mają prawa odbywać się w pierwszej 
kolejności?

Ustawa nie ogranicza praw obywatelskich. Przeciwnie – ułatwia organizowanie cyklicznych uroczystości 
i zgromadzeń w miejscach publicznych. Dotyczy to wszystkich organizacji społecznych, politycznych, wszyst-
kich grup obywateli. Mówienie, że jest ustawą antypolską, antydemokratyczną i zbliża nas do czasów PRL jest 
okłamywaniem Polaków, cyniczną grą polityczna. Opozycję można szanować, kiedy mówi prawdę. Kłamstwem 
sama wydaje sobie świadectwo.
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Przemówienie senatora Waldemara Sługockiego  
w dyskusji nad punktem 29. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Wysoka Izbo!
Chciałbym przedstawić wątpliwości, które pojawiły się w związku z poselskim projektem zmiany ustawy 

– Prawo o zgromadzeniach.
Wszystkim obecnym dobrze znana jest Konstytucja RP, która jako najwyższy akt prawny w art. 2 ustanawia 

nasze państwo demokratycznym państwem prawnym, a w art. 5 nakłada na władze obowiązek zapewnienia 
obywatelom wolności i praw człowieka i obywatela. Takie zapisy pojawiają się już na pierwszych stronach 
Konstytucji RP. W świetle tych, a także wielu innych przepisów zawartych w tym najważniejszym dla nas 
dokumencie, zmiany proponowane przez grupę posłów – choć najwyraźniej nie są – powinny być uznawane 
za niedorzeczne.

Omawiany projekt miałby wprowadzić hierarchię ważności w zakresie organizowania zgromadzeń, ustana-
wiając zgromadzenia organizowane przez organy władzy publicznej zgromadzeniami ważniejszymi od zgroma-
dzeń obywatelskich. Czy taki zapis nie byłby sprzeczny z art. 32 Konstytucji RP, który mówi o równości wszyst-
kich wobec prawa oraz o prawie do równego traktowania przez władze publiczne? Przepis taki wprowadziłby 
możliwość blokowania przez władze korzystania z jednego z narzędzi demokracji bezpośredniej, jakim jest 
zgromadzenie obywateli, czyli wyrażanie swojego głosu przez naród, do którego według art. 4 Konstytucji RP 
należy władza zwierzchnia. Władza jest sprawowana przez przedstawicieli narodu lub bezpośrednio.

Wprowadzenie proponowanego prawa miałoby wyjątkowo negatywny wpływ na partycypację obywateli 
w życiu publicznym. Czy głos władz państwowych naprawdę ma tak słabą siłę przebicia, że potrzebuje pomo-
cy w postaci pierwszeństwa w organizacji zgromadzeń? Czy jest to zwyczajnie próba uciszenia tych, którzy 
nie zgadzają się z decyzjami podejmowanymi przez aktualnie sprawujących władzę? Należy zaznaczyć, że 
nie chodzi o to, kto w danym momencie sprawuje władzę – chodzi o zapewnienie obywatelom tego, co im się 
należy, czyli prawa do wyrażania własnych opinii.

Nowelizacja ustawy wprowadziłaby również nową kategorię zgromadzeń, jaką byłyby zgromadzenia cy-
kliczne, które przez pomysłodawcę nowelizacji definiowane są jako „organizowane przez tego samego orga-
nizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych 
i narodowych” – art. 26a ust. 1. Jednocześnie przepisy projektu zakładają pierwszeństwo cyklicznie organizo-
wanym zgromadzeniom w zakresie wyboru miejsca i czasu. Jest to równoznaczne z monopolizacją praw do 
zgromadzeń. Doprowadzi to do sytuacji, w której obywatele będą walczyć ze sobą o to, kto pierwszy złoży 
wniosek do wojewody, bo to zagwarantuje mu wyłączność do organizowania zgromadzenia w danym miejscu 
i czasie przez 3 lata od wydania decyzji – art. 26e. Co będzie w sytuacji, gdy przepis ten zostanie połączony 
z pierwszeństwem władz publicznych w organizowaniu zgromadzeń?

Budzący niepokój jest też zapis mówiący o tym, że zgromadzenia, o których organizacji wniesiono za-
wiadomienia przed dniem wejścia w życie ustawy i które mają odbyć się w tym samym miejscu i czasie co 
zgromadzenia cykliczne, zostaną decyzją organu gminy zakazane. Należy spojrzeć na tę propozycję przez 
aspekt prawa rzymskiego: lex retro non agit – prawo nie działa wstecz. W polskim prawie mówi o tym 
zapis Konstytucji RP – art. 42 ust. 1. „Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu 
zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zasada ta nie stoi na 
przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa mię-
dzynarodowego”.

Wnioskodawca załącza do projektu zmiany ustawy – Prawo o zgromadzeniach opinię w sprawie jego 
zgodności z prawem Unii Europejskiej, uznając, że nie reguluje ono kwestii zawartych w przepisach opinio-
wanego projektu. Co jednak z Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności? Art. 11 tego 
dokumentu mówi o wolności do zgromadzeń i stowarzyszania się, która nie może być ograniczana w państwie 
demokratycznym, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo obywateli. Ta sama konwencja 
w art. 14 mówi o kwestii najważniejszej, zakazie dyskryminacji – „korzystanie z praw i wolności wymienio-
nych w niniejszej Konwencji powinno być zapewnione bez dyskryminacji wynikającej z takich powodów jak 
płeć, rasa, kolor skóry, język, religia, przekonania polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, 
przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, bądź z jakichkolwiek innych przyczyn”. Czy 
uznanie pierwszeństwa władz publicznych nad obywatelami oraz organizatorów zgromadzeń publicznych nad 
organizatorami zgromadzeń spontanicznych nie stanowi pogwałcenia właśnie zasady?
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Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Zmiany proponowane w poselskim projekcie ustawy – Prawo o zgroma-
dzeniach godzą bezpośrednio nie tylko w wolności i prawa obywateli naszego państwa, ale także w budowane 
od wielu lat społeczeństwo obywatelskie. Demokracja bezpośrednia w państwie o ustroju demokratycznym jest 
jednym z jego najważniejszych elementów. Wprowadzenie omawianych zmian może doprowadzić do ogranicze-
nia udziału obywateli w życiu publicznym i osłabienia fundamentalnych wartości społeczeństwa obywatelskiego.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Mieczysława Augustyna

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Zarząd Województwa Wielkopolskiego w skierowanym do mnie piśmie wyraża swoje zdziwienie i oburzenie 

planami drastycznego ograniczenia finansowania 6 wielkopolskich ośrodków adopcyjnych w projekcie budżetu 
wojewody na 2017 r. Jeśli ośrodki te otrzymają środki w wysokości 32% środków z 2016 r. i 22% zapotrze-
bowania na 2015 r., to grozi im paraliż. Samorząd województwa nie ma prawnych i finansowych możliwości 
kredytowania ich działalności.

Tego typu postępowanie stawia pod znakiem zapytania rządowe programy wspierania rodzin i rodzicielstwa. 
Jak zapewne wiadomo, dzieci z niepełnosprawnościami są częściej niż inne pozbawione opieki rodziców i to 
właśnie im służą adopcje, także te zagraniczne. Skoro wprowadziliście państwo jednorazowy zasiłek w wyso-
kości 4 tysięcy zł dla rodziny, która zdecyduje się na urodzenie chorego dziecka, to nie powinniście ograniczać 
możliwości jego adopcji – co często jest dla niego jedyną szansą rozwoju i rehabilitacji.

Zwracam się do Pani Minister z prośbą o interwencję i przywrócenie odpowiedniego poziomu finansowa-
nia ośrodków adopcyjnych. Jednocześnie wyrażam gotowość współpracy w tym zakresie na etapie prac nad 
budżetem w Senacie RP.

Z wyrazami szacunku 
Mieczysław Augustyn
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 31. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Mieczysława Augustyna

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Od wielu lat jestem członkiem Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci i orędownikiem przestrzegania praw 

dziecka w każdej dziedzinie. Podczas niedawnego posiedzenia zespołu przedstawiciele Polskiego Towarzystwa 
Neonatologicznego omówili najważniejsze potrzeby w opiece nad najmłodszymi pacjentami szpitali – wcześnia-
kami. Rekomendacje ekspertów, które opierają się na najbardziej aktualnej wiedzy medycznej, wskazują na pilną 
potrzebę rozszerzenia programu profilaktyki zakażeń RSV o dzieci urodzone pomiędzy 29 a 32 tygodniem ciąży.

Aktualnie obowiązujący program, uwzględniający jedynie dzieci urodzone przed 28 tygodniem, jest zdaniem 
fachowców niewystarczający. Także wcześniaki urodzone po 28 tygodniu ciąży to bardzo osłabione dzieci, 
dla których wirus RS może być śmiertelne niebezpieczny. Ewentualne powikłania często skutkują potrzebą 
pobytu w szpitalu, a to powoduje dodatkowe ryzyko kolejnych chorób. Powszechnie wiadomo, że profilaktyka 
jest skuteczniejsza i bardzo często przynosi wymierne oszczędności finansowe, a przede wszystkim oszczędza 
się zdrowie małych dzieci i ich rodziców.

Drugim zagrożeniem, na które wskazują neonatolodzy, to niebezpiecznie mała ilość lekarzy tej specjalizacji. 
Wskazują oni na konieczność podjęcia stanowczych działań na rzecz zainteresowania studentów medycyny tą 
specjalizacją.

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z pytaniami.
1. Czy resort zapoznał się z projektem wielospecjalistycznej opieki nad wcześniakami?
2. Czy resort planuje rozszerzyć profilaktykę zakażeń wirusem RS o wcześniaki urodzone między 29 a 32 

tygodniem ciąży?
3. Jakie są plany resortu wobec zmniejszającej się liczby specjalistów neonatologów oraz emigracji młodych 

lekarzy?

Z wyrazami szacunku 
Mieczysław Augustyn



451
31. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 listopada oraz 1, 2 i 7 grudnia 2016 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 31. posiedzenia Senatu

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

Szanowni Panowie Ministrowie!
W związku z założeniami zawartymi w projekcie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju dotyczącymi 

przebiegu studialnego sieci kolejowej Kolei Dużych Prędkości 2030 apeluję o zmianę przebiegu linii kolejowej 
tak, by obejmowała ona stację Zielona Góra.

Zielona Góra jest samorządową stolicą województwa lubuskiego liczącego milion mieszkańców, jest miastem 
uniwersyteckim, a w niedalekiej odległości działają publiczne szkoły wyższe. W odległości 6 km od centrum 
Zielonej Góry utworzono Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, przygotowano dla 
inwestorów do zagospodarowania największy obecnie w województwie lubuskim obszar specjalnej strefy 
ekonomicznej (167 ha). W subregionie Zielonej Góry działają strefy przemysłowe, a w niedalekiej odległości 
swą siedzibę ma huta miedzi KGHM. Dzięki przebiegowi przez Zieloną Górę linii KDP z Krakowa do Berlina 
oraz linii KDP z Poznania do Berlina linie te od Zielonej Góry będą miały wspólny przebieg, co umożliwi 
oszczędności w budżecie inwestycji rzędu około 6 miliardów zł.

Przebieg linii KDP Poznań – Berlin przez Zieloną Górę w znacznie większym stopniu uwzględnia potrzebę 
ochrony obszarów chronionych niż zastosowanie północnego wariantu tej linii, a jednocześnie jest zgodny ze 
strategią województwa i planem zagospodarowania przestrzennego. Wariant przebiegu tej linii przez Zieloną 
Górę jest zgodny z kierunkiem rozwoju aglomeracji Berlina i daje szansę na obsługę przez pociągi KDP lot-
niska BBI w Berlinie.

W promieniu 50 km od Zielonej Góry trwają intensywne prace poszukiwawcze dotyczące złóż gazu, gazu 
łupkowego, ropy naftowej, miedzi oraz srebra. Stwierdzono ich występowanie, a ich poszukiwanie, a następnie 
wydobycie wpłyną na wzrost koniunktury gospodarczej w subregionie. Ponadto 50 km na wschód od Zielonej 
Góry planuje się budowę kopalni i elektrowni Gubin-Brody.

Zielona Góra jest węzłem komunikacyjnym drogowym i kolejowym (droga ekspresowa S3/E65, drogi krajowe 
nr 273/CE59 – magistrala odrzańska, nr 358 i 370 w powiązaniu z autostradami A2, A18 i A4). W odległości 
30 km od planowanej stacji KDP znajduje się rozbudowywany port lotniczy Zielona Góra – Babimost. Linia 
kolejowa jest wciąż modernizowana, a w planie przygotowywane jest uruchomienie szybkiej kolei aglomera-
cyjnej. Zielona Góra jest centrum kulturalnym, a także sportowym.

Wnoszę o uwzględnienie powyższych argumentów w pracach nad planowaniem przebiegu linii Kolei Dużych 
Prędkości przez miasto Zielona Góra.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 31. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister!
W nawiązaniu do złożonego przeze mnie na dwudziestym szóstym posiedzeniu Senatu RP dnia 22 września 

2016 r. oświadczenia w sprawie uwzględnienia stanowiska środowisk samorządowych, w tym Zrzeszenia Gmin 
Województwa Lubuskiego, w pracach ministerialnych nad reformą oświaty, proszę o przedstawienie toku prac 
dotyczących prowadzenia konsultacji ze środowiskiem nauczycielskim, uczniami, rodzicami, a także przedsta-
wicielami jednostek samorządu terytorialnego oraz środowisk zainteresowanych ww. ustawą.

Do mojego biura senatorskiego dotarła petycja podpisana przez kilkuset zielonogórskich nauczycieli oraz 
przedstawicieli środowisk nauczycielskich protestujących przeciwko planom likwidacji gimnazjów. Środowiska 
te chcą odpowiedzi na pytania:

1. Dlaczego ministerstwo „eksperymentuje” na młodzieży, a kilka roczników uczniów będzie skazanych 
na naukę w chaosie i niepewności?

2. Dlaczego likwidując gimnazja, powoduje się, że uczniowie o rok wcześniej zostaną zmuszeni do podej-
mowania decyzji o swej dalszej drodze edukacyjnej?

3. Dlaczego przekształcanie struktury oświaty, wbrew zapewnieniom pani minister, generuje koszty na wiele 
lat, a pieniądze zainwestowane do tej pory w rozwój gimnazjów zostaną zmarnowane?

4. Dlaczego ministerstwo nie bierze pod uwagę faktu, iż gimnazja skutecznie przygotowują młodzież, sku-
tecznie wyrównują szanse edukacyjne, integrują środowisko lokalne?

5. Dlaczego ministerstwo nie bierze pod uwagę faktu, iż likwidacja gimnazjów oznacza rozbicie zespołów 
nauczycieli, które mają już doświadczenie w pracy z młodzieżą gimnazjalną?

6. Czy ministerstwo bierze pod uwagę zmiany podstawy programowej?
7. Dlaczego w debacie o likwidacji gimnazjów pojawiła się teza, iż gimnazja są skupiskiem trudnej mło-

dzieży? Przecież problemy wychowawcze nie znikną wraz ze zmianą typu szkoły, dodatkowo zaś pojawią się 
nowe, związane ze wspólnym funkcjonowaniem w jednej szkole siedmio- i piętnastolatków?

W związku z podniesionymi kwestiami wnoszę o odpowiedź ministerstwa na pytania zadane przez śro-
dowiska nauczycielskie. Jednocześnie proszę o przedstawienie toku prac nad przeprowadzeniem konsultacji 
ze wspomnianymi środowiskami. Ministerstwo zapewniło w swojej odpowiedzi na moje oświadczenie z dnia 
22 września br., że kwestie związane z reformą oświaty wymagają „przedyskutowania z zainteresowanymi 
środowiskami”, proszę zatem o przedstawienie wyników tych dyskusji.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 31. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Gawła

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Stowarzyszenie Projekt Września zwróciło się do mnie z prośbą o interwencję w związku z brakiem spe-

cjalnej drogi łączącej Wrzesińską Strefę Aktywności Gospodarczej z autostradą A2.
Wrzesińska Strefa Aktywności Gospodarczej jest zlokalizowana w południowo-zachodniej części przedmieść 

Wrześni i jednocześnie w najbliższym sąsiedztwie przebiegającej przez to miasto autostrady A2 oraz zlokalizo-
wanego we Wrześni bezkolizyjnego węzła drogowego. Obecnie samochody osobowe i dostawcze z Wrzesińskiej 
Strefy Aktywności Gospodarczej (w tym z firmy Volkswagen), aby wjechać na autostradę A2, muszą przejechać 
przez miasto i okoliczne wsie. Rozwiązaniem tego problemu byłoby wybudowanie swoistego bypassu pomiędzy 
Wrzesińską Strefą Aktywności Gospodarczej a węzłem autostradowym A2 (rondem) w miejscowości Białężyce. 
Takiemu rozwiązaniu sprzyja również infrastruktura drogowa, ponieważ wspomniany bypass włączałby się 
do sieci drogowej za pośrednictwem skrzyżowania typu rondo, które obecnie posiada trzy wjazdy/zjazdy oraz 
wolną przestrzeń na doprowadzenie kolejnego wlotu. Przewiduje się, że skutki wybudowania przedmiotowego 
odcinka drogi będą miały realny wpływ na stopień zatłoczenia na drogach prowadzących do oraz z Wrzesińskiej 
Strefy Aktywności Gospodarczej i na ruch lokalny.

Proszę o udzielenie informacji, czy Ministerstwo zamierza podjąć działania zmierzające do realizacji zapro-
ponowanego bądź innego rozwiązania umożliwiającego powstanie drogi łączącej Wrzesińską Strefę Aktywności 
Gospodarczej z autostradą A2.

Z wyrazami szacunku 
Robert Gaweł
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 31. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Macieja Grubskiego

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Przeglądając stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych z informacjami o państwach świata (https://polak-

zagranica.msz.gov.pl/informacje,o,panstwach,16.html), zauważyłem, że przedstawia ona niewłaściwą, mylącą 
mapę jednego z krajów. Tym państwem jest Maroko prezentowane na powyższej stronie w nieuznawanych 
granicach, zawierające w swym terytorium część Sahary Zachodniej. Chciałbym przypomnieć, że Sahara 
Zachodnia nie jest częścią Maroka, podobnie jak Krym nie jest częścią Rosji (na mapie MSZ prezentowany 
właściwie). Sahara została zajęta przez Maroko, tak jak Krym przez Rosję, w wyniku inwazji wojskowej i od 
40 lat znajduje się pod okupacją. 

Zwracam uwagę na fakt, iż żadna organizacja międzynarodowa, w tym ONZ, nie uznaje marokańskiego 
zwierzchnictwa nad terenami Sahary Zachodniej. Co więcej, ONZ utrzymuje na tym terenie misję pokojową 
dążącą do zorganizowania referendum, w którym miejscowa ludność mogłaby określić swoją przyszłość jako 
niepodległego państwa. Marokańskiego zwierzchnictwa nad Saharą Zachodnią nie uznaje również żadne 
państwo na świecie, w tym także Rzeczpospolita Polska. Zgodnie z prawem międzynarodowym (patrz: strona 
ONZ) Sahara Zachodnia pozostaje terytorium niesamodzielnym, czekającym na dekolonizację. Nie jest i nigdy 
nie była zatem częścią Maroka. Właściwą mapę Maroka można znaleźć choćby na stronie ONZ (http://www.
un.org/Depts/Cartographic/map/profile/morocco.pdf).

W związku z tym apeluję o szybkie skorygowanie tego rażącego błędu, który nie powinien był się pojawić 
na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Z wyrazami szacunki 
Maciej Grubski
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 31. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Hamerskiego

Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz do prezesa Zarządu Polskiego 
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA Piotra Woźniaka

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prezesie!
Otrzymuję bardzo liczne prośby mieszkańców Limanowej o interwencję w sprawie zlikwidowanego Biura 

Obsługi Klienta PGNiG w Limanowej. Punkt obsługi klienta w Limanowej został zlikwidowany w 2015 r. Punkt 
ten obsługiwał około 13 tysięcy odbiorców. W rejonie, w którym działał punkt, pojawia się około 300 nowych 
przyłączy gazowych rocznie. Pracownicy punktu pomagali także w rozwiązywaniu spraw wtórnych przyłą-
czy gazowych (odłączonych np. z powodu niepłacenia klienta). Dodatkowo w punkcie można było na bieżąco 
sprawdzić stan rachunku i zobowiązań, stan załatwianych spraw, złożyć reklamację itp.

Punkt taki był szczególnie przydatny osobom starszym, chorym oraz ludziom nieposiadającym własnego 
samochodu. Należy zauważyć, że mimo rozwoju techniki i cyfryzacji wiele osób, szczególnie starszych, ma 
problem ze skontaktowaniem się z operatorem sieci gazowniczej poprzez telefon lub internet. Na mapie sieci 
punktów Limanowa pozostaje białą plamą.

Punkt w Limanowej ważny jest także ze względu na interes PGNiG, szczególnie w sytuacji, gdy umowa 
z PGNiG zawarta była przez osobę już nieżyjącą i trzeba przenieść jej zapisy na kolejnego użytkownika sieci, 
lub w sytuacji, kiedy niezbędna jest osobista obecność odbiorcy.

Reprezentując interesy dużej liczby obywateli, składam na ręce Pana Ministra i Pana Prezesa zapytanie, 
kiedy do Limanowej powróci zlikwidowany Punkt Obsługi Klienta PGNiG.

Z wyrazami szacunku 
Jan Hamerski
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 31. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Hamerskiego

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Do biura senatorskiego w Limanowej zgłosił się pan J. R. (zamieszkały: …) w związku z postanowieniem 

Sądu Rejonowego w Limanowej, Wydział I Cywilny z dnia 20 grudnia 2001 r., sygn. akt INs 148/01, dotyczącym 
stwierdzenia własności nieruchomości, m.in. działki nr (…) położonej w miejscowości K.

Orzeczone postanowienie INs 148/01 w efekcie stało się podstawą wyroków oraz dalszych decyzji sądu w in-
nych sprawach, które znacząco rzutują na sytuację życiową pana J. R. (wyrok Sądu Rejonowego w Limanowej, 
Wydział I Cywilny z dnia 6 września 2012 r., sygn. akt. I C 307/12; wyrok Sądu Rejonowego w Limanowej 
z dnia 22 lutego 2013 r., sygn. akt I C 426/12).

W dniu 20 kwietnia 2011 r. przez Sąd Rejonowy w Limanowej, Wydział I Cywilny został wydany wyrok 
w sprawie IC 52/11, w którym w związku ze sprawą z powództwa R. S. przeciwko M. P. i F. P. sąd oddalił 
powództwo.

W dniu 3 sierpnia 2010 r. został wydany wyrok w sprawie podobnej, IC 54/10. Sąd Rejonowy w Limanowej, 
Wydział I Cywilny oddalił powództwo M. P. i F. P. przeciwko R. S.

J. R. wyroki te ocenia za częściowo wzajemnie sprzeczne, a jedną z podstaw do wydania obu wyroków we 
wspominanych sprawach było postanowienie z dnia 20 grudnia 2001 r., INs 148/01, oprotestowane przez R. S. 
Protesty dotyczące przedmiotowego postanowienia nie dały jednak skutków.

Dlatego przychylając się do prośby pana J. R., wnoszę zapytanie, czy jest możliwe zbadanie następujących 
orzeczeń.

1. Postanowienia Sądu Rejonowego w Limanowej z dnia 20 grudnia 2001 r., sygn. akt INs 148/01, na pod-
stawie którego stwierdzono własność nieruchomości – w szczególności w kontekście protestów i informacji 
składanych przez panią R. S., oświadczenia notarialnego pomiędzy K. K. i F. P. a J. R.

2. Wyroku z dnia 3 sierpnia 2010 r., IC 54/10, wydanego przez Sąd Rejonowy w Limanowej, Wydział 
I Cywilny.

3. Wyroku z dnia 20 kwietnia 2011 r., IC 52/11, w tym zastosowania w wyroku art. 5 kodeksu cywilnego 
przy założeniu, że całokształt sprawy może mieć inne znaczenie, jeżeli postanowienie z dnia 20 grudnia 2001 r., 
INs 148/01, zostało wydane błędnie.

Z wyrazami szacunku 
Jan Hamerski
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 31. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marka Niechciała

Do mojego biura senatorskiego zwracają się mieszkańcy mojego okręgu wyborczego zaniepokojeni skalą 
podwyżek ubezpieczeń komunikacyjnych. Moi rozmówcy wskazują na duży wzrost stawek ubezpieczeń ko-
munikacyjnych w większości firm ubezpieczeniowych.

W związku z tym proszę o informację, czy urząd na bieżąco monitoruje wzrost wspomnianych stawek. 
Proszę też o informację o podjętych działaniach mających na celu zahamowanie ewentualnie nieuzasadnio-

nych podwyżek stawek ubezpieczeń komunikacyjnych.

Jan Maria Jackowski
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 31. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego

Do mojego biura senatorskiego zwracają się mieszkańcy mojego okręgu wyborczego zaniepokojeni skalą 
podwyżek ubezpieczeń komunikacyjnych. Moi rozmówcy wskazują na duży wzrost stawek ubezpieczeń ko-
munikacyjnych w większości firm ubezpieczeniowych.

W związku z tym proszę o informację, czy urząd na bieżąco monitoruje wzrost wspomnianych stawek. 
Proszę też o informację o podjętych działaniach mających na celu zahamowanie ewentualnie nieuzasadnio-

nych podwyżek stawek ubezpieczeń komunikacyjnych.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemara Humięckiego

Do mojego biura senatorskiego zwrócił się pan F. T. w imieniu pani M. C. w sprawie kontynuowania proce-
dury sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości C. w gminie B. oraz w miejscowościach S. i P. S. 
w gminie S. Mój rozmówca wyraża zaniepokojenie brakiem opinii ANR we wspomnianej sprawie.

W związku z tym proszę o informację, czy w opisanej sprawie może mieć zastosowanie zgody prezesa 
Agencji Nieruchomości Rolnych na uwzględnienie zapisów ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości 
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kamińskiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
W czerwcu br. skierowałem do Szanownego Pana Ministra oświadczenie dotyczące braku wyeliminowania 

na przestrzeni lat problemu wyczerpywania się sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniach OC, a w konsekwen-
cji pozbawienia osób poszkodowanych środków finansowych niezbędnych do dalszego funkcjonowania. 
W treści zajętego przez Ministerstwo Finansów stanowiska w tej sprawie (pismo z dnia 13 lipca 2016 r. znak: 
FN6.054.5.2016) poinformowano mnie o skierowaniu do PZU SA stosownego pisma zawierającego prośbę 
ministerstwa o przedstawienie stanowiska w tej kwestii wraz z rozważeniem zastosowania indywidualnych 
rozwiązań w poszczególnych sprawach.

Proszę zatem o wskazanie, czy PZU SA był uprzejmy zająć stosowne stanowisko w sprawie, oraz o udo-
stępnienie tegoż stanowiska.

Andrzej Kamiński
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kamińskiego

Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W imieniu mieszkańców Gminy Suszec i Powiatu Pszczyńskiego – pracowników kopalni KWK „Krupiński” 

– zwracam się do Pana Ministra w sprawie związanej z podjęciem przez nadzwyczajne walne zgromadzenie 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. decyzji o likwidacji wskazanej kopalni.

W ocenie załogi kopalni opracowania leżące u podstaw decyzji o likwidacji KWK „Krupiński”, w treści 
których wykazywano na trwałą nierentowności tejże kopalni, straciły swą aktualność ze względu na odbicie cen 
na rynkach światowych, tj. na znaczący wzrost cen zarówno węgla koksującego, jak i energetycznego. Wedle 
twierdzeń przedstawicieli pracowników kopalni, KWK „Krupiński” miała realne szanse na sprawne dojście do 
rentowności. Z dostępnych analiz wynika, iż dotarcie do węgla koksującego typu 35 na terenie KWK „Krupiński” 
jest możliwe i to w stosunkowo krótkim czasie, a jakość węgla wydobywanego w kopalni jest wysoka. Kopalnia 
ma złoża rzędu 48 milionów t najwyższej jakości węgla koksowego oraz koncesję na wydobycie do 2030 r. Przy 
obecnym wydobyciu na poziomie 2 milionów t rocznie i koszcie wydobycia przekraczającym niewiele ponad 
200 zł na 1 tonę kopalnia ma, jak się zdaje, a przynajmniej tak to wygląda w teorii, perspektywę opłacalnego 
funkcjonowania przez co najmniej kilkanaście lat.

Mając na uwadze podniesione argumenty, proszę o wskazanie czy podczas podejmowania decyzji dotyczącej 
likwidacji KWK „Krupiński” wzięto pod uwagę, że przedmiotowa kopalnia była zaprojektowana na uzyskiwanie 
węgla koksowego typu 35, mimo iż władze spółki podjęły uprzednio decyzję o wydobyciu węgla energetycznego, 
a także to, że KWK „Krupiński” posiada udokumentowane i niewyeksploatowane zasoby węgla koksującego 
najwyższej jakości typu hard w partii południowej, na wschód od partii południowej i w obszarze górniczym 
Suszec IV, który osiąga najwyższe ceny rynkowe.

Nadto proszę o odpowiedź na następujące pytania.
Czy wzięto pod uwagę opracowania firmowane przez kierownictwo tej kopalni pod tytułem „Koncepcja 

funkcjonowania kopalni «Krupiński» uwzględniająca zrównoważenie wydatków i przychodów kopalni od 
2018 roku”, w której przy cenach osiąganych w połowie roku 2016 wykazano osiągnięcie zysków już w 2018 roku?

Czy prawdą jest to, iż w najbliższych latach zakłada się wzrost poziomu zatrudnienia w firmie córce JSW 
„Szkolenie i Górnictwo” o ponad 100%, czyli z poziomu około 1 tysiąca 300 pracowników do prawie 3 tysięcy?

Czy prawdą jest to, iż w przypadku nieodstąpienia od procesu likwidacyjnego kopalni wszyscy pracownicy, 
bez względu na stanowisko i staż pracy, otrzymają oferty pracy na warunkach nie gorszych od warunków, na 
jakich świadczyli pracę dotychczas? Czy pracownikom zostanie zapewniony transport do nowych, ewentualnie 
usytuowanych w większej odległości niż dotychczas, miejsc pracy?

Andrzej Kamiński
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Oświadczenie złożone 
przez senator Marię Koc

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 2 listopada 2016 r. otrzymałam odpowiedź na moje oświadczenie złożone na dwudziestym szó-

stym posiedzeniu Senatu RP. Oświadczenie dotyczyło umorzenia śledztwa RDS 520/15, przedmiotem któ-
rego było zbadanie możliwości popełnienia przestępstwa dotyczącego nielegalnego wywozu śmieci na teren 
Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, na obszarze gminy Stawek, powiat węgrowski. Umorzenia dokonała 
Prokuratura Rejonowa w Węgrowie.

W odpowiedzi na moje oświadczenie Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego, pan Bogdan Święczkowski, 
stwierdził, że prokurator okręgowy w Siedlcach, dokonawszy oceny przedmiotowego merytorycznego rozstrzy-
gnięcia, uznał, że materiał dowodowy wymaga uzupełnienia m.in. poprzez badania specjalistyczne georadarowe 
i sondażowe. Badania te wymagać będą użycia sprzętu ciężkiego, pobrania i zbadania próbek itp.

Z uwagi na fakt, że podejrzenie składowania dużych ilości śmieci w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym, 
w miejscowościach Nowe Lipki i Stare Lipki, na terenie miny Stawek, w opinii mieszkańców tych miejscowo-
ści ma głębokie uzasadnienie, bardzo proszę Pana Prokuratora Generalnego o objęcie tej sprawy szczególnym 
zainteresowaniem. 

Proszę też o udzielenie informacji, na jakim etapie jest obecnie zbieranie materiału dowodowego przez 
Prokuraturę Rejonową w Węgrowie i jakie są efekty pracy tej prokuratury w opisanej przeze mnie sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Maria Koc
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 31. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
Projekt ustawy w sprawie utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej budzi wielki niepokój w środo-

wisku Służby Celnej. Jak każde rozwiązanie wprowadzane bez dialogu z zainteresowanymi, bez konsultacji 
społecznych oraz rzetelnej informacji dotyczącej celu podejmowanych działań wywołuje obawy.

Służba Celna zatrudnia w całym kraju około 14,5 tysiąca funkcjonariuszy i wypracowuje rocznie dla bu-
dżetu państwa 90 miliardów zł. Zatrudnieni funkcjonariusze są w pełnej dyspozycyjności, mają za sobą lata 
pracy przekładające się na ich doświadczenie zawodowe i życiowe, mają kompetencje oraz, co bardzo istotne, 
znają specyfikę Służby Celnej. 

Wprowadzenie ustawy skutkować będzie znaczną redukcją profesjonalnej kadry, a nie ma w niej zapisów 
ani koncepcji uregulowania stosunków zatrudnienia w administracji skarbowej. Projektowana ustawa nie 
pozwala określić podstawowego dla istnienia służby celno-skarbowej elementu, czyli stanowisk, na jakich są 
zatrudnieni funkcjonariusze. Przygotowany dokument nie zawiera wyodrębnionych zadań oraz nie obejmuje 
ukształtowanej hierarchicznie struktury organizacyjnej.

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o następujące informacje. 
Jakie zmiany strukturalne nastąpią w województwie lubuskim w przypadku wprowadzenia ustawy? Gdzie 

będą miały siedziby powołane instytucje i oddziały zreformowanej administracji skarbowej? Ilu funkcjona-
riuszy Służby Celnej w lubuskim straci pracę w wyniku planowanej reformy i jakie macie Państwo dla nich 
konkretne propozycje na tę okoliczność?

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego 

na 31. posiedzeniu Senatu

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej zakłada pozbawienie z mocy ustawy trwałości stosunku pracy, 

co można określić mianem opcji zerowej. Założenia ustawy przewidują 10-procentową redukcję kadr obciąża-
nych coraz nowszymi zadaniami, za czym nie idzie żadne wsparcie osobowe. Pracownicy skarbowi przez 8 lat 
nie otrzymali podwyżek inflacyjnych, a jedynie wybranym osobom podnoszono wynagrodzenie, kierując się 
niejednokrotnie subiektywną oceną. 

Obecne zapisy w projekcie ustawy wskazują, że pracownicy nie mogą być pewni zachowania dotychczasowe-
go wynagrodzenia. Co więcej, nie ma zapisów, które w jasny sposób wyeliminowałyby możliwość otrzymania 
niższego wynagrodzenia.

Obawy budzi też to, że ustawa w znikomym stopniu odnosi się do służb skarbowych, zaś bardzo szeroko 
opisuje obecną Służbę Celną, co wskazuje na marginalizację skarbowców, a to w kontekście połączenia orga-
nizacji w niejasny sposób opisuje zagadnienia odnoszące się do funkcjonariuszy i pracowników KAS. 

Bardzo proszę o ustosunkowanie się do powyższej argumentacji.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki 
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 31. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
Pod koniec października NSZZ „Solidarność” oraz fundacja CentrumCSR.PL opublikowały list otwarty, 

w którym zwróciły uwagę, że wymagania dotyczące zatrudnienia na etat nie zostały przewidziane w przetargu 
ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju. Chodzi o sukcesywnie wykonywane usługi przeprowadzkowo-trans-
portowe. Nie zastosowano w nim wymogu dotyczącego zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę.

Organizacje przedstawiły wiele zarzutów, zwracając uwagę na to, że brak klauzul społecznych w zamó-
wieniach publicznych powoduje, że publiczne pieniądze kierowane są do nieuczciwych przedsiębiorców za-
trudniających pracowników poniżej wynagrodzenia minimalnego na podstawie umów śmieciowych. Takimi 
wyborami wykonawców skazuje się pracowników na marginalizację, biedę i pracę ponad normy. Taka sytuacja 
dziwi tym bardziej, że to właśnie Ministerstwo Rozwoju doprowadziło do zmian w prawie, które miały uczynić 
wymienione wcześniej klauzule regułą w przetargach.

Bardzo proszę Pana Ministra o informację, czy wyżej wymienione zjawisko rzeczywiście miało miejsce.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki 
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 31. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
Wielkie obawy pracowników Służby Ochrony Lotniska budzi projekt ustawy o Krajowej Administracji 

Skarbowej. Dokładnie chodzi o art. 261 wspomnianej ustawy. W zasadzie pozbawia on pracy i kwalifikacji 
zawodowych operatora kontroli bezpieczeństwa na lotniskach. Ten jeden zapis pozbawia ich wykształcone, 
wykwalifikowane i doświadczone w tej niszowej profesji osoby, które nie będą miały szansy na podjęcie pracy 
w swoim zawodzie.

Poprzez regulacje prawne (art. 261 ustawy o KAS, art. 186b ustawy – Prawo lotnicze) nowa ustawa może 
spowodować zwolnienie z pracy ok. 2 tysięcy osób pracujących w zakresie kontroli bezpieczeństwa na lotni-
skach w całej Polsce. W tej grupie są matki samotnie wychowujące dzieci, jedyni żywiciele rodziny oraz oso-
by w wieku przedemerytalnym, którym ciężko będzie w jakikolwiek sposób się przekwalifikować i na nowo 
znaleźć zatrudnienie.

W związku z tym proszę Pana Ministra o odpowiedź na przedstawione wątpliwości.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego dotarło stanowisko Lubuskiego Forum Rolniczego. Przedstawiciele LFR są 

zaniepokojeni roszadami personalnymi w instytucjach rolniczych na terenie województwa lubuskiego; chodzi 
mianowicie o OT ANR w Gorzowie Wielkopolskim oraz LODR w Kalsku. 

Według forum zmiany doprowadziły do chaosu administracyjnego w wyżej wymienionych jednostkach. 
Ponadto organizacje związkowe zrzeszone w Lubuskim Forum Rolniczym ogłosiły pogotowie protestacyjne 
na terenie woj. lubuskiego.

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o informację, co zamierza zrobić we wskazanej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej (DzU 2016 r., poz. 960), obowiązująca od 15 lipca br., umożliwiła 

kupowanie świadczeń medycznych przez samorządy. Jednak z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, że 
spośród 11 urzędów marszałkowskich ani jeden nie zaczął kupować świadczeń. Co więcej, żaden nie ma tego 
w planach na przyszły rok ani nawet na 2018 r.

Lokalni włodarze tłumaczą, że nie dostali dodatkowych środków na nowe zadanie. Poza tym większość 
z nich zamknęła już budżety na przyszły rok. Ze wstępnych analiz wynika, że nie ma możliwości finansowa-
nia świadczeń zdrowotnych z kasy województwa, ponieważ będzie to skutkować wzrostem zadłużenia oraz 
koniecznością ograniczenia wydatków bieżących w innych obszarach, np. kultury, przewozów kolejowych, 
utrzymania dróg.

Zdaniem samorządów zarządzanie nowym zadaniem wymagałoby zatrudnienia dodatkowych wykwalifi-
kowanych kadr. Samorządy uważają też, że zmiany są niezgodne z konstytucją, m.in. dlatego, że rząd daje im 
nowe zadanie do wykonania, ale nie przekazuje na nie środków. Ponadto są sprzeczne z zapisem, że dostęp do 
publicznej służby zdrowia odbywa się na równych zasadach.

W związku z tym bardzo proszę o informację, jak ministerstwo zamierza rozwiązać wskazany problem.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Tadeusza Kopcia

Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W ramach Strategicznego Projektu Badawczego „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii” – za-

danie badawcze nr 3 pt. „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw 
i energii elektrycznej” – za kwotę przekraczającą 90 milionów zł wydatkowaną przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju oraz konsorcjantów projektu, wśród których co najmniej 6 podmiotów to spółki Skarbu Państwa, 
zrealizowano – zakończony sukcesem – projekt podziemnego zgazowania węgla.

W ramach projektu przeprowadzono długotrwałą próbę podziemnego zgazowania węgla w kopalni 
„Wieczorek”. Wyniki projektu zostały ocenione pozytywnie, co znalazło odzwierciedlenie w raporcie NIK 
KGP.410.002.00.2015. Podstawowym wnioskiem postawionym w raporcie przez kontrolerów NIK był brak 
dalszych działań Ministerstwa Gospodarki (obecnie Ministerstwa Energii) w zakresie wdrażania wyników 
projektu badawczego poprzez:

– aktywne monitorowanie realizacji działań określonych w dokumentach strategicznych i programach 
wykonawczych;

– opracowanie mechanizmów wsparcia przedsiębiorstw w początkowej fazie inwestycji i wdrażania inno-
wacyjnych technologii zgazowania węgla;

– zawarcie w programie wykonawczym polityki energetycznej państwa instrumentów realizacji celów stra-
tegicznych w zakresie zgazowania węgla, którego jeszcze nie ma.

W ustawie górniczej, „Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007–2015”, 
znowelizowanej w grudniu ub. r. na lata 2016–2018, w art. 24 również mówi się, że:

1. minister właściwy do spraw energii wspiera działania wdrażające czyste technologie wykorzystywania 
węgla kamiennego;

2. w celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw energii zleca opracowanie 
studium wykonalności projektu instalacji do produkcji paliw gazowych i płynnych z węgla kamiennego.

Prognozowana stopa zwrotu z inwestycji (ROI) w ten obszar działalności i przyszła stopa zwrotu z kapitałów 
własnych (ROE) firm zajmujących się tą działalnością może być bardzo wysoka, o niespotykanym na skalę 
kraju i Europy potencjale wzrostu.

Wydaje się logiczne, że ten potencjalnie Wielki Projekt Sektora Paliwowo-Energetycznego powinien być 
finansowany ze środków, które bezwzględnie należałoby zaoszczędzić poprzez niewyrażanie zgody przez 
zarządy spółek PGG, KHW i JSW na urlopy górnicze w ramach prowadzonej restrukturyzacji branży, dopóki 
spółki te zmuszone będą zatrudniać firmy zewnętrzne do wykonywania prac na dole kopalni celem odtworzenia 
swojego frontu eksploatacyjnego.

W ten sposób uniknięto by (zaoszczędzono by środki) podwójnego płacenia za wykonanie robót podziem-
nych, po pierwsze, problematycznie wysłanym na wcześniejsze emerytury najbardziej wykwalifikowanym 
i doświadczonym górnikom, a po drugie, za wykonane wymienionych usług zleconych przymusowo firmom 
prywatnym, które w dodatku pracowników o tak wysokich kwalifikacjach nie posiadają.

W perspektywie 4 lat środki budżetowe przeznaczone na urlopy górnicze, oprócz ewentualnego sfinansowa-
nia instalacji podziemnego zgazowania węgla w skali przemysłowej, mogłyby jeszcze dodatkowo sfinansować 
perspektywiczne przedsięwzięcia, jakimi są energetyka rozproszona (wyspowa), produkcja paliw i produktów 
chemicznych w oparciu o syngaz uzyskany z tej innowacyjnej i przełomowej technologii. Pozwoliłoby to na 
szybkie wydostanie się Polski z pułapki średniego produktu, pułapki średniego dochodu, pułapki zależne-
go zadłużenia oraz pułapki słabości instytucji państwowych, co jest celem nadrzędnym Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju.

W związku z tym proszę o odpowiedź na poniższe pytania.
1. Czy Ministerstwo Energii opracowało definicję trwale nierentownej kopalni? Jeśli tak, to proszę o jej 

przekazanie. Jeśli nie, to proszę o podanie przyczyn i ewentualnych skutków tego zaniechania w kontekście 
wzrastającej koniunktury na węgiel, z której w Polsce chcą tak skwapliwie skorzystać kapitały zagraniczne.

2. Jakie działania podjęło Ministerstwo Energii jako kontynuator działań Ministerstwa Gospodarki w za-
kresie wdrażania technologii podziemnego zgazowania węgla?
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3. Czy Ministerstwo Energii zleciło już opracowanie studium wykonalności projektu instalacji do produkcji 
paliw gazowych i płynnych z węgla kamiennego w wyniku podziemnego zgazowania? Jeśli nie, to dlaczego?

4. Czy przygotowano już zmiany legislacyjne umożliwiające eksploatację węgla tą technologią?
5. Czy planowane jest wsparcie dla polskich podmiotów wdrażających tę technologię?
6. Czy Ministerstwo Energii skalkulowało już potencjalną efektywność ekonomiczną tej technologii celem 

zakomunikowania jej społeczeństwu, tym bardziej że technologia ta dodatkowo jest bezpieczniejsza oraz, co 
wysoce prawdopodobne, również znacznie korzystniejsza dla środowiska naturalnego?

7. Dlaczego przekazane do SRK rzekomo trwale nierentowne zakłady górnicze nie są likwidowane z pra-
cownikami, którym wyrażono zgodę na urlopy górnicze?

8. Dlaczego przekazanie na lata 2016–2018 (wg prognoz) środków z budżetu państwa w kwocie około 
1,5–2 mld zł do Spółki Restrukturyzacji Kopalń na odprawy górnicze (nie tworzące żadnej wartości dodanej, 
a tylko generujące dodatkowy koszt), nie zostały skierowane na wdrażanie innowacyjnej, potencjalnie wysoce 
rentownej technologii podziemnego zgazowania węgla w skali przemysłowej?

Z górniczym pozdrowieniem 
Tadeusz Kopeć
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Tadeusza Kopcia

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z propozycją zmian projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia profili 

charakteryzujących poziomy systemu zabezpieczenia oraz kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do tych 
poziomów (projekt z 26.09.2016).

1. W §2 pkt 3, gdzie mowa o poziomie szpitali III stopnia, należy dodać następujące profile:
– dermatologia i wenerologia,
– geriatria,
– nefrologia.
Uzasadnienie: określając poziomy szpitali, pominięto w całości prowadzenie przez szpitale powyższych od-

działów, tymczasem chodzi tu o świadczenia niezbędne dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. 
Włączenie ich do systemu, z daniem gwarancji ciągłości i stabilności finansowania, spowoduje także integrację 
świadczeń oraz zapewni ich ciągłość i kompleksowość. Są to świadczenia, które wieloprofilowe szpitale spe-
cjalistyczne zapewniają, będąc często jedynym gwarantem ich wykonywania w danym regionie i na poziomie 
III stopnia szpitali, nadal więc powinny je wykonywać, mimo że nie są to świadczenie aktualnie „najlepiej 
wyceniane”. Zarówno w zakresie geriatrii, jak i nefrologii potrzeby rosną wraz ze starzeniem się społeczeństwa. 
Oddziały te są gwarantem zarówno dostępu pacjentów do świadczeń, ich wysokiego poziomu, jak i ciągłości 
kształcenia w tych dziedzinach. Nieuwzględnienie tych oddziałów na poziomie III stopnia szpitali ograniczy 
ich prowadzenie jedynie do ośrodków ogólnopolskich, co w znacznym stopniu uniemożliwi lub utrudni dostęp 
pacjentów do przedmiotowych świadczeń.

Dodatkowo proponuję rozważyć dodanie w §2 pkt 3 profilu: szpitalny oddział ratunkowy. Wprowadzenie 
oddziału SOR do wykazu profili szpitali III stopnia skłaniałoby wieloprofilowe szpitale specjalistyczne do re-
alizacji świadczeń w oparciu o strukturę organizacyjno-funkcjonalną szpitalnego oddziału ratunkowego, a nie 
poprzez izbę przyjęć, oraz poprawiałoby integrację Państwowego Ratownictwa Medycznego z systemem PSZ.

2. W §4 pkt 6 należy dodać: świadczeniodawców zakwalifikowanych do poziomu szpitali III stopnia.
Uzasadnienie: propozycja dotyczy możliwości realizacji (jako profil dodatkowy) świadczeń z zakresu nocnej 

i świątecznej opieki zdrowotnej przez szpitale III stopnia. Daje to możliwość wykonywania takich świadczeń, 
bez nakładania obowiązku ich wykonywania. Szpitale, które spełniają aktualnie wymagania kwalifikacji do 
poziomu III stopnia, a które teraz udzielają świadczeń w wymienionym zakresie, powinny mieć możliwość ich 
dalszego wykonywania po zmianach przewidzianych w ustawie i rozporządzeniu. Proponowana zmiana popra-
wiłaby zarówno integrację, koordynację, jak i ciągłość oraz kompleksowość udzielania świadczeń zdrowotnych.

Tadeusz Kopeć
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Kraskę

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister!
Zwróciła się do mnie matka 10-letniego niepełnosprawnego dziecka z autyzmem wysokofunkcjonującym, 

do niedawna uczęszczającego do Polskiej Szkoły w (…) w Irlandii. Dziecko przez wiele lat było uczniem tejże 
szkoły. Ostatnio zostało skreślone z listy uczniów szkoły z dnia na dzień, o czym dyrekcja szkoły poinformo-
wała rodziców telefonicznie. Oficjalnym powodem skreślenia z listy uczniów był brak możliwości zapewnienia 
mu dodatkowego nauczyciela.

Jak twierdzi matka dziecka, jedyną jego winą jest to, że jest dzieckiem autystycznym. Matka twierdzi także, 
że dyrektorka tejże szkoły robi wszystko, żeby pozbyć się niepełnosprawnych dzieci ze szkoły, często zmienia 
decyzje, np. ustaliła z rodzicami dziecka, że na zmianę będą go pilnować na lekcjach, a po tygodniu usunęła 
dziecko ze szkoły, twierdząc, że nauczyciel nie wyraził zgody na ich obecność podczas zajęć.

Matka dziecka czuje się bardzo rozgoryczona całą sytuacją, wiele mówi się bowiem o pomocy dzieciom 
niepełnosprawnym i ich rodzicom, promowane są programy ułatwiające życie takim osobom. Nie może pogodzić 
się z dyskryminacją i brakiem dobrej woli ze strony szkoły. Jej dziecko pozbawione zostało możliwości nauki 
języka polskiego, a jest to jedyna polska szkoła w okolicy. Działalność szkoły jest wspierana przez Fundację 
Edukacja dla Demokracji w ramach projektu Szkoła.PL współfinansowanego w ramach sprawowania opieki 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą. Szkołę współfinansuje również Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych poprzez Wydział Konsularny w Dublinie.

Bardzo proszę o przyjrzenie się całej sprawie i ewentualną interwencję.

Z poważaniem 
Waldemar Kraska
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Kraskę

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura zgłosiła się pani D. S., będąca samotną matką wychowującą niepełnosprawne dziecko 

z autyzmem. Były mąż pani D., pomimo zasądzonych alimentów na dziecko i na matkę, nie wywiązuje się 
z obowiązku ich płacenia, płaci nieregularnie, niewielkie kwoty. Na obecną chwilę zadłużenie z tytułu alimen-
tów zaległych wynosi ok. 52 tysięcy zł.

Pani D. do niedawna dostawała wypłaty z funduszu alimentacyjnego, ale ponieważ przekroczyła dochody za 
ubiegły rok o kwotę 16,00 zł, wypłaty te zostały jej wstrzymane. W związku z tą sytuacją jej status materialny 
dramatycznie się pogorszył.

W związku z tym zwracam się do Pani Minister z pytaniem, czy nie należałoby zweryfikować kryterium 
dochodowego, szczególnie w przypadku osób samotnie wychowujących niepełnosprawne dzieci. Często osoby 
te nie pracują zawodowo, właśnie ze względu na opiekę nad dziećmi. Czy nie należałoby rozpatrywać takich 
przypadków indywidualnie i pozostawić jakiegoś marginesu na ewentualne podniesienie kryterium dochodo-
wego, szczególnie dla osób o małych dochodach i trudnej sytuacji materialnej?

Z poważaniem 
Waldemar Kraska
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Kraskę

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócił się do mnie przedstawiciel rodziców i opiekunów dzieci chorych na cukrzycę typu 1 z prośbą 

o pomoc w rozwiązaniu palącego problemu. Dotyczy on przyspieszenia decyzji o podjęciu refundacji systemu 
ciągłego monitorowania glikemii u najmłodszych dzieci.

W październiku ub. r. prezes AOTMiT wydał pozytywną rekomendację dotyczącą CGM (system ciągłego 
monitorowania glikemii w cukrzycy). Do tej pory jednak nie zapadła decyzja o włączeniu CGM do koszyka 
świadczeń gwarantowanych.

Cukrzyca tupu 1 jest chorobą nieuleczalną, bardzo niebezpieczną, często zagrażającą życiu. W Polsce cho-
ruje na nią prawie 10 tysięcy dzieci i młodzieży poniżej osiemnastego roku życia. Ciągle są rejestrowane nowe 
przypadki zachorowań, szczególnie wśród małych dzieci – a w tych przypadkach leczenie jest wyjątkowo trudne 
ze względu na ograniczone możliwości komunikowania się. Małe dzieci nie są w stanie przekazać informacji 
dotyczących niedocukrzeń, jedyną możliwością monitorowania poziomu cukru we krwi są częste kłucia palców 
dzieci i badanie poziomu cukru glukometrem.

Dzieci w naszym kraju mają dostęp do pomp insulinowych refundowanych przez NFZ, pełne bezpieczeństwo 
gwarantuje im jednak sprzężony z pompami system CGM, który na bieżąco mierzy poziom cukru i wskazuje 
tendencje wzrostowe i spadkowe. Pozwala to na szybką reakcję i ochronę przed stanami zagrażającymi życiu. 

Dlatego zwracam się do Pana Ministra z prośbą o przyspieszenie prac pozwalających włączyć do refundacji 
system ciągłego monitorowania glikemii w cukrzycy.

Z poważaniem 
Waldemar Kraska
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Macieja Łuczaka

Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego

Do mojego biura senatorskiego zgłosili się przedstawiciele Stowarzyszenia Małej Energetyki Wiatrowej 
z postulatami dotyczącymi nowelizacji ustawy o OZE.

Wspomniane powyżej stowarzyszenie reprezentuje wyłącznie małych i średnich inwestorów zajmujących 
się odnawialnymi źródłami energii. Problem przede wszystkim polega na tym, że inwestycje, jakie wykonali, 
powstały w większości przypadków ze środków z kredytów bankowych. Inwestorzy pozastawiali swoje ak-
tywa po to, by otrzymać środki pieniężne na wykonanie inwestycji. Obecnie ich sytuacja uległa znacznemu 
pogorszeniu, co z kolei spowodowało, że popadli w problemy finansowe – przychody drastycznie spadły do 
poziomu, który nie gwarantuje spłaty kredytów, nie mówiąc o jakimkolwiek zysku.

W związku z powyższym przedstawili mi następujące postulaty, których uwzględnienie może pomóc im 
w tej trudnej sytuacji. 

Po pierwsze, inwestorzy uważają, że największym zagrożeniem dla małych i średnich wytwórców energii 
jest zniesienie w znowelizowanej ustawie o OZE z dnia 29 grudnia 2015 r. obowiązku odkupu całej wyprodu-
kowanej energii po cenach ustalonych przez prezesa URE przez podmioty zobowiązane. Inwestorzy uważają, 
że przywrócenie tego obowiązku w przypadku wszystkich instalacji przyłączonych do sieci do 15 kV znacznie 
poprawi ich ciężką sytuację. Małe podmioty nie są w stanie sprzedawać wytworzonej energii bezpośrednio 
na GE, a w starciu z potężnymi koncernami z góry są na straconej pozycji. Inwestorzy uważają, że wskazany 
obowiązek powinien istnieć przez 15 lat od momentu uruchomienia inwestycji, co umożliwiłoby zwrot danej 
inwestycji, spłatę zaciągniętych kredytów oraz stabilizację na rynku bankowym.

Po drugie, inwestorzy proszą o uregulowanie kwestii zielonych certyfikatów, a tym samym proponują 
wprowadzenie dla wszystkich instalacji przyłączonych do maksimum 15 kV stałą cenę za energię z OZE na 
poziomie 250 zł netto za 1 MWh. Ponadto inwestorzy uważają, że cena ta powinna obowiązywać przez 15 lat 
od wprowadzenia pierwszej energii do sieci.

Biorąc pod uwagę powyższe postulaty, zwracam się z prośbą o ustosunkowanie się do przedstawionych 
przez stowarzyszenie problemów. Zrozumiała jest potrzeba modyfikacji pewnych elementów systemu, jednak 
małe przedsiębiorstwa tych zmian nie są w stanie udźwignąć i nie mogą przebić się na tle dużych koncernów. 

Dlatego zwracam się do Pana z prośbą o uregulowanie zasad ustawy o OZE z dnia 25 grudnia tak, aby małe 
przedsiębiorstwa mogły samodzielnie utrzymać się na rynku.

Maciej Łuczak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Majera

Oświadczenie skierowane do podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Bartosza Marczuka

Uprzejmie informuję, że do mojego biura zwróciła się o pomoc p. I.S., która jest matką 17-letniego dziecka 
niepełnosprawnego w stopniu znacznym. Osoba ta otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne, które zostało przyzna-
ne do 31.10.2018 r. z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Strona wskazuje, że składka 
na ubezpieczenie społeczne ma być opłacana do 14.05.2017 r., tj. do dnia upływu łącznie 25-letniego okresu 
(składkowego i nieskładkowego). Strona wskazuje, że w 2017 r. kończy 53 lata i z uwagi na wiek nie należy jej 
się emerytura ani żadne inne świadczenie. W sytuacji, gdy nadal pobiera ona świadczenie pielęgnacyjne, nie 
może się zarejestrować jako bezrobotna. 

W związku z tym wydaje się, że strona znalazła się w sytuacji, która pod względem prawnym wydaje się 
nader złożona. Stanowisko strony potwierdza przedłożona w moim biurze decyzja administracyjna wydana 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie wydana na podstawie ustawy o świadczeniach 
rodzinnych, którą załączam celem szczegółowego zapoznania się ze sprawą. Wydaje się, że decyzja nie nosi 
znamion nieprawidłowości i wywód został przeprowadzony trafnie. 

W związku z powyższym nasuwa się pytanie, czy nie powinna zostać dokonana korekta w ustawie o świad-
czeniach rodzinnych w celu wyeliminowania takich sytuacji.

Z poważaniem 
Ryszard Majer
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Majera

Oświadczenie skierowane do podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Elżbiety Bojanowskiej

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują 
osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymaga pomocy innych osób. Mogą 
być przyznane także osobie w rodzinie, która wymaga pomocy innych osób, jednak rodzina, a także wspólnie 
niezamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie są w stanie takiej pomocy zapewnić.

Jak wynika z ostatnio przedstawionej informacji ministerstwa „Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce 
za rok 2015”, w roku 2015 z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych korzystały 93 ty-
siące 272 osoby, przy czym kwota wydatkowana na świadczenia z tego tytułu przez gminy wynosiła ponad 
407 mln zł, ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 5 tysięcy 176 osób, a kwota świadczeń wynosiła 
prawie 16,5 mln zł. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi skorzy-
stało 12 tysięcy 916 osób, przy czym liczba świadczeń wynosiła 3 mln 960 tysięcy 436, a kwota świadczeń 86 
mln 180 tysięcy 486 zł. Ponadto usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone 
w ośrodkach wsparcia, w tym w środowiskowych domach samopomocy.

W nawiązaniu do powyższego zwracam się z uprzejmą prośbą o informacje, jak wygląda zapewnienie dostępu 
do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z podziałem na województwa w odniesieniu do 
ostatnich trzech lat: 2013, 2014, 2015 (chodzi o liczbę korzystających i o wysokość środków finansowych). Czy 
nadal mamy do czynienia z samorządami gminnymi, które nie realizują usług opiekuńczych w ogóle, czy też 
zasięg realizowanych usług jest taki, że każda osoba starsza ma do nich dostęp?

Z poważaniem 
Ryszard Majer
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Mariana Poślednika

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z wieloma pytaniami mieszkańców oraz samorządowców z mojego okręgu wyborczego, odno-

szącymi się do problemów komunikacyjnych, w tym do połączeń kolejowych na trasie Leszno – Warszawa, 
zwracam się z prośbą o ustosunkowanie się do problemu poruszanego przez zainteresowane strony.

W roku 2014, gdy zostały wprowadzone połączenia kategorii premium na trasie Wrocław – Warszawa, 
zarówno mieszkańcy Leszna, jak i mieszkańcy subregionu dolnośląsko-wielkopolsko-lubuskiego utracili bez-
pośrednie połączenie kolejowe ze stolicą Polski.

Utrudnienia spowodowane budową drogi ekspresowej S5 nie są rekompensowane przez transport publiczny 
finansowany z budżetu państwa, do którego zaliczany jest przewoźnik PKP Intercity. Zarówno w obowiązującym 
rozkładzie jazdy, jak i w nowym, który wejdzie w życie 11 grudnia 2016 r., mieszkańcy nie mają odpowiednich 
połączeń kolejowych (bezpośrednich lub przesiadkowych), m.in. do stolicy.

Oferowane połączenia nie spełniają oczekiwań mieszkańców, gdyż korzystanie z nich wiąże się z długim 
oczekiwaniem na przesiadkę w Poznaniu bądź z koniecznością wybierania kilku przewoźników, co ewidentnie 
podnosi koszty podróży.

Czy Pan Minister nie uważa, że dobrym rozwiązaniem byłoby uruchomienie połączenia ekonomicznego 
na trasie Wrocław – Leszno – Warszawa, tym bardziej że z dodatkowych pociągów pasażerskich na odcinku 
Wrocław – Rawicz – Leszno – Kościan – Poznań w relacji powrotnej będą mogli korzystać mieszkańcy trzech 
regionów?

Czy Pan Minister zgodzi się z tym, że zasadne byłoby wpisanie miasta Leszna w plany rozwoju sieci kolei 
aglomeracyjnej, tak aby z chwilą jej powstania swoim zasięgiem objęła miasto Leszno, a co za tym idzie, także 
mieszkańców powiatu leszczyńskiego, aglomeracji leszczyńskiej i powiatów ościennych, dla których stacja 
w Lesznie jest naturalnym węzłem przesiadkowym?

Czy ministerstwo podejmie kroki w celu rozwiązania wymienionych problemów, aby ułatwić mieszkańcom 
regionu leszczyńskiego dogodne połączenia komunikacyjne na trasie Leszno – Warszawa?

Z poważaniem 
Marian Poślednik
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krystiana Probierza

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Zwracam się z prośbą o podjęcie działań mających na celu przestrzeganie kodeksu pracy przez pracodawców. 
Poniżej uzasadnienie.

Działalność Państwowej Inspekcji Pracy reguluje ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 13 kwietnia 
2007 r. Realizacja zadań, jakie postawiono tej instytucji w art. 10 wyżej wymienionej ustawy, jest jednak utrud-
niona. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w dziale XIII dotyczącym odpowiedzialności za 
wykroczenia przeciwko prawom pracownika ustalono kary grzywny od 1 tysiąca do 30 tysięcy zł. Nie ulega 
wątpliwości, że dla dużej firmy grzywna tej wysokości nie stanowi problemu oraz na pewno nie wpłynie na 
poprawę przestrzegania kodeksu pracy. W moim odczuciu maksymalna wysokość grzywny powinna zostać 
podwyższona. Tego typu działanie miałoby na celu zmuszenie do przestrzegania przepisów prawa pracy. 

Z wiedzy, którą posiadam, wynika, iż nieustannie przekracza się liczbę godzin nadliczbowych w związku 
ze szczególnymi potrzebami pracodawcy. Chciałbym również zwrócić uwagę na niskie wynagrodzenia inspek-
torów, które mogą skłonić do łapówkarstwa, spoufalania sią i pomijania wykrytych nieprawidłowości. Wzrost 
wynagrodzeń będzie niósł za sobą poprawę jakości kontroli.

W związku z powyższym uważam, że należy rozważyć podniesienie wysokości kary grzywny dla pra-
codawcy, w przypadku którego stwierdzono nieprawidłowości, oraz zwiększenie nakładów finansowych na 
wynagrodzenia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.

Z wyrazami szacunku 
Krystian Probierz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krystiana Probierza

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Dotyczy stosowania komunalnych osadów ściekowych.
Zwracam się z prośbą o podjęcie działań w zakresie uporządkowania gospodarki komunalnymi osadami 

ściekowymi.
Obowiązujące przepisy zabraniają stosowania komunalnych osadów ściekowych do celów rolnych poza 

obszarem województwa, na którym zostały wytworzone. W województwie śląskim powierzchnia gruntów jest 
stosunkowo mała w odniesieniu do dużej ilości wytwarzanych osadów ściekowych. Stosowanie komunalnych 
osadów ściekowych powoduje wiele konfliktów i jest przyczyną stałych interwencji związanych z uciążliwym 
dla mieszkańców odorem.

Odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie komunalnych osadów ściekowych na gruntach rolnych spo-
czywa na wytwórcy osadów, z kolei władający gruntami, na których stosowane są komunalne osady ściekowe, 
są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na przetwarzanie odpadów. To niedopatrzenie w przepisach 
powoduje nadużycia i nie daje wojewódzkim inspektoratom ochrony środowiska możliwości podjęcia odpo-
wiednich działań. Inspektoraty mogą podejmować działania kontrolne jedynie u wytwórcy osadów.

Nie można ograniczyć procesu stosowania komunalnych osadów ściekowych na polach uprawnych, ponie-
waż brakuje podstaw do podjęcia działań w tym zakresie, gdyż taki sposób wykorzystywania osadów został 
dopuszczony w obowiązujących przepisach prawnych.

W 2013 r. w sołectwie Świbie w gminie Wielowieś przeprowadzono kontrolę, w wyniku której ustalono, 
że na 2 działkach znacznie przekroczono dopuszczalną dawkę osadów ściekowych. Brak było jednak podstaw 
prawnych do wyciągnięcia konsekwencji. Proceder nieograniczonego przewozu ogromnej ilości komunalnych 
osadów ściekowych na teren gminy Wielowieś oraz gmin sąsiednich trwa nadal.

W osadach ściekowych stwierdzono występowanie zanieczyszczeń w postaci WWA. Zanieczyszczenia 
klasyfikowane są jako niebezpieczne, jednak nie figurują w obowiązujących przepisach.

Ponadto obowiązujące przepisy prawne nie dają podstaw do podjęcia przez wojewódzkie inspektoraty 
ochrony środowiska bardziej radykalnych środków dyscyplinujących.

Z poważaniem 
Krystian Probierz
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Oświadczenie złożone 
przez senator Jadwigę Rotnicką

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra 
Glińskiego oraz do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowny Panie Premierze! Szanowna Pani Minister!
Z rosnącym niepokojem obserwuję dyskusje, które dotyczą projektu reformy szkolnej zainicjowanej przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zaskakuje tempo dokonywania zmian, a zwłaszcza czas poświęcony na kon-
sultacje społeczne. Zadziwiające jest także to, że do tej pory rezultaty tych dyskusji nie zostały przedstawiane 
opinii publicznej. Komentarze rodziców, samorządowców i ekspertów pozostają bez odpowiedzi. Nie wystarczy 
powiedzieć, że proponowane rozwiązania są przemyślane, skonsultowane i policzone – należy zmierzyć się 
w publicznej debacie z podnoszonymi argumentami, które docierają również do parlamentarzystów, w tym do 
mnie, jako senatora Rzeczypospolitej Polskiej.

Moją szczególną troskę budzą opinie środowisk rodzicielskich związane z reformą systemu oświaty w zakresie 
ogólnokształcących szkół artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem placówek muzycznych. Informacje 
napływające z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wskazują na pozostanie przy dotychczasowym 
systemie 6-letnich szkół muzycznych pierwszego stopnia. Motywuje się tę decyzję położeniem nacisku na zawodowe 
kształcenie muzyczne. Niepokoi stanowisko resortu, że chce on zadbać przede wszystkim o uczniów najbardziej 
uzdolnionych, którzy w przyszłości z większym powodzeniem będą mogli ubiegać się o kierunkowe kształcenie 
w uczelniach artystycznych oraz rywalizować w krajowych i międzynarodowych konkursach wykonawczych.

Dziecko 13-letnie nie może być oceniane pod kątem przydatności dla uczelni wyższej, a tym bardziej nie może 
być od początku kwalifikowane jako przyszły zawodowy muzyk. Wielokrotnie miałam okazję obserwowania 
dzieci zdradzających ogromny potencjał muzyczny, które kończyły naukę gry na instrumentach jeszcze w trakcie 
trwania szkoły podstawowej czy też wraz z jej ukończeniem. Ponadto wielokrotnie mogłam obserwować uczniów 
o początkowo niewielkich rokowaniach, którzy rozwijali swój talent wraz z kolejnymi latami kształcenia.

Szczególnie niepokoi fakt, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie zauważa problemu w przej-
ściu dziecka po 6 klasie ogólnokształcącej szkoły muzycznej pierwszego stopnia do 7 klasy rejonowej szkoły 
podstawowej. Likwidacja gimnazjów i brak możliwości kontynuowania edukacji na poziomie podstawowym 
w tej samej szkole spowoduje konieczność szukania dla dzieci miejsca w szkołach publicznych lub społecz-
nych na 2 lata nauki i w efekcie umieszczanie ich w szkołach, gdzie funkcjonują już zamknięte społeczności 
młodych ludzi wspólnie uczących się od lat. Do tej pory dzieci, które rezygnowały z kształcenia muzycznego 
po pierwszym stopniu, miały do wyboru szereg gimnazjów państwowych, prywatnych i społecznych. Tym 
samym mogły kształcić się w warunkach zbliżonych do tych, z jakimi spotykały się w szkole muzycznej (m.in. 
2 klasy na jednym poziomie czy zajęcia w mniejszych grupach). Do gimnazjów trafiały dzieci nieznające się 
wcześniej, a więc mogące tworzyć wspólnie nowe środowisko.

Reformę edukacji należy postrzegać ambiwalentnie. Z jednej strony, system „8+4” oznaczałby możliwość kon-
tynuowania nauki w tej samej szkole podstawowej, bez utraty możliwości nauki gry na instrumencie. Z drugiej 
strony, likwidacja gimnazjów oznaczałaby – w przypadku, gdyby okazało się, że inna dziedzina pociąga dziecko 
bardziej niż muzyka – brak możliwości rozpoczęcia nauki w miejscu zgodnym z innymi zainteresowaniami.

Jeśli wziąć pod uwagę determinację rządu w kwestii przeprowadzenia reformy, wydaje się, że utrzymanie status 
quo jest niemożliwe. Niemniej jednak uprzejmie proszę o informację, w jakim stopniu możliwa jest modyfikacja 
reformy zmierzająca do utrzymania ogólnokształcącej szkoły muzycznej w cyklu 8-letnim. Przed reformą w 1999 r. 
ogólnokształcące szkoły muzyczne pierwszego stopnia doskonale funkcjonowały w systemie cyklu 8-letniego. 

Byłoby to rozwiązanie idealne, które dawałoby możliwość kontynuacji nauki w tej samej szkole i nie ude-
rzałoby w pracę i etaty nauczycieli szkoły muzycznej drugiego stopnia. Dzieci, które zdałyby egzamin kwalifi-
kujący do szkoły muzycznej drugiego stopnia, po 6 klasie rozpoczynałyby naukę w 1 klasie szkoły muzycznej 
drugiego stopnia, a dzieci z wynikami niewystarczającymi kontynuowałyby naukę w 7 klasie podstawowej 
ogólnokształcącej szkoły muzycznej w cyklu 8-letnim.

Pozostaję z wyrazami należnego szacunku 
Jadwiga Rotnicka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Od Stowarzyszenia Mieszkańców B., a także od samych mieszkańców, otrzymałem pismo z prośbą o in-

terwencję w sprawie wykupu mieszkań na terenie gminy B. należących do Skarbu Państwa, a zarządzanych 
przez (…) Sp. z o.o. w B. (ul.…).

Chodzi o to, aby w ramach programu „Mieszkanie +” umożliwić tym najemcom wykup na własność wynaj-
mowanych mieszkań. Pomysł jest, uważam, bardzo dobry, ponieważ jako długoletni najemcy wspomnianych 
mieszkań należących do Skarbu Państwa mogliby wykupić je za cenę rozsądną zarówno dla nich, jak i dla Skarbu 
Państwa. Jak wiem, podjęli już w tym celu kroki, by poznać stanowisko władz Skarbu Państwa i rozpocząć 
rozmowy mające doprowadzić do przyjęcia stosownych rozwiązań.

Nie bez znaczenia dla całej sprawy pozostaje fakt, że koszty najmu i utrzymania mieszkań w B. są bardzo 
wysokie ‒ ceny ustalane przez (…) zawsze znajdowały się na wyższym poziomie w stosunku do cen ustalanych 
przez inne podmioty. Ponadto od 10 lat ceny te są systematycznie podnoszone. W chwili obecnej sam czynsz 
z kwoty 500 zł, którą mieszkańcy płacili kiedyś, wzrósł do 1000 zł, co przy zmieniającej się ciągle sile nabyw-
czej pieniądza stanowi dla nich znaczne obciążenie finansowe, do którego należy doliczyć również inne koszty 
związane z mieszkaniem oraz wszelkie wydatki ponoszone z tytułu utrzymania rodzin.

Chciałbym podkreślić, że sytuacja finansowa każdego z najemców jest inna, różne są również możliwości 
zarobkowania, jednak pragną oni dołożyć wszelkich starań, by zgromadzić środki na wykup mieszkań, w któ-
rych mieszkają wraz z rodzinami. Stanowią one bowiem dla każdego z nich dom, w którym pragną mieszkać 
i wychowywać swoje dzieci, następne pokolenia Polaków. W tej sytuacji wykup mieszkań stanowiłby dla 
nich ogromną szansę, aby ustabilizować sytuację bytową oraz polepszyć warunki życia młodych małżeństw 
i rozwojowych rodzin.

Wiadomo, że zapotrzebowanie na własne mieszkanie jest w Polsce ogromne, jednak mało która rodzina 
może sobie na takowe pozwolić, ponieważ ceny nowych mieszkań są uplasowane na tak wysokim poziomie, że 
dla większości niemożliwe staje się ich kupno. Szansą dla nich staje się więc wykupienie mieszkań od Skarbu 
Państwa za akceptowalną dla obu stron cenę.

Przypomnę, że premier Beata Szydło zainaugurowała właśnie na Śląsku program „Mieszkanie +”. Oczywiście, 
wiem, że chodzi o budowę mieszkań w ramach tego programu dla 17 miast. Uważam jednak, że skoro rząd 
realizuje obecnie wiele programów prorodzinnych mających na celu polepszenie sytuacji mieszkalno-bytowej 
polskich rodzin, w tym program „Mieszkanie +”, należałoby przyjść z pomocą tym młodym małżeństwom, 
które wynajmują lokale należące do Skarbu Państwa.

Uprzejmie proszę Pana Ministra o zainteresowanie się tą sprawą.

Z wyrazami szacunku 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

Szanowna Pani Premier!
Utworzenie Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, które ma przejąć zadania depar-

tamentu pożytku publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, budzi kontrowersje wśród 
przedstawicieli środowiska organizacji pozarządowych. Jak wskazuje art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tak zwany sektor działa w interesie publicznym, 
a nie w celu osiągnięcia zysków. Dotacje, które otrzymuje, są przeznaczane na realizowanie zadań publicznych. 
Warto pamiętać, że z każdego takiego dofinansowania organizacje są regularnie rozliczane. Mimo uregulowanego 
przez wspomnianą ustawę obszaru działalności tego sektora, powstał projekt ustawy o Narodowym Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, która, zdaniem zainteresowanych, przyczyni się do centralizacji 
organizacji pozarządowych.

Według tego projektu Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ma być dysponentem 
środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie organizacji pozarządowych. Niestety, może się to 
przyczynić do faworyzowania niektórych wybranych typów organizacji i ich podporządkowania jednej insty-
tucji, w tym przypadku partii rządzącej, co zagraża relacjom opartym na zasadzie pluralizmu czy rozdzielności 
między rządem a tak zwanym trzecim sektorem. Tym bardziej że ‒ według pomysłu zaproponowanego przez 
stronę rządową ‒ w skład przedmiotowej rady ma wejść 7 osób, z czego tylko 2 to będą przedstawiciele strony 
społecznej.

Szanowna Pani Premier, w związku z wieloma uwagami odnoszącymi się do projektu ustawy o Narodowym 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zwracam się z uprzejmą prośbą o ustosunkowanie się do 
obiekcji strony społecznej oraz udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

1. Czy przedmiotowy projekt ustawy został skonsultowany z przedstawicielami trzeciego sektora? Jeżeli 
tak, proszę o przedstawienie rezultatu tych konsultacji.

2. Czy Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego będzie kontrolowane przez organ 
niezależny od strony rządowej?

3. Czy rząd dysponuje analizami wskazującymi, jak przedmiotowe zmiany wpłyną na rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego w Polsce?

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W tym oświadczeniu pragnę zwrócić uwagę na apel Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 października 

2016 r. (XL.4.2016) w sprawie przebiegu linii kolei dużych prędkości przez Zieloną Górę wystosowany do spółki 
PKP Polskie Linie Kolejowe SA. W przedmiotowym piśmie Rada Miasta wnosi o zmianę założeń zawartych 
w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju poprzez zachowanie dotychczasowego przebiegu budowy 
linii dużych prędkości w Polsce.

Swój apel Rada Miasta Zielona Góra opiera na przygotowanych analizach i sporządzonych studiach wyko-
nalności. Na uwagę zasługuje fakt, iż Zielona Góra jest samorządową stolicą liczącego milion mieszkańców 
województwa lubuskiego. W mieście funkcjonuje Uniwersytet Zielonogórski, którego potencjał zostałby znacz-
nie bardziej dostrzeżony i efektywniej wykorzystywany dzięki KDP. Ponadto nieopodal miasta znajdują się 
inne znaczące publiczne szkoły wyższe. Bardzo ważny z punktu widzenia atrakcyjności gospodarczej regionu 
jest także Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny, w którym przygotowano wiele areałów gruntów dla 
potencjalnych inwestorów.

Z analiz wynika, że dzięki linii KDP przebiegającej przez Zieloną Górę budżet państwa zaoszczędzi aż 
6 milionów zł w związku z utrzymaniem wspólnego przebiegu trasy Poznań – Berlin i Kraków – Berlin. Ważną 
przesłanką za przebiegiem KDP przez Zieloną Górę jest także fakt, iż w odległości 50 km od miasta odkryto 
złoża miedzi i węgla brunatnego. Trwają też poszukiwania złóż gazu ziemnego.

Szanowny Panie Ministrze, zauważenie i docenienie potencjału Zielonej Góry, miasta liczącego 138 tysięcy 
512 mieszkańców i będącego szóstym największym miastem w Polsce pod względem powierzchni, stanowi 
kluczowy element rozwoju nie tylko regionu lubuskiego, ale także całego kraju.

Postulowany przebieg linii kolei dużych prędkości przez Zieloną Górę to także szansa na poprawę polsko-
-niemieckich stosunków transgranicznych, zwiększenie wymiany gospodarczej z naszymi zachodnimi sąsiadami 
oraz poprawę jakości życia mieszkańców naszego miasta.

Dlatego też, mając na uwadze przedstawione w tym oświadczeniu argumenty, zwracam się z uprzejmą prośbą 
do Pana Ministra o zajęcie stanowiska w tej sprawie oraz o odpowiedź na następujące pytania.

1. Czy kierowany przez Pana resort prowadzi rozmowy i analizy dotyczące wariantu KDP przebiegającego 
przez Zieloną Górę? Jeśli tak, proszę o przedstawienie ich dotychczasowych efektów.

2. Na jakim etapie są procesy decyzyjne związane z pracami nad KDP w Polsce po zakończeniu realizacji 
projektu POliŚ 7.1-26 w lipcu tego roku?

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Według zeszłorocznych założeń Ministerstwa Zdrowia Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej 

w Krakowie miało leczyć od 50 do 200 pacjentów rocznie. Tymczasem z informacji, jakie płyną z mediów, 
wynika, że zaledwie 13 pacjentów chorych na raka zostało dopuszczonych do tego innowacyjnego sposobu 
leczenia. Rok od wybudowania centrum terapii nie poddano żadnego pacjenta. Z rachunków wynika, że koszt 
funkcjonowania placówki tylko w czasie, w którym nie wykonywano żadnych czynności mających poprawić 
zdrowie pacjentów, oszacowano na ponad 2,5 miliona zł. Protonoterapia skierowana jest przede wszystkim do 
osób z nowotworami głowy, szyi, centralnego układu nerwowego czy podstawy czaszki. Dzięki tej nowocze-
snej metodzie ryzyko powikłań zostaje ograniczone niemal w 100%, przy jednoczesnej pełnej ochronie tkanek 
zdrowych.

Zdaniem pacjentów krakowskie centrum nie spełnia swoich oczekiwań, co w konsekwencji prowadzi do 
szukania przez naszych rodaków pomocy za granicą, między innymi w specjalistycznych ośrodkach w Pradze 
czy w Monachium. W ubiegłym roku kilkadziesiąt osób, które pozytywnie zostało zaopiniowanych przez 
Ministerstwo Zdrowia na leczenie, wyjechało do ośrodków zagranicznych.

Szanowny Panie Ministrze, terapią protonową są dziś leczeni na całym świecie najbardziej potrzebujący 
chorzy ludzie. Niezrozumiałe jest, że mimo możliwości zastosowania takich nowoczesnych form leczenia 
w naszym kraju pacjenci zmuszeni są szukać wsparcia za granicą. 

Dlatego też uprzejmie proszę Pana Ministra o ustosunkowanie się do przedstawionego problemu, a także 
o odpowiedź na następujące pytania.

1. Czy w najbliższym czasie Ministerstwo Zdrowia planuje zwiększenie liczby pacjentów korzystających 
z protonoterapii w Narodowym Centrum Radioterapii Hadronowej?

2. Na jakim etapie są prace przygotowawcze w zakresie finansowania tego kosztownego leczenia na następne 
lata tak, aby nie powtórzyła się sytuacja z początku działań placówki?

3. Czy kierowany przez Pana resort planuje zakwalifikowanie do leczenia protonowego także dzieci? Jakie 
kryteria będą musieli spełniać najmłodsi pacjenci, aby móc korzystać z leczenia?

4. Z jakich powodów medycznych kierowany przez Pana resort ograniczył kwalifikację z 300 do 150 chorych 
pacjentów zaproponowanych przez krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii onkologicznej?

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senator Grażynę Sztark

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

Szanowna Pani Premier!
Do mojego biura senatorskiego wpłynęło pismo Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną, jak również od kilku tygodni docierają do mnie sygnały z kół terenowych i od dyrektorów ŚDS 
zaniepokojonych projektami zmian dofinansowania działalności tych placówek. Zdecydowany sprzeciw środo-
wiska wzbudził art. 15 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej 
na rok 2017. Sprzeciw został przesłany na ręce Pani Premier. W odpowiedzi Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej zapewniło, że dofinansowanie ŚDS pozostanie na poziomie z roku 2016, tj. w kwocie 
odpowiadającej 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (1268 zł). W obecnej chwili niepokój budzi nie tylko zabranie szansy na zwięk-
szenie dofinansowania, ale również wiadomości od kół terenowych stowarzyszenia zawierające informacje od 
wojewodów o podziale dotacji wynikającej z projektu ustawy budżetowej na 2017 r. na znacznie obniżonym 
poziomie dofinansowania w stosunku do roku bieżącego.

W związku z rozbieżnością stanowisk na temat przyszłorocznego finansowania środowiskowych domów 
samopomocy, jakie Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną otrzymało od 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wojewodów, zwracam się do Pani Premier o jednoznaczne 
określenie wysokości dofinansowania środowiskowych domów samopomocy w roku 2017 oraz o informację 
o działaniach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i wojewodów – celem wyeliminowania roz-
bieżności stanowisk i zabezpieczenia regularnego dopływu środków na bieżące funkcjonowanie ŚDS.

Z wyrazami szacunki 
Grażyna Sztark



487
31. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 listopada oraz 1, 2 i 7 grudnia 2016 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 31. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senator Grażynę Sztark

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister!
W związku z przedstawionymi przez Panią Minister Edukacji Narodowej projektami ustaw (ustawa – Prawo 

oświatowe i przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe) do mojego biura senatorskiego wpłynęło 
stanowisko Rady Miejskiej w Złocieńcu zaniepokojonej bardzo szybkim tempem zmian systemu oświaty bez 
konsultacji z samorządami gminnymi. Rada Miejska w swoim stanowisku wyraża obawę przed przewidywany-
mi negatywnymi skutkami, zarówno skutkami związanymi z funkcjonowaniem samych szkół, jak i skutkami 
społecznymi, spowodowanymi zmniejszeniem stanu zatrudnienia nauczycieli na terenie gmin.

Nadmieniam, że na co dzień spotykam się również z głosami przedstawicieli wielu innych samorządów 
głęboko zaniepokojonych wizją zmian systemu oświaty, niepopartej szeroką konsultacją i akceptacją społeczną, 
z wyliczonymi kosztami jej wprowadzenia i dalszego funkcjonowania.

Zdaniem samorządów wprowadzenie tej ustawy w życie to nie tylko zamęt i chaos w oświacie publicznej, 
lecz także zwiększenie bezrobocia na terenie zachodniopomorskich popegeerowskich gmin.

Mając na uwadze dobro dzieci i szeroko pojętą wizję poprawy funkcjonowania oświaty, ale też skutki spo-
łeczne jej szybkiego wprowadzenia, apeluję o wstrzymanie nie do końca przemyślanych, pośpiesznych zmian 
w oświacie publicznej do czasu przeprowadzenia rzeczywistych konsultacji z samorządami gminnymi jako 
organami prowadzącymi szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola na swoim terenie.

Z wyrazami szacunku 
Grażyna Sztark
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Oświadczenie złożone 
przez senator Grażynę Sztark

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z planowaną modernizacją trasy kolejowej Szczecin – Choszczno – Poznań – Warszawa do mo-

jego biura senatorskiego dotarły głosy mieszkańców regionu zaniepokojonych czekającymi ich trudnościami 
komunikacyjnymi.

Z uwagi na lokalizację dużej liczby jednostek wojskowych na terenie prowadzonej modernizacji, między 
innymi w Mirosławcu i Drawsku Pomorskim, transport i przewozy kolejowe mają niebagatelne znaczenie 
zarówno dla regionu i wojska, jak i dla ludności cywilnej.

W związku z przedstawioną kwestią w imieniu mieszkańców powiatu wałeckiego, choszczeńskiego i draw-
skiego zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy i jakie działania zostały podjęte 
przez ministerstwo, PKP PLK oraz przewoźników, aby zminimalizować niedogodności związane z prowadze-
niem prac modernizacyjnych na tej trasie.

Z poważaniem 
Grażyna Sztark
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Oświadczenie złożone 
przez senator Grażynę Sztark

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego wpłynęły stanowiska Rady Miejskiej w Koszalinie i wielu samorządów 

z mojego regionu zaniepokojonych coraz bardziej oddalającą się perspektywą budowy drogi S6, mającej nie-
bagatelny wpływ na rozwój gospodarczy województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego.

Droga krajowa nr 6 to bardzo istotny dla kraju szlak: wschód – zachód Europy, będący ważnym odcinkiem 
trasy europejskiej E28, Berlin – Szczecin – Gdańsk – Kaliningrad – Mińsk, łączący Unię Europejską z krajami 
nadbałtyckimi, skandynawskimi i krajami Europy Wschodniej.

Droga S6 to szlak bardzo ważny dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw naszego regionu, to szlak 
transportowy łączący aglomeracje portowe Szczecina i Trójmiasta, nawiązujący do istniejącej sieci dróg. To 
zwiększenie dostępności do portów lotniczych Gdańska, Szczecina i Berlina, mające kolosalne znaczenie dla 
rozwoju ruchu turystycznego tego nadmorskiego regionu. To szansa na podniesienie atrakcyjności turystycznej 
i na rozwój terenów inwestycyjnych.

Jesienią ubiegłego roku GDDKiA ogłosiła pierwsze przetargi, które do dziś zostały już rozstrzygnięte. Ponadto 
w czerwcu br. ministerstwo zapewniało, że prace związane z budową tej drogi odbywają się zgodnie z zało-
żonymi harmonogramami. Jednakże w chwili obecnej ci sami przedstawiciele wycofują się z tych stwierdzeń.

W dniu 5 października 2016 r. podczas posiedzenia Sejmu RP, pan Jerzy Szmit, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, przyznał, że dla ministerstwa „priorytetem na Pomorzu nie jest 
droga S6, lecz ułatwienie dostępu do portu w Gdyni lub – ewentualnie – realizacja Obwodnicy Metropolitalnej 
Trójmiasta czy wsparcie odkładanej od lat budowy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej”.

Kilka dni temu również pan Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w MIB, podczas konferencji PiS w Koszalinie 
powiedział: „Droga powstanie, ale dziś nie mogę powiedzieć, w jakim terminie. Decyzja o budowie drogi 
ekspresowej S6 z Koszalina do Gdańska nadal jest rozważana. Nikt tej drogi nie skreślił. Decyzja w sprawie 
drogi może zapaść po Nowym Roku”.

Odłożenie budowy zachodniopomorskich i pomorskich odcinków drogi ekspresowej S6 na bliżej nieokre-
śloną przyszłość będzie oznaczało dalsze pogłębianie różnic w rozwoju kraju i regionu. To zaprzepaszczenie 
szansy na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Pomorza oraz wysokie koszty społeczne 
związane z częstymi wypadkami śmiertelnymi na drodze krajowej nr 6 i nr 11, a także bardzo liczne problemy 
komunikacyjne i środowiskowe.

W związku z bardzo różnymi, zazwyczaj negatywnymi, stanowiskami dotyczącymi budowy drogi S6 po-
chodzącymi z ministerstwa i wypowiedziami prezentowanymi przez przedstawicieli ministerstwa na różnego 
typu konferencjach apeluję o dotrzymanie obietnic i terminową realizację tej ważnej dla regionu i społeczeństwa 
inwestycji oraz zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie jasnego, jednolitego stanowiska w tej sprawie.

Z poważaniem 
Grażyna Sztark
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Grażynę Sztark, Bogdana Klicha, Sławomira Rybickiego,  

Jana Rulewskiego, Wiesława Kiliana, Piotra Florka,  
Mariana Poślednika, Macieja Grubskiego, Piotra Wacha,  
Marka Rockiego, Leszka Czarnobaja, Jarosława Dudę,  

Kazimierza Kleinę, Władysława Komarnickiego, Piotra Zientarskiego, 
Jerzego Wcisłę, Jadwigę Rotnicką,  

Barbarę Zdrojewską, Marię Pańczyk-Pozdziej,  
Mieczysława Augustyna i Ryszarda Bonisławskiego

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

J. P. został w dniu 29 listopada 2016 r. zatrzymany w stylu przypominającym najgorsze czasy stanu wojennego 
i oskarżony o działania korupcyjne. W stylu nawiązującym do propagandy komunistycznej i stylu prokuratora, 
który potrafił publicznie i przed zebraniem dowodów oświadczyć, że „ten pan już nikogo nie uśmierci”, wyko-
rzystując media publiczne zwane narodowymi, dokonano de facto cywilnego „uśmiercenia” J. P.

Przejęcie sprawy przez Prokuraturę Krajową podległą ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze 
i decyzja o zastosowaniu aresztu, przy jednoczesnej kampanii medialnej, świadczą o tym, że istotą działań nie 
były sprawy procedury, ale potrzeby propagandy politycznej.

Na szczęście niezależny, poznański sąd po zapoznaniu się z całością „obciążających” materiałów nie uwzględ-
nił wniosku prokuratury o zastosowanie aresztu.

Mimo takiego finału wyrażamy zaniepokojenie i sprzeciw wobec możliwości powrotu praktyk z nieodległych 
czasów, gdy sprawiedliwość była podporządkowana propagandzie partyjnej. Zbyt dobrze pamiętamy, ile zła 
uczynił indywidualnym ludziom oraz całym sferom życia społecznego minister, który przywrócił w wolnej 
Polsce praktyki rodem ze stanu wojennego.

Protest grupy senatorów, który niniejszym przedkładamy, ma swój symboliczny związek z 35. rocznicą 
stanu wojennego, którego wprowadzenie za kilka dni będziemy wspominali. Mamy nadzieję, że będziemy 
tylko wspominali, a nie ostrzegali przed powrotem praktyk z tamtych lat.

Grażyna Sztark 
Bogdan Klich 
Sławomir Rybicki 
Jan Rulewski 
Wiesław Kilian 
Piotr Florek 
Marian Poślednik 
Maciej Grubski 
Piotr Wach 
Marek Rocki 
Leszek Czarnobaj 
Jarosław Duda 
Kazimierz Kleina 
Władysław Komarnicki 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Rafała Ślusarza

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

W (...) w gminie (...), (…), funkcjonowały zakłady przemysłowe (…). Obecnie pozostały po nich ruiny, porzucone 
chemikalia i bałagan. Teren tego nieużytku przemysłowego (ok. 1,5 ha) administrowany jest aktualnie przez syndyka 
masy upadłościowej firmy (…) Sp. z o.o., p. P. J. mającego kancelarię w (…).

Kilka razy w tych niedozorowanych obiektach miały miejsce pożary. Wydzielające się odory  
z pozostałości chemikaliów, zagrożenie pożarowe, obawy przed skażeniem toksycznymi substancjami wywołały 
wiele reakcji zaniepokojonej lokalnej społeczności, w tym stowarzyszenia (…) w (…). Było to powodem wszczęcia 
przez burmistrza miasta i gminy (...) postępowania administracyjnego, a w konsekwencji wydania decyzji obligującej 
administratora, syndyka masy upadłościowej, do uporządkowania terenu, wywiezienia do utylizacji toksycznych odpa-owania terenu, wywiezienia do utylizacji toksycznych odpa-
dów zalegających na tym nieużytku przemysłowym. Decyzję wydano w kwietniu 2014 r., z terminem jej wykonania do 
końca maja 2014 r. Syndyk całkowicie zignorował wymagania zawarte w tej decyzji. Wojewódzki inspektor ochrony 
środowiska we Wrocławiu, delegatura w Jeleniej Górze, po kilkukrotnych pismach i monitach tak władz samorządo-
wych, jak i lokalnej ludności, dopiero w drugiej połowie roku 2015 dokonał wizji obiektu z pobraniem próbek wody, 
gleby, toksycznych odpadów i wydał zalecenie usunięcia zagrożeń. Niestety bezskutecznie.

W listopadzie 2015 r. syndyk publicznie zobowiązał się do usunięcia odpadów, rekultywacji terenu oraz zabezpie-
czenia obiektu poprzemysłowego w terminie do końca 2015 r. Terminu tego nie dotrzymał. Faktycznie pojawili się 
w listopadzie 2015 r. jacyś pracownicy do rozbiórki obiektów budowlanych. Wywieziono nawet około 1,5 t toksycznych 
odpadów (z ogółem 30 t), pozostałe wylano na grunt obiektu byłej fabryki.  
O takim sposobie utylizacji lokalna społeczność powiadomiła Policję i prokuratora, sygnalizując znamiona popełnienia 
przestępstwa. Policja sporządziła protokół, ale prokurator do dnia dzisiejszego nie odniósł się do żadnego z czterech 
pism skierowanych przez stowarzyszenie (…) w tej sprawie.

WIOŚ delegatura Jelenia Góra dokonał w okresie listopad 2015 – marzec 2016 kontroli  
i pomiarów, stwierdzając znaczące przekroczenie norm, skażenie gruntu obiektu poprzemysłowego ropopochodnymi, 
oraz identyfikując na terenie obiektu przemysłowego skażenie gleby silnie kancerogenną toksyną, benzo-a-pirenem, 
którego stężenie w poszczególnych próbkach gleby wahało się od 4 do 12 ppm. WIOŚ  
w swoim orzeczeniu zauważa, że norma w przypadku gleb terenów przemysłowych wynosi 50 ppm, a więc skażenie 
obiektu przemysłowego mieści się w normie. WIOŚ w swoim orzeczeniu całkowicie pomija fakt, że sąsiadująca z obiek-
tem przemysłowym gleba działki rolnej skażona jest benzo-a-pirenem w wysokości około 0,4 ppm, a norma dopuszczal-
na wynosi 0,03 ppm.

Zaistnienie skażenia gleby działki rolnej sąsiadującej (od strony wschodniej) ze skażonym gruntem obiektu przemy-
słowego pozwala domniemywać, że z tego źródła rozprzestrzeniało się skażenie na sąsiadujące  
z obiektem od strony południowej, zachodniej i północnej działki zabudowy mieszkalnej, gdzie WIOŚ zaniechał pobra-
nia próbek gleby.

Zaistnienie w obiekcie przemysłowym firmy (...) źródła rozprzestrzeniania się na sąsiadujące posesje mieszkalne 
silnej toksyny benzo-a-pirenu było powodem wystąpienia lokalnej społeczności do burmistrza miasta i gminy (...) z pi-
smem z dnia 10 października 2016 r., zawierającym wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w celu usta-
lenia stanu skażenia, dynamiki jego rozprzestrzeniania się i stopnia zagrożenia z tego powodu życia i zdrowia lokalnej 
społeczności oraz inwentarza zwierząt gospodarstw domowych. Kopię pisma/ wniosku do burmistrza skierowano 
do wiadomości WIOŚ Jelenia Góra oraz do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lwówku Śląskim. 
W przedmiotowym wniosku wyartykułowano potrzebę urzędowego przymuszenia administratora obiektu przemysło-otrzebę urzędowego przymuszenia administratora obiektu przemysło-
wego będącego źródłem rozprzestrzeniającego się skażenia do identyfikacji i bezwzględnego usunięcia źródła skażenia 
i emisji do sąsiadujących  
z obiektem posesji mieszkalnych i gospodarstw domowych niebezpiecznego dla ludzi i zwierząt benzo-a-pirenu. Wnio-
sek pozostał bez odpowiedzi.

Instytucje ustawowo zobowiązane do monitorowania stanu środowiska i nadzoru wykluczającego potencjalną kata-
strofę ekologiczną, w tym zatrucie benzo-a-pirenem ludzi i zwierząt, (WIOŚ Jelenia Góra, Sanepid Lwówek Śląski) nie 
odniosły się do pisma z 10 października 2016 r. ani nie zajęły żadnego stanowiska w tej sprawie.

W (...) pozostały toksyczne, w tym ciekłe, odpady niezidentyfikowanych chemikaliów. Większość chemikaliów (pra-
wie 30 t) zutylizowano, rozlewając je po gruncie terenu fabryki, obok sąsiadujących użytków rolnych, posesji mieszkal-
nych i gospodarstw przydomowych. Powstało źródło emiter toksycznego benzo-a-pirenu.

Stowarzyszenie (…) wystąpiło do Prokuratury Wojewódzkiej we Wrocławiu o wizytację Prokuratury Rejonowej 
w Lwówku Śląskim w sprawie kontroli postępowania w związku z protokolarnym (Policja – XI 2015) stwierdzeniem 
faktu rozlewania znaczących ilości toksycznych odpadów chemikaliów na działce przemysłowej w (...)

Stowarzyszenie (…) wystąpiło również do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego we Lwówku Śląskim 
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o kontrolę i nadzór w zakresie zagrożeń wywołanych pracami rozbiórkowymi obiektów budowlanych firmy (…), w tym 
zagrożenia zatrucia posesji mieszkalnych sąsiadujących ze składowiskiem odpadów toksycznych chemikaliów.

W lipcu 2016 r. samorząd miasta i gminy (...) przyjął uchwałę w ramach realizacji programu rewitalizacji terenów 
zdegradowanych. W uchwale pominięto działkę zdegradowanego terenu poprzemysłowego w (…), emitera rakotwórczej 
trucizny benzo-a-pirenu.

Proszę Pana Ministra o zainteresowanie się tą sprawą bulwersującą lokalną społeczność zaniepokojoną rozprzestrze-
nianiem się toksycznych substancji.

Rafał Ślusarz
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senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . 64
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . . 65
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . . 66
senator Jerzy Chróścikowski  . . . . . . . . . 67
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . 68
senator Czesław Ryszka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
senator Kazimierz Wiatr .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
senator Zbigniew Cichoń  . . . . . . . . . . . 71
senator Piotr Zientarski  . . . . . . . . . . . . 72
senator Krystian Probierz  . . . . . . . . . . . 73
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 73

Zamknięcie dyskusji
Skierowanie projektu uchwały do Komisji Usta-
wodawczej

senator Stanisław Gogacz  . . . . . . . . . . . 74
Komunikaty
Wznowienie obrad
Wznowienie obrad
Wznowienie obrad
Wznowienie obrad
Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojenne-
go w Polsce (cd.)

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

senator sprawozdawca  
Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Sprawozdanie mniejszości Komisji Ustawodaw-
czej

senator sprawozdawca  
Grażyna Sztark  . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Gło so wa nie nr  13 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Gło so wa nie nr  14 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Głosowanie nr  15 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
Głosowanie nr  16 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
Głosowanie nr  17 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
Głosowanie nr  18 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
Głosowanie nr  19 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
Głosowanie nr  20 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
Głosowanie nr  21 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
Głosowanie nr  22 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
Głosowanie nr  23 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
Podjęcie uchwały

Zmiana porządku obrad
Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca  
Bogusława Orzechowska  . . . . . . . . . . . 78

Zapytania i odpowiedzi
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 79
senator Bogusława Orzechowska  . . . . . . . 79
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 79
senator Bogusława Orzechowska  . . . . . . . 79
senator Tomasz Grodzki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79
senator Bogusława Orzechowska  . . . . . . . 80
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80
senator Bogusława Orzechowska  . . . . . . . 80
senator Tomasz Grodzki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81
senator Bogusława Orzechowska  . . . . . . . 81
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81
senator Bogusława Orzechowska  . . . . . . . 81
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 81
senator Bogusława Orzechowska  . . . . . . . 82
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Katarzyna Głowala  . . . . . . . . . . . . . . 82
senator Jadwiga Rotnicka  . . . . . . . . . . . 82
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Katarzyna Głowala  . . . . . . . . . . . . . . 83
senator Jadwiga Rotnicka  . . . . . . . . . . . 83
senator Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . . 83
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Katarzyna Głowala  . . . . . . . . . . . . . . 83
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 83
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Katarzyna Głowala  . . . . . . . . . . . . . . 84
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Katarzyna Głowala  . . . . . . . . . . . . . . 84

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 6. porządku obrad: ustawa o ustanowieniu 
Krzyża Wschodniego

Sprawozdanie połączonych Komisji Spraw Emi-
gracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Ko-
misji Kultury i Środków Przekazu

senator sprawozdawca  
Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
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Zapytania i odpowiedzi
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . . 86
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . . 87
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . . 88

Wznowienie obrad
Punkt 6. porządku obrad: ustawa o ustanowieniu 
Krzyża Wschodniego (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . . 88
senator Czesław Ryszka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . . 89
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . . 89

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Marek Ziółkowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90

Zapytania i odpowiedzi
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Marek Ziółkowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Marek Ziółkowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . . 92
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Marek Ziółkowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93

Otwarcie dyskusji
senator Czesław Ryszka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . . 94
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95

Zamknięcie dyskusji
Wznowienie obrad
Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o podatku od sprzedaży detalicznej

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Pu-
blicznych

senator sprawozdawca  
Krzysztof Mróz  . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Zapytania i odpowiedzi
senator Robert Dowhan  . . . . . . . . . . . . 98
senator Krzysztof Mróz  . . . . . . . . . . . . 98
senator Robert Dowhan  . . . . . . . . . . . . 98
senator Krzysztof Mróz  . . . . . . . . . . . . 98
senator Marek Pęk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98
senator Krzysztof Mróz  . . . . . . . . . . . . 98
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Janczyk  . . . . . . . . . . . . . . . 98
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 99
senator Robert Dowhan  . . . . . . . . . . . . 99
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Janczyk  . . . . . . . . . . . . . . . 99
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  100

sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Janczyk  . . . . . . . . . . . . . . 100
senator Robert Dowhan  . . . . . . . . . . . 100
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Janczyk  . . . . . . . . . . . . . . 100
senator Robert Dowhan  . . . . . . . . . . . 100
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Janczyk  . . . . . . . . . . . . . . 101
senator Robert Dowhan  . . . . . . . . . . . 101
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Janczyk  . . . . . . . . . . . . . . 101
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . 101
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Janczyk  . . . . . . . . . . . . . . 102

Otwarcie dyskusji
senator Robert Dowhan  . . . . . . . . . . . 102

Zamknięcie dyskusji
Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie nie-
których ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności 
przez rolników

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca  
Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  103

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Pu-
blicznych

senator sprawozdawca  
Tadeusz Romańczuk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  104

Zapytania i odpowiedzi
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  104
senator Jerzy Chróścikowski  . . . . . . . . 104
senator Robert Dowhan  . . . . . . . . . . . 104
senator Jerzy Chróścikowski  . . . . . . . . 105
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  105
senator Jerzy Chróścikowski  . . . . . . . . 105
senator Tomasz Grodzki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  105
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ewa Lech  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
senator Marian Poślednik  . . . . . . . . . . 106
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ewa Lech  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  107
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ewa Lech  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
senator Marian Poślednik  . . . . . . . . . . 107
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ewa Lech  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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senator sprawozdawca  
Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  108

Zapytania i odpowiedzi
senator Marian Poślednik  . . . . . . . . . . 108
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Jacek Bogucki  . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodar-
skich

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca  
Przemysław Błaszczyk  . . . . . . . . . . . 109

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu 

ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Naro-
dowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodo-
wi Polskiemu

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodaw-
czej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządno-
ści i Petycji

senator sprawozdawca  
Grażyna Sztark  . . . . . . . . . . . . . . . .110

Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . .111
senator Grażyna Sztark  . . . . . . . . . . . .112
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . .112
senator Grażyna Sztark  . . . . . . . . . . . .112
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . .112
senator Grażyna Sztark  . . . . . . . . . . . .113

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Komunikaty

(Obrady w dniu 30 listopada)

Wznowienie posiedzenia
Punkt 3. porządku obrad: ustawa o szczególnych 
rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżeto-
wej na rok 2017

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Pu-
blicznych

senator sprawozdawca  
Krzysztof Mróz.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .114

Zapytania i odpowiedzi
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . .115
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . .115
senator Krzysztof Mróz  . . . . . . . . . . . .115

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk  . . . . . . . . . . . . . . .116

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . .117
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . .117
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . .117
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk  . . . . . . . . . . . . . . .117
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .119
senator Piotr Wach . . . . . . . . . . . . . . .119
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . .119
podsekretarz stanu 
 w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk  . . . . . . . . . . . . . . .119
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 120
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk  . . . . . . . . . . . . . . 120
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 121
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . 121
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  121
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  

Hanna Majszczyk  . . . . . . . . . . . . . . 121
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  122
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk  . . . . . . . . . . . . . . 122
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  122
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk  . . . . . . . . . . . . . . 122
senator Andrzej Kamiński . . . . . . . . . . 123
senator Marek Borowski . . . . . . . . . . . 123
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk  . . . . . . . . . . . . . . 123
senator Marek Borowski . . . . . . . . . . . 124
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  124
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Hanna Majszczyk  . . . . . . . . . . . . . . 124
senator Marek Borowski . . . . . . . . . . . 125
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
 Hanna Majszczyk . . . . . . . . . . . . . . 125
senator Krzysztof Mróz  . . . . . . . . . . . 126
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Finansów 
 Hanna Majszczyk . . . . . . . . . . . . . . 126
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 126
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk  . . . . . . . . . . . . . . 126

Otwarcie dyskusji
senator Grzegorz Bierecki . . . . . . . . . . 126
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 127
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 128
senator Marek Borowski . . . . . . . . . . . 130
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . 131
senator Krzysztof Mróz  . . . . . . . . . . . 131



498
31. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 listopada oraz 1, 2 i 7 grudnia 2016 r.

Spis treści

senator Grzegorz Bierecki . . . . . . . . . . 132
senator Marek Borowski . . . . . . . . . . . 132
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . 133

Zamknięcie dyskusji
Uzupełnienie porządku obrad
Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca  
Jarosław Rusiecki  . . . . . . . . . . . . . . 134

Zapytania i odpowiedzi
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . 136
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . 136
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . 136
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . 136
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 137
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . 137
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 137
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . 137
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 138
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . 138
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 138
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . 138
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 139
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . 139
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 139
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . 140
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . 140
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . 140
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . 140
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . 141
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . 141
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . 141
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 141
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . 141
senator Rafał Ambrozik  . . . . . . . . . . . 142
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . 142
senator Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . 142
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . 142
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  142
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . 143
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  143
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . 144
senator Jerzy Wcisła . . . . . . . . . . . . . 144
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . 144
senator Maciej Grubski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  144
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . 145
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . 145
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . 145
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 145
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . 146
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 146
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . 146
senator Barbara Borys-Damięcka  . . . . . . 146
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . 146
senator Barbara Borys-Damięcka  . . . . . . 146
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . 147
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . 147
senator Barbara Borys-Damięcka  . . . . . . 147

senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 147
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . 148
senator Robert Gaweł  . . . . . . . . . . . . 148
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . 148
senator Jan Dobrzyński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  148
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . 148
senator Maciej Grubski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  149
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . 149
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  149
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . 149
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 149
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . 150
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 150
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . 150
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . 150
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . 151
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 151
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . 152
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 152
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . 152
senator Maria Pańczyk-Pozdziej .  .  .  .  .  .  .  152
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . 152
senator Maciej Grubski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  152
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . 153
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . 153
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . 153

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  153

Zapytania i odpowiedzi
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . 154
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  154
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 154
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  154
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 154
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  155
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 155
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  155
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 155
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  155
senator Maciej Grubski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  155
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  155
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . 156
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  156
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . 156



499
31. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 listopada oraz 1, 2 i 7 grudnia 2016 r.

Spis treści

podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  157
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . 157
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  157
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . 157
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  157
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . 157
zastępca dyrektora  
Departamentu Prawnego  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Dawid Stachurski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  158
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 158
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  158
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . 158
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  158
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . 159
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  159
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . 159
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  160
senator Jan Dobrzyński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  160
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  160
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . 160
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  160
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . 161
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  161
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . 161
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  161
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  161
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  162
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 162
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 162
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . 163
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . 163
senator Aleksander Pociej . . . . . . . . . . 163
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 163
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej  

Bartłomiej Grabski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  164
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 164
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  164
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 165
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 165
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  165
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . 165
senator Maciej Grubski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  166
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  166
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 166
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  166
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . 167
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski  . . . . . . . . . . . . . 167
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  167
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 167
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  167
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartłomiej Grabski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  167

Otwarcie dyskusji
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . 168
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 169
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 171
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  172
senator Maciej Grubski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  173
senator Robert Dowhan  . . . . . . . . . . . 174
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . 175
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . 176
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 177
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . 177

Zamknięcie dyskusji
Wznowienie obrad
Wznowienie obrad
Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Te-
rytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji 
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

senator sprawozdawca  
Artur Warzocha.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  179

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Żaryn.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  180
senator Artur Warzocha  . . . . . . . . . . . 180

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Jarosław Zieliński  . . . . . . . . . . . . . . 180

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Wznowienie obrad
Punkt 16. porządku obrad: ustawa o zmianie nie-
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których ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialne-
go i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka . . 181
Wystąpienie przedstawiciela rządu

sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji  
Jarosław Zieliński  . . . . . . . . . . . . . . 181

Otwarcie dyskusji
senator Stanisław Kogut . . . . . . . . . . . 182

Zamknięcie dyskusji
Punkt 17. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ochronie zwierząt

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca  
Przemysław Błaszczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  182

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialne-
go i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka . . 183
Zapytania i odpowiedzi

senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  183
senator Przemysław Błaszczyk.  .  .  .  .  .  .  .  184
senator Jadwiga Rotnicka  . . . . . . . . . . 184

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ryszard Zarudzki.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  184

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  185
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ryszard Zarudzki.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  185

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz 

niektórych innych ustaw
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

senator sprawozdawca  
Jerzy Chróścikowski . . . . . . . . . . . . . 185

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ryszard Zarudzki.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  186

Zapytania i odpowiedzi
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 187
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  187
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  187
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ryszard Zarudzki.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  187
dyrektor Departamentu  
Rozwoju Obszarów Wiejskich  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Dariusz Nieć . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ryszard Zarudzki.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  189
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 189
podsekretarz stanu w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki  190

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 19. porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu 
Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Gene-
tycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie 
dnia 13 września 1983 r.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej

senator sprawozdawca  
Tomasz Grodzki . . . . . . . . . . . . . . . 191

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Piotr Wach .  .  .  .  .  .  191

Otwarcie dyskusji
senator Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . 192

Zamknięcie dyskusji
Komunikaty

(Obrady w dniu 1 grudnia)

Wznowienie posiedzenia
Punkt 3. porządku obrad: ustawa o szczególnych 
rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżeto-
wej na rok 2017 (cd.)

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicz-
nych

senator sprawozdawca Krzysztof Mróz . . . 194
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 194

Głosowanie nr 24  . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Głosowanie nr 25  . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Głosowanie nr 26  . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Głosowanie nr 27  . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Podjęcie uchwały

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 

o podatku od sprzedaży detalicznej (cd.)
Głosowanie nr 28  . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Podjęcie uchwały

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych oraz niektórych innych 
ustaw (cd.)

Głosowanie nr 29  . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Podjęcie uchwały

Punkt 6. porządku obrad: ustawa o ustanowieniu 
Krzyża Wschodniego (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Spraw Emi-
gracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Ko-
misji Kultury i Środków Przekazu
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senator sprawozdawca Jan Żaryn  . . . . . . 195
Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji 
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Grani-
cą oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu

senator sprawozdawca Grażyna Sztark  . . . 196
Głosowanie nr 30  . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Głosowanie nr 31  . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Głosowanie nr 32  . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Głosowanie nr 33  . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Głosowanie nr 34  . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Głosowanie nr 35  . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Głosowanie nr 36  . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Głosowanie nr 37  . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Głosowanie nr 38  . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Głosowanie nr 39  . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Głosowanie nr 40  . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Głosowanie nr 41  . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Głosowanie nr 42  . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Podjęcie uchwały

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Jarosław Rusiecki . . 197

Sprawozdanie mniejszości Komisji Obrony Na-
rodowej

senator sprawozdawca Bogdan Klich . . . . 198
Wznowienie obrad
Wznowienie obrad
Wznowienie obrad
Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Głosowanie nr 43  . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Podjęcie uchwały

Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie nie-
których ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności 
przez rolników (cd.)

Głosowanie nr 44  . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Podjęcie uchwały

Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o funduszach promocji produktów rolno-spożyw-
czych (cd.)

Głosowanie nr 45  . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Głosowanie nr 46  . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Głosowanie nr 47  . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Podjęcie uchwały

Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodar-
skich (cd.)

Głosowanie nr 48  . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Głosowanie nr 49  . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Podjęcie uchwały

Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Naro-
dowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodo-
wi Polskiemu (cd.)

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Głosowanie nr 50  . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Podjęcie uchwały

Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (cd.)

Głosowanie nr 51  . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Podjęcie uchwały

Punkt 16. porządku obrad: ustawa o zmianie nie-
których ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji (cd.)

Głosowanie nr 52  . . . . . . . . . . . . . . . . 200
senator Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . 201

Głosowanie nr 53  . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Podjęcie uchwały

Punkt 17. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ochronie zwierząt (cd.)

Głosowanie nr 54  . . . . . . . . . . . . . . . . 201
senator Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . 201

Głosowanie nr 55  . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Podjęcie uchwały

Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz 
niektórych innych ustaw (cd.)

Głosowanie nr 56  . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Głosowanie nr 57  . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Głosowanie nr 58  . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Głosowanie nr 59  . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Podjęcie uchwały

Punkt 19. porządku obrad: ustawa o wypowiedze-
niu Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii 
Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Ma-
drycie dnia 13 września 1983 r. (cd.)

Głosowanie nr 60  . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Podjęcie uchwały

senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  202
senator Marek Borowski . . . . . . . . . . . 203

Głosowanie nr 61  . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Głosowanie nr 62  . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Głosowanie nr 63  . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Głosowanie nr 64  . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Uzupełnienie porządku obrad
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w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek . . . . . . . . . . . . . . 308

Otwarcie dyskusji
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  309

Zamknięcie dyskusji
Głosowanie nr  66 . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Podjęcie uchwały

Punkt 25. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz 
niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

senator sprawozdawca  
Robert Gaweł .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  310

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 26. porządku obrad: ustawa o przeciwdzia-
łaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kon-
traktowej w obrocie produktami rolnymi i spożyw-
czymi

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi

senator sprawozdawca  
Jerzy Chróścikowski . . . . . . . . . . . . . .311

Otwarcie dyskusji
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . .311
senator Marek Borowski . . . . . . . . . . . 313
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 314

Zamknięcie dyskusji
Komunikaty
Wznowienie obrad
Punkt 27. porządku obrad: zmiany w składzie ko-
misji senackich

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki 
i Spraw Senatorskich

senator sprawozdawca  
Sławomir Rybicki  . . . . . . . . . . . . . . 315

Głosowanie nr  67 . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Podjęcie uchwały

Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Głosowanie nr  68 . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Głosowanie nr  69 . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Podjęcie uchwały

Punkt 20. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz 
niektórych innych ustaw (cd.)

Głosowanie nr  70 . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Podjęcie uchwały

Punkt 21. porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych 
ustaw (cd.)

Głosowanie nr  71 . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Podjęcie uchwały

Punkt 22. porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych 
ustaw (cd.)

Głosowanie nr  72 . . . . . . . . . . . . . . . . 316
Podjęcie uchwały

Punkt 23. porządku obrad: ustawa o organizacji i try-
bie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym 
(cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodaw-
czej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządno-
ści i Petycji

senator sprawozdawca  
Michał Seweryński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  316

Sprawozdanie mniejszości Komisji Ustawodaw-
czej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządno-
ści i Petycji

senator sprawozdawca  
Piotr Zientarski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  316

Głosowanie nr  73 . . . . . . . . . . . . . . . . 316
Głosowanie nr  74 . . . . . . . . . . . . . . . . 316
Podjęcie uchwały

Punkt 25. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz 
niektórych innych ustaw (cd.)

Głosowanie nr  75 . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Podjęcie uchwały

Punkt 26. porządku obrad: ustawa o przeciwdziałaniu 
nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej 
w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Komisji Gospodarki Narodo-
wej i Innowacyjności

senator sprawozdawca  
Jerzy Chróścikowski . . . . . . . . . . . . . 317

Głosowanie nr  76 . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Głosowanie nr  77 . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Głosowanie nr  78 . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Głosowanie nr  79 . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Podjęcie uchwały
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Wyniki głosowań
Wznowienie posiedzenia

senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  318
Głosowanie nr 80 . . . . . . . . . . . . . . . . 319

Uzupełnienie porządku obrad
Głosowanie nr 81 . . . . . . . . . . . . . . . . 319

Punkt 28. porządku obrad ustawa o zmianie ustawy 
o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury
senator sprawozdawca Robert Gaweł . . . . 319

Zapytania i odpowiedzi
senator Maciej Grubski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  320
senator Robert Gaweł  . . . . . . . . . . . . 320
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 320
senator Robert Gaweł  . . . . . . . . . . . . 321
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 321
senator Robert Gaweł  . . . . . . . . . . . . 321
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 321
senator Robert Gaweł  . . . . . . . . . . . . 321
senator Wiesław Dobkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  321
senator Robert Gaweł  . . . . . . . . . . . . 321
senator Maciej Grubski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  322
senator Robert Gaweł  . . . . . . . . . . . . 322
senator Maciej Grubski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  322
senator Robert Gaweł  . . . . . . . . . . . . 322
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 322
senator Robert Gaweł  . . . . . . . . . . . . 322
senator Wiesław Dobkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  322
senator Robert Gaweł  . . . . . . . . . . . . 323

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  323

Zapytania i odpowiedzi
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . 324
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  324
senator Maciej Grubski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  324
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  324
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 324
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  324

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 29. porządku obrad ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo o zgromadzeniach

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Czło-

wieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Sa-
morządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca  
Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . . . . 325

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej

senator sprawozdawca Piotr Florek . . . . . 326
Zapytania i odpowiedzi

senator Maciej Grubski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  328
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . 328
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 328
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . 328
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 329
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . 329
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 329
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . 329
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 330
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 330
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . 330
senator Jerzy Wcisła . . . . . . . . . . . . . 330
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 331
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . 331
senator Jerzy Wcisła . . . . . . . . . . . . . 331
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . 331
senator Jerzy Wcisła . . . . . . . . . . . . . 331
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . 331
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . 332
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . 332
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 333
senator Barbara Borys-Damięcka  . . . . . . 333
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . 333
senator Barbara Borys-Damięcka  . . . . . . 334
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 335
senator Wiesław Kilian .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  335
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 335
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . 336
senator Marian Poślednik  . . . . . . . . . . 336
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 337
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 337
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 338
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 338
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 338
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . 338
senator Wiesław Dobkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  339
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . 339
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . 339
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 340
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . 340
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 340
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  341
senator Piotr Wach . . . . . . . . . . . . . . 341
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . 341
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 342

(Obrady w dniu 7 grudnia)
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senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  342
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . 342
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . 343
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . 344
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . 344
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 344
senator Andrzej Pająk  . . . . . . . . . . . . 345
senator Jerzy Wcisła . . . . . . . . . . . . . 345
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 346
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . 346
senator Andrzej Pająk  . . . . . . . . . . . . 347
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 347
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 347
senator Małgorzata Kopiczko  . . . . . . . . 348
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . 348
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 348
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . 349
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  349
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . 350
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . 350
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 351
senator Jacek Włosowicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  351
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 352
senator Artur Warzocha  . . . . . . . . . . . 352
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 353
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 353
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . 354
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 354
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . 354
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 354
senator Robert Dowhan  . . . . . . . . . . . 354
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . 355
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . 355
senator Krzysztof Słoń . . . . . . . . . . . . 355
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 356
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . 356
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . 357
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 357
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . 357
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 358
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . 358
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 358
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  358
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 359
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  359
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 359
senator Robert Dowhan  . . . . . . . . . . . 359
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . 360
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 360
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . 360
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . 361
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . 361
senator Robert Dowhan  . . . . . . . . . . . 361
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . 361
senator Wiesław Kilian .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  361
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . 361
senator Wiesław Kilian .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  362
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . 362

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  

w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek . . . . . . . . . . . . . . 362

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  363
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek . . . . . . . . . . . . . . 364
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  364
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek . . . . . . . . . . . . . . 364
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  364
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek . . . . . . . . . . . . . . 364
senator Jadwiga Rotnicka  . . . . . . . . . . 365
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . 365
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek . . . . . . . . . . . . . . 365
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . 366
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek . . . . . . . . . . . . . . 366
senator Jadwiga Rotnicka  . . . . . . . . . . 366
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  367
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek . . . . . . . . . . . . . . 367
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 367
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek . . . . . . . . . . . . . . 368
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 368
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek . . . . . . . . . . . . . . 368
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 369
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek . . . . . . . . . . . . . . 369
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  369
podsekretarz stanu 
 w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek . . . . . . . . . . . . . . 370
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  370
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
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Sebastian Chwałek . . . . . . . . . . . . . . 370
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 370
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek . . . . . . . . . . . . . . 370
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 370
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek . . . . . . . . . . . . . . 371

Wznowienie obrad
Punkt 29. porządku obrad ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo o zgromadzeniach (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)
senator Jerzy Wcisła . . . . . . . . . . . . . 371
senator Piotr Wach . . . . . . . . . . . . . . 371
senator Artur Warzocha  . . . . . . . . . . . 371
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek . . . . . . . . . . . . . . 372
senator Jadwiga Rotnicka  . . . . . . . . . . 373
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  373
senator Jerzy Wcisła . . . . . . . . . . . . . 373
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek . . . . . . . . . . . . . . 374
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . 374
senator Jarosław Obremski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  374
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 374
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek . . . . . . . . . . . . . . 375
rzecznik praw obywatelskich  
Adam Bodnar.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  375
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 379
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  379
senator Wiesław Kilian .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  379
rzecznik praw obywatelskich  
Adam Bodnar.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  379
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 380
rzecznik praw obywatelskich  
Adam Bodnar.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  380
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  380
rzecznik praw obywatelskich  
Adam Bodnar.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  381
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 381
rzecznik praw obywatelskich  
Adam Bodnar.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  381
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 382
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senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  383
rzecznik praw obywatelskich  
Adam Bodnar.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  383

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 383

senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 384
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . 386
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 387
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  389
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senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 392
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