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Porządek obrad

36. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 2 i 3 marca 2017 r.

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

2. Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych 
dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa.

3. Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

4. Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

5. Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

6. Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych.

7. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks 
karny skarbowy.

8. Ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym  
i ustawę o pracownikach samorządowych.

9. Ustawa o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

10. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wycofania z Sejmu projektu ustawy o zmianie 
ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy bu-
dowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 

11. Program prac Komisji Europejskiej na rok 2017*.

* W debacie nad programem prac Komisji Europejskiej na rok 2017 tłumaczenia oryginalnych wypowiedzi mówców zostały złożone 
kolorową czcionką.



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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:

Komisja Europejska  – komisarz do spraw polityki  
    regionalnej Corina Creţu

Przedstawicielstwo  
Komisji Europejskiej w Polsce  – dyrektor Marek Prawda

Ministerstwo Finansów  – podsekretarz stanu Leszek Skiba 
  – podsekretarz stanu Paweł Gruza

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

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  – podsekretarz stanu Sebastian Chwałek

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  – sekretarz stanu Konrad Szymański

Ministerstwo Sprawiedliwości  – sekretarz stanu Patryk Jaki

Ministerstwo Zdrowia  – podsekretarz stanu  
     Marek Tombarkiewicz





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

Marszałek Stanisław Karczewski:
Otwieram trzydzieste szóste posiedzenie Senatu 

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

natora Rafała Ambrozika oraz pana senatora Marka 
Pęka. Listę mówców prowadzić będzie pan senator 
Marek Pęk.

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

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

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

W związku z tym, że nie został dostarczony 
druk sprawozdania Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych do punktu piątego porządku obrad, tj. 
do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skar-
bowy, skreślam ten punkt z porządku obrad. Zostanie 
on uzupełniony po dostarczeniu sprawozdania komisji 
w tej sprawie.

Proponuję rozpatrzenie punktu siódmego oraz 
punktu dziewiątego projektu porządku obrad, po-
mimo że sprawozdania komisji w sprawie tych ustaw 
zostały dostarczone w terminie późniejszym niż okre-
ślone 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 zmianę ko-
lejności rozpatrywania punktu siódmego: ustawa 

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z fundu-
szu ubezpieczeń społecznych oraz niektórych in-
nych ustaw – i rozpatrzenie tego punktu jako punktu 
pierwszego porządku obrad; oraz punktu szóstego: 
ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków 
prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących 
nieruchomości warszawskich, wydanych z narusze-
niem prawa – i rozpatrzenie tego punktu jako punktu 
drugiego porządku obrad. Jeśli nie usłyszę sprzeci-
wu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła przedstawioną 
propozycję.

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

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

(Senator Bogdan Klich: Tak, Panie Marszałku.)
Pan senator Bogdan Klich. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku, senatorowie Platformy 

Obywatelskiej wnosili o to, aby jeszcze na tym 
naszym posiedzeniu uzupełnić porządek obrad 
o projekt uchwały Senatu, która wzywałaby rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej do poparcia kandyda-
tury przewodniczącego Rady Europejskiej, pana 
Donalda Tuska, na kolejną kadencję. Pan marszałek 
zadecydował inaczej, o czym poinformował nas na 
Konwencie Seniorów. W zamian chciałbym pro-
sić… Marszałek powiedział o tym, że będziemy 
rozpatrywać ten projekt uchwały w trybie zwy-
kłym, a nie w trybie przyspieszonym. Ale w związ-
ku z tym, że decyzje w tej sprawie, zasadniczej 
z punktu widzenia interesów naszego kraju, będą 
podejmowane 9 marca, rozpatrywalibyśmy ten 
projekt uchwały poniewczasie. A więc chciałbym 
prosić pana marszałka, opierając się na art. 48 
ust. 2 pkt 8 regulaminu, o uzupełnienie obecnego 
porządku obrad o informację pani premier Beaty 
Szydło na temat aktualnego stanu rozmów rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej na temat poparcia dla 
kandydatury Polaka…

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 00)
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

(senator B. Klich) Proszę państwa, ten wniosek, który dotyczy 
prośby o informację pani premier na temat stano-
wiska rządu dotyczącego wyboru przewodniczą-
cego, szefa Rady Europejskiej… Ja rozumiem, że 
jest ten wniosek za…

Pan senator Martynowski. Bardzo proszę.

Senator Marek Martynowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja zgłaszam sprzeciw.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Jest sprzeciw.
A pan w jakiej sprawie?
(Senator Waldemar Bonkowski: No właśnie tej…)
Ale w jakiej sprawie? Panie Senatorze, w jakim 

trybie?
(Senator Waldemar Bonkowski: Właśnie w tej 

sprawie.)
(Rozmowy na sali)
Ale w tej sprawie to już nie…
(Wesołość na sali)
Proszę państwa, nie będzie żadnej dyskusji…
(Senator Waldemar Bonkowski: Ja chciałbym za-

pytać, o jakiego Polaka…)
Nie będzie żadnej dyskusji w tej sprawie.
(Senator Waldemar Bonkowski: Bo żaden Polak 

nie zgłosił się do polskiego rządu o poparcie. I w tej 
sprawie…)

Głosujemy… 
(Senator Waldemar Bonkowski: Pytam, o jakiego 

Polaka panu Klichowi chodziło.)
Panie Senatorze, odbieram panu głos… Bardzo 

proszę nie zabierać głosu, jeśli ten głos nie został 
udzielony.

(Senator Jerzy Fedorowicz: I słusznie, że pan mar-
szałek odbiera głos.)

Dotyczy to również pana senatora Federowicza 
i innych, którzy chcą zabrać głos w tej chwili. Nie 
ma takiej możliwości. Jest wniosek formalny, jest 
głos przeciw.

I poddaję pod głosowanie wniosek formalny pana 
senatora Bogdana Klicha.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Przepraszam.)
Wniosek formalny dotyczy prośby o udzielenie 

informacji przez panią premier Beatę Szydło dotyczą-
cej stanowiska rządu w sprawie wyboru szefa Rady 
Europejskiej.

Kto jest za tym wnioskiem pana senatora?
Kto jest przeciw?
Proszę, głosujemy. I podajemy wyniki.
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 28 – za, 53 – przeciw. 

(Głosowanie nr 1)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak, głosujemy 
nad tym?)

…byłego premiera Donalda Tuska na stanowisko 
przewodniczącego Rady Europejskiej w kolejnej ka-
dencji. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Zgłasza się pan senator Jan Dobrzyński. Proszę 

bardzo.
Z miejsca…? Czy tu, obok mnie, chce pan stanąć?
(Senator Jarosław Rusiecki: Obok marszałka.)
Koło marszałka. Bardzo proszę.

Senator Jan Dobrzyński:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nie wiem, czy to w wyniku przerwy, ale… No, 

warto byłoby się zastanowić nad tą uchwałą i wyniki 
tej uchwały przesłać do Brukseli. To w sumie nie był-
by taki zły pomysł. Ale to, powtarzam, trzeba byłoby 
omówić. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

No tak, Panie Senatorze, ale rozmawiamy o dwóch 
zupełnie różnych…

(Poruszenie na sali)
(Głosy z sali: Głosujemy! Głosujemy!)
Proszę państwa, nie możemy… Proszę państwa, 

nad czym możemy głosować, a nad czym nie, to mniej 
więcej państwo wiedzą, a ja muszę to wiedzieć. Więc 
tak…

(Senator Jan Dobrzyński: Panie Marszałku, ale 
warto te wyniki byłoby do Brukseli przesłać. Na pew-
no to by pomogło panu Tuskowi.)

Tak, ale, Panie Senatorze, my nie mamy w tej 
chwili sprawozdania komisji i tego wniosku prze-
głosować nie możemy. No, taki jest regulamin.

Pan senator Bogdan Klich złożył inny wniosek 
formalny, który będziemy musieli przegłosować, 
oczywiście jeśli będzie głos sprzeciwu, bo na razie 
nie słyszę takiego głosu sprzeciwu. Ale złożył pan 
senator…

(Senator Jan Rulewski: Ale za…)
Kto? Pan chce… Ktoś chce zgłosić głos sprze-

ciwu?
(Senator Jan Rulewski: Wniosek o głosowanie za.)
(Wesołość na sali)
No nie, Panie Senatorze, proszę sobie nie żarto-

wać. Jest wniosek za i nie będziemy teraz powtarzać 
tych wniosków za.
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Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

(marszałek S. Karczewski) każdy projekt uchwały. Ja mam taki obowiązek i ten 
obowiązek wypełniłem. To jest podpisane, a państwa 
prośba…

(Senator Jan Rulewski: …Wiadomości?)
No, wie pan, to nie jest automat, który z minuty 

na minutę przekazuje informacje.
(Senator Robert Mamątow: Rulewski nie jest taki 

ważny.)
(Senator Jan Rulewski: A kiedy?)
Panie Senatorze, podpisałem, skierowałem do dru-

ku i przekazałem do Komisji Ustawodawczej i do 
Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. 
Państwa wniosek został skierowany wczoraj, a dziś 
zostanie skierowany w sposób formalny, w formie 
papierowej, i na pewno dotrze.

Proszę państwa, czy ktoś z państwa pragnie jesz-
cze zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku 
obrad? Nie widzę ani nie słyszę chętnych.

Wobec tego stwierdzam, że Senat zatwierdził 
porządek obrad trzydziestego szóstego posiedzenia 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-
szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 416, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 416 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej, pana senatora Jana 
Filipa Libickiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Sprawozdawca 
Jan Filip Libicki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bardzo przepraszam, ale musiałem dostosować 

sobie stanowisko pracy.
Mam przyjemność przedstawić Wysokiej Izbie 

sprawozdanie z dzisiejszego posiedzenia Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, które 
to posiedzenie dotyczyło ustawy o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz niektórych innych ustaw – druki 
senackie nr 416 i 416 A.

Chciałbym bardzo krótko powiedzieć, że wpraw-
dzie ten projekt przyszedł do nas z Sejmu, ale jest to 
nasza, senacka inicjatywa, która jest realizacją wy-
roku Trybunału Konstytucyjnego z 28 lutego 2012 r. 
Myśmy w dniu 7 lipca zeszłego roku uchwalili ten 
projekt w Senacie i przesłali go do Sejmu.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 lutego 
2012 r. stwierdzał niezgodność art. 114 ust. 1 ustawy 
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tj. trybunał 
stwierdził, że ten artykuł jest niezgodny z zasadą za-

Wniosek został odrzucony.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie jeszcze 

zabrać głos w sprawie porządku obrad?
Bardzo proszę, pan senator Jan Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja zgłaszam wniosek formalny, na podstawie 

art. 48 ust. 2 pkt 8 regulaminu, o uzupełnienie po-
rządku tego posiedzenia o punkt dotyczący rozpatrze-
nia uchwały Senatu dotyczącej poparcia przez rząd 
kandydatury Donalda Tuska na funkcję przewodni-
czącego Rady Europejskiej.

W ramach uzasadnienia informuję, że sprawa jest 
przedmiotem zainteresowania szerokiej opinii pu-
blicznej. Również z innych względów wymaga zajęcia 
stanowiska przez rząd. Także pan, Panie Marszałku, 
wykazuje tą sprawą bardzo bogate zainteresowanie, 
o czym świadczy bardzo wiele wypowiedzi. I byłoby 
dobrze, gdyby pańskie poglądy bądź inne poglądy 
były głosem Senatu. Nie chciałbym uciekać się do mó-
wienia, że pan swoją osobą przysłania wolę Senatu… 
Ale to jest w moim przekonaniu naruszenie pewnej 
zasady etyki Senatu, bo Senat w ważnych sprawach 
daje wyraz swojej woli. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, ja już raz powiedziałem, że nie 

poddam tego wniosku pod głosowanie, ponieważ nie 
ma sprawozdania komisji. Ten wniosek został zło-
żony – ja już to mówiłem na posiedzeniu Konwentu 
Seniorów – bardzo późno, za późno. Państwo wyka-
zaliście się słabym refleksem…

(Wesołość na sali)
No, jest już za późno. Tak że nie możemy nad tym 

procedować ani w trybie szybkim, ani wolnym.
(Poruszenie na sali)
Ale już, Panie Senatorze…
(Senator Jan Rulewski: Nie, Panie Marszałku…)
Ale ja bym prosił…
(Senator Jan Rulewski: Tak?)
…Panie Senatorze, żebyśmy nie prowadzili dys-

kusji na ten temat.
(Senator Jan Rulewski: Pan rzeczywiście wykazał 

się nie refleksem, ale swoistą skłonnością do blokowa-
nia i zamrażania uchwał, bo nie przekazał pan tego 
projektu do komisji.)

Panie Senatorze, pan zarzuca mi coś, co nie jest 
prawdą, dlatego że zostało to skierowane do komisji. 
No, proszę nie mówić nieprawdy, Panie Senatorze. 
W normalnym trybie zostało to skierowane, tak jak 
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Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

(senator sprawozdawca J.F. Libicki) jak usłyszeliśmy na posiedzeniu komisji, te kwestie 
były regulowane okólnikiem, który zresztą został 
wprowadzony przez ZUS w wyniku – senatorowie 
z komisji rodziny i z komisji petycji to pewnie pamię-
tają – licznych skarg na to, iż po wielu, wielu latach 
ZUS kwestionował prawidłowość decyzji i obciążał 
pobierającego rentę czy emeryturę, karząc mu zwró-
cić środki, których on już dawno nie miał. Dobrze, 
że w tej ustawie jest takie zabezpieczenie, iż w przy-
padku, powiedziałbym, bardzo trudnej sytuacji, takiej 
praktyki nie będzie.

Chciałbym zapytać o to, czy dobrze była przedys-
kutowana kwestia zróżnicowania tych okresów. Do 
tej pory dążyliśmy do tego – i w wielu ustawach to 
miało wyraz – żeby prawa organu rentowego i prawa 
obywatela w zakresie terminów, powiedziałbym, roz-
patrywania wzajemnych pretensji były równe. I tak 
jest w tym okólniku, a tutaj te okresy są zróżnicowa-
ne. Prosiłbym o odniesienie się do tej sprawy, także 
ze względu na niejasne zapisy zawarte w art. 1. Panie 
Senatorze, Drodzy Państwo, jeżeli ktoś świadomie 
wprowadził w błąd organ rentowy, to dopuścił się 
przestępstwa. A to jest zawarte nie w pkcie 4, lecz 
w pkcie 2. A więc po co, po pierwsze, to dublujemy?

Po drugie, co to są dowody, na podstawie których 
ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, 
które okazały się fałszywe? Kto o tym będzie orzekał? 
Pytanie moje jest takie: czy słuszne jest rozwiązanie, 
żeby aż do 10 lat – no, to jest pogorszenie sytuacji 
wnioskującego czy pobierającego rentę – ten termin 
wydłużać? Bardzo prosiłbym o odpowiedź.

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

dawcy? Nie.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Filip Libicki:
Panie Senatorze! Wysoka Izbo! Ja chcę powiedzieć 

tak: wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2012 r. był 
wyrokiem bardzo krótkim, ale to nie oznacza, że nie 
dotyczył wielorakiej… i bardzo skomplikowanej ma-
terii. Ja tylko wskażę na to, jakie podmioty były zaan-
gażowane w prace nad tym projektem. Otóż były to: 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Ministerstwo Sprawiedliwości. Był 
nawet taki moment podczas prac nad tą ustawą, że 
powołaliśmy grupę roboczą po to, żeby przedstawicie-
le wszystkich tych podmiotów ten projekt, nazwijmy 
to, wydyskutowali.

Mogę powiedzieć, że na żadnym etapie prac le-
gislacyjnych, które prowadziłem, uwaga taka jak ta, 

ufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie 
prawa, wynikającą z art. 2 oraz art. 67 konstytucji. 
Chodziło o to, że organy rentowe mają możliwość 
nieograniczonej w czasie rekwalifikacji dowodów 
i wzruszania swoich decyzji.

Chcę powiedzieć, że do tego naszego projektu 
Sejm wprowadził w zasadzie tylko jeden nowy za-
pis, który doprecyzował, co to znaczy, że wzruszenie 
decyzji na niekorzyść osoby, która otrzymuje świad-
czenie, byłoby dla niej nadmiernym obciążeniem. 
W takiej sytuacji organ może od tego odstąpić, a ta 
poprawka rządowa dotyczyła doprecyzowania zapisu, 
określenia, także w kontekście orzecznictwa europej-
skiego, co to znaczy nadmierne obciążenie.

Jeśli chodzi o dzisiejsze posiedzenie komisji, to 
mogę powiedzieć, że dyskusja toczyła się generalnie 
wokół 2 kwestii. Po pierwsze, Biuro Legislacyjne 
zwróciło uwagę na zapis, który odróżniał sposób 
wzruszania decyzji emerytalno-rentowych doty-
czących żołnierzy zawodowych. Biuro Legislacyjne 
zwróciło uwagę na to, że jego zdaniem należało-
by to ujednolicić. Strona rządowa wskazała na to, 
że takie odejście od jednolitego zapisu wynika ze 
specyfiki funkcjonowania Ministerstwa Obrody 
Narodowej. Ostatecznie nikt z senatorów tej uwagi 
Biura Legislacyjnego nie uwzględnił.

Po drugie, panowie senatorowie Augustyn 
i Rulewski wskazywali na to, że jeśli chodzi o te za-
pisy, to w niektórych miejscach mamy do czynienia 
z pewną nierównością – czas wzruszalności decy-
zji, który jest dany organom rentowym, jest innym 
czasem niż ten, który jest dany w tym zakresie oby-
watelom. Panowie senatorowie na tym posiedzeniu 
naszej komisji wskazali, że będą zgłaszać stosowną 
poprawkę w tej sprawie na posiedzeniu plenarnym. 
Bardzo serdecznie dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z pań i panów senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Augustyn, bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! My tutaj 

powinniśmy się zastanawiać nad istotą wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego, bo ona miała charakter 
proobywatelski – to miało absolutnie wzmocnić pozy-
cję obywatela wobec organu rentowego. Do tej pory, 
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(senator J.F. Libicki) rzeczy. I tak naprawdę chyba nawet wbrew intencji 
ministerstwa, jeśli dobrze rozumiałem pana ministra 
w czasie posiedzenia komisji, zamiast polepszyć sy-
tuację klientów ZUS, moglibyśmy ją nieopatrznie 
pogorszyć – w stosunku do okólnika – wydłużając 
ten okres do 10 lat. Prosiłbym o wypowiedź w tej 
sprawie. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, proszę o odpowiedź.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Wysoka Izbo!
Uważam, że odpowiedź na to pytanie za punkt 

wyjścia powinna przyjąć dotychczasowy stan 
prawny. A dotychczasowy stan prawny jest taki, że 
właściwie nie mamy w ustawie przepisu, który by 
wprost ograniczał czasowo możliwość wydawania 
decyzji uchylających prawomocne poprzednie de-
cyzje organów rentowych. Sytuacja wygląda tak, że 
przed orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego ZUS 
miał właściwie nieograniczone czasowo możliwości 
uchylania takich decyzji wydanych wcześniej.

Można powiedzieć, że stan prawny, jaki mamy 
obecnie, jest niezadowalający. Moim zdaniem sytu-
acja, w której podstawą do stosowania ograniczenia 
czasowego uchylania czy weryfikacji prawomoc-
nych decyzji rentowych jest jeszcze obecnie okólnik 
członka zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
wprowadzający pięcioletni okres, jednolity w przy-
padku różnych sytuacji, różnych powodów wzru-
szenia prawomocnej decyzji, jest sytuacją niezado-
walającą, sytuacją, którą po prostu należy zmienić. 
I stąd wziął się projekt senacki ustawy nowelizu-
jącej ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych. Ten projekt zakładał, 
że powody wzruszenia prawomocnej decyzji rento-
wej mogą być różne, różny może być też okres, po 
upływie którego Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
utraci możliwość wzruszenia takiej prawomocnej 
decyzji rentowej.

Ten okres, zgodnie z przepisami uchwalonej już 
przez Sejm ustawy z 10 lutego 2017 r., w zależności 
tak naprawdę od stopnia przyczynienia się samego 
ubezpieczonego albo nawet osób trzecich do wydania 
takiej błędnej decyzji, wynosi od 10 do 3 lat. Ten naj-
dłuższy okres, dziesięcioletni, znajduje zastosowanie 
wówczas, kiedy decyzja została wydana w wyniku 
przestępstwa, albo wówczas, gdy dowody, na podsta-
wie których ustalono istotne okoliczności faktyczne, 

którą podnosi w tej chwili pan senator, nie była pod-
noszona, a pojawiały się różne uwagi, także ze strony 
Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Jaka jest moja, powiedzmy, nie jako sprawozdaw-
cy, tylko prywatna opinia w tym zakresie? Na pierw-
szy rzut oka wydaje się, że to jest postulat słuszny, ale 
jeszcze raz wskazuję na to, że podczas licznych prac 
nikt na ten aspekt nie zwrócił uwagi i dość powszech-
na była opinia, że zapisując to w ten sposób, realizuje-
my, wypełniamy wyroki Trybunału Konstytucyjnego.

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

dawcy? Nie ma.
Bardzo serdecznie, Panie Senatorze, dziękuję.
Projekt ustawy został wniesiony przez Senat.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister rodzi-
ny, pracy i polityki społecznej.

Czy przedstawiciel ministerstwa, pan minister 
Marcin Zieleniecki, chce zabrać głos?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: 
Dziękuję, Panie Marszałku.)

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedsta-
wiciela rządu związane z przedstawionym punktem 
porządku obrad.

Jest pytanie.
Bardzo proszę, Panie Ministrze, o podejście do 

mównicy, pan senator Mieczysław Augustyn za chwi-
leczkę zada pytanie.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.
Pytanie zadaje pan senator Mieczysław Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, oczywiście chciałbym zadać ta-

kie samo pytanie, bo wydaje mi się, że o ile w przy-
padku przestępstw można jednak… Uważam, że 
świadome wprowadzanie w błąd jakiegokolwiek 
organu państwowego jest przestępstwem – to się już 
akurat zawiera w pkcie 2 – jednakże decyzja, to zna-
czy stwierdzenie, że dowody, na podstawie których 
ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, 
okazały się fałszywe… Kto miałby o tym decydo-
wać? Jak rozumiem, jest to sytuacja niedotycząca 
jakiegoś rozpoznania sądowego, gdzie mamy dowody, 
tylko są to dowody w postępowaniu administracyj-
nym. Chciałbym o to zapytać, bo wydaje mi się to 
wysoce niejasne; można tu podłączyć bardzo wiele 
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(podsekretarz stanu M. Zieleniecki) od wspomnianej weryfikacji, od naprawy sytuacji 
w przypadku, kiedy wydanie decyzji uchylającej lub 
zmieniającej wcześniej wydaną prawomocną decyzję 
wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla osoby 
zainteresowanej.

I ostatnia sprawa. Decyzje, o których tu mowa, 
podlegają kontroli sądowej. Tak więc w przypadku, 
kiedy ktokolwiek, również ubezpieczony, będzie się 
czuł pokrzywdzony czy uważał, że przepisy zostały 
błędnie zastosowane, sąd po prostu będzie podejmo-
wał… będzie kontrolował prawidłowość tych decyzji. 
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Czy są jeszcze…
Jeszcze pan senator Mieczysław Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Ja tylko chciałbym się upewnić, czy dobrze zrozu-

miałem. Jak rozumiem, art. 1 ust. 1 pkt 1, dotyczący 
dowodów, na podstawie których ustalono istotne dla 
sprawy okoliczności faktyczne, dotyczy postępowa-
nia administracyjnego w ZUS. Tak?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Tak jest. Między innymi. Bo te procedury będą 

miały zastosowanie również w przypadku innych 
postępowań w sprawach emerytalno-rentowych, 
tzn. w sytuacji ubiegania się o świadczenie zaopa-
trzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych czy 
funkcjonariuszy służb mundurowych. Ale wzorzec 
mamy w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Ryszard Majer zadaje pytanie. Bardzo 

proszę, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Majer:
Panie Marszałku! Panie Ministrze, chciałbym do-

pytać o skalę zjawiska. Bo trwałość decyzji admini-
stracyjnych w obrocie prawnym jest bardzo ważna, 
ale ustalenie stanu faktycznego, który decyzja opisuje, 
też jest istotne. Proszę powiedzieć, Panie Ministrze, 
czy takich weryfikacji jest w Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych jakoś szczególnie dużo. I jak w tym 
okresie… Bo wiem, że okólnik, który ograniczał 

okazały się fałszywe, albo gdy ubezpieczony bądź 
osoba trzecia celowo, świadomie wprowadzili w błąd. 
To są zachowania naganne i w związku z tym, moż-
na powiedzieć, Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
ma w tych przypadkach możliwość wykorzystania 
dłuższego czasu na to, aby naprawić błędną, wydaną 
wcześniej na skutek różnych nagannych zachowań de-
cyzję organu rentowego. Z kolei okres trzyletni, okres 
najkrótszy, znajdowałby zastosowanie wówczas, gdy 
takich okoliczności obciążających ubezpieczonego 
czy osobę trzecią nie ma, czyli wtedy, kiedy po prostu 
organ rentowy popełnił błąd.

Ja na te rozwiązania zaproponowane w ustawie 
z 10 lutego 2017 r. patrzę jako na rozwiązania o cha-
rakterze ochronnym, tzn. z jednej strony chroniące 
ubezpieczonych przed nadmierną, powiedzmy, inge-
rencją, nadmiernymi kompetencjami organu rentowe-
go, ale z drugiej strony dające też organowi rentowe-
mu możliwość naprawienia w pewnej perspektywie 
czasowej wydanych wcześniej błędnych decyzji.

Chcę też zwrócić uwagę państwa senatorów na 
przepisy, które w pewnym sensie łagodzą proponowa-
ne rozwiązania, które miałyby się znaleźć w art. 114 
ust. 1. Te rozwiązania łagodzące to sytuacje, w któ-
rych, można powiedzieć, tego typu wznowienie po-
stępowania byłoby wyłączone. Mam na myśli treść 
art. 1f. To są sytuacje, w których w wyniku uchyle-
nia lub zmiany decyzji osoba zainteresowana, czyli 
ubezpieczony, nabyłaby prawo do świadczenia lub 
nabyłaby świadczenie w wyższej wysokości. Czyli my 
nie mówimy tutaj o możliwości uchylenia decyzji na 
niekorzyść ubezpieczonego, mówimy… przepraszam, 
na korzyść ubezpieczonego, czyli o zmianie na nie-
korzyść, tylko o decyzjach, które były podejmowane, 
że tak powiem, w odwrotnym kierunku.

Drugie wyłączenie to sytuacja, w której mamy 
prawomocną decyzję o ustaleniu kapitału początko-
wego. Wiemy, że takie decyzje mogą zostać wydane 
również w terminie późniejszym, również w ramach 
procedury ubiegania się o świadczenie emerytalne. 
I wówczas, gdyby w późniejszym okresie, po wyda-
niu decyzji o ustaleniu kapitału początkowego, tej 
pierwotnej… Decyzje, o których tu mowa, były wy-
dawane po wejściu w życie reformy z 1999 r. I gdy-
by okazało się, że np. doszło do ujawnienia nowych 
okresów podlegania ubezpieczeniu albo pojawiłyby 
się nowe informacje dotyczące wysokości wynagro-
dzenia, które wpływałyby korzystnie na sytuację 
ubezpieczonych, to wspomniane przepisy również 
nie znajdowałyby zastosowania.

Chcę też zwrócić państwa uwagę na przepis, który 
traktujemy w kategoriach takiego wentyla bezpie-
czeństwa, to znaczy, przepis, który daje Zakładowi 
Ubezpieczeń Społecznych możliwość odstąpienia 
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(senator R. Majer) Znowu chciałbym powiedzieć, że odnosząc to do skali 
decyzji podejmowanych przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, można zauważyć, że jest to tysięczny 
ułamek procenta. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pytanie zadaje pan senator Zbigniew Cichoń.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Prezesie, mam pytanie dotyczące związku 

między art. 114 a art. 83a ustawy o systemie ubez-
pieczeń społecznych, który reguluje tę samą kwestię, 
i to, moim zdaniem, bardziej poprawnie, bo po prostu 
odsyła do ogólnych zasad kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego, stwierdzając, że stosuje się przepisy 
kodeksu postępowania administracyjnego o wzno-
wieniu postępowania albo o stwierdzeniu nieważno-
ści. W tej chwili jest system, który się dubluje. Jeszcze 
nie rozważyłem, czy nie ma tutaj nawet pewnego 
rodzaju sprzeczności, jeśli chodzi o długość okresu, 
w jakim można ponownie podejmować postępowania.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Pani Marszałek! Panie Senatorze! Szanowni 

Państwo! Ustawa o systemie ubezpieczeń społecz-
nych, po pierwsze, ma nieco szerszy zakres zastoso-
wania, bo ona jest pewną częścią wspólną dla 4 gałęzi 
ubezpieczenia, czyli ubezpieczenia emerytalnego, 
rentowego, chorobowego i wypadkowego. Z drugiej 
strony reguluje ona tylko pewien wycinek spraw z za-
kresu ubezpieczeń społecznych, bo ona wprost regu-
luje tylko kwestie związane z podejmowaniem decy-
zji dotyczących ustalania obowiązku ubezpieczenia 
i decyzji w sprawach dotyczących składek na ubez-
pieczenia społeczne. Więc projekt, o którym dzisiaj 
dyskutujemy, dotyczy tylko spraw emerytalno-rento-
wych. Można powiedzieć, że ma on duże znaczenie ze 
względu na te przypadki, z powodu których Trybunał 
Konstytucyjny, a następnie Senat, zajął się tą kwestią. 
Przypomnę państwu, że te stany faktyczne, które spo-
wodowały, że doszło do wszczęcia procedury przed 
Trybunałem Konstytucyjnym, dotyczyły sytuacji, 
w której Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ustalając 
prawo do emerytury, stwierdził, że wcześniej wydane 

wspomniany czas do 5 lat, już funkcjonował. Jak 
sytuacja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych się 
zmieniła, kiedy ten okólnik już zaczął funkcjonować? 
Czy różnicowanie wspomnianego okresu, które rząd 
obecnie proponuje w ustawie, ma takie bardzo głębo-
kie uzasadnienie w waszych obserwacjach?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana ministra? 

Nie.
To bardzo proszę, Panie Ministrze, o odpowiedź.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Szanowni 

Państwo! Jeżeli chodzi o skalę omawianego zjawi-
ska, to my dysponujemy danymi dotyczącymi właśnie 
okresu 2012–2015. To jest okres, kiedy obowiązywa-
ły wytyczne prezesa czy członka zarządu Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. I w tym czasie był sto-
sowany jeden okres, 5-letni, dla wszystkich sytuacji 
uzasadniających wzruszenie prawomocnej decyzji 
rentowej. Tak więc we wspomnianym przedziale 
czasowym organy rentowe – Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, podkreślam – wznowiły postępowa-
nie na podstawie art. 114 ust. 1 w łącznej liczbie 101 
spraw, w których dokonano weryfikacji prawa do 
świadczeń. Większa była liczba spraw, w których 
zweryfikowano wysokość świadczeń. Rocznie skala 
tego zjawiska to przeciętnie 25 decyzji ustalających 
prawo do świadczenia, 185 decyzji prawidłowo usta-
lających wysokość świadczenia.

Musimy mieć świadomość tego, że Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych rocznie podejmuje ok. 
7 milionów 800 tysięcy decyzji w sprawach emery-
talno-rentowych. Gdybyśmy więc porównali liczbę 
decyzji wzruszających, wcześniej wydanych decyzji, 
z łączną liczbą decyzji organów rentowych, to zauwa-
żylibyśmy, że jest to tysięczny ułamek procenta i że 
skala tego zjawiska jest bardzo nieznaczna.

Mogę też podać dane dotyczące liczby spraw, 
w których Zakład Ubezpieczeń Społecznych odstąpił 
od wzruszenia prawomocnej decyzji rentowej, stosu-
jąc 5-letni okres wynikający właśnie z okólnika obo-
wiązującego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 
Odstąpiono od takiej weryfikacji w przypadku 32 
decyzji o przyznaniu świadczenia, 658 ubezpieczo-
nym nie obniżono wysokości świadczenia; rocznie 
jest to 8 spraw dotyczących prawa do świadczenia 
i są to 172 sprawy dotyczące wysokości świadczenia. 
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(podsekretarz stanu M. Zieleniecki) towemu możliwość odstąpienia od weryfikacji takiej 
prawomocnej decyzji rentowej wydanej wcześniej. 
Z danych, które tutaj posiadam, mogę powiedzieć, 
że jeżeli chodzi o postępowania przed Europejskim 
Trybunałem Praw Człowieka, takich postępowań, 
w których stroną pozwaną była Polska, było 120. My 
w czasie prac, wówczas jeszcze nad projektem ustawy, 
uwzględniliśmy stanowisko Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka, które było właściwie jednolitym 
stanowiskiem prezentowanym w ramach wszystkich 
tych postępowań, i zaproponowaliśmy odpowiednią 
treść klauzuli ograniczającej wspomnianą możliwość. 
Tutaj trybunał posługuje się taką zasadą proporcjo-
nalności i tę zasadę uwzględniliśmy, redagując treść 
klauzuli wyłączającej. Dziękuję.

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

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

Zaniepokoiło mnie jedno ze stwierdzeń, które przed 
chwilą padło z pana ust. Mianowicie chodzi o to, że 
do tej pory był – jak rozumiem, w sposób zwyczajo-
wy czy też na zasadzie zarządzenia członka zarządu 
ZUS – stosowany termin 5-letni… Chodzi o termin, 
powiedziałbym, przedawnienia. Teraz w ustawie jest 
proponowany termin 10-letni. Czy to było zamie-
rzone, czy ja coś pokręciłem? Czy chodziło państwu 
o pogorszenie sytuacji niektórych osób, czy też po 
prostu tak wyszło?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Senatorze, 

z mojego punktu widzenia sytuacją niewłaściwą jest 
sytuacja, w której tak naprawdę pewne gwarancje 
prawne pozycji ubezpieczonego w postępowaniu ad-
ministracyjnym przed organem rentowym są zapi-
sane w ramach okólnika, w ramach aktu instrukcyj-
nego, bo to nie jest, można powiedzieć, prawidłowa 
sytuacja, to nie są gwarancje – prawda? Stąd popar-
cie Rady Ministrów, którego wyrazem jest oficjal-
ne stanowisko Rady Ministrów popierające senacki 
projekt ustawy w takim kształcie, w jakim został on 
wypracowany w komisji polityki społecznej Sejmu. 
A więc to wydłużenie okresu rzeczywiście, można 

decyzje dotyczące przyznania zasiłku chorobowego 
– a były to decyzje wydane przed wielu laty – były 
decyzjami błędnymi. W ramach tej procedury po pro-
stu weryfikował wydane wcześniej decyzje dotyczą-
ce zasiłku, nie uwzględniając okresów zasiłkowych 
w okresach ubezpieczenia, od których zależy prawo 
do emerytury czy wysokość tejże emerytury. Więc 
można powiedzieć, że pilną sprawą stała się zmiana 
regulacji zawartych w ustawie o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgadzam 
się z tym, że podobna materia jest przedmiotem re-
gulacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, 
ale te przepisy mają… Powiedziałbym tak: ustawa 
o emeryturach i rentach z FUS jest lex specialis w sto-
sunku do ustawy o systemie ubezpieczeń społecz-
nych. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator chce dopytać, tak?
Bardzo proszę.

Senator Zbigniew Cichoń:
Mam jeszcze jedno pytanie. Panie Ministrze, mam 

pytanie, jeśli chodzi o kwestie orzeczeń trybunału 
strasburskiego, zwłaszcza mam tutaj na myśli sprawę 
Moskal, sprawę Czaja i inne sprawy. Tam chodzi-
ło o odbieranie prawa do przedwczesnej emerytury 
osobom, które uzyskiwały to prawo z racji opieko-
wania się dziećmi niepełnosprawnymi. Później te 
postępowania wznawiano i na podstawie odmiennej 
oceny i stwierdzenia, że rzekomo dziecko nie wyma-
ga takowej opieki, odbierano już nabyte na podstawie 
prawomocnej decyzji uprawnienia. Jaki był zasięg 
tych spraw? O ile wiem, chyba ze 150 takich spraw 
trafiło do Sądu Najwyższego, który ani nie raczył 
posłać zapytania do Trybunału Konstytucyjnego co 
do zgodności tej regulacji z konstytucją, ani też nie 
zechciał zmienić orzeczeń sądów apelacyjnych, co 
zresztą napiętnował trybunał strasburski.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Pani Marszałek! Panie Senatorze! Wysoka Izbo! 

Ja nie jestem w stanie powiedzieć państwu, jak to 
wygląda statystycznie, liczbowo, nie jestem w sta-
nie powiedzieć, jaka jest liczba tych orzeczeń. My 
wszystkie te orzeczenia w czasie prac nad dzisiaj 
dyskutowaną ustawą przeanalizowaliśmy z pewnej 
perspektywy, mianowicie właśnie pod względem tego 
przepisu, który stanowi klauzulę dającą organowi ren-
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(podsekretarz stanu M. Zieleniecki) zdrowe emocje u pewnej grupy osób. Jest pytanie, 
czy nie należałoby zmienić przepisów przejściowych 
tak, że stosujemy wszystkie postanowienia ustawy 
w nowym brzmieniu do procesów, które w tej chwili 
jeszcze trwają, a ten przepis o 10-letnim okresie sto-
sujemy w starym brzmieniu, po prostu do momentu 
upływu 10 lat. Nie wiem, jak pan minister uważa. 
Wtedy byłoby to po prostu czyste.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:

Pani Marszałek! Panie Senatorze! Szanowni 
Państwo! Tak jak powiedziałem, ten 5-letni okres 
wynika z okólnika. Właściwie ustawa nie powin-
na odwoływać się do okólnika jako źródła ochrony 
pewnych uprawnień ubezpieczonych, więc myśmy tę 
kwestię analizowali w trakcie postępowania legisla-
cyjnego. Uznaliśmy, że przepisy przejściowe, które są 
zawarte w ustawie, są wystarczające i, powiedzmy, 
nie ma potrzeby jak gdyby poprzez przepisy przej-
ściowe dalszej ochrony ubezpieczonych. Ale musi-
my mieć świadomość, że ten 10-letni okres dotyczy 
ubezpieczonych, którzy zachowali się w przeszłości 
w sposób wyjątkowo naganny, i musimy mieć świa-
domość tego, że przepisy prawa w ogóle, w tym także 
przepisy prawa ubezpieczeń społecznych, nie mogą 
jak gdyby sankcjonować tego typu sytuacji. Prawda? 
Nie mogą też zachęcać do tego, żeby ubezpieczony, 
licząc się z tym, że będzie miał do czynienia z rela-
tywnie krótkim okresem, w trakcie którego organ 
rentowy być może nie zorientuje się, że został wpro-
wadzony w błąd albo doszło do popełnienia prze-
stępstwa, a później utraci możliwość weryfikacji tej 
nieprawidłowo wydanej decyzji organu rentowego… 
Po prostu przepisy nie mogą prowokować tego typu 
sytuacji.

A więc ja traktuję te rozwiązania, które są zawarte 
w ustawie uchwalonej 10 lutego 2017 r., jako pewien 
kompromis, są to rozwiązania uwzględniające za-
równo zasadę zaufania obywateli do państwa, którą 
Trybunał Konstytucyjny podkreślił w swoim orze-
czeniu, jak i pewne interesy systemu ubezpieczeń 
społecznych. Przecież decyzje wydane przez organ 
rentowy, czy to niemające oparcia w historii okre-
su ubezpieczenia ubezpieczonego, czy to oparte na 
fałszywych założeniach, przesłankach, podstawach, 
po prostu organ rentowy też musi mieć możliwość 
zweryfikować. Traktuję te przepisy jako rozwiązania 
kompromisowe.

powiedzieć, ma miejsce w stosunku do rozwiązań 
czy praktyki tak naprawdę organów rentowych 
wynikających z tego okólnika. Ale, tak jak mówię, 
istotną wartością ustawy jest to, że my dajemy ubez-
pieczonym gwarancje ustawowe, że ich prawa nie 
zostaną pogorszone tak naprawdę wówczas, kiedy 
upłynie 3, 5 albo 10 lat od wydania w przeszłości 
błędnej decyzji organu rentowego. Ten 10-letni okres 
dotyczy sytuacji, jak wspomniałem, najbardziej 
nagannych, sytuacji, kiedy błędna decyzja organu 
rentowego jest efektem przestępstwa, świadomego 
wprowadzenia w błąd organu rentowego przez osobę 
pobierającą świadczenie albo jest efektem tego, że 
okoliczności, na podstawie których została wydana 
poprzednia decyzja, po prostu okazały się fałszywe. 
Są to sytuacje naganne i wydaje się, że przepisy 
nie powinny jednolicie traktować sytuacji, w której 
mamy do czynienia z ewidentnym błędem przez 
nikogo niesprowokowanym organu rentowego ZUS, 
i sytuacji, w której mamy do czynienia z celowym, 
świadomym, niekiedy przestępczym działaniem 
samego ubezpieczonego. Stąd mamy do czynienia 
z wydłużeniem tego okresu do 10 lat wówczas, kiedy 
z taką, powiedziałbym, niezwykle naganną sytuacją 
mamy do czynienia.

(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można, Pani 
Marszałek.)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo proszę, Panie Senatorze. Proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:

Ja jednak chciałbym pana ministra dopytać. Mnie 
nie chodzi o kwestie przepisów materialnych. W zu-
pełności się zgadzam, jeśli chodzi o różne przyczyny, 
różne okresy, nazwijmy to, przedawnienia. Ale tu 
chodzi właśnie o tę być może bardzo nieliczną gru-
pę osób, które, w cudzysłowie, już są spokojne, to 
znaczy, były spokojne do czasu wejścia tej ustawy, 
że 5-letni okres minął – wobec nich była stosowana 
stosunkowo łagodna praktyka – i nagle następuje za-
sadnicze pogorszenie ich sytuacji. Bo proszę zauwa-
żyć, że rzeczywiście, lepsza jest ochrona ustawowa, 
ale jeśli ta ochrona ustawowa jest bardziej rygory-
styczna, to powiedziałbym w ten sposób: można by 
się zastanowić, czy tu nie ma ewentualnego działania 
prawa wstecz. Być może nie, ale jest działanie na 
granicy, tak bym to określił. I ta ustawa, oczywiście 
z gruntu potrzebna i wykonująca wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego, może w tym jednym aspekcie nie 
tyle być kwestionowana, ile na pewno wzbudzać nie-
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tego przedłożenia powinniśmy jednak trzymać się 
tej zasady, która nam tutaj – jest tutaj jako świadek 
pan minister Bucior – wielokrotnie w poprzednich 
kadencjach przyświecała. Chodzi o to, żeby w miarę 
możliwości zrównywać uprawnienia stron w postę-
powaniu emerytalno-rentowym.

Wydaje mi się, że tutaj się posuwamy za dale-
ko, stąd też chciałbym zgłosić poprawkę. Ona by, po 
pierwsze, wyeliminowała te niejasne przepisy doty-
czące zarówno pktu 3, jak i pktu 4 w art. 1 ust. 1 – bo 
jeżeli coś jest przestępstwem, to jest przestępstwem 
i nie ma się co tutaj rozpisywać. A po drugie – zo-
stawmy już tę kwestię przestępstwa – chodzi o ten 
okres, czyli pkt 2. Chodzi o to, żeby jednak trzymać 
się tej zasady, że co prawda tamten zwyczaj czy tamta 
praktyka postępowania nie miały charakteru usta-
wowego, ale są dla nas, cokolwiek by mówić, jakimś 
punktem odniesienia, i żebyśmy sytuacji w zesta-
wieniu z tamtą praktyką nie pogarszali. I nawet nie 
tylko przez przepisy przejściowe, Panie Senatorze 
Czerwiński, ale w ogóle przez wprowadzenie bariery 
tych 5 lat. Dlatego wnoszę o tę zmianę. Oczywiście 
być może legislatorzy jakoś lepiej to posegregują, 
lepiej to zrobią niż ja tutaj, na sali, ale intencja moja 
jest taka, żeby w wyniku tych poprawek w ust. 1e było 
5 lat i żeby odnosiło się to tylko do sytuacji przestęp-
stwa, a w art. 1… w ust. 1 wyrugować te przepisy, 
które stwarzają jednak bardzo dużą przestrzeń do 
interpretacji.

Panie Ministrze, to prawda, że po postępowaniu 
administracyjnym jest jeszcze droga sądowa. Jednak 
te przypadki, które tutaj były przywoływane przez 
pana ministra w pytaniu o zakres tego przedłożenia, 
i te, które były przywoływane przez pana senatora 
Cichonia, pokazują, że droga sądowa w przypadku 
tych osób, będących często już w podeszłym wieku, 
jest czasem tak długa… No, jest to bardzo trudna sy-
tuacja. Wentyl bezpieczeństwa, owszem, tutaj jest, ale 
ciśnienie, że tak powiem, moglibyśmy zdecydowanie 
zmniejszyć – trzymam się tego porównania – gdyby-
śmy te poprawki, które rekomenduję, przyjęli. I o to 
Wysoką Izbę bardzo proszę.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Cichoń.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Cichoń:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ta ustawa ma wykonać wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego, który na szczęście stwierdził 
niekonstytucyjność tegoż art. 114 w tym punkcie, 
w którym wprowadzał możliwość wzruszania prawo-
mocnych czy też ostatecznych decyzji administracyj-

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nie wi-

dzę chętnych.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: 
Dziękuję.)

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

Mieczysława Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Marszałek! Państwo Senatorowie! Panie 

Ministrze!
Jest mi niezręcznie, Panie Ministrze, zwracać się 

do pańskich pleców, więc…
Chciałbym powiedzieć, że bardzo dobrze, że Senat 

zaproponował taką ustawę, bo rzeczywiście, tak jak 
pan minister Zieleniecki powiedział, to jest wzmoc-
nienie praw ochronnych obywateli w kontaktach 
z ZUS, po to, żeby to prawo okólnikowe – by nie 
powiedzieć: powielaczowe – praktykę akurat dobrą, 
bo ZUS się tu samoograniczał, zastąpić rozwiąza-
niami ustawowymi, tak jak o to wnosi w orzeczeniu 
Trybunał Konstytucyjny. Więc niewątpliwie ustawa 
dobra, słuszna w tych aspektach, w których zdecy-
dowanie sankcjonuje to, co do tej pory było zwycza-
jowe. Poprawia ona sytuację ubezpieczonych. Jest tu 
mowa o tym, że będą to 3 lata, więc w porównaniu 
do tego, co było, a było 5 lat, sytuację ubezpieczonych 
polepsza.

Ale niestety – pan senator Czerwiński podnosił tę 
samą kwestię, o której ja mówiłem na posiedzeniu ko-
misji – jeśli chodzi o te 10 lat, to wydaje mi się, że tam 
nie realizujemy intencji Trybunału Konstytucyjnego, 
a na pewno nie polepszamy sytuacji ubezpieczonych. 
Proszę państwa, gdyby w poprzednich zapisach art. 1, 
tam gdzie odnosimy się do ust. 1, te sytuacje, które 
pan minister tak tu eufemistycznie nazywa nagan-
nymi, były bardzo precyzyjnie nazwane, uznałbym, 
że sprawa jest jasna, bo gdy chodzi o świadome 
i absolutnie przestępcze działanie, nie powinniśmy 
stosować takich samych reguł, jakie stosujemy wo-
bec innych. Z tym że w Polsce przestępstwo, żeby 
mogło być tak nazwane, musi być orzeczone. Jeżeli 
sytuacja jest taka, że dowody były fałszywe, okolicz-
ności były fałszywe, no to ktoś popełnił przestęp-
stwo, jak rozumiem. Jeżeli decyzja została wydana 
na skutek świadomego wprowadzenia w błąd, to jest 
to przestępstwo. A więc rozpisywanie tego na drobne 
otwiera przestrzeń interpretacyjną dla organu rento-
wego, która, wydaje mi się, nie powinna być otwar-
ta. Dlatego uważam, że mimo całego poparcia dla 
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(senator Z. Cichoń) Ale generalnie jestem za tą zmianą, która nastąpi 
i która, tak jak mówię, doprowadzi wreszcie do normal-
nej sytuacji, że nie będzie uczucia pokrzywdzenia u tych 
ludzi, którzy rzeczywiście doznali dosyć poważnych 
krzywd. Bo muszę powiedzieć, że sam miałem te dy-
lematy, kiedy skarżyłem aż do trybunału w Strasburgu 
orzeczenia, które rzeczywiście stawiały w bardzo trud-
nej sytuacji zwłaszcza osoby, które zrezygnowały z pra-
cy zawodowej, otrzymały emeryturę, opiekowały się 
dziećmi niepełnosprawnymi i którym naraz po kilku 
latach wyłączenia się z aktywności zawodowej przyszła 
decyzja o tym, że ich tych praw się pozbawia. No, takich 
sytuacji obyśmy nigdy nie mieli. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Maciej Łuczak 

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

cyjnym na piśmie złożył pan senator Mieczysław 
Augustyn.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: 
Nie.)

Dziękuję.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej o ustosunkowanie się do 
przedstawionych wniosków i przygotowanie spra-
wozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugie-
go porządku obrad: ustawa o szczególnych zasadach 
usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyza-
cyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, 
wydanych z naruszeniem prawa.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 422, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 422 A i 422 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
pana senatora Marka Pęka, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

(Senator Bogdan Borusewicz: Pani Marszałek, 
mam wniosek formalny.)

Panie Marszałku, ale teraz już jest za późno na 
wniosek, bo pan marszałek…

(Senator Bogdan Borusewicz: Jak to za późno? 
Nie ma przedstawiciela rządu.)

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

nych. Jest tylko pytanie, czy ten tutaj przyjęty sposób 
regulacji jest właściwy, czy nie zawiera powtórzenia, 
przynajmniej w dużej części, art. 83a ustawy o sys-
temie ubezpieczeń społecznych. To jest ten artykuł, 
o który pytałem pana ministra, i pan minister przy-
znał, że ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, 
która reguluje generalnie wszystkie kwestie związane 
z ubezpieczeniami, ma szerszy zakres aniżeli ustawa, 
nad którą dzisiaj debatujemy. Bo ta nasza ustawa, nad 
którą debatujemy, dotyczy jedynie emerytur i rent. 
W związku z tym należałoby przyjąć, że ta regulacja 
w art. 83a – która odsyła do ogólnych zasad kodeksu 
postępowania administracyjnego i stwierdza, że po-
stępowanie może być wznowione, względnie może 
być stwierdzenie nieważności decyzji, nawet jeżeli 
były to już orzeczenia ostateczne czy prawomocne – 
była, jak się wydaje, wystarczającą regulacją.

Oczywiście można się zastanawiać, i to zostało moim 
zdaniem słusznie uregulowane, czy stosowanie w spo-
sób bezwzględny tych zasad z kodeksu postępowania 
administracyjnego co do wznowienia postępowania czy 
stwierdzenia nieważności decyzji, nie jest zbyt surowe, 
wręcz bezwzględne, zwłaszcza w kontekście orzeczeń 
trybunału praw człowieka w Strasburgu, który stwier-
dził naruszenia w przypadku szeregu tych spraw, o któ-
rych wspominałem, a w których odebrano uprawnienia 
do wcześniejszej emerytury osobom opiekującym się 
dziećmi niepełnosprawnymi tylko i wyłącznie w wyni-
ku tego, że odmiennie oceniono dokumenty, świadec-
twa, zwłaszcza lekarskie, medyczne, które wskazywały 
– wedle tej ostatniej oceny – że dzieci jednak nie wy-
magają opieki. Dlatego uważam, że bardzo pożytecz-
ny, i pod nim obydwiema rękami się podpisuję, jest ten 
art. 114 ust. 1g, w którym jest wyjątek od ogólnej zasady 
możliwości uchylenia decyzji czy stwierdzenia jej nie-
ważności: jeżeli byłoby to nadmiernym obciążeniem 
dla osoby zainteresowanej ze względu na jej sytuację 
osobistą lub materialną, wiek, stan zdrowia lub inne 
szczególne okoliczności. Uważam to za bardzo dobre 
rozwiązanie, które zapobiegnie takiej sytuacji, bardzo, 
bardzo niezręcznej dla Polski na forum trybunału praw 
człowieka w Strasburgu, który w ponad 100 sprawach 
musiał orzekać, że Polska naruszyła standardy art. 1 
europejskiej konwencji praw człowieka.

Dlatego generalnie tę ustawę popieram, tak jak mó-
wię, oczywiście z tym małym zastrzeżeniem, że można 
było mniej regulować. No ale niestety w tej chwili 
jest taka tendencja, że czasami jest przeregulowanie 
pewnych materii. Różnie się to tłumaczy, czasami ko-
niecznością, żeby w danej ustawie zawrzeć wszystkie 
regulacje, które właściwie wynikają z innej ustawy, 
z odesłania do innej ustawy. To jest oczywiście kwestia 
dyskusyjna. Ja jako purysta prawniczy jestem zdania, 
że należy raczej się ograniczać w regulacji.
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dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa 

(wicemarszałek  M. Koc) szeń godzących w interes społeczny, polegających 
na pozbawianiu uprawnień osób zamieszkujących 
nieruchomości objęte postępowaniem reprywatyza-
cyjnym. W efekcie tych licznych nadużyć dochodziło 
do przeniesienia własności lub ustanowienia użytko-
wania wieczystego w odniesieniu do nieruchomości 
komunalnych w stosunku do osób, które nigdy nie 
były właścicielami tych nieruchomości. Wydawane 
decyzje administracyjne były też podstawą zasądza-
nia roszczeń odszkodowawczych o znacznych roz-
miarach. Żeby nie rozwijać za szeroko tego wątku, 
który jest przecież powszechnie znany opinii publicz-
nej, można skwitować to jednym zdaniem: w tym 
procesie dochodziło do nieprawidłowości i nadużyć 
zarówno w obszarze wymiaru sprawiedliwości, to jest 
w ramach postępowań sądowych, postępowań admi-
nistracyjnych, jak również… No, to były nadużycia 
o niespotykanej skali. Szacunki ministerstwa – pan 
minister o tym mówił na posiedzeniu komisji – mó-
wią nawet o 40 tysiącach poszkodowanych w samej 
Warszawie i o kwotach wielomilionowych. Głośne są 
sprawy o charakterze kryminalnym, w tym najcięż-
sze przestępstwa. Przywołam tylko jeden przykład 
takiej bardzo głośnej sprawy, sprawy pani Jolanty 
Brzeskiej. Jest to sprawa głośno omawiana i znana 
opinii publicznej.

Podsumowując, trzeba powiedzieć, że skala tych 
nadużyć i ich kaliber wymaga zastosowania środ-
ków nadzwyczajnych. Takie środki oferuje omawiana 
przez nas ustawa. Na jej mocy, jeśli chodzi o najważ-
niejsze postanowienia ustawy, powołana zostanie spe-
cjalna komisja, która będzie miała liczne uprawnienia, 
będzie m.in. wydawała decyzje, które… Po dokona-
niu postępowania rozpoznawczego komisja ta będzie 
mogła utrzymać w mocy decyzję reprywatyzacyjną, 
uchylić tę decyzję reprywatyzacyjną w całości albo 
w części i w tym zakresie orzec co do istoty sprawy, 
uchylić decyzję reprywatyzacyjną w całości i prze-
kazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi, 
który wydał ostateczną decyzję reprywatyzacyjną, 
jeżeli decyzja ta została wydana z naruszeniem pra-
wa, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma 
istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. I wreszcie, jeśli 
decyzja reprywatyzacyjna wywoła nieodwracalne 
skutki prawne, komisja stwierdzi wydanie tej decyzji 
z naruszeniem prawa i wskaże okoliczności, z powodu 
których nie można jej uchylić, albo umorzy postępo-
wanie rozpoznawcze.

Nie będę więcej się rozwodził nad przedmio-
tem ustawy, ponieważ moim zadaniem jest przede 
wszystkim przedstawienie sprawozdania z posie-
dzenia Komisji Ustawodawczej. Na tym posiedze-
niu poza senatorami byli obecni przede wszystkim 
przedstawiciele resortu sprawiedliwości na czele 
z panem wiceministrem sprawiedliwości Patrykiem 
Jakim. Byli obecni pan Mirosław Reszczyński 

(Głos z sali: Zaraz będzie.)
Zaraz będzie. Jest w drodze, Panie Marszałku.
(Głos z sali: Nie, jest obok, w restauracji.)
Aha, no to już go prosimy.
(Senator Bogdan Borusewicz: No to może by tak 

go ściągnąć, żeby posłuchał sprawozdania pana se-
natora.)

Panie Senatorze, już jest w drodze. Za chwilę bę-
dzie.

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 

Ustawodawczej w sprawie uchwalonej przez Sejm 
w dniu 10 lutego bieżącego roku ustawy o szczegól-
nych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji 
reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości war-
szawskich, wydanych z naruszeniem prawa.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej odbyło się 
w dniu 20 lutego. Może na początek powiem kilka 
słów na temat samego celu i przedmiotu ustawy. 
Celem omawianej ustawy jest…

(Rozmowy na sali)
Mogę kontynuować, tak? Dobrze, bo myślałem, 

że…
(Wicemarszałek Maria Koc: Państwo senatorowie 

zapisują się do dyskusji. Proszę bardzo.)
W myśl uzasadnienia celem ustawy jest przy-

wrócenie ochrony interesu społecznego poprzez 
usunięcie naruszeń prawa, które wystąpiły w trak-
cie wydawania decyzji reprywatyzacyjnych w opar-
ciu o przepisy dekretu Bieruta, czyli dekretu z dnia 
26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu 
gruntów na obszarze miasta stołecznego Warszawy, 
zwanego w ustawie dekretem. Przedmiotowa usta-
wa obejmuje swoim działaniem nieruchomości po-
łożone na obszarze miasta stołecznego Warszawy 
w granicach z 1945 r., a także uprawnienia dawnych 
właścicieli tych nieruchomości – i ich następców 
prawnych – w stosunku do których zastosowanie 
miały przepisy dekretu. Autorzy ustawy podnoszą 
w uzasadnieniu, że w procesie reprywatyzacyjnym 
dochodziło do bardzo licznych nadużyć. Była o tym 
mowa również w mediach. Prasa obszernie się o tym 
rozpisywała. Chodzi tutaj o przestępstwa przeciwko 
dokumentom polegające na fałszowaniu dokumentów 
i dopuszczaniu się licznych naruszeń proceduralnych 
w trakcie postępowania administracyjnego, naruszeń 
mających związek z nadużyciem praw podmiotowych 
w obrocie cywilnoprawnym, a także licznych naru-
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(senator sprawozdawca M. Pęk) prawnego członków komisji, bowiem przepis ten sta-
nowił, że członkowie komisji mają rangę sekretarza 
stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, i właśnie 
dotyczy wykreślenia tych słów.

Następna poprawka dotyczyła art. 4 ust. 5. Ten 
przepis brzmiał: „Członkowie Komisji powoływa-
ni przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 
powołania obejmują obowiązki sekretarzy stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości”. Ten ustęp został 
całkowicie zmieniony i teraz komisja rekomenduje 
takie brzmienie: „Członkowie Komisji powoływa-
ni przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie 
pełnienia obowiązków sekretarzy stanu wykonują 
zadania związane wyłącznie ze sprawowaniem funk-
cji w Komisji”.

Następna poprawka dotyczy art. 5 ust. 4. Ten prze-
pis w wersji, która trafiła do komisji z Sejmu, miał 
brzmienie: „Finansowanie Komisji w zakresie niedo-
tyczącym wynagrodzeń członków Komisji powoły-
wanych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nastę-
puje z budżetu państwa z części 37 – Sprawiedliwość”. 
W tej poprawce proponuje się skreślenie słów „w za-
kresie niedotyczącym wynagrodzeń członków 
Komisji powoływanych przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej”, a w miejsce tych słów pozostawia… To zna-
czy po prostu wykreśla się te słowa, w związku z tym 
ten ustęp w tym momencie brzmi tak: „Finansowanie 
Komisji następuje z budżetu państwa z części 37 – 
Sprawiedliwość”.

Kolejne poprawki rekomendowane przez komisję 
dotyczą art. 11, art. 30 i art. 32, ale to już są poprawki 
o charakterze językowym, technicznym.

Podsumowując, powiem, że komisja przyjęła 
omawianą ustawę i rekomenduje jej przyjęcie ra-
zem z tymi poprawkami, o których powiedziałem. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji, pana senatora Zbigniewa 
Cichonia, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Zbigniew Cichoń:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Dzięki temu, że mój przedmówca bardzo szczegó-

łowo przedstawił sprawozdanie, mam nieco ułatwione 
zadanie, albowiem przedmiotem prac naszej komisji 
były podobne zagadnienia. Jako pierwszy został zgło-
szony przez, jeśli dobrze pamiętam, pana senatora 
Rulewskiego wniosek o odrzucenie ustawy w związ-
ku z podobnymi do przedstawionych zarzutami, czyli 

z Biura Legislacyjnego Senatu, podsekretarz stanu 
z Ministerstwa Sprawiedliwości, pan Marcin Warchoł, 
dyrektor Departamentu Legislacyjnego Ministerstwa 
Sprawiedliwości Tomasz Darkowski. Byli również 
przedstawiciele warszawskiego magistratu – zastęp-
ca dyrektora Biura Prawnego w Urzędzie Miasta 
Stołecznego Warszawy, pan Jaromir Drewniak.

Na posiedzeniu poruszono kilka zasadniczych 
wątków. Pierwszy, poruszony przez pana senatora 
Piotra Zientarskiego, to był wątek… To było bardzo 
krytyczne ustosunkowanie się do postanowień tej 
ustawy. Takim przewodnim motywem w tym za-
kresie była kwestia głębokiej niekonstytucyjności 
tej ustawy. Wywody pana mecenasa Zientarskiego 
zawierały wniosek o odrzucenie ustawy w całości. 
Podnoszono kwestie zakresu kompetencji komisji, 
o której mówiłem, mieszanego charakteru jej upraw-
nień, które według pana senatora Zientarskiego wkra-
czają w uprawnienia władzy sądowniczej, a także 
kwalifikacji członków tej komisji. Podnoszono po-
nadto kwestię pewnych uprawnień wieczystoksię-
gowych komisji polegających na możliwości wno-
szenia o wprowadzenie konkretnych zmian, wpisów 
w księgach wieczystych. Tak jak mówię, podsumo-
waniem tej wypowiedzi pana senatora Zientarskiego 
był wniosek o odrzucenie ustawy. Wniosek ten nie 
zyskał poparcia komisji.

W trakcie dyskusji również odnoszono się kry-
tycznie do 9-osobowego składu komisji, sugerowano, 
że może ten skład powinien być większy, podnoszono 
argumenty, że liczba spraw, którymi będzie zajmo-
wała się komisja, może przekroczyć jej możliwości, 
jej wydolność, ponieważ składa się ona właśnie tyl-
ko z 9 członków. Były też pewne zastrzeżenia do 
charakteru i zakresu immunitetu członków komisji. 
Podnoszono, że jest to immunitet o charakterze bar-
dzo szerokim. Pan senator Marek Borowski wyraził 
pogląd, że sprawy, z którymi ma się zmierzyć komi-
sja, powinny być rozwiązane na zasadzie ustawy re-
prywatyzacyjnej, że tutaj wprowadzamy rozwiązanie 
niewystarczające. Na marginesie tylko można powie-
dzieć, że z ustawą reprywatyzacyjną nie poradziły 
sobie, jak do tej pory, wszystkie rządy po kolei, ustawa 
ta była również przedmiotem weta prezydenckiego 
prezydenta Kwaśniewskiego, w związku z tym można 
stwierdzić, że to był już temat na zupełnie inną debatę.

W trakcie posiedzenia komisji senator Marek 
Martynowski zgłosił poprawki i te poprawki miały 
charakter zarówno merytoryczny, jak i typowo tech-
niczny, językowy. I teraz przedstawię poprawki, które 
komisja zarekomendowała pozytywnie.

Mianowicie w art. 4 w ust. 1 ustawy skreślono 
wyrazy „w Ministerstwie Sprawiedliwości”. Ta po-
prawka związana była z doprecyzowaniem statusu 
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(senator sprawozdawca Z. Cichoń) takim gniotem, że pytania można by tutaj zadawać 
w nieskończoność.

Pierwsze pytanie. Czy wiedza członków komi-
sji… To jest takie pytanie do… Ponieważ ja nie je-
stem członkiem ani jednej, ani drugiej komisji, nie 
wiem, czy była dyskusja na ten temat. Jeżeli nie, to 
będę zadawał te pytania również panu ministrowi. 
Tak że ewentualnie będę je powtarzał. Czy wiedza 
członków komisji składającej się z osób mających 
tzw. niezbędną wiedzę w zakresie gospodarowania 
nieruchomościami będzie wystarczająca, żeby de-
cydować o zawieszeniu postępowania toczącego się 
przed organem lub sądem administracyjnym, sądem 
powszechnym czy Sądem Najwyższym? To pierwsze 
pytanie.

Drugie pytanie. Jaki jest przewidywany okres pra-
cy komisji i w jaki sposób nastąpi odwołanie człon-
ków komisji? Np. w przypadku zmiany rządu. Wiemy, 
że ta komisja będzie pracować, moim zdaniem, kilka-
dziesiąt lat, bo spraw, które są do załatwienia, jest tyle, 
że niemożliwe, żeby udało się to szybko. Tak więc 
chciałbym wiedzieć, jaki jest sposób odwoływania 
członków komisji. Czy rzeczywiście taki, że ten, co 
powołuje, to odwołuje?

I może jeszcze jedno pytanie, odnośnie do… To 
będzie pytanie do rządu, ale może ta kwestia była 
dyskutowana też na posiedzeniu komisji. Chodzi mi 
o ustawę reprywatyzacyjną. Bo wiadomo, że tylko 
ona może załatwić problem, z którym boryka się wie-
le, wiele miast w Polsce. Mamy małą ustawę reprywa-
tyzacyjną dla gruntów warszawskich. Konieczna by-
łaby jednak duża ustawa reprywatyzacyjna. Wiemy, 
jaki wcześniej był tok postępowania, ona już była, 
została zawetowana, były różne sytuacje finansowe… 
W tej chwili jest potrzeba, żeby, mając takie warunki, 
jakie ma Prawo i Sprawiedliwość, uchwalić tę usta-
wę jak najszybciej. W związku z tym mam pytanie, 
czy omawiana tu ustawa, o tej komisji, nie zablokuje 
właśnie ustawy reprywatyzacyjnej. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Szanowni Państwo, przypominam, że senatorowie 

zgłaszają z miejsca trwające nie dłużej niż minutę 
zapytania do senatorów sprawozdawców.

Bardzo proszę, który z panów?
Proszę bardzo, pan senator Pęk.

Senator Marek Pęk:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, jeśli chodzi o przepisy, które 

określają kompetencje merytoryczne członków ko-
misji… No, zamysł jest taki, żeby składu komisji nie 
ograniczać tylko do prawników. Myślę, że ta dru-
ga grupa osób również ma bardzo rozległą wiedzę 

że jest ona sprzeczna z porządkiem konstytucyjnym. 
Oczywiście wniosek ten nie zyskał aprobaty. Potem 
były wnioski, również pana senatora Rulewskiego… 
Jeżeli pomylę osoby, to proszę mi wybaczyć, to się 
może zdarzyć. Chyba pan senator Rulewski zgłosił 
wniosek o to, żeby dotyczyło to nie tylko Warszawy, 
ale w ogóle całej Polski, jeżeli dobrze pamiętam.

Potem był wniosek dotyczący kwestii związanych 
z dopisaniem w art. 40… Chodzi o wpisanie do księ-
gi wieczystej w momencie, kiedy zostanie uchylona 
decyzja administracyjna i nastąpi powrót do stanu 
pierwotnego, nie tylko gminy miasta stołecznego 
Warszawy, ale również – alternatywnie – Skarbu 
Państwa. O ile pamiętam, to chyba ja ten wniosek 
zgłaszałem i został on uwzględniony.

Było jeszcze wiele innych wniosków dotyczących 
uczestników postępowania. Podnoszona była taka 
kwestia, czy wobec tego, że komisja może orzekać 
o odszkodowaniu i zadośćuczynieniu dla osób, któ-
re poniosły pewne szkody w wyniku bezprawnego 
stosowania przymusu w postaci czy to groźby bez-
prawnej, czy innego rodzaju… Szkody i również 
cierpienia. Najczęściej to się sprowadzało do tego, 
że takie osoby musiały opuścić lokale, które były 
przez nie najmowane – te osoby występowały w roli 
najemców. Wobec tego, że ma im zostać przyzna-
ne odszkodowanie albo zadośćuczynienie, pojawił 
się wniosek o… Chodzi o to, żeby takie osoby były 
uczestnikami postępowania. To chyba ja składałem 
ten wniosek i, jeśli dobrze pamiętam, on nie prze-
szedł. Był też wniosek dotyczący zmiany zapisów 
w zakresie przesłanek uchylenia decyzji, m.in. cho-
dziło o wykreślenie przesłanki interesu społecznego. 
Ten wniosek nie przeszedł.

W zasadzie to by było wszystko, co, relacjonując 
pobieżnie, skrótowo… Nie chcę powtarzać tego, co 
powiedział mój przedmówca, bo w dużej mierze, jak 
widzę, te wnioski się pokrywają.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Zbigniew Cichoń: Dziękuję.)
Pytanie pragnie zadać pan senator Piotr Florek. 

Bardzo proszę. Do którego z panów senatorów spra-
wozdawców?

Senator Piotr Florek:

Myślę, że do jednego i do drugiego. Jeżeli któryś 
odpowie, to nie będzie potrzeby uzupełnienia. Ja za-
dam na razie może pierwsze 3 pytania. Bo będę chciał 
zadać jeszcze wiele pytań, ponieważ ta ustawa jest 
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(senator M. Pęk) z przykrością muszę powiedzieć, że nie ma podanych 
kwot i tak naprawdę nie wiadomo, jak wysokie one 
będą. Panie Senatorze, ważne jest, żebyśmy sobie 
dzisiaj wyjaśnili to, o jakich kwotach mówimy.

Drugie moje pytanie dotyczy tego, że ustawa przy-
znaje przewodniczącemu komisji weryfikacyjnej i jej 
członkom specjalny immunitet, na mocy którego nie 
mogą oni zostać pociągnięci do odpowiedzialności za 
swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania 
funkcji w tejże komisji. Skoro ta komisja będzie za-
stępowała sądy, prokuraturę, administrację, skoro ta 
komisja będzie przyznawała odszkodowania i okre-
ślała ich wysokość, to kto, jeżeli komisja się pomyli, 
będzie brał odpowiedzialność za te odszkodowania, 
które przyzna ona tym, którzy będą o to wnosili? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Który z panów?
Pan senator Pęk. Proszę bardzo.

Senator Marek Pęk:
Pani Marszałek! Panie Senatorze! Jeżeli chodzi 

o fundusz odszkodowawczy, to chciałbym popro-
sić pana ministra o bardziej szczegółowe wyjaśnie-
nie, bo o wysokości odszkodowań, szczerze mó-
wiąc, chyba nie było mowy na posiedzeniu Komisji 
Ustawodawczej, więc…

(Senator Władysław Komarnicki: Czy mogę po-
wtórzyć to pytanie panu ministrowi?)

Tak, o to bym właśnie prosił, bo…
(Senator Władysław Komarnicki: Bardzo dzię-

kuję.)
…nie wyjaśnię tego panu precyzyjnie.
Jeśli chodzi o pytanie dotyczące zakresu immuni-

tetu, to, jak mówiłem w sprawozdaniu, ta sprawa była 
przedmiotem dyskusji. Pan senator Marek Borowski 
– o ile dobrze pamiętam – nad tą sprawą się bardziej 
pochylał, pokazując szerokość tego zakresu.

Myślę, że stwierdzenie, którego pan senator użył, 
dotyczące tego, że ta komisja zastępuje sądy, proku-
ratury itd., jest wynikiem pewnego nieporozumienia. 
Celem tej komisji jest przede wszystkim skrócenie 
ścieżki wznowienia postępowania administracyjnego, 
więc chodzi głównie o postępowanie administracyjne, 
ale zakres immunitetu musi być szeroki, żeby ko-
misja właściwie sprawowała swoją funkcję. Nie jest 
to immunitet absolutny w tym sensie, że… Jeszcze 
raz wrócę do sprawy powoływania i odwoływania 
członków. Są oni powoływani i odwoływani przez 
Sejm, w związku z czym to nie jest tak, że władza 
członków komisji jest zupełnie absolutna. Bez sze-
rokiego zakresu tego immunitetu nie będzie można 

z zakresu przedmiotowego prac komisji. I nie widzę 
tutaj jakiejś sprzeczności, raczej pewne wzbogace-
nie. Pozwolę sobie prywatnie wyrazić taki pogląd, 
że sprawy, o których tu mowa, były już przedmio-
tem działań wyspecjalizowanych prawników i nie 
zdali oni egzaminu. W związku z tym trzeba szukać 
jeszcze jakichś dodatkowych sposobów, również od 
strony merytorycznej, wyjaśnienia wspomnianych 
zjawisk.

No, czas pracy komisji, jak mi się wydaje, jest taki, 
aż komisja wyjaśni postawione sobie zjawiska i pro-
blemy. Kwestia powołania i odwołania przez Sejm… 
Chyba oczywiste jest, że nie Sejm IX kadencji, tylko 
po prostu Sejm. I życzyłbym sobie, żeby już w tej 
kadencji komisja wyjaśniła wszystkie te zjawiska 
i żeby nie było potrzeby kontynuacji. Niemniej jednak 
– wracam tutaj do wątku wcześniejszego – te sprawy 
nieraz ciągną się od wielu lat i wymiar sprawiedliwo-
ści kompletnie sobie z tym nie radził. Z tego wynika 
taki nadzwyczajny charakter komisji.

Jeśli chodzi o ustawę reprywatyzacyjną, to wrócę 
tutaj do tego, o czym mówiłem w sprawozdaniu. Od 
1989 r. jak do tej pory żadna koalicja, żadna więk-
szość rządowa z ustawą reprywatyzacyjną sobie nie 
poradziła, również rządząca przez ostatnie 8 lat, ko-
alicja PO-PSL. Tak że jak najbardziej sprawa jest 
otwarta, ale skala nadużyć wymaga działań szyb-
szych i nadzwyczajnych, stąd powołanie tej komisji. 
To tyle z mojej strony.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy pan senator Zbigniew Cichoń chciałby coś 

dopowiedzieć?
(Senator Zbigniew Cichoń: Dziękuję. Pan senator 

tak dokładnie to zrelacjonował, że nie widzę takiej 
potrzeby.)

Bardzo dziękuję.
O zadanie pytania proszę senatora Władysława 

Komoro… Komarnickiego. Przepraszam bardzo.

Senator Władysław Komarnicki:
Komorowski blisko z Komarnickim.
Dziękuję, Pani Marszałek.
Jako człowiek gospodarki zawsze będę pytał wte-

dy, kiedy w grę wchodzą pieniądze, bo to jest istotą 
sprawy. Chciałbym zadać pytanie panu senatorowi 
sprawozdawcy.

Pierwsze pytanie. Powiem szczerze, że powołanie 
funduszu odszkodowawczego to słuszna idea, nawet 
bardzo sensowna, bo tym ludziom często należą się 
odszkodowania czy zadośćuczynienia, ale niestety 
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(senator M. Pęk) samorząd, czy Prokuratoria Generalna RP, czy osoby 
fizyczne, które, załóżmy, mają w tym interes – albo 
otrzymały jakąś nieruchomość, albo tej nierucho-
mości zostały pozbawione w związku z tą reprywa-
tyzacją? Kto będzie stroną czy kto będzie stronami 
w postępowaniu przed tą komisją nadzwyczajną?

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Cichoń:

Otóż na pierwsze pytanie odpowiedź jest taka, 
że postępowanie rozpoznawcze to jest postępowa-
nie, które polega na zbieraniu dowodów, w tym na 
wysłuchaniu stron. To jest normalna rzecz. Kodeks 
się posługuje – nie tylko kodeks postępowania ad-
ministracyjnego, ale i szereg innych regulacji ko-
deksowych – pojęciem „rozpoznanie sprawy” czy 
„rozpatrzenie sprawy”, co oznacza to samo. Tak że 
to tyle w pierwszej kwestii.

Z tym oczywiście wiąże się drugie zagadnienie, 
dotyczące stron postępowania. Zgodnie z art. 28 ko-
deksu postępowania administracyjnego stroną jest 
każdy, kogo interesu prawnego sprawa dotyczy. Czyli 
oczywiście tutaj stroną będą osoby, na rzecz których 
zostały wydane decyzje administracyjne. Można to 
wywieść nawet z regulacji, co do której zresztą mia-
łem pewną wątpliwość, dotyczącej powiadomienia 
o wszczęciu postępowania, bo jest wymóg z kodeksu 
postępowania administracyjnego, że strona powinna 
być zawiadomiona o wszczęciu postępowania. Art. 16 
ust. 3 to reguluje. Tak że już z tego można wywieść, 
że strony postępowania biorą udział, zresztą to jest 
elementarne prawo strony. Jeżeli strona nie brałaby 
udziału w postępowaniu, to byłaby w ogóle przesłan-
ka do wznowienia postępowania na podstawie art. 145 
§1 bodajże pktu 5 k.p.a.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Aleksander Pociej. Bardzo proszę.

Senator Aleksander Pociej:

Ja chciałbym prosić o odpowiedź pana senatora 
Cichonia. Mam 3 pytania.

W opinii Sądu Najwyższego zgodnie z konstytucją 
mamy rozdzielenie władzy sądowniczej i wykonaw-
czej. Opinia Sądu Najwyższego stawia zarzut, iż ta 
komisja będzie miała charakter mieszany. Chciałbym 

mówić o skuteczności działania. Jeszcze raz wrócę do 
skali i charakteru tych nadużyć. Jeśli członek komisji 
ma poważnie wykonywać nałożone na niego zadania 
wynikające z ustawy, to musi mieć immunitet i kom-
petencje jak najszersze, ale – tak jak mówiłem – nie 
absolutne.

(Senator Władysław Komarnicki: Dziękuję. Pani 
Marszałek, czy mogę dopytać, jeśli chodzi o to drugie 
pytanie? Bo pan senator sprawozdawca…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.
(Senator Władysław Komarnicki: …nie odpowie-

dział na drugą część mojego pytania.)
To proszę dopytać.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję.
Panie Senatorze Sprawozdawco, skoro ta komisja 

będzie przyznawała odszkodowania i określała ich 
wysokość, to kto, Panie Senatorze, jeżeli komisja się 
pomyli, będzie brał odpowiedzialność za odszkodo-
wania, które przyzna tym, którzy będą o to wnosili? 
Kto?

Senator Marek Pęk:
Panie Senatorze, w tym przypadku również bym 

prosił o zadanie pytania panu ministrowi, bo – tak jak 
mówiłem – ta kwestia nie była szczegółowo omawia-
na na posiedzeniu komisji. Nie chciałbym udzielać 
jakichś mylących odpowiedzi. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I proszę o zadanie pytania pana marszałka 

Bogdana Borusewicza. Proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Ja mam pytanie do pana senatora Cichonia.
Ustawa wprowadza nową instytucję: postępowa-

nie rozpoznawcze. Ja wiem, jakie jest postępowa-
nie przygotowawcze, postępowanie karne itd. Panie 
Senatorze, czy gdziekolwiek w naszym ustawodaw-
stwie… Inaczej: czy w tego typu działaniach proku-
ratorskich, działaniach służb itd. jest postępowanie 
rozpoznawcze? I to jest moje pierwsze pytanie.

Drugie pytanie też jest z zakresu prawnego. Kto 
będzie stroną w postępowaniu przed komisją? Czy 
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(senator A. Pociej) Senator Zbigniew Cichoń:

Panie Senatorze, w ramach odpowiedzi na pierw-
sze pytanie, dotyczące uwag Sądu Najwyższego, 
mogę powiedzieć tak: ja nie sądzę – wbrew temu, co 
pan cytował – żeby twierdzenie, jakoby utworzony or-
gan, utworzona komisja była na poły administracyjna, 
na poły sądownicza, miało rację bytu. Jest to typowy 
organ administracyjny. Przypomnę, że od jego orze-
czeń będzie przysługiwała skarga do wojewódzkiego 
sądu administracyjnego, a następnie nawet skarga 
kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
Tak że tutaj to rozdzielenie jest zachowane: z jednej 
strony jest organ administracyjny, z drugiej strony są 
organy sądowe, i to dwóch instancji.

Co do kwestii związanej z czasowością wszystkich 
zdarzeń i kwestii dotyczącej odpowiedzialności za 
zdarzenia tak odległe, to powiem szczerze, że w tym 
zakresie, o ile pamiętam, nie było dyskusji. Wydaje mi 
się, że oczywiście będziemy musieli stosować jakieś 
ogólne zasady, np. jeśli chodzi o prawo karne, to będą 
to zasady dotyczące prawa karnego. W omawianej 
ustawie, jak mówiłem, nie przewiduje się odpowie-
dzialności karnej, przewiduje się jedynie, że wydanie 
decyzji na skutek popełnienia przestępstwa jest prze-
słanką do wzruszenia decyzji.

Jeśli chodzi o następną kwestię, że odpowiedzial-
ność będą ponosiły osoby, które w żaden sposób nie 
zawiniły, to przyznam, że szczerze mówiąc, nie za 
bardzo rozumiem to pytanie. Ja tutaj nie dostrzegam 
jakby momentów, kiedy odpowiedzialność byłaby 
zupełnie oderwana od określonego działania, za któ-
re ponosi się odpowiedzialność. Może pan senator 
wskaże mi któryś z tych artykułów, bo ja, powiem 
szczerze, nie wychwyciłem tego. Może jestem w błę-
dzie, ale…

(Senator Aleksander Pociej: Ja poproszę, żeby 
koledzy zadali następne pytania, a ja do tego wrócę.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze, rozumiem.
Bardzo dziękuję panu senatorowi sprawozdawcy.
(Senator Zbigniew Cichoń: Proszę bardzo.)
Pan senator Piotr Florek. Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:
To może też do pana senatora Cichonia, więc może 

pan senator pozostanie na mównicy.
Panie Senatorze, ja w tym samym duchu. Czy 

komisja będzie mogła wydać decyzję przed stwier-
dzeniem sfałszowania dokumentów lub popełnienia 
przestępstwa przez sąd lub inny organ do tego upraw-
niony? Wiadomo, że przestępstwo jest wtedy, kiedy 
jest prawomocne skazanie wyrokiem sądu powszech-

się dowiedzieć, czy była na ten temat rozmowa i w jaki 
sposób odpowiedziano co do tych wątpliwości.

Drugie pytanie do pana senatora, tym bardziej 
adwokata… Mamy podstawową zasadę, że prawo nie 
działa wstecz. W opinii Sądu Najwyższego mamy tu-
taj do czynienia z rozwiązaniami, które w swej istocie 
zawierają element represji karnej i mogą prowadzić do 
naruszenia konstytucyjnej ochrony własności w za-
kresie takim…

(Rozmowy na sali)
(Senator Zbigniew Cichoń: Aha, przepraszam bar-

dzo. Pan senator chciał o coś zapytać.)
(Senator Marek Borowski: Jeszcze raz.)
Wracam na początek pytania, bo nie wiem, ile 

pan senator usłyszał, kiedy zadawałem moje drugie 
pytanie.

(Senator Zbigniew Cichoń: Usłyszałem całość.)
Całość?
(Senator Zbigniew Cichoń: Tak. Mam podzielną 

uwagę.)
Chciałbym zapytać o taką sprawę. Czy była na ten 

temat jakaś dyskusja, a jeżeli była, to czy odpowie-
dziano na pytanie dotyczące tego, że zakres działania 
komisji ma obejmować mniej więcej ostatnie 25 lat? 
I jak to będzie wyglądało? Jeżeli będzie rozpatrywany 
problem dotyczący decyzji sprzed 20 lat, to jak to się 
będzie odnosiło do przedawnienia odpowiedzialności 
karnej itd.? Czy ta kwestia była poruszana na posie-
dzeniu komisji?

I ostatnie, trzecie pytanie. Zasada odpowiedzial-
ności, jak mnie i pana senatora jako adwokatów kie-
dyś uczono, jest powiązana z działalnością jakiejś 
osoby. Tymczasem tutaj jest mowa o odpowiedzial-
ności osób, które otrzymały zwrot, ponieważ w na-
stępstwie zbyły nieruchomość, i one będą musiały 
zwrócić, jak tutaj się mówi, otrzymane nienależne 
świadczenie. Ale może zdarzyć się tak, że te osoby 
nie mają nic wspólnego z nieprawidłowościami do-
tyczącymi podejmowanych działań, podejmowanych 
decyzji, bo nieprawidłowości mogą być spowodowane 
działaniami zarówno urzędników w ogóle niepowią-
zanych z tym człowiekiem, jak i np. pełnomocnika. 
Czy była dyskusja o tym, że tutaj jest powiązanie 
odpowiedzialności… tzn. jest nałożenie odpowie-
dzialności na daną osobę wówczas, kiedy ona ani nie 
popełniła przestępstwa, ani w ogóle nie miała nawet 
świadomości, że zaszła jakaś nieprawidłowość? Czy 
była dyskusja na ten temat i czy pan senator mógłby 
się ustosunkować do poruszonego przeze mnie pro-
blemu? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
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(senator P. Florek) właściwy do stwierdzenia, czy przestępstwo zostało 
popełnione, czy nie.

Czy było jeszcze jakieś pytanie?
(Senator Piotr Florek: W takim razie dopytam, 

Panie Senatorze, dlatego że ja mówiłem o decyzji 
i pytałem…)

A tak, o decyzji. Pytał pan o tryb odwoławczy, 
tak?

(Senator Piotr Florek: …A nie o wszczęcie postę-
powań. Mamy decyzję, a potem się okaże…)

(Senator Leszek Czarnobaj: …że nie było prze-
stępstwa.)

(Senator Piotr Florek: …że nie było przestępstwa, 
a odkręcanie całej sprawy oczywiście zajmie wiele 
lat.)

Wtedy jest powód do wznowienia postępowania.
(Senator Piotr Florek: Tak, ale ja mówię o decyzji. 

Czy komisja może wydać decyzję przed stwierdze-
niem, z czym mieliśmy do czynienia? Z tych przepi-
sów wynika, że może, dlatego pytam…)

Tak, tak, ja rozumiem. Chodzi panu o sytuację, 
w której komisja założy, że popełniono przestępstwo, 
wyda decyzję…

(Senator Piotr Florek: Tak, a potem się okaże…)
…a potem sąd np. uniewinni człowieka. Tak?
(Senator Piotr Florek: Tak, tak.)
Oczywiście jest to przesłanka do wznowienia 

postępowania, które zakończyło się decyzją tejże 
komisji.

(Senator Piotr Florek: Tak, okej.)
Ogólne zasady.
(Senator Piotr Florek: Dobrze. Było jeszcze pyta-

nie dotyczące drogi odwoławczej. Jak długo będzie 
to trwało? Gdyby pan omówił, jaka jest droga odwo-
ławcza od decyzji komisji…)

Droga odwoławcza jest, tak jak już wcześniej 
mówiłem, dwojaka. Ja mówiłem o tym drugim 
członie, czyli o dalszym etapie postępowania, 
a mianowicie o skardze do wojewódzkiego sądu 
administracyjnego, a potem o skardze kasacyj-
nej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ale 
wcześniej jest taka droga quasi-odwoławcza, czyli 
niby-odwoławcza, polegająca na tym, że można 
się zwrócić do komisji o ponowne rozpoznanie 
sprawy. To jest instytucja, która jest stosowana 
w postępowaniu administracyjnym, ilekroć de-
cyzje są wydawane przez naczelne czy centralne 
organy państwowe, nad którymi, jak wiadomo, 
już nikt nie stoi. Tak samo jest tutaj: nikt nie stoi 
nad komisją w postępowaniu administracyjnym. 
W związku z tym przewidziany jest ten instru-
ment, zwany też czasami odwołaniem poziomym, 
czyli żądanie rozpoznania sprawy przez komisję 
po raz drugi.

(Senator Piotr Florek: Dopytam w takim razie, 
bo pan mnie do końca nie zrozumiał.)

nego, a nie decyzją administracyjną. Stąd pytanie: 
czy komisja będzie mogła wydać decyzję przed tym 
stwierdzeniem? To pierwsze pytanie.

Może jeszcze jedno pytanie, o tę drogę odwo-
ławczą, o której pan zaczął mówić. Chciałbym się 
dowiedzieć, jaka dokładnie jest droga odwoławcza 
od decyzji. Pan senator sprawozdawca mówił, że 
liczy na to, że komisja skończy prace do końca tej 
kadencji. Ja jestem przekonany, że nie zakończy 
żadnej sprawy do końca tej kadencji. Jak długo 
będą trwać procedury odwoławcze? Wiadomo, że 
procedury odwoławcze dotyczące wydania decyzji 
wymagają sporo, sporo czasu. Czy w ogóle jakieś 
decyzje, oczywiście oprócz tych kilku, 2 czy 3, któ-
re pewno będą nagłaśniane… Na 4 tysiące decyzji 
pewno kilkaset – może nawet tysiące wchodzą w grę 
– powinno się zbadać. W związku z tym ta komi-
sja pewnie będzie pracować, podobnie jak orkiestra 
grać, do końca świata i o jeden dzień dłużej, bo 
nie jest w stanie przy tak sprecyzowanym prawie 
rozwiązać tych problemów. Te 2 pytania kieruję do 
pana senatora Cichonia. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Cichoń:
Odpowiedź na pierwsze pytanie. Zasadniczą 

kwestią jest tu stwierdzenie popełnienia przestęp-
stwa. Ogólnie sprawę ujmując, zasada jest taka, że 
najpierw powinien być wyrok stwierdzający to po-
pełnienie przestępstwa. Ale są od tego wyjątki i taki 
wyjątek jest przewidziany w wielu różnych regula-
cjach ustawowych, chociażby w kodeksie postępo-
wania administracyjnego, gdzie art. 145 §2 stanowi, 
że z przyczyn określonych – tu jest wskazanie na 
popełnienie przestępstwa albo fałszywy dowód – 
postępowanie może być wznowione również przed 
stwierdzeniem sfałszowania dowodu lub popełnienia 
przestępstwa orzeczeniem sądu lub innego organu, 
jeżeli sfałszowanie dowodu lub popełnienie prze-
stępstwa jest oczywiste, a wznowienie postępowania 
jest niezbędne dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla 
życia lub zdrowia ludzkiego albo poważnej szkody 
dla interesu społecznego. Podobna regulacja, to już 
z pamięci przywołam, jest chyba w kodeksie pracy, 
który też zawiera przesłankę rozwiązania umowy 
o pracę bez wypowiedzenia w sytuacji popełnienia 
przestępstwa przez pracownika. Tam też jest sto-
sowny zapis, który stwierdza, że jeżeli popełnienie 
przestępstwa jest oczywiste, to nie trzeba oczekiwać 
na orzeczenie sądu karnego, który generalnie jest 
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bezsens? Jak ktoś, kto nie jest prawnikiem, ma się 
kierować przy uchylaniu decyzji reprywatyzacyjnej 
zapatrywaniem prawnym? Co to za kozioł?

(Senator Mieczysław Augustyn: Co to jest?)
Wreszcie, po trzecie, jest tu przewidziane ultyma-

tywne wezwanie świadka lub biegłego, oczywiście 
pod groźbą sankcji karnych. Pytanie jest takie: jak 
miałyby to odczytać osoby, które w większości mają 
ok. 100 lat i przebywają za granicą? Czy to oznacza, 
że będą one pod przymusem sprowadzane ze Stanów 
Zjednoczonych na przesłuchanie tej komisji? Jak pana 
zdaniem ma to być realizowane? No i to ogłaszanie, to 
vox populi, czyli na zasadzie przyjętych zwyczajów… 
Jak obywatel innego państwa, który jest uwikłany 
w te sprawy, ma odczytać w swoim języku ogłoszenia 
ministra czy też komisji o potrzebie stawienia się?

(Senator Leszek Czarnobaj: To jego problem.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Senatorze, pytanie, które pan zadał, może 

dotyczyć każdego postępowania. Jeśli chodzi o świad-
ka, który mieszka za granicą i który języka polskiego 
nie zna, to oczywiście nikt nie będzie wymagał, żeby 
on tu zza oceanu przyjeżdżał. Są stosowne instytu-
cje w postępowaniach sądowych, jest tzw. przesłu-
chanie w trybie pomocy prawnej, czyli np. przesłu-
chanie przed konsulem Rzeczypospolitej w Stanach 
Zjednoczonych, a czasami możliwe jest przesłuchanie 
w trybie pomocy prawnej przed sądem danego pań-
stwa, jeżeli to dotyczy postępowania…

Jeżeli chodzi o środek, który ma zapewnić sta-
wiennictwo świadka czy biegłego, to jest środek 
w postaci grzywny, i takie środki wszędzie wystę-
pują, aczkolwiek przyznaję, że te grzywny są dosyć 
wysokie. Ja sobie porównywałem, jak to… Chociaż 
nie, one są porównywalne do tych z kodeksu postępo-
wania karnego. Tam to się nie nazywa grzywna, tylko 
kara pieniężna – jak zwał, tak zwał – i wynosi ona 
do 10 tysięcy zł. Jest to środek, który zapewnia, po-
wiedziałbym, skuteczne wymuszenie stawiennictwa 
świadków. Wiemy, jak to jest, kiedy czasami świadek 
się nie stawia. Możemy to zaobserwować chociażby 
w ramach postępowania przed komisją w sprawie 
Amber Gold – niektóre osoby, czasami pełniące dosyć 
poważne funkcje, mające zawody zaufania publicz-
nego, nie raczą się na posiedzeniu komisji pojawić.

(Senator Jan Rulewski: Pani Marszałek…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator.

Wicemarszałek Maria Koc:

Panie Senatorze, proponuję dopytać w następnej 
kolejce.

(Senator Piotr Florek: Ale to tylko krótkie py-
tanie.)

Bardzo proszę, ale krótko…

Senator Piotr Florek:
No bo jeżeli ta komisja ponownie rozpatrzy sprawę, 

to potem wojewódzki sąd administracyjny, a jeżeli bę-
dzie odwołanie, to i Naczelny Sąd Administracyjny… 
Ile pana zdaniem czasu zajmie zakończenie całego 
postępowania? Bo mówimy tutaj o końcu naszej ka-
dencji – dlatego zadaję takie pytanie. Dziękuję.

Senator Zbigniew Cichoń:
Znając funkcjonowanie naszych sądów, mogę 

panu powiedzieć, że – tak mówią adwokaci – wy-
roki ludzkie są niezbadane, a boskie nieodgadnione. 
Dotyczy to zwłaszcza długości postępowań przed są-
dami. Jeszcze niedawno były one dosyć długotrwałe, 
czasami sprawy toczyły się przed sądami administra-
cyjnymi przez parę lat, ale w tej chwili sytuacja jest 
już lepsza. No, rozpoznanie sprawy przez wojewódzki 
sąd administracyjny od momentu wpłynięcia skar-
gi – przynajmniej na terenie okręgu krakowskiego 
– trwa około pół roku. W przypadku Naczelnego 
Sądu Administracyjnego trwa to mniej więcej rok 
od wpłynięcia skargi kasacyjnej.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
O zadanie pytania proszę pana senatora Jana 

Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:
Kieruję te pytania do pana, ale może wspo-

może pana kolega, czyli sprawozdawca Komisji 
Ustawodawczej, gdyż podczas prac komisji nie uzy-
skałem na te pytania odpowiedzi.

Po pierwsze, nie przytoczyliście państwo opinii in-
stytucji, które w tej sprawie występowały – zarówno 
instytucji publicznych, jak i instytucji trzeciego sek-
tora. Prosiłbym o przytoczenie opinii tych instytucji, 
o przytoczenie choćby jednej opinii prawniczej, której 
autor pozytywnie się o tym projekcie wypowiada.

Po drugie, w art. 29 ust. 2 jest mowa o tym, że 
komisja ma prawo uchylić decyzję reprywatyzacyjną, 
kierując się, jak to określono, zapatrywaniem praw-
nym. Zważmy, że w tej komisji nawet przewodni-
czący nie musi być prawnikiem. Czy to nie jest jakiś 
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żyć, jaki zakres dowodu przeprowadzić, jakie np. 
orzecznictwo Sądu Najwyższego czy Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka wziąć pod uwagę itp. 
Jest to normalna rzecz, która jest stosowana we 
wszelkich procedurach, tak że ja tutaj nie widzę 
nic dziwnego. Oczywiście można dyskutować, kto 
jest bardziej kompetentny. Zakłada się, że bardziej 
kompetentna jest instancja wyższa, co wcale nie 
znaczy, że sędzia niższej instancji jest gorszym 
prawnikiem – niejednokrotnie jest lepszym – niż 
sędzia wyższej instancji. No ale dla pewnego po-
rządku prawnego tego typu reguły są ustalone, tak 
żeby postępowania nie trwały w nieskończoność. 
Bo gdyby tych wskazań nie uwzględniła pierwsza 
instancja, tobyśmy znowu, po raz kolejny mieli do 
czynienia z uchyleniem orzeczenia przez drugą 
instancję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
I pan senator Leszek Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:

Pani Marszałek, Panie Senatorze, zwracam się do 
pana senatora Cichonia. Zmienię całkowicie pytanie. 
Tak mnie pan senator natchnął, że muszę zadać to 
pytanie. A mianowicie to, co pan teraz powiedział, ta 
pana wypowiedź jest bardzo systematyczna i logicz-
na. To nie znaczy, że jest zgodna z prawdą, ale jest 
w pewnym sensie logiczna. Powiedział pan, że po to 
są te wykładnie, opinie, żeby zapobiegać pewnemu 
bałaganowi w procedurze. Tak usłyszałem.

(Senator Zbigniew Cichoń: Tak.)
Jeżeli dobrze się orientuję, to jest pan prawni-

kiem czy mecenasem z dużym doświadczeniem, 
mającym dużą wiedzę. Czy pan nie uważa, że 
opinie, które zostały przedstawione, w tym opi-
nia Biura Analiz Sejmowych, jest po to, żeby ją 
rozpatrzyć, ewentualnie uwzględnić, aby nie było 
takiego bałaganu w procedurze? Co pan jako do-
świadczony prawnik sądzi o tych opiniach? Czy to 
jest coś, co mogłoby usunąć ten bałagan, czy one 
są w ogóle nietrafione, jeśli chodzi o ten bałagan? 
To jest pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Czy znacie panowie, czy zna pan 
drugi taki kraj, w którym tego rodzaju konstrukcję… 
Nie mówię o latach przedwojennych, bo tu znajdzie-
my parę przykładów, tylko o latach powojennych. Czy 
zna pan taki kraj demokratyczny – a może niedemo-
kratyczny, może stamtąd będziemy czerpali wzorce 
– w którym w latach powojennych wprowadzono 
taką konstrukcję połączenia organu wykonawczego 
z organem sądowniczym?

Senator Jan Rulewski:

2 istotne pytania. Znam pana senatora Cichonia, 
ale chciałbym poznać jego opinię bądź opinię dru-
giego pana senatora… Chodzi o to, jakie były opinie 
organizacji i instytucji publicznych co do tej ustawy. 
To pytanie pierwsze.

I drugie. Czy mógłby pan jako prawnik wyjaśnić, 
czym są te zapatrywania prawne, ze względu na które 
można uchylić decyzję o reprywatyzacji?

(Senator Zbigniew Cichoń: Powiem szczerze, 
Panie Senatorze, że nie znajduję…)

Wskażę precyzyjnie: art. 29 ust. 2. I jeszcze decy-
zję tę może podjąć osoba, która nie ma wykształcenia 
prawniczego…

Senator Zbigniew Cichoń:
Dobrze, mam. Pierwsza kwestia, opinie różnych 

instytucji. Opinie różnych instytucji rzeczywiście 
były krytyczne, tak jak to pan senator Pociej przed-
stawił. Opinia Sądu Najwyższego… Dosyć obszerna 
opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka również 
była krytyczna.

A jeśli chodzi o sformułowanie, że zapatrywa-
nia prawne komisji co do dalszego postępowania są 
wiążące dla organu, któremu przekazano sprawę do 
ponownego rozpoznania, to jest to, proszę państwa, 
formuła używana powszechnie…

(Senator Leszek Czarnobaj: O! To ty nie wiedzia-
łeś?)

…w procedurach postępowania administracyjne-
go, cywilnego czy karnego. Instancja wyższa, która 
orzeka, daje wskazania instancji niższej, które są dla 
niej wiążące. No, różnie to się nazywa. Tutaj jest to 
tak rozpisane, że zapatrywania prawne i wskazania… 
Ale generalnie pisze się o tym, że wskazania czy 
uwagi co do dalszego toku postępowania, jak również 
okoliczności, które należy rozważyć… Sądy zwykle 
piszą tak: sąd niższej instancji, rozpoznając ponownie 
sprawę, rozważy interpretację, dajmy na to, art. 410…

(Głos z sali: Może to się nazywa: wykładnia praw-
na?)

…o bezpodstawnym wzbogaceniu…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, pro-

szę nie przeszkadzać.)
…oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego itd. 

Proszę państwa, po co to jest? To jest po to, żeby 
nie było bałaganu w procedurze. Takie wskazanie 
drugiej instancji ma uprościć sprawę. Wyobraźmy 
sobie, że tych wskazań nie ma. Wtedy pierwsza in-
stancja znowuż mogłaby wydać decyzję, nie licząc 
się ze zdaniem drugiej instancji, która to druga in-
stancja oceniła tę pierwszą decyzję negatywnie i ją 
uchyliła. Druga instancja daje pierwszej instancji 
wskazania co do tego, co jeszcze należy rozwa-
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Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Leszek Czarnobaj: Pani Marszałek, 

mogę?)
Tak.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Senatorze, może mógłbym jeszcze raz zadać 

to pierwsze pytanie. Wiem, że pan odpowiedział na 
drugie, bo było łatwiej tak na okrągło odpowiedzieć, 
a na pierwsze… Chciałbym zapytać: czy to, co jest 
w opiniach, które zostały dostarczone komisji, w tym 
opinii biura analiz, nie jest takim elementem, który 
mógłby wyeliminować bałagan w procedurze, jak 
pan to mówi?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze. Czy ma pan jeszcze coś 

do dodania w tej sprawie?

Senator Zbigniew Cichoń:
Proszę pana, Panie Senatorze, oczywiście opinia 

Biura Legislacyjnego jest – ufam, że jak zawsze – 
wydawana w celu zapewnienia prawidłowego pro-
cesu legislacyjnego i szereg uwag, zwłaszcza takich, 
w których chodzi o doprecyzowanie pewnych kwestii, 
jak najbardziej, w moim przekonaniu, zasługuje na 
uwzględnienie. Ja sam zresztą zgłosiłem, jak państwu 
mówiłem wcześniej, szereg poprawek, jeszcze dzisiaj 
zgłoszę parę poprawek, ale nie chcę wchodzić w te 
sprawy, bo jestem sprawozdawcą. No, to jest usta-
wa bardzo skomplikowana i rzeczywiście, żeby była 
doskonała, wymaga bardzo żmudnej pracy. Wydaje 
mi się, że w komisji wykonaliśmy sporą część pracy. 
Nigdy nie można powiedzieć, że coś jest idealne, ale 
ja zawsze kieruję się taką starą adwokacką zasadą, 
że lepiej napisać we właściwym czasie może niebę-
dącą apogeum możliwości skargę kasacyjną, aniżeli 
napisać po czasie doskonałą, bo wtedy ona żadne-
go skutku nie odniesie, gdyż zostanie odrzucona. 
Podobnie jest czasami z procesem ustawodawczym. 
Czasami trzeba pewne decyzje podejmować, a tak jak 
tu, z całą świadomością tego, że jest to rozwiązanie 
rzeczywiście nowatorskie, bo się spotkaliśmy z pew-
nym zupełnie nowym zjawiskiem, jakim jest skala 
korupcji w procesie – tak to nazwijmy – prywatyzacji 
nieruchomości warszawskich.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę, pytanie zadaje pan marszałek Bogdan 

Borusewicz.

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę bardzo.

Senator Zbigniew Cichoń:
No, zacznę od tego ostatniego pytania. Wydaje 

mi się, Panie Senatorze, że dostatecznie to wytłuma-
czyłem. Wbrew twierdzeniom, że jest to połączenie 
organu sądowniczego z organem administracyjnym, 
tak nie jest.

(Senator Leszek Czarnobaj: Ale ja nie o to pyta-
łem.)

No, tak brzmiała konkluzja tego pana zapytania, 
że mamy do czynienia z organem, który pełni te dwie 
funkcje. Nie pełni dwóch funkcji, bo, tak jak mówię, 
od jego orzeczeń przysługuje dopiero skarga do sądów 
administracyjnych, czy to zwyczajna, czy kasacyjna, 
jeśli chodzi o środek odwoławczy od orzeczenia wo-
jewódzkiego sądu administracyjnego do naczelnego. 
Tak że myślę, że chyba dostatecznie jasno to wytłu-
maczyłem…

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Senatorze, ja 
pytałem o przykład kraju, w którym…)

Jeśli chodzi o kraj, to akurat nie mam aż tak da-
leko idącego rozeznania, ale mogę wskazać różnego 
rodzaju rozwiązania prawne, które ingerują w prawo 
własności. I to nie tak jak tutaj, w przypadku praw 
nabytych często w sposób niegodziwy czy wręcz przy 
użyciu metod przestępczych, poprzez popełnienie 
przestępstwa czy posłużenie się fałszywym doku-
mentem, bo przecież głównie o to chodzi w całej afe-
rze warszawskiej. Jednak czasami pozbawia się Bogu 
ducha winnych ludzi prawa własności w imię szer-
szego interesu społecznego. I to niejednokrotnie było 
nawet przedmiotem rozpoznania przez Europejski 
Trybunał Praw Człowieka; to chociażby sprawa 
Jackson przeciwko Wielkiej Brytanii. Otóż wpro-
wadzono takie ustawodawstwo, że w imię pewnego 
ładu społecznego, pokoju społecznego i w imię racji 
humanitarnej, w imię dążenia do tego, żeby każdy 
człowiek miał dach nad głową, wprowadzono ustawę, 
na mocy której prawowitych właścicieli nierucho-
mości pozbawiono, za odszkodowaniem oczywiście, 
prawa własności na rzecz najemców. I najemcy – tam, 
gdzie zamieszkiwali dostatecznie długo – stali się 
właścicielami lokali, pod pewnymi warunkami. Tak 
że są różne sytuacje. I nie da się tutaj powiedzieć, że 
akurat ta ochrona musi być aż tak absolutna, zwłasz-
cza w przypadku trwałości decyzji administracyj-
nych. W szczególności chcę podkreślić jedną rzecz, 
proszę państwa. Większość tych regulacji w istocie 
zawiera powtórzenie tego, co już mamy w kodeksach, 
w art. 145 kodeksu postępowania administracyjnego, 
czyli przesłanki wznowienia postępowania i przesłan-
ki co do stwierdzenia nieważności decyzji.
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Senator Piotr Florek:

Ja mam pytanie może do senatora Pęka. O ile 
wiem, to przez jedną i przez drugą komisję zostały 
wprowadzone niemalże identyczne poprawki. Moje 
pytanie jest następujące – chodzi o art. 4 ust. 3, o za-
pis, że przewodniczącym komisji jest sekretarz stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości albo w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji… W art. 4 
w ust. 5 jest zapis, że członkowie komisji powoły-
wani przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 
powołania obejmują obowiązki sekretarzy stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości. I jest tu popraw-
ka do tego artykułu, poprawka przyjęta przez jedną 
i drugą komisję, chodzi o poprawkę do art. 4 ust. 5. 
Ta poprawka jest następująca: członkowie komisji 
powoływani przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
w zakresie pełnienia obowiązków sekretarzy stanu 
wykonują zadania związane wyłącznie ze sprawo-
waniem funkcji w komisji. I ja tutaj czegoś nie ro-
zumiem: skoro przewodniczący komisji jest umiej-
scowiony w Ministerstwie Sprawiedliwości, jest 
powołany przez prezesa, zaś członkowie komisji są 
nieprzypisani… pełnią jakieś tam funkcje w jakiejś 
komisji, która jest podporządkowana Sejmowi… To 
jest kuriozum, że przewodniczący jest gdzieś umiej-
scowiony, a członkowie komisji wykonują zadania 
związane wyłącznie ze sprawowaniem funkcji. Taki 
zapis jest… Nie rozumiem, jak w takim razie będzie 
wyglądała współpraca członków komisji. Czy ta po-
prawka, która została zgłoszona przez senatorów PiS, 
wyczerpuje tę uwagę i te zarzuty, które były stawiane 
odnośnie do umiejscowienia wszystkich członków 
komisji w Ministerstwie Sprawiedliwości? Dziękuję.

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

Senator Marek Pęk:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, odpowiem twierdząco na pana 

pytanie. To znaczy, wydaje mi się, że ta poprawka 
wyczerpuje te wątpliwości. Głównie chodziło tu o to, 
że dochodziłoby do jakiejś paradoksalnej sytuacji, 
w której wszyscy członkowie komisji są sekretarzami 
stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Tu chodzi 
o znalezienie jakiejś konstrukcji prawnej, która umoż-
liwi odpowiednie wynagradzanie członków… Trzeba 
wymyślić jakiś wzorzec na zasadzie pewnej adekwat-
ności prawnej dla tych członków. Wydaje mi się, że 
takie usytuowanie, że oni mają rangę sekretarzy sta-
nu, wiąże się z określonymi uprawnieniami, określo-
nymi kompetencjami, określonym statusem finanso-

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze Sprawozdawco, czy podobnymi 
grzywnami jest obłożona czy też może być obłożona 
strona, która nie stawi się na rozprawie? Pan mówił, 
zdaje się, o art. 19, a jest jeszcze art. 18…

(Senator Zbigniew Cichoń: No tak, pan marszałek 
sam sobie odpowiedział, bo art. 18…)

No nie…
(Senator Zbigniew Cichoń: …właśnie dotyczy 

strony.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze 

Sprawozdawco, poczekajmy chwilę, pan marszałek 
dokończy pytanie.)

Tak.
A niech pan mi powie też, czy pan uważa, Panie 

Senatorze, że zasada, iż publikacja w biuletynie jest po-
wiadomieniem stron – bo ta zasada została wprowadzona, 
wprowadzona jest w jest ustawie – może być stosowana 
tak szeroko? Czy nie powinna być ograniczona tylko do 
stron, których adresów albo danych się nie posiada?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
I pytanie zadaje pan senator Aleksander Pociej, 

jeżeli ma jeszcze takie życzenie. Tak?
(Senator Aleksander Pociej: Tak.)
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Senatorze, ja chciałbym zapytać o art. 39 

pkt 4. On jest w rozdziale „Skutki cywilnoprawne 
decyzji Komisji” i brzmi w ten sposób: przepisów 
– zacytuję tylko jeden przepis – art. 415 kodeku cy-
wilnego nie stosuje się. Nie panu senatorowi będę 
przytaczał brzmienie tego artykułu, tylko kolegom, 
którzy nie są adwokatami. Otóż art. 415 kodeksu cy-
wilnego brzmi: „Kto z winy swojej wyrządził dru-
giemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. 
Czy pan senator mógłby mi powiedzieć…

(Senator Zbigniew Cichoń: Ale zaraz, zaraz, prze-
praszam. Bo pan cytuje prawo materialne, a wcześniej 
pan mówił o procesowym…)

Przepraszam, tak…
(Senator Zbigniew Cichoń: …o k.p.k.)
Przepraszam bardzo.
(Senator Zbigniew Cichoń: No właśnie.)
Przepraszam bardzo. Za chwilę…
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, pan Piotr Florek… Proszę bardzo, 

pan senator Piotr Florek.
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(senator M. Pęk) cywilnego, który obowiązywał i obowiązuje, a także 
art. 77 konstytucji, który przewiduje, że państwo od-
powiada za działania swoich funkcjonariuszy, przy 
czym przypominam, że jest to odpowiedzialność nie-
zależna od zawinienia tych funkcjonariuszy. Myśmy 
długą historię przechodzili z tą odpowiedzialnością 
państwa za szkody wyrządzone obywatelom, bo 
przypomnę, że do 1956 r. w ogóle jej nie było, potem 
w 1956 r., mimo że kodeks cywilny nie uległ zmia-
nie, Sąd Najwyższy taką twórczą, w tym przypadku, 
bardzo dobrą interpretację przeprowadził, że jednak 
jest odpowiedzialność funkcjonariuszy za wyrzą-
dzone szkody, z tym że uznał, że powinno być zawi-
nienie, i dopiero konstytucja z 1997 r. wprowadziła 
w art. 77 zasadę odpowiedzialności, i to niezależnie 
od zawinienia. Tak że nie jest tak, że człowiek, który 
na skutek błędu tejże komisji poniósłby szkodę, nie 
ma szansy uzyskać wyrównania tej szkody, dlatego 
że, tak jak mówię, te dwa artykuły – jeden konstytu-
cyjny, drugi już samego kodeksu cywilnego – nadal 
obowiązują.

(Senator Tomasz Grodzki: Ale mnie chodzi o to, 
że funkcjonariusze tej komisji są bezkarni. To my 
zapłacimy za ich błędy, nie oni. To jest kuriozalne 
podejście.)

No, można tu rzeczywiście dyskutować co do tego, 
aczkolwiek intencja była taka, żeby te osoby, które 
nie mają statusu sędziego, czuły się jednak niezależne 
i nie podlegały jakimś naciskom, presji czy też… No, 
wiadomo, różnie się zdarza, przecież my tu mamy… 
Ja politycznie się rzadko wypowiadam, ale wiecie 
państwo, co się dzieje, jakie się czasami twierdzenia 
usiłuje wysuwać pod adresem rządzącej koalicji, stra-
szy się, że będą odpowiadać ministrowie, czy nawet 
prezydenta się straszy, że ma rzekomo odpowiadać 
za swoje działania przed Trybunałem Stanu, czy że 
jakieś postępowania karne mogą być wszczynane… 
No, proszę państwa, chodzi o to, żeby ci ludzie, którzy 
nie mają takiej pozycji, jaką ma czy to prezydent, czy 
minister, czy sędzia, czuli się wolni od tego typu naci-
sków, które niestety, jak tutaj przywołałem, wchodząc 
trochę już w wątek nie prawniczy, tylko polityczny, 
dotyczący tego, co się dzieje w naszej rzeczywistości 
obecnej…

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pani senator Barbara Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja też mam pytanie do pana senatora Cichonia. 

Sprowokował mnie pan przed chwilą wypowiedzią 
dotyczącą immunitetu członków komisji. Proszę mi 

wym. Tu głównie o to chodziło. Nie chodziło w tej 
ustawie o to, żeby rozbudować resort Ministerstwa 
Sprawiedliwości o następnych dziewięciu sekretarzy 
stanu – tak mogę to powiedzieć.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Tomasz Grodzki zadaje pytanie.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie i Panowie Senatorowie, ja mam 3 pytania, 

w zasadzie wszystkie do pana mecenasa Cichonia. 
Art. 175 ust. 2 konstytucji mówi, że sąd wyjątkowy 
lub tryb doraźny może być ustanowiony tylko na czas 
wojny. Jak rozumiem, ta czeriezwyczajnaja komisja 
– w skrócie Czeka – jest efektem wojny reprywaty-
zacyjnej, ale chyba ta interpretacja jest zbyt szeroka, 
skoro twórcy konstytucji mieli co innego na myśli.

Moje pytanie dotyczy dwóch kwestii. Jedna to 
immunitet członków tej komisji. Przypominam, że 
sekretarze stanu… W momencie, kiedy rząd składa 
dymisję, to również wszyscy sekretarze stanu skła-
dają dymisję, więc pewnie ta komisja zniknie. A im-
munitet członków tej komisji jest, w mojej ocenie, 
zbyt daleko idący, bo jest on większy niż immunitet 
parlamentarzystów. Nie nakłada się na nich żadnej 
odpowiedzialności, nie ma żadnych konsekwencji za 
nieodpowiedzialne zachowanie. Prosiłbym o komen-
tarz w tej sprawie.

Całość zapisów tego projektu jest bardzo restryk-
cyjna – mówi się o karach, o grzywnach itd. – aż 
raptem pojawia się furtka i to wcale niemała: jeżeli 
przemawia za tym ważny interes społeczny lub uza-
sadniony interes obywatela, komisja może odstąpić od 
nałożenia obowiązku zwrotu równowartości nienależ-
nego świadczenia. Również prosiłbym pana mecenasa 
o komentarz w tej sprawie.

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

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Senatorze, pierwsza kwestia, dotycząca od-

powiedzialności i tego, co pan nazwał jakimś takim 
absolutnym immunitetem… Rzeczywiście jest regu-
lacja, która zaistniała, ale chcę powiedzieć jedno: to 
nie zwalnia od odpowiedzialności państwa za działa-
nia swoich funkcjonariuszy, bo jest art. 417 kodeksu 
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(senator B. Zdrojewska) O, pan marszałek jest bardzo uprzejmy, rzeczy-
wiście, trochę wody się przyda. Nie żebym zasłabł 
po pytaniu pani senator, tylko tak dla wygody wy-
powiedzi.

Pani Senator, niezależnie od całego szacunku 
dla Sądu Najwyższego, to mnie, jako adwokatowi, 
niejednokrotnie przychodziło się wadzić z Sądem 
Najwyższym, i to z sukcesem, przed Europejskim 
Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Tak że 
nie traktujmy Sądu Najwyższego jako nieomylnego 
arbitra. Oczywiście, że należy brać pod uwagę do-
świadczenie i autorytet, jakim Sąd Najwyższy się 
cieszy. Chciałbym zresztą, żeby cieszył się jeszcze 
większym autorytetem. Na pewno by tak było, gdy-
by nie chociażby te niefortunne sytuacje, o których 
mówiłem w związku z poprzednią ustawą, kiedy to 
w 150 przypadkach ludziom odebrano emerytury 
i środki do życia, a skargi kasacyjne w ponad 100 
przypadkach nie zostały przyjęte. A te, które zostały 
przyjęte, to zostały oddalone.

Ale wrócę do meritum. Otóż kwestia podziału… 
To, jakie organy będą prowadziły postępowania 
w określonych sprawach, jest kwestią umowną i po-
zostawioną do decyzji poszczególnym państwom. 
Ja zawsze na to zwracam uwagę przy interpretacji 
art. 6 europejskiej konwencji praw człowieka. Bo 
tam jest prawo do uzyskania orzeczenia w rozsąd-
nym terminie w każdej sprawie cywilnej lub karnej. 
I bardzo często urzędy odpowiadają, że ich nie obo-
wiązuje ten art. 6, bo one przecież prowadzą postę-
powanie administracyjne. Ale zapominają o tym, że 
czasami prowadzą postępowanie administracyjne 
w sprawach, które ze swojej natury mają charakter 
cywilny, bo dotyczą własności, czasami dotyczą 
zapłaty, czyli, krótko mówiąc, pieniądza, dotyczą 
prawa wykonywania określonej działalności gospo-
darczej, różnego rodzaju koncesji itd. Są to sprawy 
z natury mające charakter cywilny, jednak powie-
rzone do prowadzenia organom administracyjnym. 
No, i tak samo tutaj mamy do czynienia z sytuacją, 
kiedy sprawy… One od początku miały charakter 
administracyjny w sensie procedury, ale charakter 
cywilny w sensie materii, bo dotyczyły przecież 
majątku, czyli sprawy z punktu widzenia prawa 
materialnego ewidentnie cywilnej, a nie admini-
stracyjnej. I proszę państwa, w związku z tym, od 
początku była taka sytuacja, że wspomniane spra-
wy prowadzone były przez organy administracji, bo 
decyzje były wydawane, jak to się mówi, w ratuszu, 
czyli w postępowaniu administracyjnym, przed 
organem administracyjnym, jakim jest tutaj, w tym 
przypadku, prezydent. Bo przecież to w imieniu 
gminy prezydent decyduje i wydaje decyzje. No 
i proszę państwa, tutaj nie ma nic nowego, w dal-
szym ciągu te kwestie pozostawione są w gestii or-
ganów administracji i pozostają oczywiście zgodne 

powiedzieć, dlaczego w takim razie ten immunitet 
jest większy niż immunitet np. posłów czy senato-
rów. Proszę mi powiedzieć, dlaczego nie ma takiego 
organu, który mógłby ten immunitet w odpowiedniej 
sytuacji znieść…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Uchylić.)
…uchylić. Nie ma czegoś takiego i… Tak że pro-

siłabym o odpowiedź na to pytanie.
I drugie pytanie, które mam. Chciałabym się rów-

nież odnieść do… Rozumiem, że była to opinia wy-
głoszona przez pana senatora, bo takie stwierdzenia, 
o ile pamiętam, nie padały na posiedzeniu komisji, 
ale chciałabym, żeby pan się odniósł do konkret-
nej opinii Sądu Najwyższego. Wiedząc, że jest pan 
adwokatem i zapewne darzy pan Sąd Najwyższy 
najwyższym szacunkiem, podobnie jak obywatele, 
chciałabym… Jest to najwyższy organ odwoławczy 
w Polsce. Chciałabym, żeby pan, zważywszy na to, co 
pan wcześniej powiedział w odpowiedzi na pytania, 
odniósł się do następującej opinii. „Najpoważniejsze 
zastrzeżenia – to jest pkt 3 opinii Sądu Najwyższego 
– należy zgłosić w stosunku do proponowanych roz-
wiązań dotyczących uprawnień Komisji. Skutkują 
one bowiem połączeniem kompetencji organu wła-
dzy wykonawczej z uprawnieniami z zakresu władzy 
sądowniczej. Takie rozwiązanie narusza zasadę trój-
podziału władzy”. Tak pisze wprost Sąd Najwyższy 
w swojej opinii. I dalej to uzasadnia. Ja nie będę tutaj 
przytaczała całego uzasadnienia, ale mówi się tam 
między innymi o tym, że organy władzy ustawodaw-
czej stanowią normy prawne. W skrócie, zadaniem 
władzy sądowniczej jest wymierzanie sprawiedliwo-
ści, a organy władzy wykonawczej realizują zadania 
państwa w odniesieniu do konkretnych przypadków 
z wyjątkiem sytuacji spornych. Jak pan wie, sytuacje 
sporne rozstrzygane są przez sądy. I dlatego chcia-
łabym, żeby pan się odniósł do tych dwóch kwestii. 
Dziękuję bardzo.

(Senator Zbigniew Cichoń: Dobrze.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Pani Senator.
Proszę bardzo.

Senator Zbigniew Cichoń:
Pani Senator, à propos szacunku dla Sądu 

Najwyższego…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze, może trochę wody? Czy nie? Wszystko 
jest w porządku? Proszę…)

Proszę?
(Senator Marek Pęk: Wody?)
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(senator Z. Cichoń) Senator Zbigniew Cichoń:

No tak.
(Senator Marek Borowski: No i już, dobrze. 

Dziękuję.)
Chodzi o to, o czym mówiłem wcześniej, że jest 

odpowiedzialność Skarbu Państwa na podstawie 
art. 77 konstytucji i art. 417 kodeksu cywilnego.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Bogdan Klich.

Senator Bogdan Klich:
Bardzo uważnie słuchałem tego, co pan mówił, 

Panie Mecenasie. Obawiam się, że pańskie określenie, 
że jest to rozwiązanie nowatorskie, mija się z prawdą. 
Zgadzam się z panem co do tego, że jest to rozwiąza-
nie specyficzne, ale nie jest ono nowatorskie. Gdyby 
pan przeczytał – albo czytał pan – znaną wszędzie 
pracę profesora Stanisława Waltosia „Proces karny. 
Zarys systemu”, to zauważyłby pan, że takie roz-
wiązanie już było. Chodzi o dekret Rady Ministrów 
z 10 listopada 1945 r., czyli z czarnej nocy stalinizmu 
w Polsce, o powołaniu Komisji Specjalnej do Walki 
z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym. 
Zakres kompetencyjny był wtedy troszkę szerszy, 
bo chodziło o cały kraj, a nie tylko o Warszawę, ale 
mechanizm funkcjonowania tamtej komisji, poza 
prawem i ponad prawem, był identyczny. Więc nie 
jest to rozwiązanie nowatorskie, Panie Mecenasie. 
Nawiązujecie – że tak powiem – do dobrych rozwią-
zań z czasów stalinizmu. Wystarczy przeczytać ten 
dekret i porównać go z tą ustawą.

Tak że chciałbym pana zapytać o to, czy zdaje 
pan sobie sprawę z tego, że to, co w tej chwili propo-
nujecie, jest w zasadzie, z pewnymi modyfikacjami, 
kopią sądu ludowego stawianego ponad prawem, poza 
prawem, poza polskim systemem prawnym. I w tym 
sensie – tak jak pan powiedział – rozwiązanie to jest 
specyficzne.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Senatorze, pominę już te uszczypliwe 

pana sformułowania, które nie mają żadnego zna-
czenia. Zapewne jako tzw. ukończony prawnik, i to 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, znam tenże dekret. 
Nie widzę tutaj podobieństw, o których pan mówił. 
Proszę zważyć na jedną rzecz – tamten dekret doty-
czył zwalczania przez komunistyczne państwo, jak to 
się określało, nadużyć gospodarczych, a tutaj w isto-
cie chodzi o ochronę prawną prawowitych właścicieli. 
Przecież ta ustawa jest po to, żeby naprawić niepra-
wości, które zostały dokonane w wyniku zaniedbań. 

z ogólnymi zasadami kontroli sądowej ze strony 
sądu administracyjnego.

(Sygnał telefonu komórkowego)
O, przepraszam najmocniej.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze, było jeszcze pytanie dotyczące uchylania 
immunitetu członkom komisji.)

Proszę państwa, rzeczywiście nie przewidziano 
uchylania immunitetu, ale być może jest to związa-
ne… Trudno mi wejść w rozumowanie projektodaw-
ców, ale domyślam się, że jest to chyba powiązane 
z tym, że takiego członka komisji można odwołać, 
czyli w razie gdyby się okazało, że on swoim działa-
niem sprzeniewierza się misji, jaka została powierzo-
na tejże komisji, to może on zostać odwołany.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję…)
(Senator Barbara Zdrojewska: Immunitet dalej 

działa, Panie Mecenasie. Jak zostanie odwołany, to 
immunitet dalej działa. Proszę przeczytać.)

Ma pani rację, Pani Senator, w tym sensie, że im-
munitet będzie działał w przypadku tych czynów, 
które ten członek komisji popełnił. Nie odkrywam 
tutaj niczego nowego. Przyznaję, że jest to specyficz-
ne rozwiązanie, ale sytuacja też jest nadzwyczajna 
i może dlatego przyjęto takie rozwiązanie.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Marek Borowski.

Senator Marek Borowski:
Chciałbym tylko uściślić, Panie Senatorze, je-

śli chodzi o te drogi odwoławcze… Więc najpierw 
ta sama komisja – to mimo wszystko samo w so-
bie jest dość dziwaczne, ale dobrze – potem woje-
wódzki sąd administracyjny, potem Naczelny Sąd 
Administracyjny. Jak rozumiem, potem jeszcze moż-
na iść do sądu zwykłego.

(Senator Zbigniew Cichoń: Proszę?)
Można jeszcze iść do sądu zwykłego, prawda? 

No bo skoro komuś odebrano np. własność decyzją 
takiej komisji…

(Senator Zbigniew Cichoń: Tak.)
…no to on jednak gdzieś się może bronić. Sądy 

administracyjne rozpatrują skargi głównie pod kątem 
formalnym, a nie merytorycznym.

(Senator Zbigniew Cichoń: Tak.)
Więc, jak rozumiem, ten ktoś będzie mógł się jesz-

cze udać do sądu zwykłego.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Powsze 

chnego.)
Powszechnego.
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(senator Z. Cichoń) Senator Aleksander Pociej:

A czy nie uważa pan senator, że wyłączenie tego 
artykułu może wyłączyć właśnie odpowiedzialność 
Skarbu Państwa? Jak czytać…

Senator Zbigniew Cichoń:
No nie… Panie Senatorze, art. 415… Nie zdążyłem 

wyświetlić sobie tego artykułu, ale, o ile mnie pamięć 
nie myli, on dotyczy sytuacji dotyczącej wznowienia 
postępowania.

(Senator Aleksander Pociej: Tak.)
Art. 405 odnosi się chyba do wznowienia postępo-

wania, a dalsze artykuły, łącznie z art. 415, rozwijają 
tę kwestię. Czyli tutaj po prostu przyjęto rozwiąza-
nie naprawcze wynikające z uchylenia decyzji, któ-
ra była wydana z naruszeniem prawa, rozwiązanie 
polegające na tym, że wydaje się decyzję, która roz-
strzyga o kwestiach związanych z odszkodowaniem. 
Przynajmniej ja to tak pojmuję. Ale zaraz… Muszę się 
w to wczytać, bo powiem szczerze, że poruszył pan 
zagadnienie, które rzeczywiście nie było omawiane, 
w związku z czym muszę się nad tym zastanowić, 
a przede wszystkim przeczytać to dokładnie.

(Senator Aleksander Pociej: Dziękuję bardzo.)
(Senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń czyta 

ustawę)
(Senator Aleksander Pociej: Panie Senatorze, to 

może później. Panie Senatorze, może później, bo to 
nie ma…)

Tak, tak. Przepraszam… Powiem szczerze, że bez 
przeczytania tych 2 przepisów i art. 39 nie jestem 
w stanie odpowiedzieć. To wynika z tego, że trzeba 
parę minut nad tym pomyśleć.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Piotr Florek.

Senator Piotr Florek:
To może ja w takim razie do pana senatora 

Cichonia.
Chodzi mi o postępowanie rozpoznawcze i o czas 

trwania tego postępowania. Pan senator Borowski 
przed chwilą zadał jasne pytanie dotyczące tego, jak te 
procedury będą wyglądały. Ale ja bym spytał o samo 
postępowanie rozpoznawcze. Pytanie: czy w postępo-
waniu rozpoznawczym wartość nieruchomości będzie 
określał rzeczoznawca majątkowy? A jeżeli tak, to 
w jakim terminie? Wiemy, jaka to jest skomplikowana 
wycena. To jest stan na czas wydania decyzji, czyli 
dekretu Bieruta. Który to był rok? Lata 1950–1952. 
Czyli stan na tamten czas, a ceny oczywiście bieżące. 

Chodzi, po pierwsze, o bezprawie bierutowskie, czyli 
o ten osławiony dekret, który pozbawił właścicieli 
nieruchomości warszawskich ich praw, a po drugie, 
o zaniechanie potem, już w wolnej Polsce, po 1989 r. 
I to było skandaliczne zaniechanie – o tym trzeba 
powiedzieć – bo ono polegało na tym, że nie wy-
dano ustawy reprywatyzacyjnej. Jesteśmy jedynym 
niechlubnym państwem, które funkcjonowało w sys-
temie postkomunistycznym, które takiej ustawy nie 
wydało. Była uchwalona ustawa, ale niestety pan pre-
zydent Kwaśniewski ją zawetował. No i zbieraliśmy 
owoce tych działań. W tej chwili trzeba to naprawić 
i robimy to nie w imię zwalczania – tak jak dekret 
stalinowski, o którym pan wspomniał – różnego ro-
dzaju kułaków czy burżujów, bo tak prymitywnie 
owa propaganda wtedy to określała, tylko w imię 
poszanowania prawa własności osób, którym je ode-
brano w wyniku funkcjonowania różnego rodzaju 
mechanizmów, mechanizmów wręcz przestępczych 
typu fałszowanie dokumentów czy też uzyskiwanie 
określonych decyzji w zamian za określone korzyści 
materialne, czyli tutaj wchodził w rachubę element 
korupcyjny.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Pan senator Aleksander Pociej.

Senator Aleksander Pociej:

Panie Senatorze, ja wracam do mojego pytania 
dotyczącego art. 415 k.p.c. Pan senator przed chwilą 
parokrotnie powiedział, że nie ma żadnego problemu 
z dochodzeniem roszczeń na podstawie art. 417 ko-
deksu cywilnego. Art. 415, który został uchylony tą 
ustawą, mówi: „Uchylając lub zmieniając wyrok, sąd 
na wniosek skarżącego w orzeczeniu kończącym po-
stępowanie w sprawie orzeka o zwrocie spełnionego 
lub wyegzekwowanego świadczenia lub o przywró-
ceniu stanu poprzedniego. Nie wyłącza to możliwości 
dochodzenia w osobnym procesie, także od Skarbu 
Państwa, naprawienia szkody poniesionej wskutek 
wydania lub wykonania takiego wyroku”. Czy pan 
senator nie uważa, że jeżeli… Czy dyskutowaliście 
o tym, dlaczego art. 415 k.p.c. został wyłączony?

(Senator Zbigniew Cichoń: To jest jedno pytanie. 
Czy będzie jeszcze drugie, czy nie?)

Nie. Tylko jedno.

Senator Zbigniew Cichoń:
Nie dyskutowaliśmy o tej kwestii.
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(senator P. Florek) działania komisji nie będą pretekstem do takiego ar-
bitralnego decydowania o kolejności rozpatrywania 
spraw czy do wyboru spraw do rozpatrywania? Czy 
taka arbitralność po prostu nie będzie wykorzysty-
wana jako instrument w walce politycznej?

(Senator Marek Borowski: Nie. Skąd takie po-
dejście?)

Taki brak jasnych ram czasowych działania.

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

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Senatorze, jeśli chodzi o poprawki, które 

proponuję, to wcale nie jestem zdania, że jak się te 
poprawki wprowadzi, to ustawa już będzie doskonała. 
Na pewno nie będzie dokonała, zresztą w prawie rzad-
ko kiedy rzeczy są doskonałe. Doskonały to jest tylko 
Pan Bóg. A to, co czyni człowiek, zwłaszcza w na-
ukach humanistycznych, w przeciwieństwie do tech-
nicznych, jest bardzo niedoskonale. Z tego względu 
zazdroszczę przedstawicielom nauk ścisłych, gdzie, 
jak wiadomo, 2x2 jest zawsze 4. Ale w humanistyce 
to różnie bywa, a zwłaszcza w takiej działalności, jaką 
jest działalność ustawodawcza czy praktyka prawni-
cza, kiedy różnego rodzaju elementy się waży i wynik 
nie jest taki ściśle matematyczny, gdy mówimy o usta-
leniu rozstrzygnięcia sprawy czy też ułożeniu ustawy, 
ale na pewno poprawki, które zgłaszam – państwo za 
chwilę dowiecie się, jakie one są – powinny tę ustawę 
uczynić lepszą i bardziej czytelną. Przykładem jest 
art. 33, w którym przewidujemy odszkodowania dla 
tych osób, skrótowo mówiąc, które zostały wyeksmi-
towane na skutek odziaływania przemocą czy podwy-
żek czynszu dokonywanych przez tychże czyścicieli 
lokali. Proszę państwa, tutaj jest przewidziane, że 
przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie, 
a na końcu jest sformułowanie stanowiące, że wów-
czas gdy niegodziwe działania, o których wspomnia-
łem, spowodowały pogorszenie sytuacji materialnej. 
Uważam, że to sformułowanie o pogorszeniu sytuacji 
materialnej jest tu niepotrzebne, a wręcz powoduje 
nieczytelność przepisu. Na początku przepisu mówi-
my o odszkodowaniu i z tym można by jeszcze jakoś 
powiązać pogorszenie sytuacji materialnej, ale jeżeli 
mówimy o zadośćuczynieniu… Proszę państwa, za-
dośćuczynienie wiąże się z naprawianiem, jak to się 
mówi, szkody niemajątkowej, czyli naprawianiem 
krzywdy, która się komuś stała, a takie bezprawne 
oddziaływanie, stosowanie przymusu w postaci, nie 
wiem, odcięcia mediów się zdarzało.

Muszę tu wrzucić kamyczek do ogródka ustawo-
dawcy. Otóż, proszę państwa, gdy w 1997 r. zmienia-

Tak więc jest to skomplikowane i czasochłonne. Czy 
to było wzięte pod uwagę?

I dalsze pytanie: kto i w jaki sposób będzie przy-
znawał odszkodowanie lub zadośćuczynienie? Czy to 
będzie robiła komisja? A jeżeli komisja, to na pod-
stawie czego będzie takie odszkodowanie dotyczące 
zadośćuczynienia przyznawała? Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Senatorze, to zagadnienie reguluje art. 31, 

który wyraźnie stwierdza, że komisja nakłada obo-
wiązek zwrotu równowartości nienależnego świad-
czenia na osobę, na której rzecz wydano decyzję re-
prywatyzacyjną. W ust. 2 jest powiedziane – co pan 
zresztą przed chwileczką powiedział – że bierze się 
pod uwagę stan nieruchomości w chwili jej przejęcia 
przez taką osobę. Czyli jeżeli to było kilka lat temu, 
to bierze się stan, jaki był wtedy. Tego, że ktoś np. 
dokonał remontu czy nadbudowy, czy jakiegoś inne-
go ubogacenia w sensie wartości tej nieruchomości, 
nie bierze się pod uwagę. Czyli to jest kwestia stanu 
faktycznego.

A jeżeli chodzi o kwestię wartości, to się oczy-
wiście bierze pod uwagę wartość, jaka jest teraz, bo, 
jak wiadomo, z upływem czasu te wartości się mogą 
zmieniać. Dawniej było tak, że z reguły zmieniały 
się in plus, a, jak wiemy, po 2007 r., różnie to by-
wało, z reguły było in minus, teraz, zdaje się, to się 
wyrównało. Nie wiem, nie znam się na cenach nie-
ruchomości.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Sławomir Rybicki:

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, zechciał pan w jednej ze swoich 

odpowiedzi powiedzieć, że sam jest autorem popra-
wek, które mają uczynić ten projekt doskonałym. 
Zastanawiam się, jak może być doskonały projekt, 
który jest w sposób ewidentny rażąco niekonstytu-
cyjny, zawiera wiele rozwiązań niejasnych, niepre-
cyzyjnych, budzących wątpliwości interpretacyjne. 
I czy te wątpliwości interpretacyjne, a także brak 
ustanowienia jakichkolwiek ograniczeń czasowych 
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(senator Z. Cichoń) z zasadami art. 7 i art. 35 kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego, w sposób praworządny, rozpatrując 
sprawy, w dodatku w rozsądnym terminie. Ja zda-
je sobie sprawę z tego, że w życiu wszędzie mogą 
się pojawić jakieś odchylenia, które są karygodne. 
Gdyby ktoś nie stosował tych zasad i prowadzono 
by postępowania wybiórczo w celu osiągnięcia, nie 
wiem, jakiejś korzyści politycznej… Uważam, że tak 
absolutnie być nie powinno. O ile wiem, w postępo-
waniu administracyjnym sprawy są rozpatrywane 
wedle kolejności ich wpływu. Oczywiście zawsze są 
jakieś wyjątki od tego, bo jeżeli sprawa odnosi się do 
bardzo ważnej kwestii, dotyczącej nieodwracalnych 
skutków, które mogą nastąpić, i trzeba natychmiast 
działać, no to wtedy oczywiście organ administracji 
musi rozstrzygać pewne sprawy poza kolejnością. 
Tutaj też można sobie wyobrazić takie sytuacje, pro-
szę państwa, że będzie trzeba czasami rozstrzygnąć 
sprawę poza kolejnością. Jeżeli na przykład okaże się, 
że grozi jakaś niepowetowana szkoda, na przykład 
ktoś będzie chciał dokonywać, powołując się na tytuł 
prawny, który uzyskał nielegalnie, jakichś działań 
zmierzających do zadysponowania nieruchomością 
czy też w ogóle zmianą jej substancji… To są pew-
ne wyjątkowe sytuacje i można sobie wyobrazić, że 
wtedy ta komisja powinna działać poza normalną 
kolejnością. Poza tym obowiązkiem urzędów, tak 
samo jak sądów, jest branie pod uwagę, jaka jest, że 
tak powiem, stawka postępowania dla strony, czego to 
dotyczy. Bo jeżeli z jednej strony jest jakaś nierucho-
mość, której wartość jest znikoma, a z drugiej strony 
mamy do czynienia, nie wiem, z jakimś zabytkowym 
pałacykiem wartym dziesiątki milionów złotych – 
a przypadł on osobie, która bezprawnie sobie uzy-
skała takową decyzję – i jest ryzyko, że ten pałacyk 
może się zaraz od strony prawnej zdematerializować, 
bo ktoś się tego pozbędzie czy będzie przeprowadzał 
innego rodzaju działania, żeby jednak nie doszło do 
cofnięcia skutku wadliwej decyzji, no to niewątpliwie 
urząd powinien się zająć w pierwszym rzędzie taką 
sprawą, a nie sprawą o jakąś działkę, na której stoi 
barak. No, chyba mamy tego świadomość.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Bogdan Klich.

Senator Bogdan Klich:
Ja bym jeszcze pana senatora podpytał na okolicz-

ność podobieństw pomiędzy tamtym dekretem a tą 
ustawą. Oczywiście mamy świadomość co do tego, 
że są pewne różnice, to znaczy nie ma w tej chwili 
Krajowej Rady Narodowej, za jej prezydium nie pod-
pisuje już niczego Bolesław Bierut, nie ma na świe-

no kodeks karny, to z przerażeniem stwierdziłem, że 
zmieniono ustawę w art. 167, gdzie przy karalności za 
zmuszanie kogoś do określonego działania albo zanie-
chania wprowadzono dodatkowy wymóg do ponie-
sienia odpowiedzialności karnej, mianowicie musiało 
być to bezpośrednie oddziaływanie na osobę. Czyli 
wszyscy, cała ta łobuzeria, bo tak to trzeba określić, 
która odcinała ludziom np. media po to, żeby ich zmu-
sić do wyprowadzenia się, pozostała bezkarna. Nie 
wiem, kto w taki sposób stanowił prawo w 1997 r. Ja 
wtedy jeszcze, szczerze mówiąc, nie byłem parlamen-
tarzystą, w związku z czym miałem bardziej ideali-
styczne pojęcie o stanowieniu prawa i zastanawiałem 
się, jak to jest możliwe. Ale teraz widzę, że być może 
było to w interesie jakiejś grupy lobbystycznej, skoro 
potem tak masowo zdarzały się sytuacje wyrzucania 
ludzi na bruk i prokuratura była bezsilna, umarzała 
postępowania, bo twierdziła, że przecież odcięcie 
mediów od czasu wprowadzenia zmiany, od 1997 r. 
nie jest już przestępstwem. Rzeczywiście tak było, 
a to wszystko układa się niestety w pewną całość.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
(Senator Sławomir Rybicki: Panie Marszałku…)
Tak?
(Senator Sławomir Rybicki: …nie uzyskałem od-

powiedzi na drugą część pytania. Ja się cieszę, że pan 
senator składa poprawki, żeby tę ustawę byle jaką…)

Może je pan przypomnieć.

Senator Sławomir Rybicki:
…uczynić bardziej cywilizowaną, ale chodzi mi 

o arbitralność, która będzie towarzyszyć działaniom 
komisji. Ponieważ brakuje wytycznych co do zakresu 
i okresu działania komisji, rodzi się pokusa arbitral-
nego traktowania przedmiotu działania komisji i to 
ewidentnie naraża jej działania na ocenę polityczną. 
Czy nie widzi pan… Czy brak ustanowienia jakich-
kolwiek ograniczeń czasowych i zakresu to nie jest 
błąd?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Senator Zbigniew Cichoń:
No, Panie Senatorze, wydaje mi się, że tutaj, tak 

jak w każdej sprawie administracyjnej, jest to organ 
administracyjny, który powinien działać zgodnie 
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(senator B. Klich) my do czasów stalinowskich. Bo w każdym kodeksie 
każdego państwa, nawet najbardziej totalitarnego, 
ma pan dział, który dotyczy karania za pozbawienie 
życia, ma pan dział, który dotyczy uszkodzenia cia-
ła, kradzieży itd. I w związku z tym z samego fak-
tu, że dany kodeks czy dany inny akt prawny został 
uchwalony w systemie totalitarnym, nie wynika, że 
nie można ustalić ochrony tychże samych dóbr, takich 
jak życie, własność, nietykalność, w czasach demo-
kratycznych. Oczywiście można się zastanawiać, jak 
to zrobić, czy zrobić to w taki sposób jak tutaj, że 
przyjmujemy istnienie komisji, która będzie w tych 
kwestiach orzekać, czy zrobić to w inny sposób.

Ale jedno chciałbym wyjaśnić i rozwiać pańskie 
obawy: kompetencje tej komisji nie dotyczą – nie są aż 
tak daleko posunięte, jak pan twierdził – wyroków są-
dowych. Jeżeli sprawa była przedmiotem rozpoznania 
przez sąd, to absolutnie ta komisja nie ma prawa inge-
rować i uchylać tego orzeczenia – zapewniam pana.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Władysław Komarnicki… Komornicki. 

Proszę bardzo.
Jest pan senator?
(Senator Sekretarz Marek Pęk: Nie ma.)
(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: Nie ma.)
Nie, nie ma.
To pan senator Piotr Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Senatorze, rozdział 3 „Postępowanie przed 

komisją”. Tam jest art. 9 ust. 1: „Komisja wydaje de-
cyzje i postanowienia”. I jest ust. 2: „Przewodniczący 
komisji może wydawać zarządzenia”. I szukam w ca-
łej ustawie coś na temat tych zarządzeń, tego, jakie 
zarządzenia ewentualnie może wydawać. Nic kom-
pletnie nie znalazłem, żadnej delegacji, niczego, a jest 
zapis mówiący, że może wydawać zarządzenia. Więc 
coś mi tu nie pasuje, skoro nie mamy odnośnika, jakie 
zarządzenia może wydawać.

(Senator Zbigniew Cichoń: No, Panie…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Senatorze, zarządzenie… Oczywiście mogę 

panu podać przykład zarządzenia, które przewod-
niczący komisji wyda: np. o terminie wyznaczenia 
rozprawy i powiadomieniu stron o tym. To jest zarzą-

cie Władysława Gomułki, Michała Żymierskiego, 
Stanisława Radkiewicza, czyli tych, którzy podpisali 
tamten dekret. Są też różnice przedmiotowe, o których 
wspomniałem, co jest rzeczą oczywistą. Zakres tam-
tego dekretu był szerszy aniżeli zakres tej ustawy, no 
i tamto było dekretem, a to jest ustawą. Jednak zakres 
podmiotowy jest identyczny. Jest identyczny. Chodzi 
o ludzi, którzy dokonywali – przytoczę – przywłasz-
czeń, grabieży mienia, korupcji, łapownictwa i speku-
lacji. Nikt nie kwestionuje, że w Warszawie zarówno 
za czasów prezydentury świętej pamięci pana prezy-
denta Kaczyńskiego, jak i za czasów prezydentury pani 
Gronkiewicz-Waltz dochodziło do rzeczy niedopusz-
czalnych, ale czy mechanizm żywcem przeniesiony 
z dekretu z 1945 r. do walki z nadużyciami i szkod-
nictwem gospodarczym należy stosować do rzeczywi-
stości niemającej nic wspólnego ze stalinizmem, czyli 
III Rzeczypospolitej? Chcecie wprowadzić supersąd, 
bo przecież to sąd, który… Przecież kompetencje, które 
chcecie przypisać tej komisji, są prokuratorskie i sądo-
we. Przecież ona ma zawieszać toczące się postępowa-
nia sądowe. Przecież ona ma unieważniać wydane już 
wcześniej wyroki sądowe. A zatem to jest supersąd. 
Odpowiada to jako żywo art. 1 tamtego dekretu, który 
mówił, że tamtą komisję powołano „do wykrywania 
i ścigania”, czyli były to kompetencje prokuratorskie, 
oraz art. 11, w którym było mowa o tym, że wszelkie 
władze, urzędy państwowe i samorządowe oraz władze 
sądowe i prokuratorskie obowiązane są wykonywać 
postanowienia komisji.

(Senator Zbigniew Cichoń: Który to artykuł?)
Nie, ja mówię o tym dekrecie Bieruta…
(Senator Zbigniew Cichoń: A, tak.)
…o którym…
(Senator Zbigniew Cichoń: Dobrze.)
…który pan ma w pamięci…
(Senator Zbigniew Cichoń: Dobrze, bo właśnie nie 

dostrzegłem tego…)
…a który jest w zakresie kompetencji po prostu 

identyczny. I chciałbym zapytać pana, co pan powie 
krakowskiej palestrze, jak pan wróci do domu, na 
temat tego uderzającego podobieństwa pomiędzy de-
kretem z 1945 r. a ustawą o tej komisji.

(Senator Zbigniew Cichoń: Panie Senatorze…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
No dobrze, Panie Senatorze, proszę się ustosun-

kować.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Senatorze, to, że czasami jest podobieństwo 

pewnych materii, to wcale nie dowód na to, że wraca-



34

36. posiedzenie Senatu w dniu 2 marca 2017 r.
Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych  

dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa 

(senator Z. Cichoń) Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Patryk Jaki:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Podczas dyskusji pojawiło się porównanie histo-

ryczne, do czasów stalinowskich. Powiem tak: jest 
ono w mojej ocenie absolutnie uprawnione, tylko że 
to porównanie powinno dotyczyć nie prac komisji, 
tylko tego, co działo się w Warszawie. To, co działo 
się w Warszawie, to było dokładnie to, co było za 
czasów stalinowskich. Wykształciła się pewna elita 
ludzi, która była przekonana o tym, że ma jakieś 
specjalne właściwości do tego, by okradać ludzi z ich 
majątku, i jeszcze ubierała to w litery prawa – to 
działo się w Warszawie. To, o czym my dzisiaj dys-
kutujemy… To jest dyskusja tak naprawdę o relacji: 
państwo – zorganizowana grupa przestępcza. To, co 
się działo tutaj w Warszawie, przechodziło wszel-
kie granice: ustanawiano kuratorów dla 140-letnich 
osób; udawano, że jakiegoś dokumentu nie ma, 
mimo że wiele wskazywało na to, że on istnieje – 
taki dokument odnajdywał się nagle w dziwnych 
okolicznościach po 2 latach i znikała kluczowa nie-
ruchomość w Warszawie – ktoś zakupił numizmaty 
z II Rzeczypospolitej i twierdził, że jest właścicielem 
jakiejś konkretnej firmy, w związku z czym należą 
mu się jakieś nieruchomości itd. To wszystko się 
tutaj działo i to robiły elity państwowe. Ja bym ich 
nazwał raczej zorganizowaną grupą przestępczą, 
która rościła sobie prawa do jakiegoś wyjątkowego 
okradania obywateli. Gdyby tego było mało, doszło 
nawet do brutalnego morderstwa – morderstwa oso-
by, która o tym wspominała. Reszta to przemilczała. 
Organy państwa twierdziły wbrew wszystkim fak-
tom, że to było jakieś samobójstwo, że ta kobieta 
sama się spaliła. My dzisiaj rozmawiamy o tym, 
czy polskie państwo w takiej oto sytuacji, wobec 
działania tak zorganizowanej grupy przestępczej, 
ma być bezbronne i bezradne. My uważamy, że nie. 
I stąd właśnie powstanie tego specjalnego organu, 
tej komisji.

Pozwólcie państwo, że przeczytam fragment opinii 
na temat tej ustawy pani profesor Grabowskiej, której, 
żeby było jasne, daleko do Prawa i Sprawiedliwości, 
naszego rządu czy naszego sposobu myślenia.

„Ujawniona w ostatnim czasie skala patologicz-
nych zjawisk związanych z tzw. dziką reprywatyzacją 
nieruchomości warszawskich pokazuje, że istnieje 
potrzeba szybkiej reakcji państwa na liczne przy-
padki łamania lub obchodzenia prawa przez wielu 
beneficjentów tej reprywatyzacji, powodujące, nie-
kiedy wręcz dramatyczne, negatywne skutki dla 
dotychczasowych użytkowników tych nieruchomo-
ści, np. eksmisje na bruk. Skoro okazało się, że sądy 
i prokuratura nie były w stanie sprawnie i skutecznie 

dzenie. Nie musi być ono wydane kolegialnie, czyli 
nie potrzeba tu postanowienia, a tym bardziej niedo-
puszczalna jest decyzja. Przewodniczący komisji robi 
to w trybie zarządzenia.

(Senator Piotr Florek: Nie ma zapisu…)
Proszę?
(Senator Piotr Florek: Nie ma zapisu co do upraw-

nień przewodniczącego, tego, jakie zarządzenia może 
wydawać. To z zasady w każdej ustawie jest. Dlatego 
się dziwię.)

Na pewno nie może wydawać zarządzeń w kwe-
stiach merytorycznych, czyli tych, które są rozstrzy-
gane w decyzji, jak i w zasadniczych kwestiach 
proceduralnych, które dotyczą np. zawieszenia po-
stępowania, bo to już jest zastrzeżone dla komisji 
jako takiej.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję…)
Ale te zarządzenia to są stosunkowo rzadkie dzia-

łania. Bo tak jak mówię, jak mi w tej chwili przycho-
dzi do głowy, najczęściej idzie o wyznaczenie terminu 
rozprawy i zarządzenie, żeby powiadomić strony czy 
ewentualnie świadków czy posłać do biegłego pismo 
z prośbą o wydanie opinii itd.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, mam pytanie do pana. Czy ko-
misja decyzje będzie musiała podejmować w pełnym 
składzie? Są przewidywane…

(Senator Zbigniew Cichoń: No nie…)
…przewidywane…

Senator Zbigniew Cichoń:

Nie, jak pamiętam, jest przewidywany skład mi-
nimum 5-osobowy.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
5-osobowy? Dobrze. Dziękuję bardzo.
(Senator Zbigniew Cichoń: Dziękuję.)
Więcej pytań nie ma. Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Zbigniew Cichoń: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister sprawie-
dliwości.

Czy pan wiceminister Patryk Jaki pragnie zabrać 
głos w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić 
stanowisko rządu?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Patryk Jaki: Tak.)

Proszę uprzejmie.
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(sekretarz stanu  P. Jaki) się grupy przestępców. To grupy przestępcze mają się 
bać polskiego państwa. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pani senator Borys-Damięcka.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Dziękuję bardzo.
Ja myślę, Panie Ministrze, że zarówno liczba pytań 

do senatorów sprawozdawców, jakie tu dzisiaj padały, 
jak i jakość tych pytań świadczy o tym, że… Ja tu 
jestem, tu.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Patryk Jaki: Przepraszam.)

…Świadczy o tym, że wszyscy chcą, żeby usta-
wa, jeżeli już mamy ją procedować i jeżeli miałaby 
wejść w życie, była niemalże doskonała, sprawiedliwa 
i rozwiązywała pewne problemy. Toteż proszę się nie 
dziwić, że moje pytanie też będzie związane z tym, 
co tutaj padało. W tytule ustawy jest słowo „warszaw-
ska”. Czy to oznacza, że będą powstawały ustawy 
związane z reprywatyzacją dla Poznania, Wrocławia, 
Krakowa, Szczecina itd., odrębne? Czy nie powinna 
to być ustawa związana z reprywatyzacją rozwiązu-
jąca na poziomie wagi państwowej… Pan cały czas 
używa sformułowań, że państwo polskie, że powin-
niśmy… Może to powinny być rozwiązania państwa 
polskiego wobec tych problemów, tych spraw, może 
należałoby po prostu potraktować tę ustawę jako usta-
wę reprywatyzacyjną przygotowaną przez rząd, bez 
używania nazwy konkretnego miasta? Rozumiem, 
że ma się zacząć od Warszawy, bo jej dotyczy ten 
okres – państwo to podkreślacie i wszyscy to pod-
kreślamy – największych nieprawidłowości. To jest 
moje pierwsze pytanie, na temat nazewnictwa i tego, 
czy ta ustawa będzie miała zastosowanie do innych 
miast i czy będzie się zmieniała nazwa.

Drugie moje pytanie jest następujące. Na początku 
tej ustawy jest bardzo dokładnie opisany tryb powo-
ływania komisji, jakie zasady, kto itd. Czy ja może 
nie dopatrzyłam się – jeśli tak, to proszę zwrócić mi 
na to uwagę albo wyjaśnić – gdzie jest i czy powinna 
być sprawa odwołań? Czy to jest komisja, która będzie 
w nieskończoność, do końca świata obradować? Bo 
zwłaszcza jeżeli immunitet będą posiadali jej człon-

wyeliminować z porządku prawnego negatywnych 
skutków dzikiej reprywatyzacji ani zapewnić pod-
miotom poszkodowanym stosownego zadośćuczynie-
nia, to proponowana w projekcie droga weryfikacji 
prawidłowości decyzji wydanych w tej materii przez 
władze samorządowe miasta stołecznego Warszawy 
w trybie postępowania administracyjnego prowadzo-
nego przez centralny organ administracji rządowej 
o kompetencji szczególnej, może okazać się jedynym 
właściwym rozwiązaniem”.

Chcę powiedzieć, Wysoki Senacie, że mam prze-
konanie, iż jeżeli my jako polskie państwo nie znaj-
dziemy instrumentów do reagowania na tego typu 
przypadki, to nie będzie lepiej, lecz będzie gorzej. My 
uważamy, że powinniśmy bronić polskiego państwa 
przed tego typu nadużyciami. Powinniśmy w tej sy-
tuacji schować do kieszeni ewentualne problemy po-
lityczne, które mogą z tego wynikać dla konkretnego 
środowiska, bo tu chodzi o to, czy państwo może być 
w taki sposób upokarzane przez grupę przestępczą, 
czy nie. My uważamy, że nie. Stąd właśnie takie roz-
wiązania. Jestem głęboko przekonany – zwracam tu 
uwagę na cytowaną opinię prawną – że to rozwiązanie 
mieści się w polskim porządku prawnym.

Jeżeli chodzi o szczególne elementy tego rozwią-
zania… Powstanie 9-osobowa komisja, która będzie 
miała prawo wydawać decyzje, weryfikować decyzje 
reprywatyzacyjne, podejmować konkretne decyzje, 
wszystkie w ramach postępowania administracyj-
nego. Nie ma tu absolutnie żadnej nowej instytucji, 
jeżeli chodzi o instrument.

Dodatkowo przy tej komisji będzie pracowała tzw. 
rada społeczna, która ma się wyłonić z organizacji 
warszawskich szczególnie zasłużonych w zakresie 
walki o prawdę związaną z reprywatyzacją, i ta oto 
rada społeczna będzie miała prawo wydania opinii 
w stosunku do każdej decyzji podejmowanej przez 
komisję weryfikacyjną. Dlaczego to wprowadza-
my? Dlatego że uważamy, że w tej sytuacji warto 
upodmiotowić czynnik społeczny, który do tej pory 
w tym ważnym procesie był w taki sposób lekcewa-
żony.

Wysoki Senacie, problem polega na tym, że nie 
bardzo mamy alternatywę. To znaczy albo poszuka-
my jakiegoś szczególnego rozwiązania, albo uznamy, 
tak jak już uznało wiele osób w różnych publikacjach, 
że w tej sprawie państwo przegrało. Ja uważam, że 
w tej sprawie państwo nie musi przegrać. I samo to, że 
od kiedy pojawił się projekt tej ustawy, wstrzymano 
niemalże wszystkie postępowania administracyjne 
w tym zakresie, nie ma żadnego kolejnego skandalu, 
to już jest sukces tego typu postępowania, bo ludzie, 
którzy są za to odpowiedzialni, zaczęli się bać. Ja 
uważam, że nie może być tak, że polskie państwo boi 
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(senator B. Borys-Damięcka) wyglądało, Panie Ministrze, jeżeli chodzi o cezurę 
czasową?

I trzecie pytanie. Chciałbym o coś dopytać. 
Powtórzę drugą część mojego pytania, bo pan senator 
sprawozdawca odesłał mnie do pana. Mianowicie ta 
komisja będzie zastępowała sądy, prokuratury i ad-
ministrację. Będzie ona przyznawała odszkodowania 
i określała ich wysokość. A jeżeli komisja się pomyli, 
to kto weźmie odpowiedzialność za odszkodowanie, 
które niesłusznie przyznane zostanie tym, którzy o to 
wnosili? Dziękuję.

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

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, ile było decyzji reprywatyzacyj-

nych na obszarze miasta Warszawy i ile w związku 
z tym toczyło się postępowań prokuratorskich?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, w swoim wstępnym wystąpieniu 

mówił pan, że aparat sprawiedliwości i urzędy były 
właściwie grupą przestępczą – tak pan się wyraził. 
Rozumiem, że to nie dotyczy dzisiejszego prokuratora 
generalnego ani podległych mu prokuratorów. Moje 
pytanie jest takie: skoro daliśmy prokuratorowi ge-
neralnemu specjalne uprawnienia, także w zakresie 
wznawiania niektórych postępowań, to dlaczego one 
nie mogą zostać wykorzystane do naprawienia spraw, 
które budzą takie wątpliwości? Od tego jest minister 
Ziobro, żeby to zrobić. Dostał potrzebne uprawnienia, 
a jeżeli trzeba je jakoś zwiększyć, to jest to najprostsza 
rzecz pod słońcem. Bo ja odczytuję powołanie tej 
komisji jako swego rodzaju wotum nieufności wobec 
ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, 
który nie jest w stanie naprawić tych kwestii.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Albo nie chce.)
A może nie chce.
Drugie pytanie dotyczy tego, czy w ramach tych… 

Bo rzeczywiście było wiele różnych nieprawidłowo-
ści, które nagłaśniano, opisywano itd. Czy tego rodza-
ju przypadki – kwestia spółki „Srebrna”, przyjmowa-
nie tam majątku – również będą wchodziły w zakres 
tej ustawy?

Trzecie pytanie dotyczy art. 4. W związku z róż-
nymi doniesieniami o tym, kto miałby stanąć na 

kowie, to ta komisja nigdy… czy jej członkowie nigdy 
nie będą mogli być odwołani, bo np. trzeba będzie 
występować o uchylenie immunitetu albo nie będzie 
można uchylać immunitetu… Jakie zakończenie prac 
tej komisji w ogóle jest brane pod uwagę?

I trzecie pytanie: co wchodzi w zakres postępo-
wania rozpoznawczego? Bo przyznam, że mam tu-
taj wątpliwości. Czy to postępowanie rozpoznawcze 
będzie się odbywać w oparciu o k.p.k. lub k.p.c., czy 
w oparciu o jakieś odrębne reguły, specjalnie przysto-
sowane przez komisję do takich właśnie postępowań? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, pańskie patetyczne wystąpienie 

skierowane w naszą stronę mnie wzruszyło, ale od-
noszę wrażenie, że ten apel nie powinien być skiero-
wany w naszą stronę, bo nikt tak jak my nie chce iść 
z panem ramię w ramię i ukarać wszystkich przestęp-
ców mających związek z tymi sprawami. Zapewniam 
pana, że tak jest.

Chciałbym zadać pytania, które pan senator spra-
wozdawca tak jakby scedował na pana. Jeżeli pan 
pozwoli, to wrócę do funduszu odszkodowawczego, 
bo jako człowiek gospodarki zawsze interesuję się 
pieniędzmi. Co do tego funduszu odszkodowawczego, 
który państwo powołujecie, to mówię wprost, że jest 
to słuszna idea. Uważam to za bardzo sensowny po-
mysł, bo tym ludziom, Panie Ministrze, często należy 
się odszkodowanie czy zadośćuczynienie. Absolutnie 
jesteśmy za, ale nie ma tu podanych kwot i nie wiado-
mo, w jakiej wysokości będą wypłacane te odszkodo-
wania. Czy byłby pan uprzejmy zaspokoić ciekawość 
nie tylko moją, ale na pewno i wielu innych ludzi? 
O jakich w ogóle kwotach mówimy? To jest moje 
pierwsze pytanie.

Teraz drugie. Wszystkie decyzje tej komisji we-
ryfikacyjnej, którą chcecie powołać, decyzje podjęte 
w wyniku jej prac, trafią, Panie Ministrze, do sądów, 
w tym też do sądów administracyjnych, w których 
postępowania trwają zazwyczaj dość długo. Jako 
przedsiębiorca sam często z tego korzystałem i wiem, 
ile to trwa. Najpierw będzie wojewódzki sąd admi-
nistracyjny, później Naczelny Sąd Administracyjny, 
więc tak naprawdę te decyzje, które komisja podejmie 
– załóżmy, że po pół roku pracy – dopiero po kolej-
nych 2 latach będą prawomocne. Czy tak to będzie 
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(senator M. Augustyn) jakim jest komisja, będzie pracował na podstawie 
ustawy, którą dzisiaj państwu prezentujemy. Są tu 
ściśle określone kryteria, w ramach których członko-
wie tej komisji mogą się poruszać. I większość tych 
kryteriów to są kryteria spisane wprost z kodeksu 
postępowania administracyjnego, dlatego tu nie ma 
wiele nowości.

Pan senator Komarnicki…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Przepraszam, 

ale pan minister chyba nie zrozumiał mojego pytania 
o odwołanie. Nie chodziło mi o odwoływanie się stron 
w sprawie, tylko o możliwość odwołania komisji lub 
członków komisji, ponieważ ta ustawa w ogóle nie 
zawiera żadnego zapisu dotyczącego trybu odwołania 
komisji jako takiej czy dotyczącego zakończenia jej 
prac.)

Szanowna Pani Senator, przepraszam, źle zrozu-
miałem. Już mówię. Ustawa stanowi, że przewodni-
czącego powołuje prezes Rady Ministrów, a człon-
ków powołuje i odwołuje Sejm, stąd oczywiście 
będzie możliwość… Jest to droga sejmowa, jako 
że ta komisja będzie naczelnym, centralnym orga-
nem administracji, nad którym nie ma już żadnego 
zwierzchnictwa.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Przepraszam 
w którym artykule… Ja się nie doczytałam, że to 
Sejm odwołuje…)

Już mówię, Pani senator. W art. 4 jest napisa-
ne, że… oraz 8 członków w randze sekretarza sta-
nu powoływanych i odwoływanych przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Odpowiadam na pytanie pana senatora 
Komarnickiego. Pierwsze pytanie dotyczyło odszko-
dowań: skąd środki na… i jaki będzie zakres ewen-
tualnych odszkodowań.

(Senator Władysław Komarnicki: Dokładnie.)
Jeżeli chodzi o środki, to będą one pochodziły 

z pochodnych prac komisji. Komisja m.in. będzie 
miała prawo do nakładania rekompensaty. Jak będzie 
mierzyła wysokość tej rekompensaty? No, będzie 
ją mierzyła na podstawie wartości danej nierucho-
mości. Często będzie mogła się opierać na operacie 
szacunkowym, z którego korzystał ratusz. Zawsze 
będziemy wracać do tej decyzji. Środki zgroma-
dzone w wyniku pracy komisji zostaną automa-
tycznie przekazane do budżetu miasta stołecznego 
Warszawy jako środki celowe, które miasto sto-
łeczne Warszawa będzie mogło przeznaczyć tylko 
na odszkodowania dla osób poszkodowanych w tej 
konkretnej sprawie.

Kolejne pytanie dotyczyło…
(Senator Władysław Komarnicki: Przepraszam, 

a szacunek, Panie Ministrze?)
Przepraszam?
(Senator Władysław Komarnicki: Czy jest już jakiś 

szacunek kwoty?)

czele tej komisji… W ust. 2 jest mowa o szczegól-
nych wymaganiach, o wymogu posiadania wyższe-
go wykształcenia prawniczego… Jak rozumiem, 
dotyczy to przewodniczącego powoływanego przez 
Radę Ministrów, a nie tylko członków tej komisji. 
Chciałbym dopytać, czy dobrze to rozumiem.

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Patryk Jaki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie, odpowiadając na pytania pani 

senator… Pierwsze pytanie dotyczyło tego, dlacze-
go komisja zajmie się tylko Warszawą, a nie innymi 
miastami. Otóż dlatego, że chcemy wyjść naprzeciw 
tym zarzutom, które są stawiane komisji, bo jeśli ko-
misja będzie mogła zająć się tyloma nieprawidłowo-
ściami w samej Warszawie, to przecież… My chce-
my sprawić, żeby ta komisja działała skutecznie. To 
znaczy, żeby najpierw zajęła się węższym zakresem 
obszarowym, a potem ewentualnie, jeżeli to będzie 
działało – szerszym. Gdybyśmy od razu rozszerzyli 
to na całą Polskę, to te zarzuty, które dzisiaj już pa-
dają, że tu i tak jest za szeroki… byłyby wielokrotnie 
mocniejsze.

Jeżeli to narzędzie okaże się skuteczne – państwo 
na pewno będziecie surowymi recenzentami – to bę-
dzie można je rozszerzyć również na inne miasta. 
Nie widzę tu żadnych przeszkód, aczkolwiek jest to 
bardzo skomplikowane pod względem prawnym, po-
nieważ procesy reprywatyzacyjne w każdym regionie 
mogły opierać się na różnym porządku prawnym. Tu 
mówimy o dekrecie Bieruta, który jest charaktery-
styczny tylko dla Warszawy, ale jesteśmy otwarci na 
inne państwa pomysły.

Jeżeli chodzi o drugie pytanie szanownej pani 
senator, to znaczy o możliwości odwołania… 
Oczywiście są możliwości odwołania charaktery-
styczne dla postępowania administracyjnego. To zna-
czy, od decyzji bądź postanowienia komisji będzie 
możliwość odwołania się do tego organu. Następnie, 
jeżeli osoba, strona będzie nieusatysfakcjonowana, to 
będzie miała możliwość odwołania się do sądu ad-
ministracyjnego, a w ostateczności – do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego. Jest tu zapewniona pełna 
kontrola sądowa.

Ostatnie pytanie dotyczyło tego, na czym będzie 
polegało rozpoznanie. Rozpoznanie będzie… Organ, 
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(sekretarz stanu P. Jaki) Jeśli chodzi o to, o co pytał pan senator… Po co 
komisja? Już tłumaczę. Prokuratura działa w ramach 
postępowania karnego, a komisja będzie działać w ra-
mach postępowania administracyjnego. To, że pro-
kurator skutecznie doprowadzi do skazania osoby, 
która jest odpowiedzialna za dany czyn, nie sprawi 
automatycznie, że zmieniona zostanie decyzja admi-
nistracyjna, z powodu której ktoś w Warszawie może 
czuć się poszkodowany.

Osobiście uważam – i sądzę, że nie jestem od-
osobniony w tej opinii – że mieszkańcy Warszawy 
czekają nie tylko na wskazanie winnych, ale również 
na zmianę niesłusznych decyzji administracyjnych. 
Dlatego te organy będą komplementarne. Prokurator 
może wnioskować o wznowienie takiego postępo-
wania po zakończeniu swojego postępowania, ale 
postępowanie karne jest jeszcze dłuższe niż te 2 
postępowania, o których wspominaliśmy wcześniej. 
Dlatego – przy założeniu takiego trybu postępowania, 
jaki proponował pan senator – najpierw byłoby 5 czy 
6 lat postępowania karnego ze wszystkimi proce-
durami odwoławczymi, potem byłby wniosek o po-
nowne rozpatrzenie postępowania administracyjnego. 
To sprawiłoby, że mieszkańcy Warszawy czekaliby 
10 lat. A mnie się wydaje, że już nie powinni czekać. 
Państwo powinno tutaj pokazać, że absolutnie po-
trafi działać. To jest właśnie różnica. I wspomniane 
elementy są wobec siebie komplementarne. I też dla-
tego to, co robimy, nie jest votum nieufności wobec 
prokuratora generalnego. Wprost przeciwnie: jest to 
jakby drugi element, uzupełniający możliwości czy 
też instrumenty państwa, jeżeli chodzi o walkę z tą 
zorganizowaną grupą przestępczą.

Jeżeli chodzi o wykształcenie członków komisji, 
to ta zasada, o której pan senator wspomniał, dotyczy 
oczywiście wszystkich członków komisji.

I to chyba wszystkie pytania, tak?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Kolejna tura pytań. Pan senator…
(Senator Mieczysław Augustyn: Przepraszam, ale 

pan minister nie odniósł się do jednego mojego pyta-
nia. Czy w pakiecie spraw do rozpatrzenia będzie też 
np. taka sprawa jak kwestia spółki „Srebrna” i prze-
jęcia przez nią majątku?)

Dobrze.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję.
Panie Ministrze, czy nie uważa pan, że włączenie 

do weryfikacji decyzji administracyjnych, ale i też 
niektórych o charakterze karnym, w gruncie rzeczy 

To będzie zależało już od operatów szacunkowych 
czy od tego, co ustalimy w ramach postępowania 
administracyjnego.

(Senator Władysław Komarnicki: Okej.)
Kolejne pytanie dotyczyło czasu trwania takie-

go postępowania. W tym przypadku jestem akurat 
optymistą, tzn. czas… Uważam, że – zakładając, że 
decyzje przejdą wszystkie szczeble administracyj-
ne, a nie zawsze tak musi być – będzie to znacząco 
krótszy okres. Ponieważ jeżeli komisja zdecyduje, 
że wznawia jakieś postępowanie, to będą ją obo-
wiązywać terminy administracyjne, które są bar-
dzo krótkie. Zakładając, że decyzja trafi do sądu 
administracyjnego… Tak jak wspomniał szanowny 
pan senator, w Małopolsce jest średnio 6 miesięcy 
na rozpoznanie, w Warszawie trwa to krócej, jesz-
cze. W porównaniu z sądami powszechnymi jest to 
naprawdę stosunkowo niedługi okres, zakładając – 
jeszcze raz to powiem – całą procedurę odwoławczą, 
potem jeszcze ewentualnie kasacja do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego…

Trzecie pytanie, dotyczące ewentualnego odszko-
dowania za pomyłkę. No, tu też działa taka zasada, jak 
w prawie administracyjnym, tzn. Skarb Państwa… 
Jest dokładnie tak samo, jak w przypadku urzędnika 
w ratuszu w jednym bądź drugim mieście.

Pan marszałek Borusewicz pytał o to, ile takich de-
cyzji dotyczących reprywatyzacji było w Warszawie. 
Ponad 4 tysiące takich decyzji dotyczących zwrotów 
w ramach reprywatyzacji, jeżeli uwzględnimy cały 
okres po… Zawężając go oczywiście do miasta sto-
łecznego Warszawy.

Pan senator Augustyn pytał o…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja pytałem jeszcze 

o to, ile…)
Tak?
(Senator Bogdan Borusewicz: …postępowań pro-

kuratorskich było w tych sprawach. 4 tysiące…)
Aha. Ile postępowań prokuratorskich?
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak.)
To jest pytanie, które się poniekąd wiąże z pyta-

niem pana senatora Augustyna, tzn. były postępowa-
nia wstępne, ale wszystkie były umarzane. Teraz jest 
prowadzonych ponad 128 takich postępowań. 

Tutaj właśnie przechodzimy płynnie do pytania 
pana senatora Augustyna. To jest właśnie ta różnica 
pomiędzy – z całym szacunkiem to mówię – poprzed-
nią konstrukcją prokuratury a konstrukcją tej proku-
ratury, tzn. nie dość, że jest już tyle tych postępowań, 
które się realnie toczą, to dodatkowo są już aresztowa-
nia i pozytywne decyzje sądów w tym zakresie, które 
uznały te aresztowania, tzn. stwierdziły, że dowody 
zgromadzone w tej sprawie przez prokuraturę są tak 
silne, że prawomocnie uznały te aresztowania.
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(senator J. Rulewski) Senator Piotr Florek:

Panie Ministrze, czy komisja będzie mogła wy-
dać decyzję przed stwierdzeniem przez sąd lub inny 
organ do tego uprawniony sfałszowania dokumentu 
lub popełnienia przestępstwa? To jest bardzo ważne. 
Bo w przypadku, gdyby komisja wydała taką decyzję, 
a potem w sądzie by się okazało, że nie popełniono 
przestępstwa, to reperkusje byłyby bardzo znaczące.

I drugie pytanie. Chodzi mi o wiedzę członków 
komisji składającej się z… Nie wiem, jakim wykształ-
ceniem dysponuje pan minister. Ale chodzi mi o to, 
że komisja może się składać z osób, które mają tylko 
wiedzę w zakresie gospodarowania nieruchomościa-
mi. To jest bardzo szerokie pojęcie i może się okazać, 
że większość członków będzie miała tylko taką wie-
dzę, a nie będzie miała wykształcenia prawniczego. 
I jest pytanie następujące. Ponieważ ci członkowie 
komisji będą… Czy ta wiedza, którą będą oni mieli, 
będzie wystarczająca, ażeby decydować o zawiesze-
niu postępowania toczącego się przed organem lub 
sądem administracyjnym, sądem powszechnym czy 
nawet Sądem Najwyższym? Czyli komisja ma takie 
prawo do zawieszenia postępowania nawet przed 
Sądem Najwyższym. Tak więc musiałyby być bardzo 
wysokie wymagania co do członków komisji, a takich 
nie widzę. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie.
A więc bardzo proszę pana ministra o udzielenie 

odpowiedzi.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Patryk Jaki:
Dziękuję.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Odpowiadam na pytanie pana senatora 

Rulewskiego. Pierwsze pytanie: czy decyzje nie opóź-
nią prac związanych…

(Senator Jan Rulewski: …postępowania.)
…postępowania. To znaczy: nie, nie opóźnią po-

stępowania. Wprost przeciwnie. To znaczy ścieżka 
postępowania, którą wybieramy dla tej komisji, jest 
najszybsza ze znanych w polskim prawie. Działalność 
i karna, i cywilna przed sądami powszechnymi jak 
gdyby jest… Rozpoznawanie, czyli wyczerpanie ca-
łego trybu postępowania w tych obszarach jest znacz-
nie dłuższe niż w tym, który proponujemy. Dlatego 
w naszej ocenie nie.

Czy komisja nie ograniczy obrotu nieruchomości 
w Warszawie? To znaczy, Panie Senatorze, komisja 

jest opóźnianiem prac i jest wbrew oczekiwaniom, 
żeby, jak sam pan powiedział, zapadały decyzje nie 
tylko skuteczne, ale i szybkie?

Drugie pytanie: czy nie uważa pan, że prowadze-
nie tego rodzaju spraw ograniczy obrót prawny na 
terenie miasta Warszawy, gdyż wystarczy tylko pi-
smo do komisji… przepraszam, podjęcie prac przez 
komisję, by zablokować procesy w zakresie nieru-
chomości?

Trzecie pytanie: czy pan podziela do końca zdanie 
pani profesor Grabowskiej – wybitnej, jak się okazuje, 
prawniczki – gdy ona używa takich słów, że to jest 
jedyne rozwiązanie? Zapomniała ta szacowna dama, 
że Jaruzelski – i to jest pytanie – gdy nie umiał sobie 
poradzić z praworządnością, to po prostu internował 
ludzi. Tak że rozwiązań jest więcej – tak chcę pod-
powiedzieć pani profesor Grabowskiej.

I wreszcie ostatnie pytanie: czy tego typu działa-
nia, bardzo ograniczone terytorialnie i prawnie, nie 
odsyłają sprawy reprywatyzacji ad Kalendas Graecas? 
Przy okazji: jak pan pracuje nad tą reprywatyzacją, 
razem z rządem czy ewentualnie sam?

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chciałbym zapytać o status 

członków komisji. Ustawa mówi, że w skład komi-
sji wchodzi 8 członków w randze sekretarza stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jak się ma ta pro-
pozycja zapisu, ten zapis do ustawy o działach ad-
ministracji rządowej i ustawy o Radzie Ministrów, 
która przewiduje, że w razie przyjęcia dymisji rządu 
dymisję składają również sekretarze stanu? Tak że 
w istocie jest to też pytanie o ciągłość pracy komisji. 
To jest pierwsze pytanie.

I drugie pytanie, o zakres – to już się pojawiało 
dzisiaj w debacie – immunitetu, o ratio legis takiego 
dużego zakresu immunitetu przyznanego przewodni-
czącemu i członkom komisji. Ten immunitet ma nie-
zwykle szeroki zakres, w zasadzie można powiedzieć, 
że przewodniczący i członkowie komisji nie podlegają 
odpowiedzialności za naruszenia praw osób trzecich.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Florek.
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(sekretarz stanu P. Jaki) biura pierwszego prezesa Sądu Najwyższego również 
jest sekretarzem stanu. Dlatego to w ogóle nie ma nic 
wspólnego… Po prostu sekretarz stanu jest najwyż-
szym urzędnikiem państwowym. Tak się przyjęło 
w polskim porządku prawnym. Ale grzecznościowo 
oczywiście używa się często w Polsce słowa „mini-
ster”, dlatego że zazwyczaj pierwszy zastępca mini-
stra jest też urzędnikiem, który jest sekretarzem sta-
nu, i dlatego że jest ich stosunkowo najwięcej. Dlatego 
mówi się „Panie Ministrze”. Ale nie wynika to, broń 
Boże, z ustawy o działach, nie jest też sprzeczne z tą 
ustawą.

Dlaczego takie rozwiązanie wprowadzamy? Ano 
dlatego, że chcemy sprawić, żeby członkowie komisji 
byli – ja wiem, że to nie jest dobre słowo w kontekście 
tej komisji – jak najbliżej takiej niezawisłości, żeby 
czuli, że mają wysoki status, żeby byli… Wiadomo, że 
jak członkowie komisji będą podejmowali decyzje, to 
będzie to podlegało dużej presji, że będą oni podlegali 
dużej presji. I my chcemy – to jest też odpowiedź na 
kolejne pytanie dotyczące immunitetu – żeby w mak-
symalnym stopniu, jak to możliwe, członkowie ko-
misji mieli możliwość odpierania presji, żeby byli 
jak najbliżej niezawisłości. Z drugiej strony mówimy 
o elemencie primus inter pares. Skoro założyliśmy, 
że przewodniczący komisji jest sekretarzem stanu, to 
chcieliśmy sprawić, żeby wszyscy członkowie komi-
sji czuli się równi. Bo na wcześniejszym etapie prac 
legislacyjnych padały takie zarzuty: skoro przewod-
niczący komisji jest sekretarzem stanu, a cała komisja 
stanowi jeden organ, to co z pozostałymi członkami 
komisji? Dlatego my uznaliśmy, że to jest słuszna 
uwaga, mimo że nie pochodziła ona z naszego śro-
dowiska, i że trzeba sprawić, żeby komisja, to ciało 
miało wysoki status, skoro będzie podejmowało tak 
ważne decyzje. Komisja będzie naczelnym organem 
administracji, nad którym nie ma nikogo, naczelnym 
organem administracji, których w polskim państwie 
tworzyliśmy już wiele. Członkowie komisji będą naj-
wyższymi urzędnikami państwowymi, nad którymi 
po prostu nikt nie będzie miał władzy zwierzchniej.

Aha, teraz ratio legis szerokiego zakresu immuni-
tetu. To jest tak, że członkowie komisji wbrew temu, 
co mówiliśmy, nie mają szerszego zakresu immuni-
tetu niż np. członkowie parlamentu czy inne osoby 
posiadające immunitet, ponieważ członkowie komisji 
weryfikacyjnej będą mieli tylko immunitet material-
ny. Oni nie będą mieć immunitetu formalnego, jakim 
cieszymy się my, parlamentarzyści, czyli immunitetu 
obejmującego jakby całą osobę. Oni będą mieć im-
munitet, który będzie dotyczył tylko prac w zakre-
sie materii, którą będą się zajmować. Dlatego jest to 
immunitet o węższym zakresie niż zakres immuni-
tetów, o których wcześniej mówiliśmy. A dlaczego 
go wprowadzamy? Jakie jest ratio legis tego immu-
nitetu? Ratio legis tego immunitetu jest takie, jak już 

ma takie prawo, żeby w jakimś zakresie wstrzymać 
obrót daną nieruchomością, ale ja uważam, że to jest 
właśnie jej zaleta. Jeżeli komisja stwierdzi, że jakaś 
osoba z naruszeniem prawa posiadła daną nieru-
chomość i w związku z tym, że np. komisja będzie 
wszczynała postępowania administracyjne, będzie 
chciała to szybko sprzedać, to wtedy komisja będzie 
miało prawo wstrzymać taką sprzedaż, oczywiście do 
czasu rozpoznania sprawy i wysłuchania wszystkich 
stron.

Czy… To chyba takie bardziej retoryczne pytanie. 
Nie wiem, czy mogę na nie odpowiedzieć. To zna-
czy, dlaczego pani profesor Grabowska nie proponu-
je innych rozwiązań, takich jak internowanie ludzi? 
Powiem tak: ja jestem otwarty na inne rozwiązanie. 
Proszę bardzo, proszę takie wskazać. Jeżeli są jakieś 
lepsze rozwiązania tego problemu, to proszę bardzo. 
Ale my ich nie znamy. Jeżeli pan senator ma rozwią-
zanie, proszę bardzo.

Bo ja uważam, że duża ustawa reprywatyzacyj-
na, o której pan senator mówił w kolejnym pytaniu, 
absolutnie tego problemu, o którym my mówimy, nie 
rozwiązuje. To znaczy w jaki sposób duża ustawa 
reprywatyzacyjna załatwi te problemy, te stare, które 
tutaj narosły, dla tak dużej grupy osób w Warszawie? 
To jest oczywiście osobny problem. Minister sprawie-
dliwości tu w ogóle nie jest organem wiodącym, jeżeli 
chodzi o kwestie związane z uregulowaniem posiada-
nia czy też ze statusem nieruchomości w Warszawie. 
To jest odpowiedzialność innego resortu. A ja uwa-
żam, jestem przekonany, że żadna, nawet rozległa, 
ustawa, tzw. duża ustawa reprywatyzacyjna, nie zała-
twi tych problemów, o których my tutaj wspominamy.

Pan senator Rybicki pytał o status członków komi-
sji, to znaczy sekretarzy stanu, i o to, jak się ma to, co 
my proponujemy, do ustawy o działach i do ewentual-
nej dymisji rządu, co wtedy się dzieje z sekretarzami 
stanu. Ja chcę powiedzieć, że tutaj absolutnie nie ma 
takiego zagrożenia, ponieważ do sekretarza stanu 
mówi się „Panie Ministrze” grzecznościowo. To nie 
jest nigdzie zapisane. Tak samo jak mówi się do by-
łych ministrów „Panie Ministrze”. Z punktu widzenia 
polskiego porządku prawnego sekretarz stanu jest 
najwyższym urzędnikiem państwowym i wcale nie 
musi być, że tak powiem, elementem czy konstrukcją 
rządu. Podam kilka przykładów. W warunkach koha-
bitacji wielokrotnie widzieliśmy podczas posiedzeń 
parlamentu sekretarza stanu, np. będącego sekreta-
rzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP, który pocho-
dził z innego obozu politycznego niż rząd. Prawda? 
To jest jeden przykład. Drugi przykład, z Kancelarii 
Sejmu: sekretarzem stanu jest szef Kancelarii Sejmu, 
który również nie składa dymisji wraz z dymisją 
rządu. Żeby poszukać przykładów dalej… Dyrektor 
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(sekretarz stanu P. Jaki) we własnej sprawie. W związku z tym my te kompe-
tencje, z których może korzystać prezydent miasta 
stołecznego Warszawy, przenosimy do centralnego 
organu administracji. Skoro zakładamy, że ten cen-
tralny organ administracji będzie mógł podejmować 
takie decyzje, jakie dzisiaj mogą podejmować sa-
morządowcy, prezydenci, burmistrzowie i wójtowie 
w różnych miejscach, to przepraszam bardzo, ale za-
uważmy, że takich kryteriów dotyczących wykształ-
cenia nie stosujemy wobec prezydentów, burmistrzów 
czy wójtów. To jest dokładnie taki sam status, dlatego 
uważam, że ten argument jest nietrafiony. I to już 
chyba wszystkie pytania.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
(Senator Piotr Florek: Jeżeli można dopytać...)
Kolejna tura.
Pani senator Zdrojewska.
(Senator Sławomir Rybicki: Ja bym chciał wrócić 

do swojego pytania. Mogę?)
Dobrze, dobrze.
Teraz senator Zdrojewska, potem pan senator.

Senator Barbara Zdrojewska:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chciałabym zapytać o… Zacytuję 

może art. 4 ust. 6, bo chciałabym pana zapytać 
o pańskie zdanie na ten temat. W ust. 6 jest napi-
sane tak: „Członkowie Komisji w zakresie sprawo-
wania swojej funkcji w Komisji są niezależni i nie 
podlegają służbowo Ministrowi Sprawiedliwości”. 
Chciałabym poprosić o pańską opinię na ten temat. 
Co z przewodniczącym? Czy on też jest niezależny, 
czy tylko członkowie są niezależni? Przypominam, 
że członkowie są powoływani przez Sejm, z kolei 
przewodniczący komisji jest powoływany na wnio-
sek ministra sprawiedliwości przez premiera, więc 
chyba tym samym już na wstępie jest uzależniony od 
ministra sprawiedliwości. Tego dotyczy moje pierw-
sze pytanie, ale członkowie komisji również powin-
ni być niezależni, więc chciałabym, żeby pan nam 
dokładnie wyjaśnił, jakie będzie usytuowanie tych 
sekretarzy stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. 
Czy te osoby będą miały swoje gabinety, pokoje do 
pracy, biurka, laptopy, komputery, telefony, samo-
chody służbowe, sekretarki itd., itd.? Bardzo prosimy 
o odpowiedź. I kto im będzie to wszystko przydzie-
lał? Czy tu będzie dowolność, czy też zostanie to 
określone w jakimś specjalnym rozporządzeniu? Bo 
jeżeli minister sprawiedliwości nie przydzieli biurka 
komuś niewygodnemu, to się okaże, że ta niezależ-
ność jest kompletnie fikcyjna. Zresztą wszyscy już 
teraz zdajemy sobie sprawę, że ta niezależność jest 

wcześniej mówiłem. Mianowicie my chcemy, żeby 
członkowie komisji czuli się niezależni, żeby nie byli 
zastraszani, także przez organy siłowe państwa, bez 
względu na to, jaki rząd będzie w Polsce za rok czy 
za 2 lata, i jeżeli ta komisja będzie dalej pracowała. 
Chodzi o to, żeby członek komisji np. nie czuł żad-
nej presji ze strony prokuratury czy jakiegokolwiek 
innego organu, żeby czuł się niezależny, podejmując 
tak skomplikowane i tak trudne decyzje.

Pan senator Florek pytał o decyzje… Sekundę. 
Przepraszam, tak zapisałem, że…

(Senator Piotr Florek: Chodziło o decyzje podjęte 
przed stwierdzeniem popełnienia przestępstwa.)

Aha, już pamiętam. Chodziło o to, czy komisja bę-
dzie podejmowała decyzje przed stwierdzeniem przez 
sąd popełnienia przestępstwa. Tak? Oczywiście, że 
tak. Komisja będzie korzystała z uprawnień, które już 
są znane z kodeksu postępowania administracyjnego, 
więc tutaj zakres kompetencji nie będzie wychodził 
szerzej, niż określa to obecny porządek prawny. O ile 
mnie pamięć nie myli, to jest art. 145 kodeksu postę-
powania administracyjnego: „W sprawie zakończonej 
decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli: 
1) dowody, na których podstawie ustalono istotne dla 
sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe; 
2) decyzja wydana została w wyniku przestępstwa” 
itd., itd. Takie przesłanki już dzisiaj istnieją w kodek-
sie postępowania administracyjnego i komisja będzie 
tylko je powielała… tzn. będzie powielała możliwość 
korzystania z tych zapisów.

(Senator Piotr Florek: Wznawia się postępowa-
nie…)

Tak.
(Senator Piotr Florek: …ale nie wydaje się de-

cyzji…)
W sprawie…
(Senator Bogdan Borusewicz: No nie, wydaje się 

decyzję…)
Właśnie tak.
Kolejne pytanie pana senatora dotyczyło wy-

kształcenia członków komisji. Czy wykształcenie 
członków komisji nie będzie za niskie, jeśli chodzi 
o decyzje, które będą podejmowali? Ja uważam, że 
nie. Dlaczego? Ponieważ cała jakby filozofia, taka 
aksjologia powstania komisji, ratio legis istnienia 
komisji jest takie, że komisja przejmuje w pewnym 
zakresie kompetencje, które dzisiaj ma organ, jednost-
ka samorządu terytorialnego, w tym wypadku jest to 
prezydent miasta stołecznego Warszawy. Prezydent 
miasta stołecznego Warszawy może korzystać i cały 
czas mógł korzystać z uprawnień, jakie ma dzisiaj 
w ramach k.p.a., do wznawiania postępowania, jeżeli 
zaszły takie przesłanki, o których mówię, ale z tego 
nie korzystał. I też trudno wymagać, żeby był sędzią 
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(senator B. Zdrojewska) komisji, a ja mam przed sobą opinię prawną Biura 
Legislacyjnego Kancelarii Senatu i zacytuję jedno 
zdanie: „Należy zauważyć, że ma on – czyli im-
munitet – szerszy zakres chociażby od immunitetu 
przysługującego parlamentarzystom, zgodnie bowiem 
z art. 105 ust. 1 konstytucji poseł bądź senator może 
być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej (za 
zgodą Sejmu) w przypadku naruszenia praw osób 
trzecich, taka możliwość w odniesieniu do przewod-
niczącego i członków Komisji nie występuje”. To jest 
sprawa o doniosłym znaczeniu, dlatego też pozwoli-
łem sobie na ad vocem.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Komisjo! Panie 

Ministrze! Nie neguję absolutnie sensowności i po-
trzeby wprowadzenia tej ustawy, ale chciałbym, żeby 
ona miała „zęby”, żeby nie można było jej obchodzić, 
żeby nie miała luk ani niedomówień. I w związku 
z tym 3 grupy pytań.

Pierwsza grupa dotyczy art. 29 ust. 1 pkt 4. Chodzi 
tutaj o rozstrzygnięcia, które… czy właściwie o decy-
zje, które podejmuje komisja. W tym punkcie mowa 
jest o tym, że komisja nie wydaje decyzji w takich 
sprawach, w których są skutki nieodwracalne, tyl-
ko stwierdza, że decyzja pierwotna została wydana 
z naruszeniem prawa, wskazuje okoliczności, na pod-
stawie których… itd. Otóż pierwsza kwestia, dotyczą-
ca tych skutków nieodwracalnych. W słowniczku te 
skutki są w miarę precyzyjnie określone, ale mowa 
jest o tym, że mówimy o skutkach nieodwracalnych, 
jeśli nabywca działał w złej wierze. To by oznaczało, 
że to organ, czyli komisja, będzie musiał udowodnić 
działanie w złej wierze. No bo jeśli tak twierdzi ko-
misja, to musi to udowodnić. Czy to będzie proste, 
czy to będzie w ogóle wykonalne? Czy to nie będzie 
furtka do właściwie utrudniania możliwości wydawa-
nia decyzji uchylających albo decyzji o przekazaniu 
sprawy do ponownego rozpatrzenia? Czy nie lepiej 
byłoby zapisać, że to „podejrzany” nabywca musi 
udowodnić, że działał w dobrej wierze, czyli ciężar 
dowodu przerzucić na tego, kto mógłby ewentualnie 
korzystać z tego? To jest pierwsza kwestia.

Druga dotyczy skutków takiego rozstrzygnięcia 
komisji. Przenosimy się do art. 35. Tam mamy kwe-
stię przedawnień. Otóż roszczenia przedawniają się 
po 30 latach od dnia, w którym decyzja – i tutaj jest 
wypunktowanie – z pktu 2 i pktu 3 w ust. 1 w art. 29 
stała się ostateczna. Nie ma mowy o pkcie 4. Fakt, że 
wtedy nie wydaje się decyzji, tylko jest stwierdzenie, 

fikcyjna, właśnie ze względu na powoływanie szefa 
tej komisji przez ministra sprawiedliwości oraz ze 
względu na to, że komisja społeczna – i to już jest 
absolutne kuriozum – która ma być istotnym ciałem 
doradczym… Jak wiemy, cała ta sprawa narodziła się 
z oburzenia obywateli, z protestu społecznego, a oka-
zuje się, że tę komisję w liczbie 9 osób też powołuje 
i odwołuje minister sprawiedliwości w porozumie-
niu z ministrem spraw wewnętrznych, a więc nie ma 
tutaj mowy o jakiejkolwiek niezależności. Minister 
sprawiedliwości ma tutaj kompletną dowolność, a od 
jego widzimisię zależy, kto w tej komisji zasiądzie. 
Tak że te dwie kwestie dotyczące…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie 
dliwości Patryk Jaki: A jak brzmi pytanie?)

Proszę?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie 

dliwości Patryk Jaki: Jak brzmi pytanie? Bo nie będę 
wiedział, jak odpowiedzieć pani senator.)

Po pierwsze, chciałabym, żeby się pan odniósł do 
niezależności przewodniczącego, który jest powoły-
wany bezpośrednio przez ministra, a nie przez Sejm. 
Po drugie, proszę, żeby pan przedstawił dokładnie, jak 
będzie funkcjonowało usytuowanie tych sekretarzy 
stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Kto będzie 
przydzielał im narzędzia pracy? Czy będą oni mieli 
samochody i gdzie będą pracowali?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Patryk Jaki: A komisja? Nie zrozu-
miałem pytania dotyczącego komisji.)

Chodzi o komisję, o jej przewodniczącego oraz 
członków.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Patryk Jaki: Wiem, tylko że wspo-
minała pani o komisji społecznej. Nie zrozumiałem 
tego pytania.)

Jeśli chodzi o komisję społeczną, to proszę wytłu-
maczyć, dlaczego zdecydowaliście się państwo na to, 
żeby członków komisji wybierał minister sprawiedli-
wości. To oznacza kompletną dowolność w tej spra-
wie. Gdyby powoływał ich np. Sejm, wyglądałoby to 
zupełnie inaczej. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Rybicki chciałby o coś dopytać. Tak?

Senator Sławomir Rybicki:
Tak.
Wracam do kwestii immunitetu, bo pan minister 

powiedział, że zakres immunitetu parlamentarzy-
sty jest większy od zakresu immunitetu członków 
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(senator J. Czerwiński) wiedź? Pan senator Rybicki pytał o to, czy w związku 
z tym, że członkowie tej komisji będą sekretarzami 
stanu, w przypadku odwołania rządu wszyscy zostaną 
odwołani. Ja powiedziałem, że nie ze względu na to, 
że są sekretarze stanu, którzy nie są odwoływani. 
To, co przedstawił szanowny pan marszałek, to jest 
właśnie dowód na tezę, którą ja przedstawiłem.

(Senator Bogdan Borusewicz: Oni nie są odwoły-
wani, nie odchodzą…)

Bo sekretarz stanu, którego pan powołuje, nie 
odejdzie przecież wskutek dymisji rządu.

(Senator Bogdan Borusewicz: Oni nie odchodzą 
wraz z rządem, tylko wraz z marszałkiem, jeżeli mar-
szałek taką decyzję podejmie.)

Czyli mówiłem prawdę.
(Głos z sali: Ma rację.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia do zadania py-
tania?

Pan senator Florek, bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:

Panie Ministrze, jeszcze wrócę do kwestii nie-
zbędnej wiedzy w zakresie gospodarowania nieru-
chomościami. Dlaczego tak ważne dla mnie było 
to wykształcenie prawnicze? Dlatego, że w art. 26 
ust. 1 mamy taki zapis, że komisja zawiadamia 
organ lub sąd o wszczęciu postępowania rozpo-
znawczego. Postępowanie toczące się przed orga-
nem lub sądem podlega zawieszeniu, więc to jest 
bardzo ważna rola komisji. Ale moje pytanie jest 
inne. Panie Ministrze, czy ze względu na taki tryb 
odwoławczy, jaki teraz jest – o tym, jak on jest 
skomplikowany, już pan mówił: najpierw rozpa-
trzenie przez tę samą komisję, prawdopodobnie 
w tym samym składzie, bo członków komisji jest 
niewielu, potem przez wojewódzki sąd admini-
stracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny, a potem 
może jeszcze przez sądy karne, cywilne…

Panie Ministrze, czy pan sądzi, że do końca tej 
kadencji parlamentu uda się zakończyć chociażby 
jedną sprawę? Czy jakakolwiek decyzja podjęta przez 
tę komisję będzie decyzją ostateczną? Bo ja się oba-
wiam, że przeciąganie… że w tej chwili ten tryb bę-
dzie wydłużał, a nie skracał, te postępowania, które 
się prowadzi. To niestety spowoduje, że…

To jest szczególnie ważne, żeby załatwić ten pro-
blem w Warszawie, ale, Panie Ministrze, apeluję też 
o to, żeby myśleć o kwestii reprywatyzacyjnej w od-
niesieniu do całego kraju, dlatego że te same pro-
blemy są w Krakowie, w Poznaniu i w wielu innych 
miastach. Rozumiem, że to ma być przykład, który 

nie wiadomo w jakim trybie wydawane, czy posta-
nowienia, czy decyzji, w każdym razie mowa jest 
o stwierdzeniu. Ale proszę zauważyć, że to oznacza, 
że tutaj się stosuje normalne czasy przedawnienia. 
Czyli jeśli uznamy, że decyzja reprywatyzacyjna była 
niezgodna z prawem, pkt 2, albo uzna to inny organ 
wskutek naszego – tak to nazwę – ponaglenia, to 
tu mamy 30 lat na przedawnienie. A jeśli ktoś był 
cwany, tzn. została podjęta decyzja na jego korzyść, 
a on zbył tę nieruchomość, to mamy normalny okres 
przedawnienia, nie 30-letni, czyli w pewnym sensie 
promujemy taką osobę. Bo w art. 35 nie mamy od-
wołania do sytuacji z art. 29 ust. 1 pkt 4.

No i ostatnia kwestia związana z tymże punktem, 
a mianowicie art. 39. On mówi o skutkach cywilno-
prawnych decyzji komisji i wyraźnie tam się stwier-
dza: ostateczna decyzja, o której mowa w art. 29 ust. 1 
pkt 2, i decyzja, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3 
itd., stanowią podstawę do wznowienia postępowa-
nia cywilnego. Czyli jeśli decyzja komisji stwierdza, 
że pierwotna decyzja była wadliwa… albo decyzja 
innego organu na skutek ponaglenia komisji czy też 
przekazania, że pierwotna decyzja była wadliwa… 
Wtedy możemy wznowić postępowanie cywilne. 
A jeśli decyzja była wadliwa, ale są nieodwracalne 
skutki prawne, to nie możemy żądać od tego, który 
osiągnął korzyść w związku z tą pierwotną decyzją… 
Nie możemy w stosunku do niego wznowić postę-
powania cywilnego, czyli w art. 38 ust. 1 brakuje 
powołania się nie na decyzję, tylko na stwierdzenie 
zawarte w pkcie 4 art. 29 ust. 1.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuje bardzo.
Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Ja tylko chciałbym coś stwierdzić, ale zrobię to 

w formie pytania… Czy pan wie, że dokonane przez 
pana porównanie sekretarza stanu do szefa Kancelarii 
Sejmu i Senatu jest nietrafne, ponieważ to marszałek 
Sejmu i marszałek Senatu powołują… Są to osoby 
w randze ministra, a nie sekretarza. One nie odchodzą 
razem z rządem, dlatego że sposób ich powoływania 
jest zupełnie inny. 

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Patryk Jaki:
Panie Senatorze, Panie Marszałku – z całym sza-

cunkiem – co to zmienia, jeżeli chodzi o moją odpo-
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(senator P. Florek) Pan senator Czerwiński pytał o to, na kim ciężar 
dowodu powinien być oparty, również o czas postę-
powania. My jesteśmy przekonani, że te rozwiązania, 
które proponujemy, są najlepsze, ponieważ dla nas bar-
dzo istotne jest to – to również w odpowiedzi na kolej-
ne pytania – żeby decyzje, które będzie podejmowała 
komisja, utrzymały się w wyższych instancjach, jeżeli 
będą odwołania. Dlatego maksymalnie jak to możliwe 
opieramy się na obecnym porządku prawnym, tzn. na 
kodeksie postępowania administracyjnego i na innych 
pochodnych. Jesteśmy przekonani, że jeżeli utrzyma-
my się w tym porządku prawnym, to daje to największą 
szansę na to, że decyzje, które będzie podejmowała 
komisja weryfikacyjna, nie pójdą na marne. Dlatego 
jesteśmy przekonani do tego rozwiązania. Choć przy-
znaję, Panie Senatorze, że być może bylibyśmy w sta-
nie znaleźć rozwiązania, które dadzą komisji jeszcze 
większą przewagę, które pozwolą nam, pozwoliłyby 
komisji działać skuteczniej. My jednak chcemy utrzy-
mać się w obowiązującym porządku prawnym.

Pytanie pana senatora Rybickiego dotyczyło kwestii 
immunitetu, wracamy tu do tej kwestii. Opinię Biura 
Analiz Sejmowych oczywiście znam, tyle że opinia 
Biura Analiz Sejmowych miesza immunitet formal-
ny z immunitetem materialnym. Owszem, parlament 
może uchylić immunitet formalny, ale nie może uchylić 
materialnego, a członkowie tej komisji będą dyspono-
wali tylko immunitetem materialnym. Nie można tu 
wprowadzić dodatkowej drogi, jaką mają parlamenta-
rzyści, do ściągania immunitetu formalnego, ponieważ 
członkowie komisji nie będą dysponowali immunite-
tem formalnym. To jest ten powód.

Pani senator Zdrojewska pytała o niezależność 
członków komisji, o usytuowanie… Wygląda to tak. 
Niezależność członków komisji reguluje ta ustawa, 
to jest bodajże art. 4, jeżeli mnie pamięć nie myli. 
Sekundę. Tak, członkowie komisji są niezależni i nie 
podlegają służbowo – tu jest zapisane – ministrowi 
sprawiedliwości, ale my popieramy poprawkę prowa-
dzącą do wykreślenia zapisu o ministrze sprawiedli-
wości. Sejm będzie powoływał sekretarzy stanu i oni 
nie będą podlegali nikomu, to będą tylko i wyłącznie 
ich decyzje.

Jeżeli chodzi o przywileje związane z pełnieniem 
funkcji sekretarza stanu, to również reguluje to ta 
ustawa. Ustawa wskazuje, że ci sekretarze stanu nie 
będą korzystali z przywilejów charakterystycznych 
dla wiceministrów, tzn. samochodów, o których pani 
senator wspominała, itd., aczkolwiek będziemy im 
gwarantowali profesjonalną obsługę administracyj-
ną. Departament, który już powstał i który będzie 
obsługiwał tę komisję, będzie składał się z doświad-
czonych sędziów administracyjnych, prokuratorów, 
referendarzy, doświadczonych adwokatów, dlatego 
niejako obsługa tej komisji będzie w pełni profe-
sjonalna.

w przyszłości… ale szkoda czasu, bo każdy miesiąc, 
każdy rok, to jest wielka strata i stąd pytanie: czy do 
końca tej kadencji uda się zakończyć chociażby jedną 
sprawę ze spraw prowadzonych przez tę komisję? 
Dziękuję.

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Patryk Jaki:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie! 

Może zacznę od tyłu, jeżeli Wysoki Senat pozwoli. 
Czy uda się zakończyć choć jedną sprawę w tej kaden-
cji? Jestem przekonany o tym, że tak się stanie właśnie 
z tych względów, o których mówiłem wcześniej. Przy 
okazji odpowiem też na pytanie dotyczące tego, czy 
ta komisja nie wprowadza pewnego bałaganu, który 
sprawi, że te postępowania, jakie toczą się dzisiaj, 
będą trwały dłużej. Otóż nie, ponieważ te postępo-
wania, o których my mówimy, te najbardziej kontro-
wersyjne, toczą się dzisiaj tylko na ścieżce karnej, 
tzn. organ, którym jest prezydent miasta stołecznego 
Warszawy, nie korzysta ze swoich uprawnień wzna-
wiania tych postępowań.

W związku z tym gdyby zostawić to tak jak dzi-
siaj, nie przyjmować tej ustawy, zostawić to tylko 
i wyłącznie na ścieżce karnej, to musielibyśmy po-
czekać na zakończenie postępowania karnego, które 
w Polsce trwa najdłużej, które może trwać wiele lat. 
Dopiero później prokurator wystąpiłby z wnioskiem 
o wznowienie postępowania administracyjnego. W tej 
sytuacji po zakończeniu postępowania karnego pro-
wadzone by było postępowanie administracyjne, co 
razem trwałoby ponad 10 lat, może, około 10 lat, to 
już zależy od sprawy.

Dlatego wprost przeciwnie, to, że rozdzielamy te 
ścieżki, spowoduje, że to postępowanie, czyli docho-
dzenie do sprawiedliwości, będzie szybsze. Tak jak 
mówiłem, jeżeli komisja podejmie decyzję o wszczę-
ciu postępowania w danej sprawie, to będą obowiązy-
wały ją terminy administracyjne, czyli 30 dni na roz-
poznanie. Prawda? Potem jest decyzja i ewentualne 
odwołanie od tej decyzji. Sądy administracyjne, tak 
jak mówiłem, potrzebują średnio pół roku na decyzję 
i, zakładając wyczerpanie całej ścieżki, jest jeszcze 
NSA. Czyli spokojnie zmieścimy się w tej kadencji, 
zakładając wykorzystanie całej ścieżki odwoławczej, 
przynajmniej w przypadku pierwszych decyzji, które 
będzie podejmowała komisja. Dlatego nie mam takiej 
obawy.



45

36. posiedzenie Senatu w dniu 2 marca 2017 r.
Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych  

dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa 

(sekretarz stanu P. Jaki) nego, który przysługuje przewodniczącemu i człon-
kom komisji. Przewodniczący na mocy tej ustawy, na 
mocy jej przepisów pełni kluczową rolę – bez jego 
podpisu właściwie nic nie może się odbyć. On jest, 
powiedziałbym, ponad prawem, jego do niczego nie 
można zmusić. Mam pytanie, z czego wynika takie 
potraktowanie tego jednego urzędnika państwowego 
w kontekście sensu całej ustawy. No, chyba nikt nie 
kwestionuje sensu tej ustawy. Prawda? Dobrych chęci 
jest masa, tylko żeby się potem, w trakcie prób reali-
zacji celu tej ustawy – walczymy o sprawiedliwość, 
likwidujemy patologie, naprawiamy krzywdy, chcemy 
ukarać winnych – nie okazało się, że… Żeby nie było 
tak, że jeśli po stronie komisji pojawią się winni – ot 
przykładowo któryś z członków komisji da się sko-
rumpować – to będą oni ponad prawem i nie można 
będzie ich ukarać, bo są objęci pełnym immunitetem 
materialnym. Czy takie ich potraktowanie, tak nie-
spotykanie szerokie zastosowanie tego immunitetu 
materialnego nie jest wylaniem dziecka z kąpielą?

I drugie moje pytanie. Pociągnę wątek, który po-
jawił się tutaj wcześniej, dotyczący sekretarzy stanu. 
Może to wynika z mojej niewiedzy, ale… Z tego, na 
ile ja się orientuję, wynika, że sekretarze stanu podają 
się do dymisji w momencie zakończenia funkcjono-
wania rządu. Wszyscy członkowie tej komisji – z tego, 
co pamiętam, to jest ich 9 – pełnią funkcje sekretarzy 
stanu. Oni powoływani są przez Sejm, a nie przez 
premiera, co jest standardem. Czy nie jest to pomie-
szanie władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej? 
Czy jest taka potrzeba? Ja rozumiem, że jest potrzeba 
powołania komisji… Państwo twierdzicie, że jest po-
trzeba powołania takiej komisji. W takim razie może 
to jednak nie Sejm powinien powoływać członków 
tej komisji, ale premier, skoro mają to być sekretarze 
stanu? To tyle, dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Dziękuję bardzo.
Chciałabym powiedzieć, Panie Ministrze, że nie 

wystarczy zapisać w ustawie, że ktoś jest niezależny 
– trzeba tę niezależność zagwarantować. W polskim 
systemie prawnym mamy tego typu gwarancje do-
tyczące np. sposobu powoływania, związane z nie-
zależnością w miejscu pracy itd. To jest pierwsza 
ustawa, w której tego typu… Ja się dziwię, że pan tego 
nie rozumie. To nie jest tak, że jeżeli napiszemy, że 
przewodniczący jest niezależny, to on będzie nieza-
leżny pomimo tego, że jest powoływany na wniosek 
ministra sprawiedliwości. No przecież on go wybierze 

Było jeszcze pytanie: dlaczego minister spra-
wiedliwości wybiera członków komisji społecznej? 
Ja nie upieram się przy tym, kto ma powoływać 
członków komisji społecznej. Uważamy, że nie jest 
zbyt skomplikowane ustalenie tych najważniejszych 
organizacji społecznych, które mają największe za-
sługi w Warszawie, jeśli chodzi o walkę w kwestii 
praw do reprywatyzacji. Ja jestem w stanie niejako 
zagwarantować, że żadna z tych organizacji, żaden 
przedstawiciel tych najważniejszych organizacji nie 
zostanie tu pominięty. Dziękuję.

(Senator Barbara Zdrojewska: Przepraszam, Panie 
Ministrze, jeszcze kwestia niezależności, w tym nie-
zależności przewodniczącego komisji, który jest po-
woływany na wniosek ministra.)

Taka sama jest. Taka sama.
(Senator Barbara Zdrojewska: No ale jak, skoro 

on jest powoływany przez ministra? To jak może być 
później…)

To reguluje art. 4. On mówi, że wszyscy członko-
wie komisji…

(Senator Barbara Zdrojewska: Art. 4 ust. 6 mówi 
o członkach komisji, a w tej ustawie mamy wyraźne 
rozróżnienie przewodniczącego i członków komisji. 
Przewodniczący jest inaczej powoływany, ma też inne 
kompetencje itd. Proszę zwrócić na to uwagę. Art. 4 ust. 6 
mówi o członkach komisji, a nie o przewodniczącym.)

Szanowna Pani Senator, proszę mi zaufać w tym 
zakresie. Komisja jest traktowana jako jeden organ 
i w tym przypadku na pewno chodzi o wszystkich 
członków komisji. Gdyby tu było potrzebne jakieś 
wyróżnienie, no to wyróżnilibyśmy przewodniczą-
cego komisji w tym zakresie. Jak mówię, dla nas 
oczywiste jest, że wszyscy członkowie komisji są 
niezależni.

(Senator Barbara Zdrojewska: No ale gdzieś in-
dziej wyróżniliście go w ten sposób, że…)

Ale to w innym artykule. A tutaj, skoro mówimy 
o członkach komisji, to chodzi o wszystkich członków 
komisji. To wszystko.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy to wszystkie odpowiedzi, Panie Ministrze?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Patryk Jaki: Tak.)
Kolejna tura.
Rozpoczyna pan senator Termiński.

Senator Przemysław Termiński:
Witam, Panie Ministrze.
Mam pytanie, a właściwie 2 pytania. Art. 6 tak 

dosyć lakonicznie odnosi się do immunitetu material-
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(senator B. Zdrojewska) tutaj stosunkowo skąpo opisana. To jest tylko art. 33, 
który mówi, dla kogo należy uprawnienie, i art.  34. 
Komisja przyznaje odszkodowanie, ale procedura, jak 
mówię, jest praktycznie żadna. I teraz pytanie: czy 
nie obawia się pan, że w pewnym sensie rozbudzamy 
daleko idące oczekiwania – i słusznie – tych osób, 
które przez złą politykę miasta stołecznego Warszawy 
za czasów pani Gronkiewicz-Waltz były po prostu 
rugowane ze swoich lokali?

I czy komisja będzie w stanie zaspokoić te oczeki-
wania? Po pierwsze, jest kwestia procedury, po dru-
gie, nie ma tutaj np. możliwości ponownego wpro-
wadzenia lokatorów do mieszkań, które zajmowali, 
jeśliby to było możliwe, jest tylko mowa o odszko-
dowaniu. Po trzecie, ci lokatorzy mogą wystąpić o to 
odszkodowanie w terminie zaledwie 30 dni od mo-
mentu, kiedy decyzja komisji staje się ostateczna. Jest 
to bardzo krótki termin, tym bardziej że tę decyzję 
komisji można przecież opublikować w BIP. Skąd 
taki lokator, który już, w cudzysłowie, pożegnał się 
ze swoim lokalem zajmowanym przed kilkoma laty, 
dowie się o tym? Czy on będzie musiał śledzić BIP 
komisji po to, żeby dowiedzieć się, czy w jego spra-
wie, w sprawie jego starej kamienicy, coś się zmieniło, 
czy będziecie państwo informować go osobno, że 
ma takie możliwości? Proszę zauważyć, że to będzie 
bardzo trudne, bo lokatorzy z tej nieruchomości mogli 
się rozproszyć.

Jest kwestia rozpoczęcia procedury i dlatego 
ostatnie pytanie związane jest z początkiem proce-
dury. Wszystkie możliwości rozpoczęcia procedury – 
w tej ustawie są 3 – dotyczą rozpoczęcia jej z urzędu. 
Dlaczego państwo nie przyjęliście takiej możliwości, 
żeby to było na wniosek? W przypadku niektórych 
decyzji być może komisja nie będzie wiedziała z urzę-
du, że one mogły być podejmowane z naruszeniem 
prawa. Dlaczego ktoś nie może wnioskować o to, żeby 
w danym przypadku zbadać decyzję? Tu jest wszyst-
ko, jak mówię, z urzędu, 3 możliwości, w każdym 
przypadku z urzędu. No, chyba że prokurator powia-
domi, ale to przypadek szczególny, chodzi o toczące 
się postępowanie przygotowawcze.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuje bardzo.
Drodzy Państwo, ja podchodziłem bardzo liberal-

nie do regulaminu. Jak wiemy, w regulaminie mowa 
o tym, że pytanie może trwać minutę. Państwo często 
powtarzacie te same pytania, mimo że pan minister 
na nie odpowiadał. Pan minister jest na sali – a czę-
sto niektórych ministrów krytykujemy za to, że nie 
przybywają – cierpliwie odpowiada, ale zaczynamy 
już drugą godzinę pytań, a przypomnę, że o 16.00 
musimy ogłosić przerwę ze względu na wystąpie-
nie pani komisarz europejskiej, które będzie miało 

spośród swoich itd. Gdzie ma pan zagwarantowaną 
tę niezależność?

Chciałabym jeszcze… Szanowni Państwo, co pa-
ragraf, to jakieś wątpliwości. Wszystkie do końca nie 
zostały wyjaśnione. Chciałabym zapytać w sprawie 
tego immunitetu, bo słuchając pana, miałam takie 
wrażenie, że… Być może bym się zgodziła co do tego, 
że trzeba tej komisji zapewnić jakieś bezpieczeństwo; 
sprawa pani Brzeskiej świadczy o tym, że były tam 
zaangażowane różnego rodzaju siły, które są chyba 
zdolne do wszystkiego. W związku z tym może lepiej 
przyznać tej komisji jakąś ochronę czy coś takiego. 
Jednak ten immunitet jest, proszę pana, kompletnym 
nieporozumieniem, bo on oznacza, że te osoby mogą 
podejmować złą decyzję zupełnie bezkarnie. Nie ma 
takiej sytuacji, żeby był jakiś specurzędnik, który ma 
sto razy większe prawa, tak jak mówiłam, niż senator, 
niż minister, niż premier itd., itd. Premier czy pre-
zydent przynajmniej odpowiada przed Trybunałem 
Stanu, natomiast tutaj nie ma kompletnie żadnej odpo-
wiedzialności. Chciałabym, żeby pan nie przechodził 
nad tym tak łatwo, tylko do tego się odniósł. Ten 
immunitet to jest bardzo poważna sprawa i można 
by było z tego łatwo zrezygnować. Ustawa nadal nie 
byłaby dobra, nadal byłaby beznadziejna, ale nie aż 
tak. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Czerwiński.

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

Ministrze, nie uzyskałem odpowiedzi na temat uprzy-
wilejowania tych, którzy osiągnęli poprzez błędne 
decyzje władztwo nad nieruchomością, zbyli tę nie-
ruchomość, a teraz mają skrócony czas na możliwość 
dochodzenia roszczeń i w pewnym sensie są chronie-
ni, jeśli chodzi o wznowienie postępowania.

Przejdźmy do następnej grupy pytań. Otóż tak 
naprawdę ta ustawa obejmuje dwa postępowania. 
Jedno dotyczy wzruszenia decyzji, której właściwie 
dotyczy większość tej ustawy. Drugie postępowanie 
dotyczy w pewnym sensie zaspokojenia osób, które 
zostały, nazwijmy to, przez tych nabywców w złej 
wierze, przez tych, którzy wskutek błędnych decyzji 
zostali właścicielami kamienic, oraz przez czyścicieli 
kamienic doprowadzeni do stanu, powiedzmy, wręcz 
niegodnego. To znaczy w jakiś sposób byli męczeni, 
poprzez groźby bezprawne byli zmuszani do wypro-
wadzenia się z lokali, które zajmują. Dlaczego mówię 
o tej drugiej procedurze? Ta druga procedura jest 
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(wicemarszałek A. Bielan) dodać, do kogo się to zażalenie składa? Bo ta ustawa 
generuje komisję, która działa w trybie absolutnie 
ekstraordynaryjnym w odniesieniu do jakichkolwiek 
innych organów państwa. I nie bardzo wiem, czy to 
do tej komisji się składa zażalenie, czy do Sejmu, 
który powołał tę komisję… Gdzie złożyć to zażalenie?

Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia?
Pani senator Zdrojewska, bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Ja bym poprosiła pana ministra, żeby pan się od-

niósł… A może pan wniesie jakąś autopoprawkę. Bo 
jest tak, że strony mogą być zawiadamiane o wszczę-
ciu postępowania, decyzjach i innych czynnościach 
komisji poprzez ogłoszenie w biuletynie. Ktoś już 
o tym wspominał, ale chciałabym… I doręczenie 
uważa się za dokonane po 14 dniach od ogłoszenia 
w biuletynie, w BIP Ministerstwa Sprawiedliwości. 
I teraz tak pytam… Strony to również osoby po-
szkodowane. Jak pan sobie wyobraża, że żołnierz 
pokazywany w mediach, pan blisko 90-letni, będzie 
siedział przy komputerze i zaglądał na strony BIP, 
bo szanowna komisja nie wyśle mu zawiadomienia? 
Dlaczego nie wysyłacie ludziom zawiadomień, tak jak 
to czynią sądy itd., tylko uważacie, że zawiadomienie 
nastąpiło…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Pani Senator, mi-
nęła minuta.)

…w momencie, kiedy…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
(Senator Barbara Zdrojewska: Dziękuję.)
Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie.
Bardzo proszę, Panie Ministrze, o odpowiedź.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Patryk Jaki:
Dziękuję.
Szanowny Panie Marszałku, Wysoki Senacie, 

odpowiem najpierw na pytania pana senatora 
Termińskiego, po kolei. Immunitet materialny, a prze-
stępstwo pospolite… No, tutaj nie ma żadnej sprzecz-
ności. To znaczy immunitet materialny chroni tylko 
tam, gdzie jest dana materia, to znaczy tam, gdzie 
członek komisji będzie podejmował decyzje w ra-
mach pracy tej komisji. Jeżeli on popełni przestępstwo 

miejsce o 16.15, tak więc bardzo proszę o trzymanie 
się regulaminu. Minuta na pytanie i proszę o niepo-
wtarzanie pytań, które już padły. Odpowiedź pana 
ministra może państwa nie satysfakcjonować mery-
torycznie, ale pan minister stara się odpowiedzieć na 
wszystkie pytania.

Bardzo proszę, pan senator Jackowski. I później 
odpowiedź pana ministra.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński mnie trochę ubiegł z tym 

pytaniem, ale ja bym chciał, żeby pan minister spre-
cyzował, czego mogą oczekiwać ofiary dzikiej repry-
watyzacji w Warszawie, tego zjawiska o charakterze 
przestępczości zorganizowanej, z którym mieliśmy do 
czynienia w Warszawie? Na co te osoby mogą liczyć? 
Bo mowa tu o rzeszy prawdopodobnie około 40 tysię-
cy osób, które w wyniku decyzji, o których tu mowa, 
utraciły możliwość zamieszkiwania… Jakie oni będą 
mieli, z ich punktu widzenia, korzyści z powołania 
komisji weryfikacyjnej? Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia?
Pan marszałek Borusewicz, bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, pan zapewne jest autorem tej 

ustawy, albo przynajmniej tak można było sądzić 
na podstawie mediów. Pytanie do pana: czy pan jest 
przewidywany na szefa wspomnianej komisji?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Termiński.

Senator Przemysław Termiński:
Wprawdzie nie było jeszcze odpowiedzi na moje 

wcześniejsze pytanie, ale przyszło mi do głowy takie 
jedno dodatkowe. Bo faktycznie, co punkt tej ustawy, 
to nowe pytanie się pojawia.

Panie Ministrze, art. 23 ust 3 stanowi, że na po-
stanowienie…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Patryk Jaki: Przepraszam, który?)

Art. 23 ust 3. On precyzuje, że na postanowienie 
komisji, postanowienie zabezpieczające, przysługuje 
zażalenie. I takie moje pytanie: czy nie warto byłoby 
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(sekretarz stanu P. Jaki) prywatyzacji brały udział zorganizowane grupy prze-
stępcze, które było stać nawet na morderstwo. Może 
i byłoby to zasadne, ale takiego przepisu na razie nie 
ma. To jest już ewentualnie kwestia dalszych rozwa-
żań członków władzy wykonawczej.

Pytanie pana marszałka Borusewicza o to, czy 
przewiduje się, że będę szefem komisji… Tę decyzję 
podejmie pani premier. Nie ma żadnej takiej decyzji 
i sam nie wiem, jak to będzie wyglądało.

Teraz połączone pytanie pana senatora 
Czerwińskiego i pana senatora Jackowskiego, tzn. 
pytanie o to, czy będziemy w stanie zaspokoić wszyst-
kie oczekiwania związane z takim dużym niezado-
woleniem w Warszawie ludzi, którzy zostali poszko-
dowani w wyniku reprywatyzacji. Panie Senatorze, 
szczerze, z ręką na sercu, odpowiadam panu, że 
pewnie wszystkich nie, ale wychodzę z założenia, 
że nawet jeżeli uda się pomóc jakiejś części, to i tak 
będzie to duży sukces. Samo powstanie tej komisji już 
powoduje cuda, tzn. nagle pojawiają się jacyś ludzie 
w organach ścigania państwa i sami się przyznają do 
popełnienia jakichś czynów. Nagle wszystkie decy-
zje – wystarczy, że ten projekt ustawy wszedł w etap 
legislacyjny – o zwrocie kamienic są wstrzymywane. 
Nagle się udało stwarzać cuda. To też nie jest bez 
znaczenia dla państwa polskiego, że państwo polskie 
pokaże, że nie zgadza się na to, żeby być kopane, że 
jednak ma swoją siłę i że jeżeli ktoś będzie chciał 
dalej tak postępować, to tutaj jest państwo polskie, 
które nie da się już upokarzać. Jak dużej grupie osób 
pomożemy? Szczerze powiem, że nie wiem. Jednak 
zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ta gru-
pa była jak największa. Już dzisiaj są skomplikowa-
ne sprawy. Nie ukrywajmy, że państwo polskie ma 
bardzo duże zaległości w tym zakresie, szczególnie 
w przypadku sytuacji, w których jakaś grupa cwania-
ków już 7 razy zdążyła sprzedać nieruchomość, którą 
bezprawnie pozyskała; to będą najtrudniejsze sprawy, 
ale komisja też przewidziała instrumenty, które po-
zwolą jeżeli nie odzyskać to mieszkanie, to uzyskać 
jakąś część odszkodowania. Komisja ma instrumenty, 
żeby pomóc dużej grupie ludzi. Wszystkim pewnie 
nie, ale uważam, że jeżeli damy radę naprawić życie 
chociaż kilku procentom osób z tej grupy, mówi się 
nawet o kilkudziesięciu tysiącach ludzi, to ten projekt 
ustawy absolutnie ma sens. Bierzmy też pod uwagę 
to, że kolejną korzyścią powstania tej ustawy jest 
to, że nagle ta grupa przestępcza zaprzestała swojej 
działalności, zaczęła się chować i jedni na drugich 
zaczęli donosić. To jest kolejny efekt tej ustawy, którą 
dzisiaj państwu pokazujemy.

Dlaczego nie wprowadzamy… Było pytanie pana 
senatora Czerwińskiego dotyczące tego skróconego 
czasu. W mojej ocenie, w naszej ocenie ten skrócony 
czas możliwości wzruszenia decyzji, który zapisali-
śmy w tej ustawie, będzie dotyczył wszystkich tych 

pospolite, to absolutnie będzie odpowiadać tak jak 
każdy inny człowiek. To jest mniej więcej tak samo 
jak w przypadku adwokata – jak on przychodzi na 
salę, to w zakresie wykonywania swojej pracy, tego, 
co mówi, ma immunitet materialny i koniec, bo to jest 
jego praca; ale już za przestępstwo pospolite adwokat 
będzie odpowiadał karnie. W tym przypadku jest 
dokładnie tak samo.

Kolejne pytanie. Kto powołuje członków komisji: 
czy Sejm, czy premier, tak? Tak brzmiało pytanie, 
Panie Senatorze?

(Senator Przemysław Termiński: Panie Ministrze, 
to było trzecie pytanie. Drugie…)

To może źle zapisałem. Ale na pewno pan senator 
pytał o to, gdzie złożyć zażalenie. Zażalenie składa 
się do komisji.

(Senator Przemysław Termiński: …Do mieszania. 
Mamy trójpodział władzy – władzę wykonawczą, 
ustawodawczą i sądowniczą. Dzisiaj jest taka sytu-
acja, że Sejm powołuje sekretarzy stanu, a powinien 
powoływać ich premier, bo jest to element władzy 
wykonawczej, a nie ustawodawczej…)

Aha, już pamiętam, już odpowiadam.
(Senator Przemysław Termiński: …Ale w drugą 

stronę… Sekretarze stanu podają się do dymisji wraz 
z ustępującym rządem, a ci z kolei nie podają się do 
dymisji. To są chyba jacyś ekstraordynaryjni sekre-
tarze stanu.)

Szanowny Panie Senatorze, problem polega na 
tym, że odpowiadałem na to pytanie, tylko pana sena-
tora nie było. Sekretarz stanu nie jest członkiem rządu. 
Sekretarz stanu to jest – jeszcze raz to powiem, tym 
razem w skrócie – najwyższy urzędnik państwowy. 
Dyrektor biura prezesa Trybunału Konstytucyjnego 
kiedyś był sekretarzem stanu, dzisiaj np. dyrektor 
biura pierwszego prezesa Sądu Najwyższego jest se-
kretarzem stanu. Przecież to jest oczywiste, że jak 
odwołuje się rząd, to nie odwołuje się również jego, 
tak samo jak nie odwołuje się szefa Kancelarii Sejmu. 
Dlatego tu absolutnie nie ma żadnej sprzeczności. To, 
że sekretarza stanu nazywa się ministrem, to jest to 
określenie zwyczajowe, a nie wynikające z przepisów 
prawa.

Pani senator Zdrojewska pytała o to, gdzie jest 
zapisana ta niezależność. Powiem, że czuję się trochę 
bezradny wobec tego pytania, skoro w art. 4 jest na-
pisane: „członkowie Komisji w zakresie sprawowania 
swojej funkcji w Komisji są niezależni i nie podlegają 
służbowo Ministrowi Sprawiedliwości”. Nie wiem, 
jak miałbym to inaczej napisać, żeby pani senator 
była zadowolona.

Czy nie przyznać członkom komisji jakiejś ochro-
ny zamiast immunitetu? Może i przyznanie ochrony 
byłoby zasadne, szczególnie, skoro się wie, że w re-
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(sekretarz stanu P. Jaki) teraz ona w jakiś sposób będzie beneficjentem tej 
komisji? Gdyby pan minister zechciał to jasno wy-
jawić… Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Termiński.

Senator Przemysław Termiński:
Panie Ministrze, to może ja inaczej zadam to py-

tanie, bo pan tak odwrócił kota ogonem, próbuje pan 
rozmydlać tę rzeczywistość…

(Rozmowy na sali)
Pierwsza rzecz – immunitet. Mnie nie cho-

dzi o przestępstwa pospolite, mnie chodzi o dzia-
łania i zaniechania, które mogą wyrządzić komuś 
krzywdę. Czemu ci ludzie mają być ponad prawem? 
Niekoniecznie chodzi o korupcję. Pan akurat w całej 
mojej wypowiedzi tylko na słówko „korupcja” zwró-
cił uwagę…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Patryk Jaki: Powiedziałem „przestępstwa”, Panie 
Senatorze.)

Przestępstwa, tak, „przestępstwa pospolite”, pan 
użył tego sformułowania. Ja nie mówię o przestęp-
stwach pospolitych, ja mówię o działaniach i zanie-
chaniach, które wyrządzają komuś krzywdę. Zwracam 
panu uwagę, że nawet adwokat występujący na sali 
sądowej, jeśli wyrządzi komuś krzywdę, ponosi od-
powiedzialność, można go cywilnie pozwać. To jest 
możliwe.

Drugie moje pytanie dotyczyło sekretarzy stanu. 
Znowu pan próbuje rozmydlać rzeczywistość, powo-
łując się na inne organy konstytucyjne, na Najwyższą 
Izbę Kontroli, Sejm, Senat… Jest oczywiste, że tamci 
ludzie mogą być, siedzą, są sekretarzami stanu, przy-
najmniej niektórzy z nich… Ja pytam: dlaczego Sejm 
ma powoływać sekretarzy stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości? Nie w NIK, który jest organem kon-
stytucyjnym, tylko w Ministerstwie Sprawiedliwości, 
które jest elementem władzy wykonawczej, a nie usta-
wodawczej. Czemu to Sejm ma robić, czemu nie robić 
tego tak, jak normalnie się powołuje sekretarzy stanu?

I trzecie pytanie, na które pan mi nie odpowie-
dział: do kogo składa się te zażalenia?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Patryk Jaki: Przepraszam…)

Do kogo składa się zażalenia z art. 23?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Patryk Jaki: Odpowiedziałem – do komisji. Panie 
Senatorze, odpowiedziałem.)

Nie odpowiedział pan.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Patryk Jaki: Do komisji.)
To ja nie usłyszałem. Poproszę jeszcze raz.

osób, które brały udział w postępowaniu reprywaty-
zacyjnym. Aczkolwiek będzie to zależało od decyzji 
komisji, które postępowania wszczyna, a których nie. 
I tak samo, dlaczego nie wprowadzimy możliwości, 
żeby mieszkańców, którzy zostali poszkodowani, 
z powrotem wprowadzać do mieszkania? Dlatego, 
że nie zawsze jest to możliwe. Jeżeli jest taka sytuacja, 
że warta kilkanaście milionów kamienica została od 
starszej kobiety pozyskana za 50 zł, ale została już 
sprzedana osobie trzeciej, i ta osoba trzecia kupiła 
tę kamienicę w tzw. dobrej wierze, mogąc nawet nie 
wiedzieć, że ona pochodzi z reprywatyzacji – teore-
tycznie oczywiście, mówię o modelu teoretycznym 
– no to ja nie mogę się koncentrować na tej osobie, 
która kupiła kamienicę w dobrej wierze. Ja mogę się 
skoncentrować, państwo powinno się skoncentrować 
na tej osobie, która zarobiła niesłusznie na tej trans-
akcji. Dlatego tak fizycznie nie będzie możliwości, 
żeby wziąć i wprowadzić kogoś do tej kamienicy, ale 
mam nadzieję, że będziemy w stanie wyegzekwować 
odpowiedzialność finansową od osoby, która zarobiła 
gigantyczne pieniądze na tej transakcji. Takie instru-
menty daje ta komisja. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Ja jeszcze bym dopytał. Pytałem, czy poza instru-

mentem odszkodowania jest jeszcze jakiś, no, bonus 
dla tych pokrzywdzonych. Czy jest?

I drugie moje pytanie. Czy ja dobrze rozumiem, 
że te odszkodowania będą dotyczyły tylko sytuacji 
tych lokatorów, którzy zostali pozbawieni dachu 
nad głową w wyniku pozyskania przez nowego 
właściciela danej nieruchomości, gdy zostanie to 
zakwestionowane przez komisję weryfikacyjną? Bo 
mamy drugą grupę osób, mieszkańców Warszawy, 
którzy w swoim odczuciu zostali poszkodowani 
przez osoby odzyskujące nieruchomości w procesie 
reprywatyzacji. Tam nie było nieprawidłowości 
formalnych czy nie było dzikiej reprywatyzacji, 
odbyło się to w normalnym postępowaniu, zgodnie 
z faktami, na podstawie prawdziwych dokumentów, 
ale nowy właściciel czy następca nowego właści-
ciela, bo kamienica została zbyta, np. pozbył się 
lokatorów, windując czynsz w sposób niebotyczny, 
co ich de facto zmusiło, mimo że mieli tam stały 
meldunek, umowę bezterminową, do opuszczenia 
mieszkania. Bo jest również ta druga grupa. Czy 
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Sprawiedliwości z tego przepisu. Ci sekretarze stanu 
to będą najwyżsi urzędnicy niepodlegający nikomu. 
I to chyba jest odpowiedź na pana pytanie.

Pan senator Jackowski pytał o to, czy mieszkańcy, 
którzy podlegali procesowi tzw. czyszczenia kamie-
nic, również będą mogli liczyć na pomoc komisji. Tak, 
będą mogli liczyć na pomoc tej komisji. Wprawdzie 
komisja będzie miała ograniczone możliwości, jeśli 
chodzi o podejmowanie spraw w miesiącu – w każ-
dym miesiącu komisja będzie podejmowała decyzję, 
że wszczyna postępowanie w kilku sprawach – tak że 
nie będzie mogła zająć się każdego miesiąca wszyst-
kim, ale będzie to brane pod uwagę, gdyż w tych spra-
wach zostało naruszone to, co jest istotne w całej kon-
strukcji postępowania administracyjnego, gdybyśmy 
chcieli porozmawiać o elementach aksjologicznych, 
czyli tzw. interes społeczny. Na co mogą liczyć ci 
mieszkańcy? Komisja będzie miała prawo podjąć de-
cyzję o zwrocie nieruchomości. Będzie miała prawo 
podjąć taką decyzję, ale tylko wtedy, kiedy ktoś nie 
nabył tej nieruchomości w dobrej wierze. 

Wiemy, że w Warszawie – przepraszam za to 
określenie – grasują tzw. pośrednicy. Komisja będzie 
miała prawo wstrzymać obrót taką nieruchomością 
i oddać ją, jeżeli ta nieruchomość została odebra-
na i jej właścicielem jest taki pośrednik. Jeżeli pan 
senator Jackowski kupi mieszkanie w Warszawie, 
które może pochodzić z reprywatyzacji, a pan sena-
tor Jackowski nawet o tym nie wie, to komisja nie 
może skoncentrować swoich działań na panu, Panie 
Senatorze, ponieważ pan nabył je w dobrej wierze. 
To jest fundament prawa cywilnego, dlatego w to nie 
będziemy wchodzić. Ale komisja będzie mogła się 
skoncentrować na osobie, która na tym nielegalnie za-
robiła. Jeżeli ono zostało sprzedane 6 razy, to komisja 
skoncentruje się na działaniach tej pierwszej osoby, 
która kupiła prawo do gospodarowania tą nierucho-
mością, powiedzmy, za 50 zł, a potem sprzedała za 
dwadzieścia ileś milionów. Prawda? Bo takie rzeczy 
zdarzały się w ramach reprywatyzacji. I wtedy, jeżeli 
nie będziemy mogli oddać nieruchomości, komisja 
będzie miała prawo zarządzić tzw. rekompensatę, 
która będzie przeznaczona dla osób, które straciły coś 
na tym całym procesie. Nie jesteśmy w stanie oddać 
tej nieruchomości, bo ma ją pan senator – oczywi-
ście mówię teoretycznie – ale będziemy mieli prawo 
przyznać rekompensaty ludziom, którzy zostali na 
tym poszkodowani. To chyba wszystko.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Okej, ale ja pytałem wcześniej, czy są jeszcze ja-

kieś pytania. Państwo się z nami, a dokładnie z panem 
ministrem, bawicie w kotka i myszkę. Ja pytam, czy 

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Ja mam dwa pytania.
Czy do prac komisji będą dopuszczeni pełnomoc-

nicy stron? To jest pierwsze pytanie.
I drugie. Dlaczego członkowie komisji będą w ran-

dze sekretarzy stanu, a nie podsekretarzy stanu? Jak 
rozumiem, chodzi o to, że mają to być posłowie. Skoro 
tak, to jest to uzasadnione, ale jeżeli nie, to pytanie 
to jest aktualne.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę zgłoszeń.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Patryk Jaki:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Zacznę od 

końca. Szanowny Panie Marszałku, tak, w zamyśle 
autorów tej ustawy to kluby parlamentarne będą de-
cydowały o tym, kto będzie członkiem komisji, i będą 
mogły wyznaczyć do tego zarówno osobę, która nie 
jest posłem, jak i osobę, która jest posłem. Jeżeli jest 
posłem, no to siłą rzeczy, jak pan marszałek słusznie 
zauważył… Konstytucja mówi o tym, że wolno łączyć 
walory ustawodawcze i wykonawcze, jeżeli ktoś jest 
sekretarzem stanu. Patrzę tu także w kierunku pana 
senatora Termińskiego.

Czy pełnomocnik strony będzie dopuszczony… 
Tak, oczywiście będzie dopuszczony.

I kolejne pytanie pana senatora Termińskiego, 
o immunitet w kontekście tego, gdzie członkowie 
komisji będą podejmowali decyzje… Szanowny Panie 
Senatorze, proszę zauważyć, że prawomocna decyzja 
to będzie decyzja również sądu, nie tylko członków 
komisji. Ich immunitet materialny będzie dotyczył 
tylko decyzji, które będą podejmowali w ramach 
pracy komisji, a nie innych rzeczy. Taki sam, to zna-
czy podobny immunitet w tym zakresie, w którym 
mówiłem, mają adwokaci – w zakresie, w którym 
występują na sali i mówią, bo to jest element ich pra-
cy, obejmuje ich immunitet materialny. I za to ich nie 
wolno pozwać cywilnie.

Dlaczego Sejm ma powoływać sekretarzy sta-
nu, a nie premier, skoro mają być w Ministerstwie 
Sprawiedliwości… Panie Senatorze, jak już wcześniej 
mówiłem – pana senatora nie było – my popieramy 
poprawkę, która mówi o wykreśleniu Ministerstwa 
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(wicemarszałek A. Bielan) To przepraszam, to inaczej: czyli zażalenie na po-
stanowienie komisji składamy do komisji?

(Głos z sali: Do tej samej komisji.)
(Głos z sali: Tak.)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Czy są jeszcze ja-

kieś pytania…)
To znaczy ja mam pytanie: jak to ma się do dwu-

instancyjności postępowania administracyjnego?
(Senator Leszek Czarnobaj: Daj spokój.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Czy pan senator Jackowski ma jeszcze jakieś py-

tanie?
(Senator Jan Maria Jackowski: Nie.)
Nie? Na pewno nie?

Senator Jan Maria Jackowski:
W takim razie mam pytanie. Bo pan senator mar-

szałek Borusewicz pytał… A czy senator mógłby być 
członkiem tej komisji weryfikacyjnej?

(Głos z sali: Tak.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy pan senator Termiński ma jeszcze jakieś py-

tanie?
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja nie pytałem, bo 

wiem…)
(Senator Przemysław Termiński: Ja bardzo chętnie 

wejdę w…)
Nie no, nie wątpię, nie wątpię.
(Senator Przemysław Termiński: Jak mnie państwo 

powołacie, mogę…)
Ale chciałbym już zakończyć…
(Senator Przemysław Termiński: Ja tylko o to za-

żalenie tak dopytywałem. Jak rozumiem, członkowie 
komisji nie ponoszą odpowiedzialności przed nikim 
– taka jest konkluzja tej dyskusji.)

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Patryk Jaki: Nie, panie Senatorze. Już odpowiadam…)

Dziękuję bardzo.
Pan minister…
A, jeszcze pan senator Czerwiński. Bardzo proszę.

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

już nie będę katował szczegółami, mam pytanie chyba 
najbardziej ogólne z możliwych. Otóż przyczyną tego, 
o czym tu mówimy, są takie, a nie inne zachowa-
nia albo zaniechania, czyny obecnych władz miasta 
stołecznego Warszawy. To, o czym tu mowa, to jest 

są jeszcze jakieś pytania, nie ma pytań, pan minister 
odpowiada, i znowu są pytania. I tak będziemy mogli 
obradować do północy. Jeżeli państwo tego chcecie, 
to możemy obradować do północy, jeżeli chcecie ob-
radować w weekend, to nie ma sprawy.

Pan senator Jackowski, bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Otóż ja chcę od razu wyjaśnić, żeby nie było wąt-

pliwości, że nie jestem właścicielem żadnej nierucho-
mości na terenie miasta stołecznego Warszawy.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Patryk Jaki: Przepraszam, Panie Senatorze…)

(Senator Mieczysław Augustyn: Pan minister wie 
lepiej.) (Wesołość na sali)

Po drugie, chciałbym zapytać: jakiej wysokości 
będą te odszkodowania? Czy już mniej więcej wiado-
mo, jak to by wyglądało, jaka byłaby sama struktura 
tego procesu odszkodowawczego? O, i tyle.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Termiński. Po raz chyba dziesiąty, 

prawda?

Senator Przemysław Termiński:
Po raz trzeci, Panie Marszałku.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Nie, no, po raz trze-

ci to było z pół godziny temu.)
Ja mam pytanie… Bo to w dyskusji padło, to 

pan minister powiedział, że popiera poprawkę, 
która wyłączy komisję spod nadzoru Ministerstwa 
Sprawiedliwości. I w tym momencie moje pytanie 
jest takie: przed kim właściwie ci ludzie będą odpo-
wiadać?

(Senator Marek Borowski: Przed Bogiem i histo-
rią.)

Bo są objęci bardzo szerokim immunitetem… I to 
faktycznie tak wygląda, że będą odpowiadać przed 
Bogiem i historią.

A drugie pytanie jest powtórzeniem tego, co… Już 
trzeci raz o to pytam: do kogo złożyć to zażalenie?

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
o to chodzi, że pan cały czas powtarza to samo py-
tanie.)

Ale cały czas nie dostałem na nie odpowiedzi.
(Głos z sali: Do komisji, panie Senatorze, do ko-

misji.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Odpowiedź pana 

ministra może pana nie satysfakcjonować, ale pan 
nie może zmusić pana ministra, żeby odpowiedział 
dokładnie tak, jak pan sobie tego życzy.)
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(senator J. Czerwiński) kładnie tak samo. Nie ma zagrożenia, że prawomocna 
decyzja, z której ktoś będzie niezadowolony, zostanie 
wydana przez organ niezgodnie z prawem. Nie, taka 
decyzja zawsze będzie zatwierdzana przez niezawisły 
sąd, w tym wypadku administracyjny.

Na ostatnie pytanie pana senatora Czerwińskiego 
o zarząd komisaryczny odpowiem, że nie mnie to 
oceniać.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, składam deklarację, że zabiorę 

głos tylko raz.
(Głos z sali: Dlaczego?)
Panie Ministrze, podczas debaty pytałem o to 

senatorów sprawozdawców i nie udzielono mi od-
powiedzi. Może pan minister będzie wiedział. Czy 
zna pan minister kraj, w którym podobną komisję… 
Oczywiście nie mówię o problemie reprywatyzacji, 
ale o jakimś innym problemie, który należało rozwią-
zać w sposób, że tak powiem, wykonawczy i sądow-
niczy. Czy jest jakiś inny kraj, w którym powołano 
taką komisję? Czy pan minister zna taki kraj? To jest 
pierwsze pytanie.

A drugie jest takie: czy można postawić znak rów-
ności między tą komisją a komisją majątkową zajmu-
jącą się zwrotem majątku zagrabionego Kościołom 
i związkom wyznaniowym w Polsce? Chodzi o komi-
sję, która działała po 1990 r. i zajmowała się zwrotem 
majątków zagrabionych przez…

(Senator Bogdan Borusewicz: …władze komu-
nistyczne.)

…władze komunistyczne.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Patryk Jaki:
Szanowny Panie Senatorze, odpowiadając na pana 

pytanie, czy znam inny kraj, w którym… No, w każ-
dym kraju są różne organy administracji centralnej, 
administracji publicznej. Ta komisja jest w gruncie 
rzeczy centralnym organem administracji publicznej. 
My w III Rzeczypospolitej powoływaliśmy mnó-
stwo centralnych organów administracji publicznej, 
co próbuję tłumaczyć na każdym etapie procesu legi-
slacyjnego. Często się zarzuca tej komisji, że będzie 
miała uprawnienia sądu, ale my zawsze zadajemy 
pytanie, o które uprawnienia chodzi. I to jest zawsze 
trudne do wskazania. Komisja będzie miała tylko te 
uprawnienia, które dzisiaj przysługują organowi ad-
ministracyjnemu, czyli w tym wypadku prezydentowi 

po prostu pewna reakcja na niezborność, a czasa-
mi celowe działania tych władz. Panie Ministrze, 
czy nie byłoby prościej – tym bardziej, że te władze 
mają problemy z innymi dziedzinami, jeśli chodzi 
o kwestię miasta stołecznego Warszawy – zamiast 
przyjmować omawianą tu ustawę, po prostu wprowa-
dzić zarząd komisaryczny i postawić ludzi, którzy by, 
w cudzysłowie, odkręcili te złe sytuacje i zajęli się 
także porządkami w mieście stołecznym Warszawie? 
Być może jest to pytanie retoryczne, ale je zadaję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Pan senator Jackowski? Nie?
(Senator Jan Maria Jackowski: Nie.)
Panie Ministrze, bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Patryk Jaki:
Dziękuję.
Panie Marszałku, Wysoki Senacie, jeżeli chodzi 

o odpowiedź na pytanie pana senatora Jackowskiego 
o to, jaka będzie wysokość tych odszkodowań… To 
znaczy o tym będzie decydowała oczywiście komi-
sja. Ale co będzie brała pod uwagę? No, będzie brała 
pod uwagę operaty szacunkowe albo opinie biegłych. 
I zawsze podstawą do oceny danej decyzji będzie 
decyzja wydana przez prezydenta miasta stołecz-
nego Warszawy, która, jak zakładam, zawsze była 
ekonomicznie w jakiś sposób uzasadniona. I pewnie 
w większości przypadków są operaty szacunkowe. 
Dlatego my będziemy operowali na tych materiałach, 
które są już w dyspozycji. Ale oczywiście komisja 
daje sobie prawo do tego, żeby zlecić nowy operat 
szacunkowy, jeżeli będzie taka konieczność, doty-
czący oceny wartości danej nieruchomości.

Przed kim będą odpowiadać członkowie komisji? 
Członkowie komisji – mówiłem już, Panie Senatorze 
– odpowiadają przed Sejmem. To znaczy Sejm ma 
prawo odwołać i powołać członków komisji, oczy-
wiście w zakresie, w którym sprawują swoją funkcję 
dotyczącą pracy tej komisji.

Jak odwołanie do komisji, odwołanie od postano-
wienia, ma się do porządku prawnego? No, tak wła-
śnie wygląda polski porządek prawny, jeżeli chodzi 
o postępowania administracyjne. To znaczy jeżeli 
minister – przykładowo: minister rolnictwa – wyda-
je decyzję administracyjną, to pierwsze odwołanie 
następuje do organu, czyli do tego ministra, a potem 
idzie się do sądu administracyjnego. I tutaj jest do-
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(sekretarz stanu P. Jaki) (Senator Marek Borowski: Nie, już daj spokój.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie, nieważne. Pan 

minister mi odpowiedział.)
(Senator Piotr Florek: Dobra, już…)
Dobrze.
Dziękujemy bardzo, Panie Ministrze, za cierpli-

wość. Ponad półtorej godziny to trwało.
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do zabrania głosu zapisał się pan 

marszałek Borusewicz.
Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
To jest niezmiernie ważna ustawa, bardzo ważna, 

i to nie tylko dlatego, że ważne jest to, co się dzia-
ło z reprywatyzacją w Warszawie w tych kwestiach 
opisanych przez prasę, i że to niewątpliwie wymaga 
działania. Ale ta ustawa jest ważna dlatego, że jest 
ustawą, która wprowadza precedens do polskiego 
prawa. Ten precedens komisji nadzwyczajnej może 
być stosowany także do innych kwestii, skoro się 
wprowadza taką ustawę.

Ale zanim przejdę do meritum, to parę cytatów 
o innej komisji. Ta komisja „była w istocie pozasą-
dowym, administracyjnym organem orzekającym. 
Jej specyfika polegała na tym, że łączyła w swoim 
ręku wszystkie etapy postępowania karnego: przy-
gotowawcze, sądowe, wykonawcze”. I następny cy-
tat dotyczący tej samej komisji: „Brakowało w tych 
przepisach regulacji dotyczących fundamentalnej 
kwestii – relacji między prokuraturą, sądami a ko-
misją. Przepis, który nakładał na sądy i prokuratu-
rę obowiązek wykonywania postanowień komisji 
i delegatur, wydanych w zakresie właściwości, był 
bardzo niejasny i mógł stać się powodem konfliktów 
kompetencyjnych. Ponadto nieprecyzyjne określe-
nie właściwości utrudnia ocenę statusu komisji na 
tle organów sądowych”. I ostatni cytat: „Została ona 
powołana – ta komisja – do wykrywania i ścigania 
przestępstw, w związku z czym jej funkcjonariusze 
posiadali w zakresie prowadzonego postępowania 
przygotowawczego uprawnienia organów sądowych 
oraz prokuratorskich”.

Tego typu zarzuty dotyczą także ustawy powo-
łującej tę komisję, którą pan minister, Ministerstwo 
Sprawiedliwości i rząd zdecydowali się powołać. 
Przytoczę parę innych cytatów. „Istotne wątpliwości 
budzi jednak faktyczna pozycja ustrojowa komisji, 
która pomimo określenia jako organ władzy wyko-
nawczej ma w istocie kompetencje typowe dla władzy 
sądowniczej”. I jeszcze jeden cytat: „W zakresie regu-
lacji proceduralnej projektowi należy zarzucić brak 
dostatecznej określoności. Zasada określoności prawa 
stanowi element zasady ochrony zaufania obywatela 

miasta stołecznego Warszawy. No i koniec. Dlatego 
też próba stworzenia wrażenia, że jest to jakieś nad-
zwyczajne rozwiązanie, jest absolutnie nieuzasadnio-
na. No, przesłanki, które pozwalają dzisiaj komisji 
na wznowienie postępowania bądź zmianę decyzji, 
w większości są już w kodeksie postępowania admini-
stracyjnego. My tu żadnej Ameryki nie odkrywamy, 
dlatego odpowiadając na pytanie pana senatora… 
Ja zadałbym je na odwrót: czy w jakimś państwie 
w Europie działo się to, co działo się w Warszawie? 
Czy w stolicy jakiegoś innego państwa w Europie 
była taka zorganizowana grupa przestępcza sięgająca 
elit państwowych? I powiem panu, że ja takiego kraju 
nie znam.

(Senator Leszek Czarnobaj: Nie no, w ogóle nie 
było....)

No nie znam takiego.
(Senator Leszek Czarnobaj: W ogóle nie było żad-

nych przestępstw.)
(Senator Jan Rulewski: No, mafie były.)
To znaczy, że pana zdaniem nie było w Warszawie 

przestępstw?
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie, w innych krajach 

europejskich.)
Tego typu działalności… Chcę panu powiedzieć, 

Panie Senatorze, że jeżeli pan mi wskaże jakieś pań-
stwo, w którego stolicy sędziowie wyznaczaliby 
kuratorów dla 140-letnich osób, to proszę bardzo. 
Obawiam się, że pan nie wskaże. W centrum jakie-
go państwa beneficjentem reprywatyzacji był szef 
wszystkich adwokatów? Obawiam się, że pan takiego 
kraju nie wskaże, nawet w Afryce. Proszę wybaczyć 
mi tę odpowiedź, która ma charakter po trosze reto-
ryczny, ale nie musiałbym dzisiaj przed państwem 
stawać i nie musiałbym nic robić, gdyby odpowiednie 
organy państwa w odpowiednim czasie potrafiły za-
uważyć krzywdę tych ludzi. Bo my jesteśmy tutaj po 
to, żeby pełnić służbę na rzecz obywateli, a niestety 
pewne elity w Warszawie o tym, w mojej ocenie, 
zapomniały.

(Senator Piotr Florek: Panie Marszałku…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Patryk Jaki: Dziękuję.)
Jeżeli nie ma więcej…
Pan senator Czarnobaj.
(Senator Piotr Florek: Jeszcze ja, Panie Marszałku.)
Nie, pan senator Czarnobaj jeszcze. Tak?
(Senator Marek Borowski: Niech Czarnobaj się 

wypowie.)
(Senator Piotr Florek: Ja jeszcze.)



54

36. posiedzenie Senatu w dniu 2 marca 2017 r.
Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych  

dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa 

(senator B. Borusewicz) o przeszukanie do prokuratora. To przewodniczący 
będzie decydował o utajnieniu posiedzenia komisji. 
To przewodniczący będzie wydawał zarządzenia. I to 
przewodniczący będzie miał 2 głosy, do tego w gło-
sowaniu nad decyzjami komisji, które będą zapadały 
zwyczajną większością głosów. W sytuacji, kiedy bę-
dzie równowaga, przewodniczący będzie miał 2 głosy.

Skład tej komisji: 1 przewodniczący, 8 członków 
komisji, którzy mają być powołani przez Sejm. To od 
razu dla mnie określa, jaki będzie stosunek, że tak 
powiem, sił – pięciu z PiS, czterech z partii opozycyj-
nych, z klubów opozycyjnych. To jest po prostu jasne.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku, 
11 minut.)

Jeszcze ostatnia sprawa. Strony i świadkowie 
mogą być wezwani… muszą się stawić z każdego 
miejsca w świecie, z Izraela, Australii itd. Jeżeli się 
nie stawią, to będą obłożeni wysoką karą pieniężną. 
Poza tym strony nie muszą być powiadomione w taki 
sposób, jak w innych przypadkach postępowania ad-
ministracyjnego czy sądowego; wystarczy informacja 
w biuletynie i w ciągu 14 dni uznaje się, że strony 
zostały powiadomione. Przewiduję, że wiele osób się 
dowie już po wszystkim, że zostały stronami. A może 
się dowiedzą wtedy, kiedy prokuratura na wniosek 
przewodniczącego zarządzi przeszukanie.

Składam kilka poprawek, które w tej fatalnej, 
skandalicznej ustawie mogą, jak myślę, coś zmienić, 
chociaż nie mam… Wiem, że przegłosujecie państwo 
tę ustawę, ale ta ustawa, powtarzam, jest niekonsty-
tucyjna. Jest niekonstytucyjna. I to jest jasne, to jest 
wyraźne, to jest widoczne. Narusza ona art. 10 kon-
stytucji dotyczący podziału władzy, art. 175 ust. 1 
dotyczący sądowego wymiaru sprawiedliwości i jesz-
cze kilka innych. Mówię o tym, żebyście państwo 
z Ministerstwa Sprawiedliwości mieli tego świado-
mość. I żeby także pan minister miał świadomość, 
bo to, że wpisuje sobie dożywotni immunitet, nie 
oznacza – wobec świadomości niekonstytucyjności 
ustawy – że nie będzie ponosił odpowiedzialności. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Transformacja systemowa, która rozpoczęła się 

w Polsce w 1989 r., dała byłym właścicielom i ich 
spadkobiercom nadzieję, że zostaną rozwiązane pro-
blemy dotyczące zwrotu utraconej własności i rozli-
czeń reprywatyzacyjnych. W celu zadośćuczynienia 
pokrzywdzonym i pogodzenia różnych sprzecznych 

do państwa i tworzonego przez nie prawa, wynikający 
z art. 2 Konstytucji RP”.

Te trzy pierwsze cytaty dotyczą Komisji 
Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem 
Gospodarczym powołanej na podstawie dekretu 
z 16 listopada 1945 r. To są cytaty z pracy Piotra 
Fiedorczyka oraz Mirosława Szumiły. Dwa następne 
cytaty są z oceny tej ustawy, nad którą procedujemy, 
oceny Biura Analiz Sejmowych, opinii prawnej Biura 
Analiz Sejmowych z 14 grudnia 2016 r.

Panie Ministrze, ta komisja, która zostanie powo-
łana na mocy tej ustawy, łamie podstawowe zasady 
konstytucyjne: rozdziału władz i wzajemnej równo-
wagi tych władz, władz wykonawczej, parlamentarnej 
i sądowniczej. Otóż komisja jest powoływana decyzją 
Sejmu i członkowie tej komisji, oprócz przewodni-
czącego, mają być wyłaniani przez Sejm. Otrzymują 
kompetencje komisji śledczej, sejmowej komisji śled-
czej. Mają prawo wzywać, mają prawo przesłuchiwać 
pod rygorem z kodeksu postępowania karnego, więc 
osoba musi się stawić, świadek musi mówić prawdę 
itd. I jednocześnie jest to… Komisja jest usadowiona 
jako organ administracji. Jest to komisja, jako organ 
administracji, do określonych czynności. A jedno-
cześnie ten organ administracji może występować do 
sądów, ale nie tylko do sądów, bo może decydować 
o zapisie w księgach wieczystych. Może wprowa-
dzać tam zastrzeżenia, czyli otrzymuje kompetencje 
sądowe.

Proszę państwa, to jest hybryda. Ładnie mówiąc 
– nie chcę innych określeń używać – to jest potworek 
legislacyjny: organ administracji, który ma kompe-
tencje sądowe i śledcze, a jednocześnie kompetencje 
sejmowej komisji śledczej. Ale to nie tylko to. Jeżeli 
ktokolwiek zapyta: „A jakie są kompetencje organu 
śledczego?”… No, proste. Może występować z wnio-
skiem o przeszukanie, rewizję, mówiąc językiem po-
wszechnym, i zabezpieczenie dowodów. To jest po 
prostu potworek legislacyjny.

Członkowie komisji nie będą odpowiadać za swoje 
decyzje, nawet jeżeli podejmą je w złej wierze albo 
nawet jeżeli popełnią przestępstwo, o ile będzie to 
dotyczyło ich funkcji w komisji, ponieważ otrzymu-
ją immunitet, immunitet dożywotni. Nie ma ogra-
niczeń tego immunitetu. Po odejściu z komisji ten 
immunitet też będzie im przysługiwał i przepis nie 
wprowadza żadnej możliwości uchylenia tego im-
munitetu. Ten immunitet jest nawet silniejszy niż 
immunitet sędziów, parlamentarzystów, bo przecież 
w tym przypadku, w tych grupach jest możliwość 
uchylenia immunitetu.

Do tego pozycja przewodniczącego. W zasadzie 
przewodniczący może wszystko. To przewodniczący 
będzie decydował, będzie mógł wystąpić z wnioskiem 
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dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa 

(senator P. Florek) sji ma ocenić prawidłowość wielu skomplikowanych 
spraw i dokumentów, liczonych w setkach i w tysią-
cach, i wydać stosowne decyzje. Prace komisji będą 
musiały trwać co najmniej kilkadziesiąt lat, jeśli nie 
więcej. I mówię to na podstawie swojego doświadcze-
nia, bo nieraz szukałem dokumentów, nieraz badałem 
dokumenty w księgach wieczystych. Będzie to długo, 
długo trwało.

Na temat konstytucji… Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej, rozdział VIII „Sądy 
i trybunały”, art. 175. Ust. 1: „Wymiar sprawiedli-
wości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd 
Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne 
oraz sądy wojskowe”. I ust. 2: „Sąd wyjątkowy lub 
tryb doraźny może być ustanowiony tylko na czas 
wojny”. Prawo i Sprawiedliwość jest w nieustannym 
stanie wojny z wszystkimi, którzy nie myślą tak jak 
oni. Podporządkowaliście sobie już w ciągu roku 
Trybunał Konstytucyjny, prokuraturę, teraz chce-
cie mieć wpływ na funkcjonowanie sądów. Prawo 
i Sprawiedliwość nikomu nie ufa. Zamiast zająć się 
rozwiązaniem problemu z reprywatyzacją w całym 
kraju – bo brak ustawy reprywatyzacyjnej jest źró-
dłem wszelkich problemów i nieszczęść wielu miesz-
kańców kamienic, i to nie tylko w Warszawie, ale też 
w Krakowie, Poznaniu, wiele innych miast mógł-
bym tutaj wymieniać – chcecie po raz kolejny łamać 
konstytucję i tworzyć jakiś pozakonstytucyjny twór, 
wyłącznie dla Warszawy. Łatwo odczytać, dlaczego: 
bo zbliżają się wybory samorządowe. Teatr politycz-
ny, który zostanie zorganizowany i zagrany przez 
PiS, ma wyłącznie cel polityczny. Będzie to świetny 
materiał na zajęcia dla studentów prawa na wiele lat. 
Nam, senatorom, jeśli przyjmiemy tę ustawę, pozo-
stanie tylko wstyd, że do tworzenia takiego prawa 
przyłożyliśmy rękę.

Zacytuję jeden fragment z opinii, którą otrzy-
maliśmy z Biura Legislacyjnego Senatu, z 16 lutego 
2017 r. „W opinii sporządzonej na zamówienie Biura 
Analiz Sejmowych stwierdzono m.in., że projekt 
ustawy w wielu miejscach jest sprzeczny z przepisa-
mi Konstytucji, a wejście w życie projektu stanowić 
może istotne zagrożenie dla standardów wymiaru 
sprawiedliwości właściwych dla demokratycznego 
państwa prawnego oraz dla konstytucyjnych praw 
i wolności jednostki”. Krytyczne opinie przedstawiły 
również Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Sądownictwa, 
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, Helsińska 
Fundacja Praw Człowieka. Ale oczywiście, jak pań-
stwo senatorowie zawsze mówicie, to są tylko i wy-
łącznie opinie, a w związku z tym, że to są opinie, 
można ich nie uwzględniać.

Szanowni Państwo Senatorowie, forma, zakres 
uprawnień komisji, możliwość wydawania postano-
wień i różnego rodzaju decyzji, w tym: nałożenie 
obowiązku zwrotu równowartości nienależnego 

interesów Senat Rzeczypospolitej Polskiej w 1990 r., 
a następnie Sejm, szczególnie w drugiej kadencji, 
w której zgłoszono 8 projektów, podjął prace nad 
ustawą reprywatyzacyjną. Tylko raz w 2001 r. par-
lament zakończył pracę nad tą ustawą, ale prezydent 
Kwaśniewski ją zawetował. Chodziło tam głównie 
o… Problem dotyczył kosztów budżetowych, bo to 
miało być 50% zwrotu, więc było to dużym obciąże-
niem dla budżetu. Takie było uzasadnienie. Ustawowo 
rozwiązano w tym czasie jedynie problem mienia 
zabużańskiego, uchwalając ustawę w 2003 r. Chodziło 
o mienie pozostawione poza obecnymi granicami 
naszego państwa. Odszkodowanie ograniczono do 
15% wartości. Mogę powiedzieć na podstawie do-
świadczenia – jeżeli chodzi o mienie zabużańskie, 
to wydałem wiele decyzji – że procedura jest bardzo 
pracochłonna i trwa wiele, wiele lat. Dochodzenie, 
ustalanie stanu, tak jak to będzie w tej ustawie, z da-
nego dnia, danego roku, dotarcie do dokumentów – to 
wszystko trwa, i to trwa bardzo długo. Reasumując, 
powiem, że Polska jako jedyny kraj z byłego bloku 
państw socjalistycznych nie ma do dzisiaj ustawy 
reprywatyzacyjnej. Właściciele utraconego mienia 
i spadkobiercy dochodzą swoich praw na podstawie 
kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu 
postępowania cywilnego. 

Senat VIII kadencji wystąpił z inicjatywą ustawo-
dawczą zwaną potocznie ustawą o gruntach warszaw-
skich lub małą ustawą reprywatyzacyjną. Senatorowie 
Platformy Obywatelskiej przygotowali projekt ustawy 
o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami 
oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Senat 
podjął uchwałę i wniósł ustawę do Sejmu, a Sejm 
uchwalił tę ustawę 25 czerwca 2015 r. Prezydent 
Bronisław Komorowski w trybie kontroli prewen-
cyjnej wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o zba-
danie zgodności niektórych przepisów z Konstytucją 
Rzeczypospolitej Polskiej. Chodziło o wydanie de-
cyzji o odmowie i umorzeniu postępowania, gdy nie 
można było ustalić stron. W lipcu 2016 r. Trybunał 
Konstytucyjny wydał wyrok i uznał, że przepisy są 
zgodne z konstytucją. Prezydent Andrzej Duda pod-
pisał ustawę w sierpniu 2016 r. 

Sejm obecnej kadencji i rząd, zamiast próbować 
rozwiązać problem kompleksowo, powiem kolo-
kwialnie, wrzuciły nam, senatorom, do uchwalenia 
ustawę o szczególnych zasadach usuwania skutków 
prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących 
nieruchomości warszawskich, wydanych z naru-
szeniem prawa. Ta ustawa to jest jeden wielki gniot 
prawny, pomieszanie z poplątaniem różnego rodzaju 
kompetencji, nowy nadorgan centralny, którego nie 
znajdziemy w konstytucji, procedura odwoławcza 
skomplikowana i na wiele, wiele lat. 9 osób w komi-
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(senator P. Florek) porządku obrad. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, 
że, Wysoka Izba przyjęła przedstawioną propozycję.

Nie słyszę sprzeciwu.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w tej 

chwili jestem zmuszony ogłosić 15 minut przerwy 
technicznej, do godziny 16.15.

Po wznowieniu obrad przystąpimy do rozpa-
trzenia punktu jedenastego: program prac Komisji 
Europejskiej na rok 2017. Przypomnę, że w ramach 
tego punktu będziemy gościć komisarz do spraw poli-
tyki regionalnej w Komisji Europejskiej, panią Corinę 
Creţu. Po rozpatrzeniu punku jedenastego wrócimy 
do rozpatrywania punktu drugiego.

Dziękuję bardzo.
Ogłaszam przerwę do godziny 16.15.
(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 58  

do godziny 16 minut 19)

Wicemarszałek Maria Koc:
Wysoki Senacie, wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu je-

denastego porządku obrad: program prac Komisji 
Europejskiej na rok 2017.

Pragnę bardzo serdecznie powitać u nas w Senacie 
panią Corinę Creţu, komisarz do spraw polityki re-
gionalnej, wraz z delegacją. Pani Komisarz, witamy 
bardzo serdecznie. (Oklaski)

Witam również sekretarza stanu w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych, pana ministra Konrada 
Szymańskiego. Witamy, Panie Ministrze. (Oklaski)

Pragnę również powitać pana Marka Prawdę, 
dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej 
w Polsce, wraz z pozostałymi pracownikami tej in-
stytucji. (Oklaski)

Tekst stanowiska rządu w sprawie programu prac 
Komisji Europejskiej zawarty jest w druku nr 424.

Marszałek Senatu skierował program wraz ze 
stanowiskiem rządu w tej sprawie do Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej. Komisja na posie-
dzeniu w dniu 21 lutego 2017 r. zapoznała się z tymi do-
kumentami i poinformowała o tym marszałka Senatu.

Bardzo proszę o zabranie głosu komisarz do spraw 
polityki regionalnej, panią Corinę Creţu, i przedsta-
wienie programu prac Komisji Europejskiej na rok 
2017.

Pani Komisarz, zapraszamy bardzo serdecznie 
tutaj, na mównicę, i prosimy o zabranie głosu.

świadczenia, przyznanie odszkodowania za ponie-
sioną szkodę, możliwość, w drodze postępowania, 
nakazywania wpisu w księdze wieczystej… Do tego 
skład komisji, czyli członkowie komisji w randze se-
kretarza stanu, odpowiedzialność członków komisji, 
jak tu zaznaczyliśmy, tylko przed Bogiem i historią, 
a także kolejność rozpatrywania spraw… To tylko 
niektóre uwagi, kwestie, które będą prowadzić do spo-
rów kompetencyjnych, które będą nie do rozwiązania.

Jest to wielki gniot prawny. W związku z tym nie 
składam żadnych poprawek, bo uważam, że popraw-
ki nie mają najmniejszego sensu. Złożę oczywiście 
wniosek, który mam przygotowany, o odrzucenie 
ustawy.

Proszę państwa, jestem przekonany, że do koń-
ca tej kadencji komisja żadnego postępowania nie 
zakończy decyzją ostateczną. Wiem, na podstawie 
mojego wieloletniego doświadczenia, że to jest nie-
realne i niemożliwie. Komisja tylko rozpocznie 
kilka spraw – głośnych w Warszawie – i na tym 
zakończy się postępowanie komisji, bo w między-
czasie… No, chyba że Prawo i Sprawiedliwość bę-
dzie rządziło do końca świata i jeszcze dłużej, to 
wtenczas tak… Ale ta komisja ma rację bytu tylko 
do końca tej kadencji, bo jestem przekonany, że ona 
dłużej się nie utrzyma. Ale strata jest inna. Chodzi 
o to, że komisja zablokuje w tej chwili ważne spra-
wy. Rzeczywiście stała się wielka krzywda wielu 
osobom, które musiały wyprowadzić się z kamie-
nic, które zostały odzyskane, wielu osobom, któ-
rym podnoszono czynsz. To są realne problemy, 
które powinny zostać rozwiązane. Komisja żad-
nego z tych problemów nie rozwiąże. Mało tego, 
zmarnujemy tylko czas, bo zablokuje się możliwość 
wprowadzenia dobrych rozwiązań, których nie bę-
dzie. Dlatego składam wniosek o odrzucenie tej 
ustawy, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Wysoka Izbo, zgodnie z wcześniejszą zapowie-

dzią proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkt: 
ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny 
skarbowy – i rozpatrzenie go jako punktu siódmego 
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Komisarz  
do spraw Polityki Regionalnej  
w Komisji Europejskiej  
Corina Creţu:

Szanowni Senatorowie! Szanowni Państwo! Dzień 
dobry!

Bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj tutaj, 
w Senacie. Ja także, od roku 2004 do 2006, byłam se-
natorem, najmłodszym senatorem w Rumunii, następnie 
przez 8 lat byłam w Parlamencie Europejskim, a od 2 
lat pracuję jako komisarz do spraw polityki regionalnej. 
Tak że spędziłam 10 lat w parlamencie narodowym oraz 
w Parlamencie Europejskim, więc nie muszę podkreślać, 
jak bardzo dobrze znam i cenię pracę przedstawicieli 
społeczeństwa, którzy zostali wybrani przez społeczeń-
stwo. Uważam, że prowadzenie takiego ciągłego dialogu 
jest bardzo ważne. W parlamencie zawsze krytykowa-
łam Komisję, krytykowałam, że mamy niewystarczający 
kontakt z przedstawicielami obywateli, więc teraz gdzie-
kolwiek jadę, zawsze staram się spotykać z członkami 
parlamentów, parlamentów narodowych. Wydaje mi się, 
że to jest bardzo ważna sprawa.

Chciałabym bardzo podziękować za zaproszenie. 
Jest to dla mnie zaszczyt, że mogę się z państwem 
spotkać.

Od początku naszego mandatu rozpoczętego w li-
stopadzie 2014 r. bardzo blisko współpracowaliśmy 
z narodowymi parlamentami, dlatego że to jest właśnie 
kwestia demokracji. To samo dotyczy Polski, ponieważ 
Polska jest pierwszym beneficjentem naszej polityki 
regionalnej. Dlatego uważam, że bardzo ważne jest, 
abyśmy spotykali się – rządy, Europejczycy i przedsta-
wiciele obywateli. Chciałabym powiedzieć państwu, 
że jest to nie tylko kwestia demokracji, ale również 
kwestia zasady pomocniczości, kwestia znalezienia 
najlepszego sposobu służenia naszym obywatelom, 
każdy w ramach swojego stanowiska. Każdy z nas 
wie, że Unia Europejska oparta jest na bardzo prostym 
porozumieniu: wszyscy jesteśmy silniejsi wtedy, kiedy 
działamy razem, bo wtedy łatwiej nam osiągać nasze 
cele. Myślę, że jest to bardzo ważne, zwłaszcza w dzi-
siejszych czasach, kiedy obserwujemy pewne kłopoty, 
pewne napięcia wewnątrz Europy. Myślę, że „razem” 
jest słowem kluczowym w dzisiejszych czasach.

Jak już wspomniałam, Komisja wzmacnia relacje 
z parlamentami narodowymi. Mamy pewien program 
komisyjny w tym zakresie i zakładamy, że państwa 
działania mogą naprawdę wiele zmienić. Jest wiele 
wyzwań, z którymi borykają się państwa członkow-
skie, wszystkie regiony. I myślę, że będziemy silniejsi, 
pracując razem.

Jeżeli jeszcze chodzi o moje doświadczenie, to tak 
jak państwo wiedzą, jestem odpowiedzialna za poli-
tykę spójności. A dzisiaj mówimy również o Grupie 
Wyszehradzkiej 4 plus 4, 8 ministrów. Debata dotyczy 

Dear Members of the Senate, Ladies and 
Gentlemen, dzień dobry!

I am very glad to be here today in the Senate. I 
was also in Romania, for 2004–2006, the youngest 
senator in Romania, and then I went to the European 
Parliament for 8 years, and for 2 years I have been 
Commissioner for Regional Policy. So I spent 10 years 
in the parliaments, national parliament and European 
Parliament. So I don’t need to tell you how much I 
know and I value the work of the representatives of 
the citizens, elected by the citizens. I think it is very 
important to have this constant dialogue. When I was 
in parliament I always criticised the Commission that 
it is not enough in touch with representatives of the 
citizens, so everywhere I go I try to meet members 
of parliaments, the national parliaments. I think it is 
very important.

I would like to thank you very much for the invi-
tation. It is an honour for me to have this opportunity 
to meet you.

Since the beginning of our mandate in November 
2014 we were in very close cooperation, as I said, 
with the national parliaments because it’s a matter 
of democracy. Also in Poland because Poland is the 
first beneficiary of our policy, of regional policy, 
and I think it’s very important to be together: go-
vernments, Europeans, and representatives of the 
citizens. So I would like just to say that it’s a matter 
not only of democracy, but also a matter of subsi-
diarity, a matter of finding the best way to serve our 
citizens, each of us from our own position. You know 
very well that the European Union is founded on a 
very simple agreement: we are all stronger when 
we do together what is better achieved together. So 
I think it is very important, especially during these 
times when we feel some troubles, some tensions in 
Europe. I think that “together” is a very important 
keyword for our times.

Anyhow, as I said, the Commission strengthens the 
relationship with the national parliaments; we have 
the Commission’s programme where actually you can 
really make a difference. There are many challenges 
that affect all Member States, all regions, and I think 
we are stronger if we work together.

If I would like to refer to my portfolio, you know 
that I am in charge of the cohesion policy. We had 
today the debate of Visegrad 4 + 4, 8 ministers, also 
a debate inside the Committee of the Regions. And 
it was a real sign of how we can put in practice this 
multi-level governance principle because today we 
were together: Commission, ministers, representati-
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(komisarz C. Creţu)

również Komitetu Regionów. Zastanawiamy się nad 
tym, w jaki sposób możemy w rzeczywistości wdrożyć 
tę zasadę wielowarstwowego sprawowania rządów, po-
nieważ dzisiaj pracujemy razem: Komisja, ministrowie, 
przedstawiciele regionów, burmistrzowie, my, a także 
państwo, jako przedstawiciele parlamentów krajowych. 
Myślę, że to wszystko to bardzo ważny sygnał i bardzo 
dziękuję Polsce za to, że zorganizowała takie spotkanie.

Jeżeli chodzi o nasze osiągnięcia w ramach rozwoju 
polityki spójności, to myślę, że tutaj nie muszę państwu 
o tym opowiadać, ponieważ wydaje mi się, że nie ma 
takiego regionu w Europie… chyba nie ma takiego re-
gionu w Polsce czy gdziekolwiek w Europie, w którym 
po prostu nie widać byłoby tych namacalnych korzyści 
w życiu obywateli. Tysiące szpitali, szkoły, koleje, drogi… 
Odwiedzałam również regiony znajdujące się w gorszej 
sytuacji. Byłam w Kielcach i na Podkarpaciu. I wydaje 
mi się, że właśnie ta realizowana przez Polskę inicjatywa 
na rzecz regionów, które są w gorszej sytuacji, jest szcze-
gólnie istotna i Polska jest wiodącym przykładem dla Unii 
Europejskiej. Myślę też, że Polska powinna być takim 
modelem, powinna być przykładem do naśladowania, 
ponieważ jest wielkim beneficjentem polityki spójności.

Chciałabym państwu również powiedzieć to, 
o czym państwo wiedzą, mianowicie pracujemy te-
raz… zaczęliśmy tak naprawdę debatę o białej księdze, 
którą wczoraj przewodniczący Juncker zaprezentował 
w Parlamencie Europejskim. To dopiero początek deba-
ty, mamy 5 scenariuszy. Ale spotykamy się z krytyką 
dotyczącą tego, dlaczego Komisja jasno nie wyzna-
czyła kierunku dla Unii Europejskiej. Wydaje mi się, 
że byłby to znak arogancji ze strony Komisji, gdyby 
przedstawiała sprawę w ten sposób. Przewodniczący 
Juncker chciał pokazać różne możliwości i myślę, że 
dla nas, nowych państw członkowskich, które dołączy-
ły do Unii po roku 1989, jest to niepowtarzalna okazja, 
bo też możemy współkształtować przyszłość Europy, 
zabierać głos w jej sprawie i tę przyszłość kształtować. 
Moim zdaniem piąty scenariusz, współpraca, to klu-
czowy instrument dla przyszłości Europy.

Bez osiągnięcia wspólnego stanowiska w tej sytuacji 
będzie nam bardzo trudno. Istnieje wśród nas wiele po-
działów – w sprawach dotyczących migracji, dyrekty-
wy w sprawie pracowników, rynku pracy – więc kolejne 
podziały nie są nam potrzebne. Co w związku z tym 
musimy zrobić? Musimy potraktować tę białą księgę jako 
punkt wyjścia do refleksji na temat tego, co udało nam 
się uzyskać w ostatnich 25 latach i jak wiele elementów, 
które osiągnęliśmy, braliśmy za pewnik. Wydaje mi się, 
że to jest niesamowicie istotne, aby każde państwo człon-
kowskie, każdy parlament krajowy, każdy region bardzo 
proaktywnie w tym uczestniczyły i dostarczały pomy-
słów. Jest to najlepszy sposób na poczynienie postępów 
w realizacji polityki spójności po roku 2020 oraz na rzecz 

ves of the regions, mayors and now I end the day with 
you, the representatives of the citizens in the national 
parliament. This, I think, is a very important signal 
and I am very grateful to Poland for organising this 
kind of event.

On the development and the achievements of the 
cohesion policy I don’t think I need to tell you because I 
don’t think there is a single region… I don’t think there 
is a single region in Poland or in Europe where you 
don’t see these tangible results in the life of the citizens: 
thousands of hospitals, schools, railways, roads… I also 
visited the regions lagging behind – I was in Kielce and 
then in Podkarpacie. I think that as regards the lagging 
regions initiative that I took, Poland is really a flagship 
for the European Union. And I think really that Poland 
should set an example because, as I said, it is the first 
beneficiary of our cohesion policy.

So let me tell you what also you know very well that 
we are working on… we have started the debate on the 
White Paper President Juncker launched yesterday in the 
European Parliament. It is just the beginning of a debate, 
there are 5 scenarios, and there are a lot of criticisms as 
to why we didn’t give… why the Commission didn’t give 
a clear direction to the European Union. I think it would 
have been a sign of arrogance of the Commission to just 
tell what to do. I think what President Junker wanted was 
to give different options and I think that for us, for new 
Member States, emerging as new Member States after 
1989, it’s a unique opportunity that we can be part, we 
can have our voice and shape the future of Europe. In 
my view, the fifth option, working together, is the key 
for the future of Europe.

I really think that without being together in the 
same boat it will be very difficult for us. We have 
anyway so many divisions – on migration, on the 
Posting of Workers Directive, labour markets – so 
we don’t need other divisions. So I think what we 
have to take is this White Paper, this point from 
where we can start to reflect what we have achieved 
in the last 25 years and how we take for granted 
so many things that we achieved together. I think 
it’s very important for every Member State, every 
national parliament and also regions to be very pro-
-active in participating, in coming with ideas – it 
is the best way to move forward for the post-2020 
cohesion policy and also for the future of Europe. 
You know that this is the beginning of a debate. We 
will be celebrating in Rome 60 years of the Treaty 
of Rome, but at the same time it is a moment when 
we should think how we go forward for the EU of 
27 – because we have this decision of UK citizens. 
We respect them but we have to remain united and 
to see what to do about this.

Thank you very much. I will not prolong myself 
too much. If you have questions, I am ready to answer. 
And I am very glad to be here. Thank you very much.
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przyszłości Europy. Wiedzą państwo, że jest to początek 
debaty. Kiedy będziemy obchodzić w Rzymie sześćdzie-
siątą rocznicę podpisania traktatów rzymskich, będzie 
to świetna okazja, żeby kontynuować dyskusję. Jest to 
w każdym razie taki czas, kiedy powinniśmy zastanowić 
się nad tym, jakie działania ma poczynić w przyszłości 
27 państw członkowskich Unii Europejskiej – tyle, jako 
że stoimy w obliczu decyzji obywateli Wielkiej Brytanii. 
Szanujemy ją, ale musimy teraz pozostać zjednoczeni, 
myśląc o działaniach, jakie należy podąć w tej kwestii 
w przyszłości.

Bardzo dziękuję. Nie chciałabym zajmować zbyt 
dużo czasu. Jeżeli mają państwo jakieś pytania, z chę-
cią na nie odpowiem. Cieszę się z tej wizyty. Bardzo 
dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Komisarz.
I teraz pytania.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać pytanie pani komisarz?
Pan senator, pan profesor Seweryński. Bardzo proszę.

Senator Michał Seweryński:

Pani Komisarz, bardzo pani dziękuję za to wystą-
pienie, było ono niezwykle pouczające. Ale w związku 
z tym wystąpieniem chciałbym zadać pani pytanie. 
Reprezentuje pani bardzo silny organ Unii Europejskiej, 
czyli Komisję Europejską, która ma wielkie możliwo-
ści wpływania na decyzje podejmowane, na Parlament 
Europejski itd. My jako Izba polskiego parlamentu 
chcielibyśmy aktywnie współpracować i z Komisją 
Europejską, i z innymi instytucjami unijnymi. Zgadzamy 
się z ideą, że powinno być znacznie więcej kontaktów 
między parlamentami krajowymi a instytucjami Unii 
Europejskiej. Dlatego mam następujące pytanie: czy 
na podstawie pani doświadczeń wynikających z dzia-
łalności w Komisji Europejskiej uważa pani, że należy 
parlamentom narodowym stworzyć więcej okazji do 
wyrażania opinii i stanowisk w odniesieniu do kluczo-
wych decyzji, które są przygotowywane i mają zostać 
przyjęte przez instytucje Unii Europejskiej?

Wielu z nas, polskich parlamentarzystów, jest głę-
boko przekonanych o tym, że pierwszy krok, jakim 
był traktat lizboński, był w znacznym stopniu niewy-
starczający, i chcielibyśmy uzyskać znacznie więcej 
możliwości współpracy. Zapewne słyszała pani słowa 
krytyki, że w systemie Unii Europejskiej jest zbyt 
mało demokracji, nie ma wystarczająco dużo demo-
kracji, dlatego chcielibyśmy powiedzieć, że zwięk-
szenie zakresu kompetencji parlamentów narodowych 
byłoby słuszne i wzmocniłoby ogólną pozycję Unii 
Europejskiej.

Senator Michał Seweryński:

Dear Madam Commissioner, thank you very much 
for your speech, which was very instructive of course, 
but it gave me an occasion to ask you a question. You 
represent a very powerful organ within the European 
Union as is the European Commission, with a lot 
of possibilities to make an impact on decisions, the 
European Parliament and so on. And of course we, 
as the higher chamber of the Polish parliament, we 
would like to be very active in cooperation with you, 
with the Commission and other organs, and we accept 
this idea that there should be much more contacts 
with national parliaments and organs of the European 
Union. So I would like to ask you a question. Do you 
think – taking into account your experience, your ac-
tivity in the European Commission – that there should 
be much more possibilities for national parliaments 
to express their opinions and stances as far as very 
crucial decisions are prepared to be adopted by the 
European Union organs?

Many of us, I mean Polish parliamentarians, are 
deeply convinced that the first step made by the 
Lisbon Treaty was not big enough and that we would 
like to get much more possibilities to cooperate. You 
know probably the critical opinions that there is not a 
lot of democracy… not enough democracy within the 
European Union system, so that’s why we would like 
to say that enlarging the competences of the national 
parliaments would be a good decision to reinforce the 
position of the European Union at all.
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Ale chciałbym poznać pani opinię w tej sprawie. 
Czy byłaby pani łaskawa powiedzieć, czy według 
pani ten sposób rozumowania jest słuszny, czy nie? 
Może mogłaby pani opowiedzieć nam więcej na ten 
temat, uwzględniając też pani wizyty w innych par-
lamentach? Dziękuję.

But what is your opinion, I would like to ask you 
kindly, if you wish to give an answer: is it a good 
thinking or not? Maybe, taking into account your 
visits to the other parliaments, you would like to tell 
us something more about it. Thank you.

(senator M. Seweryński)

Wicemarszałek Maria Koc: 
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze, za zadane pytanie.
I bardzo proszę panią komisarz o odpowiedź.

Komisarz  
do spraw Polityki Regionalnej  
w Komisji Europejskiej  
Corina Creţu:

Jak powiedziałam na początku mojego wystąpie-
nia, naprawdę moim zdaniem głos parlamentarzystów 
z parlamentów narodowych jest bardzo ważny. Ma 
pan rację, mówiąc, że wasz głos nie jest wystarcza-
jąco często ani wystarczająco silnie słyszany w Unii 
Europejskiej. Pamiętam dobrze z czasów mojej pracy 
jako członka Parlamentu Europejskiego moment zawar-
cia porozumienia między Parlamentem Europejskim 
a parlamentami narodowymi, ale uważam, że tylko 
2 spotkania komisji parlamentarnych, od czasu do cza-
su, to za mało. Zgadzam się więc z panem, że to jest 
właśnie kwestia demokracji – tak jak już powiedzia-
łam. Obecnie od poszczególnych komisarzy zależy 
to, w jakim stopniu zechcą angażować się w proces 
komunikacji. Moim zdaniem ta kwestia powinna być 
znacznie bardziej zinstytucjonalizowana. Nie mówię 
o tym, że chcielibyśmy zmieniać traktat, jednak trzeba 
usprawnić ten dialog z parlamentami narodowymi.

Dodatkowo dla komisarza bardzo ważna jest 
współpraca z komisjami, z wyspecjalizowanymi ko-
misjami w parlamentach narodowych. Ja akurat zaj-
muję się polityką regionalną i wiem, że osoby, które 
są na miejscu przez cały czas, wiedzą lepiej, co działa, 
a co nie. Odpowiadam za 300 regionów, z których 
każdy jest niepowtarzalny, a wyjątkową cechą pro-
wadzonej przez nas polityki jest indywidualne podej-
ście, które stosujemy w pracy z tymi regionami po 
to, aby wzmocnić ich potencjał, wspierać ich rozwój. 
Uważam, że z przedstawicielami parlamentu należy 
spotykać nie tylko podczas posiedzeń plenarnych, ale 
również podczas prac wyspecjalizowanych komisji – 
i ja tak właśnie robię. Uważam też, że powinniśmy 
znaleźć sposoby na współpracę nie tylko z parlamen-
tami krajowymi – bo wiem, że w tym zakresie jest 
wiele możliwych ram współpracy: OBWE, NATO, 
zgromadzenia parlamentarne itp. – lecz także w pro-
cesie podejmowania decyzji. Szczerze mówiąc, wi-

As I started my speech, I really think that the voice 
of national parliamentarians is very important. And you 
are right that your voice is not so often heard and not 
enough heard in the European Union. Of course I know 
very well from the time I was Member of the European 
Parliament that we have this agreement between the 
European Parliament and national parliaments, but I do-
n’t think it’s enough to have just only 2 meetings of the 
committees from time to time. So I really think that you 
are right when you say that it’s a matter of democracy, as 
I said. Now it depends on every Commissioner how he 
is willing to communicate, but I think it should be much 
more institutionalised. Of course we don’t say that we wo-
uld like to change the Treaty, but at the same time we have 
to improve this dialogue between national parliaments. 

For the Commissioner working with the commit-
tees, the specialised committees in national parlia-
ments is also very important because, you know, the 
best – for instance for me, in charge of regional poli-
cy – the people that are there all the time, they know 
better what works and what doesn’t. I am responsible 
for 300 regions, all of them are unique; and what 
is the unique feature of this policy is a tailor-made 
approach that we make working with each region in 
order to strengthen their capacity, their development. 
For me also, I meet not only the plenary, but also it 
is important to meet the specialised committees. 
So I very much agree with you that we have to find 
ways, not only for the national parliaments to coope-
rate – because I know you have many frameworks: 
OSCE, NATO and other parliamentary assemblies 
– but also with the decision-making process. To be 
honest, I saw how much the previous President of the 
Parliament, Mr. Schulz, fought for the more power-
ful institution of European Parliament and national 
parliaments. I think that this fight should continue in 
order to give you, as representatives of the citizens, a 
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działam, jak poprzedni przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego, pan Schulz, walczył o wzmocnienie 
pozycji Parlamentu Europejskiego i parlamentów 
narodowych. Moim zdaniem ta walka powinna być 
kontynuowana, żeby w Unii Europejskiej głos pań-
stwa jako przedstawicieli obywateli był silniejszy 
i wyraźniejszy. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Komisarz, za odpowiedź na pytanie pana senatora Michała Seweryńskiego.
Pytanie pragnie zadać pan senator Ryszard Majer. Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Majer:
Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Pani Komisarz, bardzo cieszę się z pani wizyty w naszym Senacie. Ja pozwolę 

sobie odnieść się w dyskusji do wątków, które pani przedstawiła. Mam jednak krótkie pytanie dotyczące relacji 
Parlamentu Europejskiego i komisarzy z parlamentami narodowymi.

Cieszy mnie deklaracja pani komisarz, że chcielibyście w Brukseli w większym stopniu słuchać parlamentów 
narodowych. My byśmy chcieli, jako członkowie tych parlamentów, być skuteczniej wysłuchiwani. Bo często 
jest tak, że w kwestiach zasadniczych zabieramy głos, ale ten głos trafia – takie mam wrażenie –w próżnię. By 
nie być gołosłownym, powiem tylko o dyrektywie dotyczącej pracowników delegowanych. Myśmy w Senacie 
zajmowali stanowisko w tej sprawie. Podobne stanowisko zajęło wiele krajów, między innymi Rumunia i… 
Przypomnę rozmowę, którą odbyłem w Bratysławie z Aną Birchall, wtedy szefową komisji do spraw Unii 
Europejskiej w parlamencie rumuńskim. Jej zdanie także było podobne: że dyrektywa, która wkracza w obszar 
pracowników delegowanych, jest zbyt restrykcyjna, zbyt daleko wchodzi w kompetencje państw, narodowe. 
W związku z tym mam taką kwestię: chciałbym usłyszeć stanowisko pani komisarz, jako komisarza do spraw 
regionalnych, w tej sprawie. Czy ta dyrektywa, którą Bruksela nadal się zajmuje, będzie się przyczyniała do 
wyrównywania szans poszczególnych krajów, czy też będzie wręcz blokowała znaczną część krajów Unii 
Europejskiej i budowała kolejny podział między naszymi państwami?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pani Komisarz, oddaję pani głos.

Komisarz  
do spraw Polityki Regionalnej  
w Komisji Europejskiej  
Corina Creţu:

Przede wszystkim… Pierwsza uwaga jest mniej 
lub bardziej związana z pierwszym pytaniem. Wydaje 
mi się, że Komisja Europejska już okazała swoje za-
angażowanie w budowanie partnerstwa z parlamen-
tami narodowymi. Jesteśmy do państwa dyspozycji, 
jesteśmy gotowi do odwiedzania parlamentów naro-
dowych, aby podejmować dialog dotyczący inicjatyw 
i wniosków Komisji.

Doskonale państwo wiedzą, że, jak powiedzia-
łam na początku, zasada pomocniczości znajdu-
je się w centrum procesu demokratycznego Unii 
Europejskiej i parlamenty narodowe odgrywają tutaj 

First of all, the first comment is more or less re-
lated with the first question. I think the Commission 
has demonstrated already the commitment to have a 
partnership with the national parliaments. We are at 
your disposal, we are ready to visit national parlia-
ments, to engage in a dialogue on the Commission 
initiatives and proposals.

You know very well that, as I said in the beginning, 
subsidiarity is at the heart of the European democratic 
process and the national parliament plays a key role 
in this respect. We really have this partnership and 
consultation and, as you said, the scrutiny.

clear voice and a louder voice in the European Union. 
Thank you.
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kluczową rolę. Zatem rzeczywiście mamy partner-
stwo, konsultacje i kontrolę parlamentarną.

Pan wspomniał o dyrektywie dotyczącej delegowa-
nia pracowników. Myślę, że jest to sprawa, która wpro-
wadza podziały w Unii Europejskiej, i widzę, że jest to 
sprawa wywołująca podziały. Są państwa członkowskie, 
którym zależy na tym, aby ich obywatele mieli pra-
wo do pracy w innych państwach członkowskich, żeby 
mogli wybierać, w którym państwie będą pracować 
i zarabiać. A inne państwa… Obecnie żyjemy w innych 
czasach niż 10 lat temu, kiedy obywatele mogli swo-
bodnie wyjeżdżać do innych państw członkowskich. 
Teraz państwa członkowskie stały się znacznie bardziej 
egoistyczne. Musimy sobie z tym poradzić i osiągnąć 
wspólne porozumienie dotyczące delegowania pra-
cowników. Nie możemy mówić, że obywatele państw 
Europy Wschodniej będą kradli miejsca pracy w krajach 
Europy Zachodniej. Nie można odmówić obywatelom 
z Europy Wschodniej prawa do pracy w całej Europie. 
Mam szczerą nadzieję, że pani Marianne Thyssen, która 
zajmuje się właśnie dyrektywą dotyczącą delegowania 
pracowników, uda się w sposób dyplomatyczny po-
godzić interesy państw wschodnich i zachodnich. Jak 
mówiłam, osobiście bardzo martwię się tymi podziała-
mi i uważam, że jest to bardzo ważna kwestia. Wiem, 
jakie jest stanowisko Rumunii w tej sprawie, ale, jak 
już mówiłam, obecnie jestem komisarzem europejskim 
– europejskim komisarzem pochodzącym z Rumunii. 
Jednak podzielam państwa stanowisko, gdyż wiem, jaka 
była sytuacja po 1989 r., wiem, jakie szanse oferowała 
nam Unia Europejska. Myślę, że jesteśmy w podobnym 
wieku: mamy wystarczająco dużo lat, żeby pamiętać 
dawne czasy, lecz jesteśmy wystarczająco młodzi, żeby 
zobaczyć przyszłość i po raz pierwszy pomyśleć, że 
następne pokolenie będzie miało gorsze życie niż my. 
Nigdy w ciągu ostatnich 25 lat nie myślałam, że dożyję 
takiego czasu.

Wydaje mi się, że powinniśmy się uspokoić 
i wspólnie wypracować porozumienie z udziałem 
starych i nowych państw Unii Europejskiej, żeby-
śmy wyszli z tego silniejsi i zjednoczeni. Powinniśmy 
osiągnąć porozumienie w najbardziej wrażliwych 
kwestiach. Według mnie właśnie migracja, rynek 
pracy, kwestia delegowania pracowników to obecnie 
najbardziej wrażliwe kwestie.

You invoked the Posting of Workers Directive. I do 
think that it is a matter of division inside the European 
Union and I see that it is a matter of division. There 
are some Member States who would like their citizens 
to have the right to work in other Member States, to 
choose where they work and to be paid. And others… 
We live in different times than 10 years before – our 
citizens were very free to go. And now Member States 
became much more egoistic, and we have to cope with 
this. I think we have to come to a common agreement 
on the posting of workers because it is not possible 
to say that the East Europeans are going to steal the 
jobs of the Western countries. It is not possible not to 
give the right to the Eastern citizens to work in entire 
Europe. So I really hope that Marianne Thyssen – 
because it is in her portfolio this Posting of Workers 
Directive – will have the diplomacy to put together the 
interests of both the East and West. And, as I said, I 
am very much worried about these divisions and this 
is one of the really important ones. I know the position 
of Romania but, as I said, I am a Commissioner, I am 
a European Commissioner who comes from Romania. 
But I share your view because I know how it was after 
1989, I know the chances that the European Union 
offered to us. I think we are more or less the same age 
– old enough to remember the old times, and young 
enough to see the future and to think for the first time 
that the next generation could have a worse life than 
we had. And I never thought that I would live such a 
time in the last 25 years. 

So I really think that we have to calm down, and 
we have to engage with old and new Member States 
also, to come to a common agreement, and keep the 
European Union stronger, united, and of course to 
come to one agreement on the most sensitive issues. 
In my view these are the most sensitive: migration 
and the labour market with the Posting of Workers 
Directive.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Komisarz.
Czy ktoś z państwa pragnie jeszcze zadać pytanie?
Bardzo proszę, Panie Senatorze. Pan senator Obremski.
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Bardzo dziękuję.
Chyba udzieliłam już odpowiedzi w kwestii dy-

rektywy w sprawie pracowników. Wiem, że Komisja 
przyjęła komunikat, w którym zachowała wniosek 
w niezmienionej formie – ponownie to rozpatrywała, 
ponieważ została uruchomiona po raz trzeci proce-
dura żółtej kartki. Wniosek w sprawie dyrektywy 
dotyczącej delegowania pracowników otrzymał 14 
uzasadnionych opinii stanowiących 22 głosy. I oto 
całe długie wyjaśnienie. Tak jak mówiłam wcześniej, 
moim zdaniem musimy jakoś się z tym pogodzić 
i wypracować jakieś rozwiązanie w sprawie tej dy-
rektywy dotyczącej pracowników.

Jeżeli chodzi o moje doświadczenie, to ja jak naj-
bardziej wierzę w spójność i solidarność. Polityka 
regionalna paradoksalnie została stworzona w roku 
1974 r. pod presją Wielkiej Brytanii i Włoch. Niech 
historycy ocenią, gdzie byłyby nasze kraje, gdyby 
państwa z Europy Środkowej i Europy Wschodniej 
korzystały z tych funduszy począwszy od 1975 r., 
tak samo jak inne państwa członkowskie. W każdym 
razie państwo bardzo dobrze sobie poradzili, mak-
symalizując wykorzystanie dostępnych funduszy od 
momentu swojego wejścia do Unii.

Wydaje mi się, że w tej chwili widzimy pewne 
napięcie pomiędzy płatnikami netto i beneficjenta-
mi netto. Nie mówię tu o silniejszych czy słabszych 
państwach, o mniejszych czy większych – uważam, 
że to napięcie dotyczy raczej beneficjentów i płatni-

Senator Jarosław Obremski:
Pani Komisarz, jedna uwaga. Sposób, w jaki została potraktowana żółta kartka w sprawie pracowników 

delegowanych, jak przypuszczam, przez długi czas nie pozwoli nam wierzyć, że rzeczywiście mamy do czy-
nienia z polityką, która by zmierzała do wzmacniania parlamentów narodowych.

Moje pytanie jest takie… Z naszej perspektywy jednym z najważniejszych elementów polityk Unii 
Europejskiej jest polityka spójności. Pewnie drugim takim elementem, niezmiernie ważnym dla naszej części 
Europy, nowych krajów członkowskich, jest to, że głos krajów słabszych, mniejszych jest nie tylko słuchany, ale 
też w końcowych decyzjach jest jakoś uwzględniany. Dwa dni temu wróciliśmy z panem senatorem Cichoniem 
z konsultacji z parlamentami narodowymi w Brukseli. Tam jednak wiele mówiło się o tym, że nastąpiło pewne 
pęknięcie w solidarności, że głos silniejszego często jest wdrażany siłowo, że Unia Europejska coraz bardziej jest 
przestrzenią nakazów, a nie przestrzenią wolności. I chciałbym, żeby pani się ustosunkowała… W okresie pani 
kadencji ta życzliwość dla polityki spójności, polityki regionalnej, polityki wyrównywania pewnych szans… 
Czyli nie oceniamy tego, co zostało zrobione także w naszej części albo przede wszystkim w naszej części 
Europy, ale chodzi o nastawienie w przyszłości. Czy pani dostrzega niebezpieczeństwo, że Europa odejdzie od 
swoich pryncypiów związanych z polityką spójności?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Oddaję głos pani komisarz.

Thank you very much.
The Workers’ Directive – I think I have responded. 

I know that the Commission adopted the communica-
tion in which it maintained the proposal unchanged 
because the Commission considered that the third yel-
low card was triggered for the Proposal for a Posting 
of Workers Directive with 14 reasoned opinions re-
presenting 22 votes. That’s long explanation. But, as 
I said before, my opinion is that we have to come to 
terms and find a solution with the Posting of Workers 
Directive.

About my portfolio, and this is something I really 
believe in, about cohesion and solidarity. The regional 
policy, the irony of fate, is that it was created in 1974, 
at the pressure of UK and Italy. We will leave in the 
hands of historians where our countries would have 
been if we had used the funds in Eastern Europe and 
Central Europe from 1975, like other Member States. 
But anyhow, you did very well in maximising the 
impact of funds since your accession.

But now I also feel this tension among these net 
contributors and net beneficiaries. I would not say: 
stronger countries or weaker countries, smaller or 
bigger – I think the attention is more about the be-
neficiaries and the contributors. For me, it’s very im-
portant to engage, and I am engaging also with the 
net contributors, also with the net beneficiaries to 
underline that this cohesion policy is the most visible 
policy that is reflected in the life of the people. As I 
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ków. Dlatego moim zdaniem jest ważne, aby podjąć 
działania – ja również jestem w to zaangażowana 
– w kwestii płatników netto i beneficjentów netto 
w celu podkreślenia, że polityka spójności jest poli-
tyką najbardziej widoczną, najbardziej wpływającą 
na życie ludzi. To jest polityka najbardziej widoczna, 
dlatego moim zdaniem początkiem końca byłoby to, 
gdybyśmy nie prowadzili dalej tej polityki.

Oczywiście mamy tu do czynienia z pewnymi wy-
zwaniami. Migracja, kwestie bezpieczeństwa wewnętrz-
nego i zewnętrznego, a także kwestia Brexitu sprawią, 
że będziemy dysponować mniejszym budżetem. Ale 
jednocześnie musimy maksymalizować oddziaływanie 
tego, co mamy. Musimy walczyć o to, aby ta polityka 
pozostała jednolita w przypadku wszystkich regionów, 
a jednocześnie musimy ją bardziej uprościć i znacznie 
ułatwić ludziom jej zrozumienie. Bo bardzo irytuje mnie 
to, kiedy widzę młodych przedsiębiorców, którzy rezy-
gnują z wykorzystywania naszych funduszy, ponieważ 
uważają, że procedury są zbyt złożone i biurokratyczne. 
Dlatego uważam, że bardzo ważna jest praca nad uprosz-
czeniem polityki spójności i jej zreformowaniem. Mamy 
ponadto plan Junckera stanowiący priorytet w polityce 
spójności. Dlatego bardzo ważne moim zdaniem jest to, 
aby zachować solidarność.

Solidarność to słowo klucz, ale jednocześnie staje 
się ono słowem pustym, musimy więc ponownie nadać 
mu znaczenie. Musimy wrócić pamięcią do okresu 
sprzed 60 lat i przyjrzeć się temu, gdzie wówczas 
jako Unia Europejska się znajdowaliśmy, jak byliśmy 
podzieleni i co osiągnęliśmy od tamtej pory. 70 lat 
pokoju to najdłuższy okres pokoju w historii Europy 
– jest to nasze najważniejsze osiągnięcie. Bardzo więc 
martwię się, widząc te napięcia, widząc… Jesteśmy 
tutaj nie po to, aby pogarszać… Chcemy, aby polityka 
spójności była polityką, która rozwija regiony, jak 
również leczy rany z naszej historii.

Mamy również program współpracy transgra-
nicznej, który w pewnych kontekstach wiąże się dla 
mnie z silnymi emocjami. Byłam w Słubicach i we 
Frankfurcie nad Odrą, wiem z historii, ile osób ponio-
sło tam śmierć, przekraczając granice, a teraz widzia-
łam tam osoby, które przychodzą z Frankfurtu po to, 
żeby zjeść sobie dobrą kolację w Polsce. Widziałam 
most między tymi dwoma miastami nad granicą pol-ą pol- pol-
sko-niemiecką. Dla nas, dla osób, które pamiętają 
czasy, kiedy przekraczanie granic nie było możliwe, 
jest to bardzo poruszające. Dlatego naprawdę wierzę 
w solidarność. Wiem, że nierówności narastają, ale 
jednocześnie uważam, że powinniśmy się dobrze za-
stanowić, gdzie bylibyśmy dziś, gdyby nie te polityki 
unijne, w tym polityka spójności, gdyby nie ten projekt 
unijny, który jest niepowtarzalny w skali świata i sta-
nowi unikalną strukturę, którą powinniśmy zachować.

said, it’s the most visible policy, and for me, I think it 
will be the beginning of the end if we don’t maintain 
this policy.

Of course we have some challenges: we have mi-
gration, internal and external security, we have Brexit, 
which will trigger, of course, a smaller budget. But 
at the same time we have to maximise the impact 
of what we have. We have to fight for this policy to 
remain the same: a policy for all the regions. At the 
same time, we have to make this policy much more 
simple, much more understandable. I am very angry 
when I see young people and young entrepreneurs 
who give up on using our funds because they find the 
procedures too complex, too bureaucratic. So I think it 
is very important to work also on simplification of this 
policy and reform of the cohesion policy. We have the 
Juncker Plan as well, which is on top of this cohesion 
policy. So I think it’s very important to maintain this 
solidarity about what you said.

Solidarity is a key word but at the same time beco-
mes an empty word so we have to give some meaning 
again, and to come back to sixty years before, to look 
where we have been as European Union, divided, and 
what we have achieved. Seventy years of peace is the 
longest period of peace in the history of the Europe 
and this is the main important achievement that we 
have. And I am very worried when I see tensions, 
when I see… And we are here not to be worse… The 
cohesion policy is exactly a policy, which we would 
like to develop regions and also to heal the wounds 
that we have on our map of history.

And we have this cross-border cooperation pro-
gramme, which is sometimes very emotional for me. 
I was in Słubice and in Frankfurt on the Oder and I 
knew from history how many people have died there, 
across this border. And now I see people going from 
Frankfurt just to have a nice Polish dinner, and the 
bridge between the two towns on the German-Polish 
border. I think it’s very emotional for people like us 
who have lived the times when it was impossible to 
pass by. So really, I believe in solidarity. I know that 
inequalities are growing, but at the same time I think 
that we have to think twice where we would have been 
without EU policies, this cohesion policy, this EU 
project, which is unique on our planet, and, I think, a 
unique construction that we have to preserve.
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Oczywiście. Bardzo dziękuję za to pytanie. Jak już 
wcześniej wspominałam, była to decyzja obywateli 
Wielkiej Brytanii i, choć mnie osobiście się ona nie 
podoba, oczywiście musimy ją szanować. Głównym 
negocjatorem ze strony Komisji Europejskiej jest pan 
Barnier. Wiem, że odwiedził on wszystkie 27 państw 
członkowskich i odbył spotkania dwustronne z komi-
sarzami, aby porozmawiać na temat wpływu Brexitu 
na naszą politykę.

Z punktu widzenia polityki regionalnej, z naszego 
punktu widzenia kwestią niepodlegającą negocjacji, 
częścią pakietu, będzie nie tylko swobodny przepływ 
pracowników, lecz także zobowiązanie Wielkiej 
Brytanii do wpłacania swego wkładu finansowego aż 
do roku 2023 – bo w naszej polityce spójności mamy 
regulację „n+3”. Niektórzy mówią, że ma to być do 
2020 r., a niektórzy – że do 2023 r. Myślę jednak, że 
jest to dla Brytyjczyków bardzo ważne, ponieważ 
byli oni w Radzie w momencie przyjmowaniu tego 
budżetu na 2014–2020 i mieli głos, zgodzili się co 
do wielkości budżetu. Głosowali również w sprawie 
alokacji funduszy dla wszystkich państw członkow-
skich. W związku z tym uważam, że powinniśmy, 
jako Komisja Europejska, być bardzo stanowczy 
w rozmowach dwustronnych z rządem brytyjskim 
co do tego, że muszą oni wpłacać kwoty, do których 
się zobowiązali, do końca tego okresu programowa-
nia, dlatego właśnie, że sami się do tego zobowiązali, 
głosując w Radzie.

W każdym razie jesteśmy świadomi, że nasz bu-
dżet będzie uszczuplony. Wiemy również, że niektóre 
państwa nie są gotowe do uzupełnienia tych braku-

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Komisarz.
Pytanie zadaje pan marszałek Bogdan Borusewicz.
Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Komisarz, chciałbym zadać pytanie dotyczące Brexitu. Zapewne myślicie już o czasie, w którym nie 

będzie składki brytyjskiej, czyli o latach 2019–2020. O ile mniej będzie pieniędzy? Jakiej wysokości składka 
byłaby za te 2 lata? Czy przymierzacie się już do zmian budżetu i w jakich obszarach te zmiany budżetu będą? 
Pani zajmuje się polityką spójności, więc, jak rozumiem, będzie pani bronić polityki spójności. W takim razie 
mogą to być cięcia w obszarze polityki rolnej. Czy przymierzacie się do tego i czy dyskutujecie w Komisji 
Europejskiej na ten temat?

Wicemarszałek Maria Koc:
Pani Komisarz, bardzo proszę.

Of course, thank you very much. As I said, it was a 
decision of the UK citizens; I personally disagree with 
it, but of course we have to respect it. The chief nego-
tiator for the European Commission is Mr Barnier. I 
know that he visited all the 27 countries, and also he 
had bilaterals with us as Commissioners to see the 
impact of Brexit on our policy.

So, from regional policy, from our point of view, I 
think the red line and the part of the package will be 
not only the freedom of working, but also obligation of 
the UK to pay their commitments until 2023, because 
we have this N+3 regulation in our cohesion policy. 
So, some say – until 2020, some – until 2023. But I 
think it’s very important for them, because they were 
in the Council when the budget 2014–2020 was adop-
ted, so they had their votes, they agreed with the amo-
unt of the budget. They also voted in the Council the 
allocations for all Member States. So I really think we 
should be very strong as the European Commission, 
but also in bilateral discussion with the UK govern-
ment that they have to pay their commitment until the 
end of this programming period, because they com-
mitted themselves when they voted in the Council.

So, anyhow, we are very much aware that it will be 
a lower budget, and we also know that some countries 
are not ready to fill the gap. For instance, Germany 
already said that they are not in favour to put additio-
nal money for EU budget. So we have to cope, I don’t 
know… For cohesion policy it’s somewhere between 
12 and 15% less than it is now.

So the most important thing is to maximise the 
impact of the new budget. And we are now in the 
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jących pieniędzy. Np. Niemcy już powiedziały, że 
nie zamierzają wpłacać dodatkowych pieniędzy do 
budżetu Unii. W związku z tym będziemy musieli… 
nie wiem, jakoś sobie poradzić. Jeżeli chodzi o poli-
tykę spójności, mówimy o zmniejszeniu kwoty, którą 
mamy w tej chwili, o około 12–15%.

Najważniejsze jest to, abyśmy maksymalizowali 
wykorzystanie nowego budżetu. W tej chwili jesteśmy 
na początku rozmów w sprawie wniosku, jeżeli cho-
dzi o wieloletnie ramy finansowe na okres po 2020 r. 
Jesteśmy zaangażowani w walkę na rzecz polityki 
spójności. Odbyłam już spotkanie z wiceprzewodni-
czącym Oettingerem, który jest odpowiedzialny za 
przyszły budżet Unii, i wiem, że on chciałby przy-
jechać na zakończenie waszej prezydencji w Grupie 
Wyszehradzkiej. Być może go państwo zaproszą.

Niemniej jednak nie mamy w tej chwili jasno-
ści… Pyta pan, gdzie będą cięcia i jak… Nie mamy 
w tej chwili… Jesteśmy dopiero na początku rozmów 
z Parlamentem Europejskim, również w Komitecie 
Regionów oraz wewnątrz Komisji Europejskiej. Bardzo 
ważne jest, abyśmy wypracowali własne stanowisko 
co do tego, co chcemy osiągnąć za pomocą tego no-
wego budżetu. Bo to nie jest tylko kwestia Brexitu. 
Pamiętajmy też o nowych wyzwaniach, z którymi 
musimy się zmierzyć, które wymagają dodatkowych 
środków finansowych. To będzie kolejna bitwa. Mamy 
nadzieję, że uda się nam wszystkim tę walkę przetrwać 
i wyjść z niej bez szwanku i obrażania się.

Oczywiście będę walczyła o politykę spójności, 
ponieważ, jak już mówiłam wcześniej, jestem przeko-
nana, że to jest coś, co łączy nas, Komisję Europejską, 
z obywatelami, z przewodniczącymi regionów, z wła-
dzami miast, z wojewodami. To jest jedyna polity-
ka, która jest tak silnie powiązana z przedstawicie-
lami obywateli. Jeżeli skoncentrujemy wszystko 
w Brukseli czy w Luksemburgu jako kwestię EBI, to, 
jak już mówiłam wcześniej, nie będzie to dobry znak 
dla demokracji europejskiej, dla Unii Europejskiej 
i dla obywateli. Osobiście uważam, że jestem przed-
stawicielką regionów w Komisji Europejskiej, nie na 
odwrót. Według mnie Unia Europejska to nie jest 
Bruksela. Według mnie Unia Europejska to wy, to na-
rodowe parlamenty, to regiony, to 500 milionów ludzi, 
to 27 państw, które wybrały, że chcą żyć tutaj razem, 
połączyć swoje zasoby, razem się rozwijać, razem 
pracować. I myślę, że ważne jest, aby to podkreślać.

Należy też przerwać grę polegającą na przypisywa-
niu wszystkiego, co złe, Komisji Europejskiej, a wszyst-
kiego, co dobre, parlamentom narodowym i regionom. 
Rozmawiałam z moim kolegą Carlosem Moedasem, 
który był w Manchesterze – w tamtejszy uniwersytet 
włożyliśmy 300 milionów euro, a on nie zobaczył tam 
nawet śladu jakiejkolwiek flagi Unii Europejskiej czy 

beginning of the discussion of the proposal for post-
2020 multiannual financial framework. We are en-
gaging for fighting for this cohesion policy. I already 
had the meeting with vice-president Oettinger who is 
responsible for the future of EU budget, and I know 
that he would like to come at the end of the Visegrad 
4 Presidency; and maybe you’ll invite him.

Anyhow, we don’t have now clear… You asked me 
from where we cut and how – we don’t have now… We 
just started discussion with the European Parliament, 
with the Committee of the Regions and also inside our 
European Commission. It is very important to make 
up our mind what we’d like to achieve with this new 
budget. Because it’s not only Brexit, it’s also the new 
challenges that we have and that requires additional 
financial resources. So this will be another battle that 
we hope we’ll not go out wounded and angry to each 
other.

So I hope we will, and of course I will fight for 
having this cohesion policy because I really think, as 
I said, that this is our link of European Commission 
with the citizens, with the presidents of the regions, 
with the mayors, with the voivodes. It’s the only policy 
that has these links with the representatives of the ci-
tizens. If we concentrate everything in Brussels or in 
Luxembourg to EIB, I think, as I said, it will not be a 
good sign for democracy, for the European Union, for 
the citizens. And I consider myself the representative 
of the regions in the European Commission and not 
the other way around. And for me the European Union 
is not Brussels; for me the European Union is you, 
national parliaments, regions and 500 million people, 
27 countries, who have chosen to live together, to 
put their resources together, to develop together and 
to work together. So I think it is very important to 
underline that.

And it’s a game that should stop: to put every-
thing that is bad on the shoulders of the European 
Commission, and everything that is good on the shoul-
ders of national parliaments and regions. I spoke with 
my colleague, Carlos Moedas, who was in Manchester 
– we put there, in the university, 300 million EUR, and 
he didn’t see there any sign of European flags or some-
thing. And when he asked, “How did you build such a 
nice university?”, he received “The Lord Mayor”. So 
nobody spoke about European funds. And the entire of 
Wales was built after the closing of the mines, we did 
the reconversion and the training, we designed new 
activities, new industries due to European funds. But 
it was a long time ago. And I am not sure that people 
who voted for Brexit, against the European Union, 
they knew that they had these jobs due to European 
money.

And this is our communication weakness, because 
we don’t talk enough. We have studies that most of the 
population and the citizens, they didn’t hear in their 

(komisarz C. Creţu)
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jakiegoś innego znaku. A gdy zapytał: „W jaki sposób 
zbudowaliście taki piękny uniwersytet?”, to otrzymał 
odpowiedź: „To zasługa naszego burmistrza”. Nikt tam 
nie mówił o funduszach europejskich. A to my dzięki 
funduszom unijnym po zamknięciu kopalń w całej 
Walii zapewniliśmy rekonwersję, angażowaliśmy się 
w szkolenie pracowników, tworzenie nowych gałęzi 
przemysłu, nowych dziedzin działalności. Ale to było 
dawno temu. Nie jestem pewna, czy osoby, które 
głosowały za Brexitem, za tym, żeby wyjść z Unii 
Europejskiej, wiedziały, że swoje miejsca pracy za-
wdzięczają pieniądzom z Unii.

Wydaje mi się, że to wynika z naszej słabej komuni-
kacji, za mało mówimy o tym, co robimy. Mamy bada-
nia, które pokazują, że większość ludności, większość 
obywateli nigdy w życiu nie słyszała o polityce spójno-
ści, chociaż tyle inwestujemy, zwłaszcza w państwach 
Europy Środkowo-Wschodniej – 80% naszych funduszy 
kierowanych jest właśnie tutaj. To są tzw. regiony sła-
biej rozwinięte. Do tego dochodzi jeszcze część Włoch, 
południe Włoch, Grecja, Hiszpania. Czyli to są nie tyl-
ko nowe państwa członkowskie, lecz również państwa 
członkowskie dotknięte kryzysem. Myślę więc, że to 
wielka szkoda, że jest tak, jak powiedziałam. Uważam, 
że wspólne zarządzanie oznacza również współodpo-
wiedzialność. I myślę, że mówienie o tym, co robi Unia, 
jest nie tylko naszym obowiązkiem, ale jest to również 
obowiązek władz miast, bo powinno się mówić obywa-
telom, co pochodzi ze środków europejskich.

Byłam w Grecji, w Atenach, widziałam tam in-
frastrukturę wybudowaną dzięki Unii Europejskiej: 
lotnisko, autostrady, tysiące szkół, metro w Atenach, 
metro w Salonikach, mosty… I nagle ktoś powiedział: 
„No, słyszałem, że tutaj wykorzystano jakieś pieniądze 
z Unii Europejskiej”. Jakieś pieniądze? 95% kwoty na 
sfinansowanie metra w Atenach to są jakieś pienią-
dze? Dla mnie jest czymś niewyobrażalnym, żeby kraj, 
który może tylko skorzystać na członkostwie w Unii 
Europejskiej, teraz zaczął mówić o jej opuszczeniu.

Nie wydaje mi się, abyśmy w naszej części Europy 
mogli pozwolić sobie na taki luksus jak Wielka 
Brytania. My wiemy, gdzie zaczynaliśmy. Myślę, że 
teraz mamy szansę na poprawienie sytuacji, bo dziś 
mamy głos, jesteśmy przy stole z wszystkimi pozo-
stałymi państwami członkowskimi. Musimy być silni, 
musimy budować sojusze i musimy wspierać interesy 
naszych obywateli, i to wewnątrz Unii Europejskiej, 
a nie poza nią. Dziękuję.

whole life about cohesion policy, although we invest 
so much, especially in Central and Eastern European 
countries – 80% of our funds is coming here. Central 
and Eastern Europe – what we call less-developed re-
gions, and a bit of Italy, south of Italy, Greece, Spain, 
so not only new Member States, but also Member 
States hit by the crisis. So it’s a pity. We have to share 
management, which means, in my view, also shared 
responsibility. It’s not only our duty to say what the 
European Union is doing – I think it’s also the duty 
of the mayors who are having that tremor to say that 
it is due to European money.

I was in Greece in Athens, and I saw so many 
things done by the European Union: airport, high-
ways, thousands of schools, metro in Athens, metro 
in Thessaloniki, bridges. They generally said, “I heard 
that some money was from the European funds”. Some 
money? 95% for the metro in Athens, this is some 
money? And for me it is unconceivable for a country 
that has only to benefit from the European Union, to 
start to talk about going out from the European Union.

So I don’t think that in our part of the world we 
have the luxury of UK, because we know from where 
we started. So I think we have the chance to improve 
now the situation, because now we have a voice, we 
are at the same table with all the other countries. So 
we have to be strong, to make alliances, to make our 
points for our citizens inside the European Union and 
not outside the European Union. Thank you.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Pani Komisarz.
I proszę o zadanie pytania pana senatora Leszka Czarnobaja.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

(komisarz C. Creţu)
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Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek! Pani Komisarz!
Jeden z dzienników dzisiaj napisał: Europa pięciu smaków. Pytanie moje jest następujące…
(Komisarz do spraw Polityki Regionalnej w Komisji Europejskiej Corina Creţu: Przepraszam, ale nie mam 

tłumaczenia…, I’m sorry but I don’t hear the translation...)
(Senator Alicja Zając: Marek, pomóż tam.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Pomóż pani.)
Jeden z dzienników, po ukazaniu się białej księgi, dzisiaj napisał: Europa pięciu smaków. Czy mógłbym 

zadać takie pytanie: który smak pani komisarz czy Unii Europejskiej jest najbliższy? A jeśli któryś z tych, to 
dlaczego? To jest pierwsze pytanie.

(Senator Bogdan Borusewicz: Może nie czytała.)
(Senator Michał Seweryński: Można tylko jeden?)
I drugie...
(Senator Bogdan Borusewicz: Ona nie czytała tego dziennika.)
Mam nadzieję, że zna pani komisarz…
(Senator Jan Rulewski: Smaki Europy zna.)
Oczywiście mówię o kierunkach rozwoju, bo tu koledzy mi podpowiadają, że trzeba to dopowiedzieć.
(Senator Jan Rulewski: Tych pięć koncepcji…)
I, Pani Komisarz, jeszcze prosiłbym o komentarz. Mianowicie jest tu napisane: „Autorzy białej księgi 

przypominają, że do sprawnego działania wspólnego rynku trzeba zdrowej praworządności. Biznes nie może 
bowiem wątpić w niezależność sądów we wszystkich krajach Unii, w których działa”. Prosiłbym o komentarz 
do tego zdania.

(Komisarz do spraw Polityki Regionalnej w Komisji Europejskiej Corina Creţu: O jaki scenariusz panu 
dokładnie chodzi? Z białej księgi? Zresztą dobrze, nieistotne, może odpowiem po prostu. Which scenario you 
quote? From the White Book? OK, anyway, I’ll respond.)

Sprecyzuję. Pięć wariantów kierunków rozwoju Unii to jest pięć smaków. Który z kierunków rozwoju jest 
najbliższy pani komisarz i Komisji Europejskiej?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Pani Komisarz. Jeśli jest to pytanie dla pani zrozumiałe, to oczywiście proszę odpowiedzieć. 

A jeśli nie, to proszę o odpowiedź na drugie pytanie pana senatora.

Komisarz  
do spraw Polityki Regionalnej  
w Komisji Europejskiej  
Corina Creţu:

Bardzo dziękuję.
Otóż we wtorek wieczorem mieliśmy bardzo 

długą rozmowę z kolegami, od 17.00 do 23.00, była 
to bardzo ożywiona dyskusja. Wszyscy poparliśmy 
przewodniczącego Junckera, który twierdził, że nie 
powinniśmy sprawiać wrażenia aroganckich, nie po-
winniśmy przychodzić i narzucać naszego rozwią-
zania, gdyż narzucanie to narzucanie, a nie wolność. 
Dlatego przedstawiliśmy pięć scenariuszy i każde 
z państw może teraz zająć stanowisko, powiedzieć, 
który z tych wariantów najbardziej mu odpowiada. 
I mogą też tworzyć sojusze, tak żeby ich głos wy-
brzmiał wystarczająco głośno w Radzie i nie tylko.

Szczerze mówiąc, moim zdaniem biała księga… 
Scenariusze nr 1, 2, 3 i 4 mają swoje wady i zalety. 
Ale doszłam do wniosku, że piąty jest najlepszy, gdyż 
obejmuje najwięcej działań wspólnych – tak uwa-

Thank you very much.
We had a long discussion with the college on 

Tuesday evening, from 5 to 11 o’clock in the eve-
ning, it was a very lively debate. And we all backed 
President Juncker in his opinion that we should not 
look arrogant, to come and impose, because – it was 
here – that is more imposing than liberty. So we have 
presented these 5 scenarios and now the countries are 
free to contribute and to say what is fit for them, and 
as I said, make alliances and make their voice heard 
in the Council and everywhere.

And to be honest, I see this White Paper like: one, 
two, three, four – that with pros and cons… to get 
the conclusion that the fifth is the best. So the fifth is 
doing much more together, which is what I am thin-
king. The fifth scenario is for Member States to share 
power, resources, decision-making, so to go not only 
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żam. Scenariusz piąty zakłada dzielenie się między 
państwami członkowskimi uprawnieniami, zasoba-
mi, a także wspólne podejmowanie decyzji. Czyli 
zakłada on nie tylko codzienne działania, lecz rów-
nież wzmocnioną współpracę i moim zdaniem jest to 
krok naprzód. Z drugiej strony pozostałe scenariusze 
przypominają nam, co mogłoby albo co może stać 
się z Europą, jeżeli nie będziemy w stanie współ-
pracować i znaleźć porozumienia. Tak czy inaczej 
biała księga to jest dopiero początek całego proce-
su. Ona została dopiero przedstawiona przez prze-
wodniczącego Junckera i ma być poddana debacie 
państw członkowskich. Wkrótce premier Polski uda 
się do Rady – dobrze mi się wydaje, że to premier 
reprezentuje Polskę w Radzie? – a wtedy będzie już 
dysponować jasno określonym stanowiskiem Polski, 
wygłosi stanowisko Polski, które będzie, jak rozu-
miem, uprzednio poddane debacie także w Senacie, 
w parlamencie narodowym.

My ze swej strony, jako Komisja Europejska, roz-
poczniemy pewien dialog ze wszystkimi państwami 
członkowskimi. To będzie taka seria debat na temat 
przyszłości Unii Europejskiej: z obywatelami, z inte-
resariuszami, z przedstawicielami społeczeństwa oby-
watelskiego, a także z politykami z wszystkich państw 
europejskich, regionów. Moim zdaniem będzie to bardzo 
ważny głos w debacie, którą będziemy odbywali w ciągu 
najbliższych miesięcy. Będzie to dotyczyło tych anali-
tycznych dokumentów na temat pięciu kwestii.

Przede wszystkim chodzi o rozwój wymiaru so-
cjalnego Europy. Myślę, że to obecnie jeden z naj-
ważniejszych aspektów dla Europy. Niewystarczająco 
mówimy o kwestiach socjalnych, o prawach socjal-
nych. Więcej mówimy o zaciskaniu pasa, o unii go-
spodarczo-walutowej, o jednolitym rynku, o tych 
sprawach, które należy podjąć, nie możemy jednak 
na tej podstawie budować naszego dyskursu politycz-
nego, bo nikt nie zrozumie, o co nam chodzi. Dlatego 
wymiar socjalny jest moim zdaniem niezwykle ważny 
w Europie. I to jest obszar, w którym powinniśmy 
zdziałać więcej. Powinniśmy cały czas zastanawiać 
się, jak możemy pomagać osobom najbardziej bez-
bronnym: dzieciom, młodzieży, osobom starszym. 
Dlatego też będziemy zajmować się tymi dokumen-
tami analitycznym i takimi kwestiami jak wymiar 
socjalny, unia gospodarczo-walutowa, globalizacja, 
obronność europejska, przyszłość finansów i budżetu 
unijnego. Mam nadzieję, że zarówno państwo, jak 
i wszystkie państwa europejskie oraz regiony w to 
się zaangażują, ponieważ od tego zależy przyszłość 
polityki spójności.

W kwestii polityki spójności otrzymaliśmy wła-
śnie stanowisko regionów niemieckich, które bardzo 
chcą utrzymać politykę spójności w obecnym kształ-

into business as usual, but also to enhance their co-
operation, and, as I said before, this is a way forward. 
Also, on the other hand, the other scenarios remind us 
what could have happened or could happen if we are 
not able to cooperate together and if we are not able to 
find an agreement. Anyhow, this is just a beginning of 
a process. It is not that it was presented by President 
Juncker and it remains here. So now Member States 
will debate. And your Prime Minister will go to the 
Council – I think the Prime Minister is representing 
Poland in the Council, yes? – so you’ll have a clear 
statement, a clear position; I assume it will be debated 
also in the Senate, in the national parliament.

And from our point of view, from the Commission, 
we will launch a kind of dialogue in all the Member 
States, series of future of Europe debates with the 
citizens, with stakeholders, with civil society, also 
with politicians across Europe, cities and regions. 
I think it’s very important and we’ll contribute also 
to the debate in the months to come with series of 
reflection papers on five subjects.

One on developing the social dimension in Europe. 
I think this is one of the most important for Europe. 
We don’t talk enough about social pillar, we don’t 
talk enough about social rights; we talk more about 
austerity, about EMU, about single market – things 
that have to be done, but we cannot build the political 
speeches or political discourse, because nobody will 
understand us. That’s why, I think, social dimension 
is very important for Europe. And it’s really a field 
where we have to do more – thinking how we can help 
the most vulnerable: the children, the young people, 
the elderly. So we’ll have these reflection papers on 
social dimension, deepening the economic and mo-
netary union, globalisation, European defence and 
the future of EU finances, future of EU budget. And 
of course I expect you and all the countries and also 
the regions, because it’s the future of cohesion policy.

We, the European Commission, have just received 
the position of the Germans regions, which are very 
much in favour of maintaining this cohesion policy, 
because they know directly how much they benefitted. 
And the French, which also backed this. So I enco-
urage you to talk with the associations of regions, 
to have a clear position how they see the post-2020 
budget and also cohesion policy.

So for me it is the fifth scenario.

(komisarz C. Creţu)
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Komisarz  
do spraw Polityki Regionalnej  
w Komisji Europejskiej  
Corina Creţu:

Bardzo dziękuję.
Jak już powiedziałam wcześniej, oczywiście jest 

sporo krytyki, jednak często jest ona nieuzasadniona. 
Jak wspominałam, uważam, że w ciągu ostatnich lat 
my, środowiska proeuropejskie, popełniliśmy duży 
błąd, pozwalając, aby tyle rzeczy się wydarzyło. 
Skoro 15 lub 10 lat temu premier Cameron powie-
dział, że wszystko, co złe, pochodzi z Brukseli, to 
w jaki sposób miałby w 2 miesiące przekonać swoich 
obywateli, że jest zupełnie odwrotnie, czego starał 
się dokonać w ciągu ostatnich 2 miesięcy? Dlatego 
wszyscy musimy przyjąć na siebie odpowiedzialność. 
I naprawdę uważam, że niektóre krytyczne opinie są 
trafne, ale to my możemy poprawić stan rzeczy od 
środka. A więc uważam, że na pewno… Okej, kry- A więc uważam, że na pewno… Okej, kry-
tykują nas Stany Zjednoczone… Ale mamy projekt 
niepowtarzalny i wydaje mi się, że Stany nie do końca 
to rozumieją. Na pewno wiecie państwo, że prezydent 

cie, bo wiedzą, ile na tym skorzystały. Wpłynęły też 
stanowiska regionów francuskich, które również ją 
popierają. Tak że zachęcam państwa do konsultacji ze 
stowarzyszeniami, z regionami, tak żeby mieć jasne 
stanowisko w kwestii budżetu po 2020 r. i polityki 
spójności.

Tak więc mnie najbardziej odpowiada piąty sce-
nariusz. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Komisarz.
Proszę, pan senator Jan Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Pani Komisarz, podzielam pani twardy pogląd, gdy spostrzega pani, że Europa jest od 70 lat biegunem po-

koju, solidarności i spójnych polityk oraz, dodajmy, praworządności i solidarności. Wobec tego powstaje jednak 
pytanie: dlaczego ze strony wielu graczy politycznych, mówiąc wprost, mocarstw jest taka krytyka tego bieguna 
dobra, w tym ze strony państw o wysokim stopniu demokracji i stosujących zasady sprawiedliwości? Myślę 
tutaj o Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i być może jeszcze innych demokratycznych mocarstwach.

I drugie pytanie. Czy w świetle tego kryzysu Europa jako ten wielki biegun dobra jest nadal atrakcyjna 
nie tylko dla tych, którzy chcą przystąpić do niej, ale i dla tych, którzy podpisywali wieloletnie porozumienia 
o współpracy bądź chcą takie porozumienia nadal podpisywać? Co pani zdaniem wpływa na to, że Europa jest 
krytykowana przez niektóre państwa, szczególnie te demokratyczne?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pani Komisarz, bardzo proszę.

(komisarz C. Creţu)

Thank you very much.
As I said before, of course there are a lot of criti-

cisms but many of them were dishonest. So, as I said, 
we, the pro-Europeans, made a big mistake in the last 
years letting to perpetuate so many things. After 15 
years or 10 years of Prime Minister Cameron saying 
that everything bad is coming from Brussels, how 
could he have convinced his own people in 2 months 
that it is the other way around, what he has tried to 
do in the last 2 months? So we have to share our re-
sponsibilities. I really think that some of the criticisms 
are valid but it is in our power to improve things from 
the inside. So I think that of course… OK, we are 
criticised by the US… But this is a unique project, I 
don’t think they understand it very well. You know 
very well that President Trump spoke with Mr Tusk 
and he said that he spoke with Mr Juncker, with the 
President of the Commission. So it’s very hard to un-
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Trump rozmawiał z panem Tuskiem, a powiedział, że 
rozmawiał z przewodniczącym Junckerem, który jest 
przewodniczącym Komisji. Jest to więc bardzo trudne 
do zrozumienia. Ale my wiemy, że Unia Europejska 
jest niepowtarzalnym projektem.

Ja naprawdę uważam, że Unia Europejska wciąż 
jest najlepszym na świecie miejscem do życia. 
Głęboko w to wierzę, że mamy wiele… Jestem ko-
misarzem odpowiedzialnym za politykę regionalną, 
w związku z czym odwiedziłam większość regionów 
w Europie Środkowej i Wschodniej, i zastanawiałam 
się, dlaczego tak bardzo chcemy jeździć na waka-
cje do Włoch, Francji czy Hiszpanii, skoro mamy 
tak piękne regiony w swoich własnych państwach, 
w Europie Środkowo-Wschodniej, z istnienia których 
nie zdajemy sobie sprawy. Tak więc gdzie są lepsze 
warunki do życia? Może w Stanach Zjednoczonych? 
Wydaje się państwu, że tam żyje się lepiej? Może na 
Bliskim Wschodzie? Żyje się tam lepiej? Naprawdę 
wydaje mi się, że Unia Europejska wciąż jest najbar-
dziej atrakcyjną przestrzenią. Ale oczywiście nikt nie 
powinien być pozostawiony sam sobie i powinniśmy 
cały czas pracować nad samodoskonaleniem, ponie-
waż wiele opinii krytycznych niesie ze sobą prawdę. 
Jednak, jak wspomniałam, ponosimy taką samą odpo-
wiedzialność, zarówno w Brukseli, jak i na szczeblu 
krajowym, za to, co obecnie się dzieje w Europie.

(komisarz C. Creţu)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Pani Komisarz.
Czy ktoś z państwa pragnie jeszcze zadać pytanie?
Pan senator Marek Borowski. Bardzo proszę, Panie Senatorze.

derstand; but we know that it’s a unique project – the 
European Union.

I think, I really think that the EU is the most at-
tractive place to live in the world. It’s my firm position 
that we have a lot… Since I am Commissioner for 
Regional Policy I visited most of these regions from 
Central and Eastern Europe and I was wondering why 
we are thinking so much to go on holidays to Italy 
and France or Spain, if we have so many beautiful 
places in these regions, inside our Central and Eastern 
European region, which we don’t know. So where is 
it better to live? Maybe in the US? Do you think it 
is better to live there? Maybe in the Middle East it 
is better to live? I really think that the EU remains 
the most attractive place. But it’s a place where, of 
course, nobody should be left behind and we should 
improve ourselves because many of the criticisms are 
right. But, as I said, we have the same responsibilities 
– from Brussels and from national level – about what 
is happening now in Europe.

Madam Commissioner, a lot of countries now in 
the European Union survive a real wave of populism 
and national egoism. And some of them, some of 
these countries are really threatened. This is a big 
threat not only for these countries but also for the 
whole Union. Of course there are many reasons for 
that but I think that the most important reason is 
the economic crisis, unemployment and so on. So 
my question is: what does the Commission foresee 
and plan in order to boost the growth? Of course it 
depends, first of all, on the relative countries but 
also the Commission has some means in its hands. 
I think of course of the Juncker Plan but also the 
budget and the expenditure for science and research 
and so on. Thank you.

Senator Marek Borowski:
Pani Komisarz, wiele państw w Unii Europejskiej 

doświadcza teraz prawdziwego zalewu populizmu 
i narodowego egoizmu. Część z tych państw stoi 
wręcz w obliczu poważnego zagrożenia i jest to za-
grożenie nie tylko dla tych państw, ale i dla całej Unii. 
Oczywiście spowodowane jest to wieloma czynni-
kami, ale wydaje mi się, że najważniejszą przyczyną 
tego stanu rzeczy jest kryzys gospodarczy, bezrobo-
cie itd. Moje pytanie brzmi następująco: jakie plany 
ma Komisja Europejska w obszarze stymulowania 
wzrostu? Oczywiście te plany zależą przede wszyst-
kim od poszczególnych państw, ale Komisja również 
dysponuje pewnymi narzędziami. Mam tu na myśli 
oczywiście plan Junckera, ale także sam budżet, wy-
datki na naukę i badania itp. Bardzo dziękuję.
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Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję panu senatorowi za zadane pytanie.

Komisarz  
do spraw Polityki Regionalnej  
w Komisji Europejskiej  
Corina Creţu:

Bardzo dziękuję za pana uwagi. W pełni zgadzam 
się z tym, że te populistyczne ruchy rzeczywiście są 
groźne dla jedności europejskiej. Przyczyny tego leżą 
oczywiście w kryzysie gospodarczym, bezrobociu, 
szczególnie wśród młodych osób. Wszyscy zdajemy 
sobie sprawę z tego, że mamy przed sobą także inne 
wyzwania, takie jak np. migracja. Myślę, że populiści 
rosną w siłę np. we Francji właśnie z tego powodu – 
w związku z terroryzmem, a nie głównie z powodu 
kryzysu gospodarczego. Różne są zatem… Ale myślę, 
że ma pan rację, jeżeli uda nam się ruszyć do przodu 
i osiągnąć wzrost gospodarczy, to uda nam się ogra-
niczyć te populistyczne tendencje. Jednocześnie, jak 
już wspominałam, nie powinniśmy zapominać o tym, 
co udało się Unii Europejskiej osiągnąć dzięki fun-
duszom. Mieliśmy ocenę ex-ante programu na lata 
2007–2013 i wiemy, że dzięki funduszom unijnym 
utworzono 1 milion miejsc pracy. Mamy też wiele 
instrumentów – w tym Horyzont 2020 czy Gwarancje 
dla Młodzieży – i staramy się osiągnąć synergię mię-
dzy nimi wszystkimi. To, o czym pan wspomniał, jest 
sprawą najważniejszą: trzeba tworzyć miejsca pracy 
i zapewnić bezpieczeństwo. Gdy byłam we Włoszech, 
zauważyłam, że najwyższą stopę bezrobocia wśród 
młodych osób odnotowano tam około roku 2013, po 
kryzysie z roku 2008. Wtedy blisko 50% młodych 
ludzi między osiemnastym a dwudziestym piątym 
rokiem życia pozostawało bez pracy. Obecnie ta sytu-
acja zaczęła się poprawiać i stopa bezrobocia znacznie 
spadła. Wydaje mi się więc, że jesteśmy na ścieżce 
rozwoju. Ale nie rozwijamy się tak szybko, jak byśmy 
tego chcieli. Plan Junckera został przygotowany także 
po to, żeby zwiększyć poziom inwestycji, żeby przy-
ciągnąć inwestycje prywatne do gospodarki realnej. 
Moim zdaniem to jest bardzo ważne.

Uważam, że nauka, badania, technologia cyfrowa 
czy gospodarka niskoemisyjna to najważniejsze prio-
rytety, ponieważ działania w tym zakresie napędzają 
nowoczesną gospodarkę. Dlatego też z przyjemnością 
zauważyłam, że dzięki funduszom unijnym w Polsce 
nastąpiła transformacja infrastrukturalna, co jest 
bardzo ważne, ponieważ łączność międzyregional-
na jest bardzo ważna. Teraz zaś, w nowym okresie 
programowym, Polska skupia się na badaniach i roz-
woju oraz na nauce. Podczas mojej pierwszej wizyty 
w Polsce uczestniczyłam w otwarciu nowej stacji me-
tra w Warszawie, a  teraz zwiedziłam bardzo interesu-

Thank you very much for your comments. I fully 
agree that these populist movements are a threat to 
the European unity and their causes and their roots 
are in the economic crisis, unemployment, especially 
among the youngsters but also, we all know that, we 
have other challenges like migration for instance. In 
France, I think, the populism is mostly because of 
that, and because of terrorism, not mainly because 
of the economic crisis. So there are different… But 
I think you are right, if we manage to prosper and to 
gain economic development, we will manage to slow 
down the populist movements. But at the same time 
we should, as I said, not forget what the European 
Union did through the funds. So we have the ex-an-
te evaluation about 2007–2013 programming period 
– there are more than 1 million jobs created due to 
the European funds. We have a lot of instruments, 
Horizon 2020, Youth Guarantee and we work to make 
the synergies between all of these because this is the 
most important, what you said: to create jobs, to give 
the security. I was in Italy and I saw for instance that 
the highest rate of unemployment amongst youngsters 
was somewhere around 2013, after the crisis in 2008, 
where almost 50% of the young people between 18 
and 25 years were unemployed. And now they have 
started to recover and the figures are much more 
down. I think we are on the path of growth but not at 
the level we expect. The Juncker Plan is also a means 
to add investments and to attract private investments 
into the real economy and I think it’s very important 
to do that.

For me, science, research, technology, digital, low 
carbon economy are key priorities because they are 
the drivers for the modern economies. So I am very 
happy for instance that you have already made this 
transition from infrastructure, which is very impor-
tant, done with European money, because connec-
tivity inside the regions is indeed very important. 
But now, in the new programming period, Poland is 
focusing mostly on the research, development and 
science. On my first visit I inaugurated a metro station 
in Warsaw, but now I visited a very nice complex with 
university and in medicine, where you discover new 
pharmaceuticals. And what we try to do in the rese-
arch is not to do research for the research’s sake but 
to try to put on the market what we innovate, what we 
discover. This is very important. And you, in Poland, 
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jący kompleks uczelni medycznej, w której prowadzi 
się prace nad nowymi lekami. W inwestowaniu w ba-
dania nie chodzi o inwestowanie dla samych badań, 
ale o to, aby nasze innowacje i odkrycia móc potem 
wprowadzić na rynek. Jest to więc bardzo ważna 
kwestia. A Polska jest pionierem w tym zakresie. 
Nawet powiedziałam swojemu zespołowi w Dyrekcji 
Generalnej Regio, że powinniśmy korzystać z wszel-
kich doświadczeń niektórych państw członkowskich, 
i to właśnie Polska, jak powiedziałam, jako nowe pań-
stwo członkowskie świetnie sobie w tej mierze radzi, 
jest pierwszym beneficjentem. Są też inne państwa, 
które osiągają znaczne postępy w innych obszarach, 
a inne państwa radzą sobie słabiej.

Mamy 24 tysiące pracowników w terenie, którzy 
pracują z funduszami unijnymi – musimy lepiej wy-
korzystać to doświadczenie, aby przemieszczać ludzi. 
Jeżeli system dotyczący zamówień publicznych gdzieś 
nie działa, nie musimy szukać zatrudnienia z ze-
wnątrz, możemy wykorzystać naszych ludzi z innych 
regionów, którzy radzą sobie najlepiej. Dysponujecie 
najlepszymi instrumentami finansowymi i najlepiej 
wykorzystujecie plan Junckera, możecie więc zro-
bić użytek z waszej biegłości, aby pokazać w innych 
krajach, jak wam udało się tego dokonać. W ramach 
tego punktu widzenia naprawdę sądzę, że będzie to 
bardzo ważny czynnik – poziom, jakość życia, wy-
miar społeczny, komfort, jakim dysponujemy.

Jak wcześniej powiedziałam, Unię Europejską do-
tyka spora fala krytyki i niektórzy będą mieli rację, 
będą zgłaszali istotną krytykę. Ale szczerze powiem, 
że ja nie widzę innej alternatywy i nie sądzę, że mo-
żemy sobie pozwolić na luksus szukania innych roz-
wiązań niż te dostępne wewnątrz Unii Europejskiej.

Co zaś się tyczy sytuacji gospodarczej, naprawdę 
myślę, że kluczowe zagadnienia to wzrost, rozwój 
i nowe miejsca pracy. Wzrost i nowe miejsca pra-
cy możemy wytworzyć, wspierając małe i średnie 
przedsiębiorstwa, które stanowią kręgosłup każdej 
gospodarki; możemy wspierać cele tematyczne, czyli, 
jak wcześniej wspomniałam, badania, innowację, go-
spodarkę niskoemisyjną, przejście na użycie środków 
napędzających każdą gospodarkę. Wydaje mi się, że 
w rozwoju gospodarczym małe i średnie przedsię-
biorstwa są kluczowe. Dziękuję.

you are a pioneer in this. So I told to my team, the DG 
Regio, that we should use all the experience that some 
Member States have – and we have, as I said, you, as a 
new Member State, you are doing very good, you are 
the first beneficiary. We have other Member States, 
which are doing very good in other things.

We have 24 thousand practitioners on the ground 
working with European funds and we have to better 
use this experience to move people from one place 
to another. If here is not working on public procu-
rement, we have to find… not to hire from outside, 
because we can do it with our own people from other 
regions, where they are doing best. You are the best 
in the region in financial instruments and using the 
Juncker Plan, so you can use your expertise to go in 
other countries, to show how you did this. So, from 
this point of view, I really think that it will be a very 
important factor: the level, the quality of life, the so-
cial dimension, the comfort that we have.

As I said, there are a lot of criticisms of the EU 
and some of them are real, important criticisms. But 
on the other hand, I don’t see the alternative, I don’t 
see that we have the luxury to see another option than 
inside the European Union.

And on the economic side I really think that 
growth, development, and jobs are key words. Growth 
and jobs we can create through supporting SMEs, 
which are the backbone of the economy, through sup-
porting objectives, thematic objectives like, as I said 
before, research, innovation, transition to low carbon 
economy, investing in what drives every economy. I 
think that small and medium-sized enterprises are key 
in this development of economy. Thank you.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Pani Komisarz.
Nie wiem, czy są jeszcze pytania do pani komisarz. Wiem, że zaplanowała pani, że będzie u nas do go-

dziny 17.15.
Czy jeszcze ktoś ma pytania? Nie.
Pani Komisarz, bardzo serdecznie pani dziękuję za wystąpienie i za wyczerpujące odpowiedzi na pytania 

państwa senatorów. Dziękuję pani bardzo serdecznie. (Oklaski)

(komisarz C. Creţu)



74
36. posiedzenie Senatu w dniu 2 marca 2017 r.

Program prac Komisji Europejskiej na rok 2017

Komisarz  
do spraw Polityki Regionalnej  
w Komisji Europejskiej  
Corina Creţu:

Chciałbym dodać jeszcze jedno. Bardzo się cieszę, 
że mogę tutaj być, choć mam za sobą długi tydzień 
i długi dzień, i zawsze z przyjemnością złożę ponow-
ną wizytę. Bardzo doceniam chęć prowadzenia tego 
dialogu. Z przyjemnością przyjmę także w Brukseli 
przedstawicielstwa państwa regionów. Jestem też 
wielką fanką Polski, ponieważ w 1/4 jestem Polką. 
Rodzice moich dziadków byli uchodźcami z Polski. 
Schronili się w Republice Mołdawii, a stamtąd ucie-
kli dalej do Rumunii po tym, jak Rosjanie najechali 
Republikę Mołdawii. Więc moje korzenie są stąd 
i czuję się tu jak w domu. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

I just want to add one thing. I am really glad to be 
here, at the end of a long week and a long day. I will 
be very glad to come back. I very much appreciate 
your willingness to have this dialogue. I am waiting 
also in Brussels for you and the representatives of 
your regions. I am very fond of Poland because I know 
that 25% of my blood is Polish. The parents of my 
grandparents were refugees from Poland. They were 
in the Republic of Moldavia and then they went to 
Romania when the Russians came to the Republic of 
Moldavia. So my roots are here, so I feel like home. 
Thank you very much.

Wicemarszałek Maria Koc:
Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, Pani Komisarz.
(Komisarz do spraw Polityki Regionalnej w Komisji Europejskiej Corina Creţu: Dziękuję bardzo. Thank 

you very much.)
Szanowni Państwo, poproszę o zabranie głosu sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, pana 

Konrada Szymańskiego.
Panie Ministrze…
(Rozmowy na sali)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konrad Szymański: Może chwilę poczekamy, aż 

wszyscy wyjdą.)
Tak, chwilę poczekamy. Mała przerwa techniczna, Szanowni Państwo, dosłownie minutę, 2 minuty.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy pani komisarz. Dziękujemy i do zobaczenia, Pani Komisarz. Do widzenia.
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, oddaję głos panu ministrowi Konradowi Szymańskiemu.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:
Dziękuję.
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Myślę, że to było interesujące spotkanie i że powinno być takich jak najwięcej. Przysłuchiwałem się bowiem 

tej dyskusji i myślę, że było kilka ważnych wątków. Jednym z nich jest uświadomienie Unii Europejskiej roli 
parlamentów narodowych. My jesteśmy przekonani, także jako rząd, z instytucjonalnego punktu widzenia, 
że to nie jest problem, to jest rozwiązanie problemu w wielu sprawach Unii Europejskiej, w szczególności 
w zakresie nawet nie tyle wpływu czy kontroli demokratycznej, ale w zakresie poczucia współwłasności tego 
projektu po stronie państw członkowskich, narodów, które przecież swoje reprezentacje polityczne mają właśnie 
w parlamentach narodowych. Regiony pewnie odgrywają w tej sprawie jakąś rolę, ale zasadniczym przedsta-
wicielstwem politycznym w każdym państwie członkowskim są oczywiście parlamenty. W tym sensie, myślę, 
ważne jest, że udało się nie tylko dotknąć problemu rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej, ale 
również bardziej systemowych zagadnień.

Od tego momentu postaram się odnieść tylko i wyłącznie do planu zadań legislacyjnych, planu rocznego 
Komisji Europejskiej. Zacznę od stwierdzenia, że trudno się nie zgodzić, że priorytety wskazane w tym pro-
gramie prac są właściwie wskazane. One są w dużym stopniu podyktowane przez życie w tym sensie, że dość 
oczywiste jest, jakiego typu potrzeby stoją przed Europą, i dość oczywiste jest to, że najważniejsze projekty, 
kluczowe projekty polityk unijnych są realizowane w trybie znacznie wykraczającym poza horyzont 1 roku, 
w związku z czym mamy dużą dozę kontynuacji.
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menty dobierane przez Komisję Europejską cieszą się 
takim samym poparciem wszystkich państw człon-
kowskich. Ten błąd, który na początku mógłby wy-
dawać się mały, drobny, polegający na definiowaniu 
celów i dobieraniu środków poza zasadą konsensusu, 
poza zasadą pełnej zgody co do tego, co powinno 
być zrobione i jak powinno być zrobione, powoduje 
pewien, że tak powiem, nawis, który osiągnął dzisiaj 
skalę kryzysową w Unii Europejskiej. Takie byłoby 
moje zasadnicze polityczne oczekiwanie od Komisji 
Europejskiej w tym roku – żeby wyciągnąć wnioski 
z tego wspólnego politycznego zobowiązania szefów 
rządów z Bratysławy i razem definiować cele oraz 
wspólnie dobierać środki. Tylko wtedy wyjdziemy 
z sytuacji, w której co parę miesięcy mamy do czynie-
nia z radykalnym konfliktem wewnętrznym w Unii 
Europejskiej. Metodą rozładowywania tych konflik-
tów nie jest mówienie temu lub innemu państwu, żeby 
zrezygnowało ze swoich przekonań, żeby zrezygno-
wało ze swoich interesów. W ten sposób nie buduje 
się porozumienia –w ten sposób buduje się poczucie 
supremacji jednych nad drugimi. Jedyną metodą, któ-
ra może przynieść pokój Unii Europejskiej, ale także 
efektywność Unii Europejskiej, jest odwołanie się do 
zasady konsensusu, do zasady wzajemnego porozu-
mienia co do celów i środków.

Przechodząc do omówienia głównych linii tego 
programu, chciałbym dotknąć kwestii migracji. To jest 
najbardziej klarowny przykład tego, że podążanie za 
tą, nazwijmy to, bratysławską zasadą przynosi bardzo 
pożądane skutki. W przypadku całego spektrum dzia-
łań w obszarze zewnętrznej polityki migracyjnej uda-
ło nam się nie tylko zdefiniować wspólny cel, jakim 
jest powstrzymanie i kontrola wciąż niekontrolowanej 
dzisiaj fali migracyjnej, ale również dobrać środki. 
Te środki to nie tylko ochrona granicy zewnętrznej, 
nie tylko pomoc humanitarna na miejscu, nie tylko 
współpraca z krajami pochodzenia i tranzytu migra-
cji, ale również działania natury inwestycyjnej w tych 
krajach, tak aby budować tam nadzieję na lepsze ży-
cie, a także twarda współpraca w obszarze budowa-
nia stabilności politycznej tych regionów, w obszarze 
budowania odporności tych państw. Bo skutek ich 
nieodporności na wstrząsy polityczne, na terroryzm 
i na destabilizację polityczną jest taki, że miliony 
ludzi muszą opuszczać swoje domostwa, tworząc 
presję imigracyjną na południowych granicach Unii 
Europejskiej, dziś tylko na południowych granicach 
Unii Europejskiej. Porozumienie z Turcją i niebawem 
realizowane porozumienie z Libią to są bardzo dobre 
przykłady trudnych i kosztownych, ale efektywnych 
środków w zakresie tego kryzysu, który ma oczywi-
ście charakter europejski. Nikt w Polsce, jak myślę, 
nie sądzi, że ten kryzys ma charakter wąski, że jest 
kryzysem cudzym. To jest kryzys, na który musi 
znaleźć się wspólna odpowiedź Unii Europejskiej, 

Stosunkowo niedawno byłem w tej Izbie, referując 
prace prezydencji słowackiej, więc z góry przepra-
szam, że wiele rzeczy będzie powtórzeniem, ponie-
waż to są rzeczy, które po prostu mają swój dalszy 
ciąg. Te, na które naprawdę warto zwracać uwagę, to 
są rzeczy duże, które trwają dłużej niż proces legisla-
cyjny w wielu państwach członkowskich.

Na odnotowanie zasługuje fakt, że Komisja 
Europejska trzyma się swojego zobowiązania sprzed 
paru lat, by ograniczyć liczbę propozycji legislacyj-
nych, by ograniczyć liczbę przyjmowanego w Unii 
prawa. To, co do zasady, jest cel, który Polska zdecy-
dowanie popiera. Oprócz tego, że inicjatywy powinny 
być przemyślane, powinny odpowiadać tylko tym 
aspektom, które naprawdę są potrzebne na poziomie 
unijnym, powinny być również kształtowane w taki 
sposób, żeby porządkować źródła prawa w Unii 
Europejskiej – i to też jest widoczne w tym programie 
prac. Prace nad poprawą jakości stanowionego prawa 
od paru lat stanowią ważny wymiar prac Komisji 
Europejskiej i cieszy się to zdecydowanym poparciem 
polskiego rządu. To nie oznacza, że prace z zakresu 
ujednolicenia źródeł prawa nie przynoszą czasami 
napięć natury politycznej. Czasami one wykraczają 
poza czysto legislacyjną pracę porządkową. Czasami 
przynoszą zmiany norm. Polska nie tylko jest tego 
świadoma, ale i uważnie przygląda się wszystkim 
pracom legislacyjnym, nawet wtedy kiedy są one 
przedstawiane jako tylko prace porządkowe. Myślę, 
że z politycznego punktu widzenia najważniejsze jest 
to, co stało się na skutek Brexitu, a czego pierwszym 
przystankiem, ale nie ostatnim, była Bratysława. 
Myślę, że w ten sposób trzeba patrzeć dzisiaj na każ-
de działania legislacyjne, każde działania polityczne 
Unii Europejskiej. Wtedy bardzo trafnie zwróciliśmy 
uwagę w gronie wszystkich państw członkowskich, 
że wobec licznych napięć, o których zresztą wspo-
minała pani komisarz Creţu, a które dzisiaj przekra-
czają skalę łatwą do zniesienia przez takie organizmy 
polityczne jak Unia Europejska – przy tej skali na-
pięć politycznych dzisiaj powstaje poważne pytanie 
o przyszłość tego projektu – niezwykle ważna jest 
kwestia odpowiedzialności politycznej państw, ale 
także instytucji, w tym wypadku Komisji, która ma 
przecież w zasadzie wyłączną inicjatywę legislacyjną. 

Niezwykle ważne jest, abyśmy uznali, że musimy 
razem definiować cele polityczne – razem definiować 
te, którym Unia ma służyć, i odrzucać te, których 
razem nie możemy uznać za wiążące. Razem musimy 
również dobierać instrumenty, środki do osiągnięcia 
tych celów. Oczywiste jest, że nie wszystkie cele, któ-
re można byłoby z łatwością postawić przed Unią, cie-
szą się poparciem wszystkich państw członkowskich. 
I jest zupełnie oczywiste, że nie wszystkie instru-

(sekretarz stanu K. Szymański)



76
36. posiedzenie Senatu w dniu 2 marca 2017 r.

Program prac Komisji Europejskiej na rok 2017

szłość wspólnych ram finansowych na lata po roku 
2020. Jeden problem do rozwiązania to jest oczy-
wiście upływ, zanik – w większym lub mniejszym 
stopniu, jeszcze nie wiemy, w jakim, ale na pewno 
istotnym – składki brytyjskiej. Ale nie jest to jedyny 
problem, jaki mamy z wieloletnimi ramami finanso-
wymi. Nie od dziś, tylko od samego początku naszego 
członkostwa w Unii Europejskiej, od roku 2004, są 
dyskusje na temat sensu utrzymania traktatowych 
polityk Unii Europejskiej, kształtu wspólnej polityki 
rolnej i budżetowej pozycji, jaką jest polityka regio-
nalna, za którą odpowiada komisarz Creţu. My jeste-
śmy otwarci na to, żeby rozmawiać na temat nowych 
wyzwań – to realny problem – które stoją przed Unią 
Europejską. Z całą pewnością takie nowe wyzwania 
są i z całą pewnością one powinny znaleźć swoje 
budżetowe wsparcie. Jednym z takich problemów jest 
migracja. Zwracamy jednak uwagę, że nie powinno 
się to odbywać przez proste – żeby nie powiedzieć: 
prostackie – przesuwanie pieniędzy z jednej, nie 
mniej ważnej części budżetu unijnego, do drugiej 
tylko z uwagi na to, że nagle brakuje nam pieniędzy 
na to, by wspierać poniekąd ważne, unijnie ważne, 
europejsko ważne cele. Będziemy zwracali uwagę 
na to, że w przypadku migracji bardzo wiele można 
zrobić – pokazuje to prawie przyjęte porozumienie 
śródokresowe na temat wieloletnich ram finansowych 
– przesuwając pieniądze z innych części budżetu, 
które są zdecydowanie bliżej problemu migracji. Mam 
na myśli politykę zagraniczną i kwestie obywatelstwa. 
Zwracamy uwagę na to, że znaczna część tych działań 
w zakresie migracji, które dzisiaj podejmujemy, jest 
finansowana ze składek państw członkowskich, które 
przychodzą poza budżetem unijnym; przykładem tego 
jest fundusz turecki.

Zwracamy uwagę na to, że powody, dla których 
w Unii Europejskiej powołano – z tak dużym trakta-
towym wsparciem – tak poważną pozycję budżetową 
jak wspólna polityka rolna, nie ustały. Europa jest 
wciąż przywiązana do takiego właśnie modelu finan-
sowania polityki rolnej nie bez powodu. To nie jest 
gest wobec grupy zawodowej po to, żeby wyzyskać 
jej poparcie dla Unii Europejskiej. Za tym stoi pewien 
model finansowania polityki rolnej, jak również pe-
wien model społeczny, pewien zamysł dotyczący tego, 
jak ma wyglądać, jak ma się zmieniać życie społeczne 
w Unii Europejskiej.

W przypadku polityki spójności… W Polsce aku-
rat stosunkowo łatwo jest tej polityki bronić, ale na 
forum międzynarodowym, jak mówię nie od dziś, 
tylko od lat 12, mamy cały czas tę samą dyskusję. To 
dyskusja o tym, czy ta polityka powinna być trakto-
wana jako polityka drobnych gestów czy też może 
nawet dużych gestów, czy też powinna być traktowa-
na jako systemowe rozwiązanie dla problemów, które 
są zupełnie realne w Unii Europejskiej, dla problemu 

ponieważ to Unia Europejska jest ofiarą tego kryzysu, 
nawet jeżeli wskażemy, że tylko niektóre państwa są 
narażone na bezpośrednie jego skutki.

Jedności w zakresie definiowania celu i doboru 
środków brakuje w planach Komisji Europejskiej, 
jeśli chodzi o reformę systemu azylowego. To znany 
temat. Próba wprowadzania na stałe mechanizmów 
ponadnarodowego zarządzania ruchem uchodźczym, 
próba dołożenia do tego jakichś elementów sankcyj-
nych, przymuszających zakończą się tylko i wyłącz-
nie pogłębieniem kryzysu politycznego, a na tym 
nikomu w Unii Europejskiej nie powinno zależeć. 
Tak jak w sprawie wszystkich zewnętrznych obsza-
rów polityki migracyjnej możemy odnotować z sa-
tysfakcją, że jesteśmy współautorami sukcesu, tak 
w zakresie polityki wewnętrznej migracyjnej wciąż 
musimy czekać – i uzbroić się w cierpliwość – na to, 
aby ten konsensus europejski się w końcu narodził. 
Wydaje się, że on jest w zasięgu ręki, ale wciąż nie 
jest on potwierdzony, co należy odnotować ze smut-
kiem. Tylko w jakimś stopniu w związku z kryzysem 
migracyjnym należy odnotować rosnące zaangażo-
wanie Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa 
wewnętrznego. Nie należy tych spraw łączyć, nie na-
leży między tymi sprawami stawiać znaku równości 
i dostrzegać między nimi silnego związku, chociaż 
pewien związek oczywiście istnieje.

Unia Europejska ma swoje powołanie, ma swo-
ją rolę do odegrania, jeżeli chodzi o bezpieczeń-
stwo wewnętrzne. Z satysfakcją odnotowujemy, że 
mogliśmy w trybie bardzo szybkim – jak na Unię 
Europejską wręcz rekordowym – przyjąć odnowione 
rozporządzenie dotyczące Straży Granicznej i już 
dziś procedować nad instrumentami, które wyposażą 
granicę zewnętrzną Unii Europejskiej we właściwe 
instrumenty kontroli ruchu na tych granicach. Takiej 
kontroli, która da również naszym obywatelom prze-
konanie, że zewnętrzna granica Unii Europejskiej nie 
jest granicą dziurawą. Rosnące przekonanie, że grani-
ca zewnętrzna Unii Europejskiej nie jest kontrolowa-
na w żaden sposób, podmywa wiarę w to, że można 
utrzymać ruch bez kontroli granicznych wewnątrz 
Unii Europejskiej. I to jest trafna konkluzja. Jeżeli 
miałoby być tak, jeżeli byłoby faktem, że granica 
zewnętrzna Unii Europejskiej jest nie do obrony, to 
wtedy dni Schengen będą policzone. Jest w naszym 
najgłębszym interesie – nie tylko naszym, ale każde-
go, jak myślę, kraju członkowskiego, w szczególności 
tych krajów, które są zaangażowane w handel, w wy-
mianę międzynarodową – aby do takiego scenariusza 
nie dopuścić. I wiele w tej sprawie – nie chodzi tylko 
o plany, ale też o podjęte działania – stało się dobrego.

Drugi temat, duży, przekrojowy, który będzie 
z nami przez najbliższe miesiące i lata, to jest przy-
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mowa o tym, że widzimy wyraźnie falę protekcjo-
nistyczną; występuje ona nie tylko w państwach 
członkowskich, ale również przenosi się do samej 
Brukseli, która w założeniu powinna być instytucją 
chroniącą wspólny rynek przed jego demontażem. 
Niektóre inicjatywy Komisji – mam na myśli pakiet 
drogowy, delegowanie pracowników – to inicjatywy, 
które intencjonalnie bądź nieintencjonalnie, to jest 
rozważanie dla kogoś innego, przynoszą efekt w po-
staci dezintegracji rynku, w szczególności usług, ale 
także przepływu pracy, ograniczają konkurencję na 
wspólnotowym rynku, oczywiście kosztem konsu-
menta.

I nie chodzi tutaj – bo padły takie słowa w wy-
stąpieniu pani komisarz Creţu – o perspektywę obro-
ny prawa do świadczenia usług przez pracowników 
z Europy Środkowej… To też, to jest oczywiście 
bardzo ważny wymiar, ponieważ wiemy, kto tra-
ci na tych rozwiązaniach. Ale jest to sprawa dużo 
bardziej systemowa. W roku 2004 zdecydowaliśmy 
się na to, żeby otworzyć granice, zlikwidować po-
zataryfowe ograniczenia w zakresie przepływu np. 
kapitału. Przyniosło to wzrost inwestycji w bardzo 
wielu branżach – ten wzrost miał oczywiście bardzo 
ważne, dobre, pozytywne znaczenie dla rozwoju go-
spodarczego – ale przyniosło również efekty, które 
dzisiaj są dość głośno krytykowane, efekty w postaci 
zdominowania przez kapitał zagraniczny, unijny, ta-
kich branż jak bankowość czy też handel.

Gdybyśmy przyjęli logikę tych państw, które dzi-
siaj proponują nam zamknięcie rynku usług trans-
portowych, to powinniśmy ograniczyć możliwości 
inwestycji zagranicznych w tych 2 dziedzinach, po-
nieważ odczuwamy dyskomfort – powiedzmy – zwią-
zany z tym, że bankowość i handel są zdominowane 
przez kapitał zagraniczny. Nie robimy tego, ponieważ 
uważamy, że jest to kwestia fundamentalnych za-
sad wspólnego rynku, które powinny obowiązywać 
wszystkich. Ale skoro tak, to oczekujemy dokład-
nie tego samego od państw, które dzisiaj odczuwają 
dyskomfort w przypadku branż dużo mniejszych 
– powiedzmy sobie szczerze – związany z tym, że 
przegrywają konkurencję. Tylko tyle. To jest kwestia 
wzajemności.

Gdybyśmy kierowali się logiką niektórych państw 
członkowskich, ale także, niestety, po części Komisji 
Europejskiej, powinniśmy wejść na taką ścieżkę, na 
której końcu rynek wspólnotowy byłby zdemonto-
wany, ponieważ przypuszczalnie każde państwo ma 
taką dziedzinę, taki sektor, w przypadku których 
swobodę, transgraniczność świadczenia usług czy 
też inwestycji, przepływu ludzi uznaje za problem. 
Jeżeli będziemy kierowali się tą logiką, na końcu 
drogi obudzimy się w unii, w której rynek wspólno-
towy będzie fikcją. Dlatego przestrzegamy Komisję 
Europejską przed tego typu inicjatywami. Będziemy 

nierówności regionalnej, dla problemu nierówności 
społecznej. Dzisiaj, kiedy ktoś nam mówi, a ten ton 
wybija się coraz silniej, że potrzebujemy instrumen-
tów o bardziej inwestycyjnym czy proinwestycyjnym 
charakterze – wyrazem tego jest plan Junckera – to 
zwracamy uwagę na to, że polityka spójności ma taki 
charakter. I myślę, że bardzo wiele regionów, w szcze-
gólności w Polsce, w szczególności w nowych kra-
jach członkowskich, pokazuje, że można realizować 
cele w zakresie polityki spójności, które przynoszą 
również efekt, przynoszą pożądany efekt natury in-
westycyjnej. To jest powód, dla którego Polska już 
dziś odnowiła Grupę Przyjaciół Polityki Spójności 
w Radzie. Współpracujemy intensywnie ze wszystki-
mi tymi krajami, które są potencjalnie zainteresowane 
tym, aby tej polityki bronić, ponieważ nadchodzą-
ca dyskusja na temat wieloletnich ram finansowych 
będzie bardzo trudna. Będzie trudna, jeśli chodzi 
o utrzymanie pozycji budżetowej tych polityk, a także 
zawartości tych polityk, konstrukcji tych polityk, tak 
aby one mogły spełniać wciąż te same cele, które nie 
przestały być celami europejskimi i nie przestały być 
celami traktatowymi.

Kolejny wątek, który chciałbym poruszyć w tym 
wystąpieniu, to jest oczywiście przyszłość rynku. 
Jest pilna potrzeba, aby podjąć na nowo dyskusję na 
temat dokończenia prac nad rynkiem usług. Od po-
czątku jest on tym fragmentem, który reprezentuje 
rozwijającą się część gospodarki europejskiej, ale 
wciąż nie jest rynkiem dokończonym; to paradoks. 
Łatwo nam idzie kształtowanie rynku w tych ob-
szarach, które nie są aż tak kluczowe, jeśli chodzi 
o europejskie PKB, jednak w przypadku usług idzie 
to bardzo opornie. W tym sensie z entuzjazmem wi-
tamy inicjatywy Komisji Europejskiej, inicjatywę 
e-karty, która ma to ułatwić i przybliżyć moment, 
w którym będziemy mogli uznać, że mamy wspólny 
rynek usług w Europie. 

Nowym aspektem jest oczywiście rynek cyfrowy. 
Inicjatywy, które w tej sprawie zostały zgłoszone 
w programie rocznym, dotyczące VAT, dotyczące 
także bardziej ustrojowych zagadnień, są warte po-
parcia. Z jednym zastrzeżeniem: Polska będzie nale-
żała do tej grupy krajów – już dziś należy, i na pozio-
mie ministerialnym, i na poziomie premiera – które 
będą podkreślały ustrojowe, systemowe znaczenie 
swobody przepływu danych na tym rynku. Jesteśmy 
przekonani, że bez tej swobody wspólnotowy rynek 
cyfrowy będzie miał skłonność do… Obawiamy się 
systemowego niedokończenia tego projektu.

Oczywiście oprócz inicjatyw, które cieszą się na-
szym wsparciem czy czasami wywołują nasz entu-
zjazm, po drugiej stronie są inicjatywy, które budzą 
niepokój. Nie bez powodu wielokrotnie była dzisiaj 

(sekretarz stanu K. Szymański)



78
36. posiedzenie Senatu w dniu 2 marca 2017 r.

Program prac Komisji Europejskiej na rok 2017

kosztach i niekomfortowych warunkach pracy czy też 
świadczenia usług. Chcemy jednak zwrócić baczną 
uwagę na to, aby te szczytne założenia, by lepiej chro-
nić pracę i pracowników, nie przyniosły po prostu 
ograniczenia konkurencji. W gruncie rzeczy w ten 
sposób możemy stworzyć sytuację, w której w imię 
tych szczytnych ideałów odbierzemy ludziom pracę, 
ponieważ na końcu ktoś tę pracę straci, a z całą pew-
nością stracą ją ci pracownicy, którzy dzisiaj otrzy-
mują mniejsze wynagrodzenie. Ci, którzy otrzymują 
większe wynagrodzenie, być może będą musieli się 
ograniczyć, bo pewna część tego wynagrodzenia trafi 
do któregoś z zakładów opieki społecznej w jednym 
bądź drugim kraju, ale ci, którzy mają mniej komfor-
towe warunki na rynku pracy, będą z całą pewnością 
pierwszymi, którzy zapłacą za tego typu lekkomyślne 
rozwiązania. Pod tym kątem jesienny szczyt spo-
łeczny Unii Europejskiej jest, jak myślę, niezwykle 
ważny. Byłoby bardzo dobrze, gdyby również polski 
parlament odegrał na tym szczycie ważną rolę, był 
słyszalny i przypominał o tej właśnie perspektywie 
patrzenia na kwestię praw socjalnych.

Myślę, że w zakresie zagadnień o bardziej ze-
wnętrznym charakterze są dwa problemy: handel 
międzynarodowy i relacje zewnętrzne. Jeżeli chodzi 
o handel, w szczególności po CETA i po dyskusji, jaka 
odbyła się we wszystkich państwach członkowskich, 
także w Polsce, widać wyraźnie, że istnieje olbrzymia 
potrzeba transparentności, olbrzymia potrzeba komu-
nikacji. Chodzi o to, aby rozmawiać więcej na temat 
tego, jaki jest sens europejskiej polityki handlowej. 
Z naszego punktu widzenia jest oczywiste, że żadne 
porozumienie handlowe ani dziś, ani w przyszłości 
nie powinno przynosić skutków dezindustrializacyj-
nych. Nie powinno ono przynosić skutków w postaci 
osłabienia ramy regulacyjnej dla naszych standardów 
społecznych, standardów zdrowotnych, standardów 
bezpieczeństwa żywności i standardów w zakresie 
produkcji rolno-spożywczej. W przypadku CETA 
niedługo będziemy mogli się przekonać, czy ta umo-
wa działa w taki sposób, jak chcą jej krytycy, czy też 
działa w sposób dużo bardziej obliczalny. W przy-
padku nowych porozumień z Japonią, być może 
Mercosurem, być może ze Stanami Zjednoczonymi 
– te rozmowy są dzisiaj zawieszone i stoją pod dużym 
znakiem zapytania – będziemy musieli na wszystkie 
te aspekty zwracać olbrzymią uwagę. Polska jednak 
nie jest tutaj z całą pewnością osamotniona.

W relacjach zewnętrznych o czysto zagranicz-
nym charakterze będzie to czas implementowania 
europejskiej strategii globalnej. Nie chcę tego tematu 
rozwijać, ale z polskiego punktu widzenia jest ważne, 
aby Unia Europejska, jeśli tylko chce i może, od-
grywała ważną rolę z międzynarodowego punktu 
widzenia i była ważnym podmiotem w stosunkach 
międzynarodowych, bo to może się pozytywnie prze-

zdecydowanie mocno oponowali nie tylko z powodu 
gospodarczych interesów naszych branż, ale również 
z powodu zasad. To dużo poważniejsze, systemowe 
podejście do tego problemu.

Ważne miejsce w programie prac Komisji zajmuje 
rozwój mobilności niskoemisyjnej. Zwykle tego typu 
programy ze środkowoeuropejskiego punktu widze-
nia są raczej wyzwaniem niż szansą, ale nie w tym 
wypadku. Polska akurat w tym wypadku, w zakresie 
istotnej części tego rynku, który jest poza systemem 
ETS, ma już własne strategie, niezwykle ambitne stra-
tegie, dotyczące rozwoju mobilności niskoemisyjnej. 
Jest to strategia związana nie tylko z niskoemisyjno-
ścią, ale również z polityką przemysłową. Więc tak 
naprawdę oczekujemy jedynie takiego ukształtowania 
strategii europejskich, aby nie były one kolizyjne. 
Krótko mówiąc, oczekujemy tego, aby wpisać polskie 
plany w tym obszarze w kontekst unijny.

Mam nadzieję, że w dziedzinie energii w najbliż-
szym roku uda nam się po prostu domknąć rewizję 
rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu w taki 
sposób, aby naprawdę poskutkowała ona awansem, 
rozwojem w zakresie przeciwdziałania kryzysom 
w dostawach energii. To jest kwestia wiążącego 
charakteru tych postanowień i realnych scenariuszy 
antykryzysowych w poszczególnych grupach państw 
członkowskich Unii Europejskiej, które mają okre-
ślone słabości. I to znowu nie jest kwestia wąskiego 
spojrzenia i przekonania, że to jest bardzo ważne 
z polskiego punktu widzenia. To jest bardzo ważne 
z punktu widzenia budowy odporności rynku eu-
ropejskiego na zaburzenia dostaw, a więc z punktu 
widzenia budowy negocjacyjnej siły Europy wobec 
zewnętrznych dostawców energii. To nie jest sprawa 
o wąskim zakresie, to nie jest sprawa o regionalnym 
charakterze, to nie jest kwestia Europy Środkowej – to 
jest sprawa całej Unii.

Jeśli chodzi o unię gospodarczo-walutową, to kom-
promis w zakresie unii bankowej w dużym stopniu 
zależy od ułożenia relacji i interesów wewnątrz strefy 
euro. Dla nas ważne jest to, żeby tego typu rozwią-
zania nie kładły się cieniem na integralności wspól-
nego rynku, a wydaje się, że to jest do osiągnięcia. 
Inne problemy są dużo trudniejsze do rozwiązania 
niż te, które są z naszego punktu widzenia kluczowe. 
Niemniej jednak z niepokojem patrzymy na to, że do 
unii gospodarczo-walutowej próbuje się przykleić 
europejski filar praw socjalnych. Jak państwo wie-
dzą, nie mamy nic przeciwko prawom socjalnym. 
W Polsce niektórzy krytykują nas, mówiąc, że ten 
rząd w kwestii potrzeb socjalnych i ochrony pracy za-
chowuje się w sposób aż nadmiernie życzliwy, a więc 
to nie jest tego rodzaju problem. My nie chcemy budo-
wać konkurencyjności polskiej gospodarki na niskich 
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w bieżącym roku. Warto zauważyć, że w programie 
prac przedstawiono konkretne propozycje, które sta-
nowią jednocześnie wkład Komisji w proces przygo-
towań do obchodów sześćdziesiątej rocznicy podpisa-
nia traktatów rzymskich, które przypadają pod koniec 
tego miesiąca. Ale centralne miejsce w programie 
zajmują inicjatywy mające kluczowe znaczenie dla 
wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej, stymu-
lowania inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy. 
Propozycje działań Komisji Europejskiej są zgodne 
z priorytetami wskazanymi w wytycznych politycz-
nych przewodniczącego Junckera z lipca 2014 r., 
a także z priorytetami określonymi przez 27 szefów 
państw Unii Europejskiej w Bratysławie we wrześniu 
minionego roku. Pozytywnie należy ocenić starania 
Komisji Europejskiej zmierzające do uproszczenia 
otoczenia regulacyjnego, przeciwdziałania zjawisku 
nadmiernej regulacji, niewprowadzania nadmiernych 
obciążeń biurokratycznych i administracyjnych oraz 
skoncentrowania wysiłków na implementacji obowią-
zującej legislacji.

Chciałbym państwa poinformować, że na swo-
im dziewięćdziesiątym posiedzeniu 21 lutego tego 
roku senacka Komisja Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej rozpatrzyła program prac Komisji na 
rok 2017 i zapoznała się ze stanowiskiem rządu w tej 
sprawie. Podczas dyskusji poruszono m.in. problem 
europejskiego filaru socjalnego, planowanych inicjatyw 
transportowych, wspólnej polityki zagranicznej i bez-
pieczeństwa Unii Europejskiej, konsekwencji Brexitu 
dla wspólnej polityki rolnej i polityki spójności.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
Senatu przyjęła opinię będącą wynikiem zobowią-
zania się parlamentów krajowych na posiedzeniu 
Konferencji Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów 
Unii Europejskiej w 2015 r. do wskazania, które ini-
cjatywy Komisji przedstawione w programie pra-
cy traktują jako priorytetowe. Przygotowana przez 
parlament prezydencji lista priorytetów zdefiniowa-
nych jako wspólne ma zostać przekazana Komisji 
Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu.

Nasza komisja za priorytetowe uznała następujące 
inicjatywy: realizację planu działania dotyczącego 
gospodarki o obiegu zamkniętym, ramy finansowe 
na okres po roku 2020, wdrożenie strategii jednolite-
go rynku cyfrowego, wdrożenie strategii jednolitego 
rynku, europejski filar praw socjalnych, realizację eu-
ropejskiego programu w zakresie migracji, wdrożenie 
globalnej strategii na rzecz polityki zagranicznej i bez-
pieczeństwa Unii Europejskiej, w tym plan wdrażania 
działań w zakresie bezpieczeństwa i obrony. W za-
kresie tych inicjatyw Komisja Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej będzie monitorować działania 
podejmowane przez Komisję Europejską. Tyle relacji 
z prac komisji spraw zagranicznych, jeśli chodzi 
o plan prac Komisji Europejskiej na rok 2017.

kładać na polskie bezpieczeństwo. Ale ważne jest 
też, żeby te cele były zdefiniowane w taki sposób, 
aby nikt w Brukseli nie zapomniał, że zagrożenia dla 
bezpieczeństwa międzynarodowego płyną nie tylko 
z Południa, nie tylko ze strony terroryzmu, ale że 
mają one również charakter hybrydowy i płyną także 
ze Wschodu. Jeżeli znajdziemy równowagę, jeżeli 
chodzi o postrzeganie tych zagrożeń i wyzwań, to 
widzę olbrzymie szanse na to, aby Europa odgrywała 
większą rolę w tym obszarze.

Dokument, który omawiała pani komisarz i które-
mu poświęciłem tyle uwagi, ma oczywiście charakter 
przeglądowy, więc państwo, żeby wyrobić sobie zda-
nie na temat poszczególnych, wybranych przeze mnie 
inicjatyw, muszą oczywiście poczekać na moment, 
kiedy będą one w procesie legislacyjnym – niektóre 
z nich są już w procesie legislacyjnym – i na moment, 
kiedy rząd przedstawi stanowiska szczegółowe wo-
bec konkretnych aktów legislacyjnych. A jeśli chodzi 
o ogólną perspektywę prac na ten rok, to z polskiego 
punktu widzenia, z punktu widzenia rządu wygląda 
ona dokładnie tak: jest tam bardzo dużo szans, wiele 
projektów sensownych i wiele spraw trudnych, pro-
blemów, które wymagają rozwiązania. Byłoby dobrze, 
aby to były rozwiązania o charakterze dużo bardziej 
konsensualnym, niż to bywało do tej pory. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Szanowni Państwo, czy ktoś z państwa senatorów 

chciałby zadać pytanie panu ministrowi? Pan minister 
był u nas niedawno…

(Senator Jan Rulewski: Tak, tak.)
…więc nie wiem, czy mogły się pojawić jakieś 

nowe pytania. Pytam, bo o godzinie 18.00 musimy 
ogłosić przerwę.

Rozumiem, że pytań do pana ministra nie ma.
Panie Ministrze, bardzo serdecznie dziękuję panu 

za wyczerpującą informację.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Konrad Szymański: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy głos w dyskusji zabierze pan senator 

Marek Rocki.
Bardzo proszę.

Senator Marek Rocki:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Program prac Komisji Europejskiej na rok 2017 

prezentuje najważniejsze zamierzenia w zakresie 
działalności legislacyjnej oraz pozalegislacyjnej 

(sekretarz stanu K. Szymański)
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(senator M. Rocki) Drodzy Państwo, czy Brexit nie jest sytuacją, 
która nie powinna się zdarzyć? To nawet nie jest 
kwestia tego, czy powinna się zdarzyć, ale… To jest 
taka sytuacja, że po raz pierwszy od kilkudziesięciu 
lat rozwijająca się, zwiększająca swoją liczebność, 
zwiększająca swój obszar Unia Europejska, zaczy-
na się kurczyć, zaczyna się zmniejszać. Jest to jakiś 
symptom zmiany, którą wszyscy powinni dostrzec.

Jako przedstawiciele Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej jesteśmy świeżutko – to dokony-
wało się w tym tygodniu – po szczycie wyszehradz-
kim. Tutaj, w Warszawie, spotkali się przedstawi-
ciele… byli goście z Węgier, z Czech i ze Słowacji. 
I podczas tego szczytu bardzo trafną diagnozę kryzy-
su przedstawił marszałek Sejmu Marek Kuchciński. 
Zwrócił on uwagę na trzy bardzo ważne elementy: 
na bezradność Unii Europejskiej wobec problemu 
migracji, na… Unia wydawała się zaskoczona, zdezo-
rientowana. Mimo że obecnie migracja jest częściowo 
opanowana, to liczby, które pokazują liczbę migran-
tów, cały czas są dość wysokie.

Poza tym Unia Europejska niejako pozwoliła 
instytucjom unijnym na wychodzenie poza ramy 
traktatowe wobec niektórych państw. To podejście 
zaczynają krytykować… Tak naprawdę zaowocowało 
to Brexitem i zaowocowało – trzeba sobie o tym po-
wiedzieć – konfliktami z takimi krajami jak Węgry 
czy też Polska.

Kolejnym elementem tego kryzysu, tego przeło-
mu, o którym możemy mówić, jest wzrost pozio-
mu nastrojów dezintegracyjnych w krajach Unii 
Europejskiej. Nastroje nacjonalistyczne występują-
ce w niektórych państwach powodują, że myślenie 
o wyjściu z Unii Europejskiej jest obecne nie tylko na 
Wyspach Brytyjskich, ale także w innych krajach. Co 
możemy zrobić w tej sytuacji, mając taką diagnozę? 
Na spotkaniu czworokąta wyszehradzkiego pojawiały 
się takie elementy, które dzisiaj też były obecne w wy-
stąpieniu pani komisarz, elementy, które mnie osobi-
ście mocno zaniepokoiły, bo zarówno na spotkaniu 
wyszehradzkim, jak i w wystąpieniach pani komisarz 
było podkreślane, że grupa tzw. krajów beneficjentów 
powinna być szczęśliwa, zadowolona z tego, co się 
dzieje w Brukseli, bo te kraje tak dużo od Brukseli 
otrzymały, tak dużo na infrastrukturę, na zacofane 
regiony, jak tutaj pani komisarz powiedziała – np. 
Kieleckie otrzymało środki i nastąpiła zmiana… To 
jest tak, że jeżeli Unia Europejska prowadzi politykę, 
to ta polityka polega na tym, że dysponujemy kadra-
mi, prawem i finansami. Jeżeli chcemy realizować 
cele polityczne Unii Europejskiej, to musimy na to 
dostawać pieniądze. 

My, Drodzy Państwo, nie jesteśmy jakimś szcze-
gólnie ubogim krewnym – by nie powiedzieć, że dzia-
dem proszalnym, jak to czasami można odczytywać 
– i nie weszliśmy do Unii z niczym. Myśmy, Drodzy 

Chciałbym się jeszcze krótko odnieść do pytań do 
pani komisarz, które tu padły. Senator Seweryński 
zwracał uwagę na to, że rola parlamentów krajowych 
we współpracy z Komisją powinna być większa.

Chciałbym powiedzieć, że Komisja Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej – podkreśliłem 
to na początku – miała już ponad 90 spotkań, czyli 
pracuje bardzo intensywnie. Pozwolę sobie powie-
dzieć, że wyrazem intensywności tej pracy jest to, że 
od początku kadencji liczba członków komisji spadła 
o 1/3.

(Senator Alicja Zając: Proszę nas pochwalić, tych, 
którzy zostali.)

Senatorowie, członkowie komisji są sprawozdaw-
cami poszczególnych projektów dyrektyw, co pokazu-
je, jak intensywna i merytoryczna jest praca komisji 
– w końcu występujemy w imieniu Senatu, opiniu-
jąc projekty aktów Unii Europejskiej. Zapraszam do 
współpracy. Dziękuję bardzo za głos.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję panu senatorowi.
Proszę o zabranie głosu pana Ryszarda Majera.

Senator Ryszard Majer:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Nawiązując do wypowiedzi senatora Rockiego, 

pragnę podkreślić, że spadek liczby członków komisji 
nie jest bynajmniej winą przewodniczącego (Wesołość 
na sali)

(Senator Robert Mamątow: No, nie wiadomo.)
Wysoka Izbo, ponieważ program prac został dość 

szczegółowo omówiony zarówno przez przewodni-
czącego komisji, jak i przez pana ministra, ja pozwolę 
sobie odnieść się do kwestii, którą poruszyła pani ko-
misarz, oraz – szerzej – do sytuacji, w jakiej znajduje 
się Unia Europejska. Drodzy Państwo, czy jest tak, 
że możemy dziś powiedzieć, że Unia Europejska jest 
w momencie przełomowym? To jest pytanie zasadni-
cze. Proszę pamiętać, że przełomy nie dokonują się 
wtedy, gdy wszystko jest oczywiste, gdy w miejsce 
starego porządku bezkonfliktowo wprowadza się coś 
nowego. Najczęściej przełomy dokonują się wtedy, 
gdy staremu porządkowi wydaje się, że bierze jeszcze 
aktywny udział w tworzeniu rzeczywistości, a tym-
czasem ta rzeczywistość jest na tyle zaawansowana, 
że gdy stary porządek się zorientuje, że zachodzi 
zmiana, jest już za późno na cokolwiek. I, Drodzy 
Państwo, chyba jest tak, że znajdujemy się w momen-
cie przełomowym. Im wcześniej przedstawiciele Unii 
zdadzą sobie sprawę z tego, że trzeba podejmować 
działania natychmiast, tym będzie lepiej.
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(senator R. Majer) I w tym momencie ogłaszam przerwę do godziny 
20.00.

O godzinie 20.00 powrócimy do rozpatrywania 
punktu drugiego. Dziękuję bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 59  
do godziny 20 minut 00)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 

porządku obrad: ustawa o szczególnych zasadach 
usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyza-
cyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, 
wydanych z naruszeniem prawa.

Powracamy do dyskusji.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Marka 

Borowskiego.

Senator Marek Borowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Gdy zapoznałem się szczegółowo z tą ustawą, 

a także wysłuchałem wypowiedzi promujących ten 
sposób walki ze zjawiskiem dzikiej czy złodziej-
skiej, czy po prostu bezprawnej reprywatyzacji, kie-
dy wysłuchałem tych argumentów, to naszła mnie 
taka refleksja, że autorzy tej ustawy są nieodrodnymi 
dziećmi Kargula i Pawlaka z „Samych swoich”. Tam 
bowiem padło to słynne określenie, to skrzydlate 
powiedzenie, że „sąd sądem, a sprawiedliwość musi 
być po naszej stronie”. I takie właśnie stwierdzenia 
padają, padają i na tej sali, i w Sejmie, i poza nim, i to 
mnie bardzo martwi, bo to oznacza jakąś zupełną de-
gradację prawa. Tak się wypowiedział w swoim czasie 
pan Kornel Morawiecki, który powiedział, że dobro 
narodu jest ważniejsze od prawa. Oczywiście proble-
mem jest, kto ma określać to dobro narodu i dlaczego 
ma być przy tym lekceważone prawo. Ostatnio pan 
wicepremier Mateusz Morawiecki, udzielając wy-
wiadu dla „Deutsche Welle”, powiedział, że prawo 
jest oczywiście ważne, ale ważniejsza dla niego jest 
sprawiedliwość, i zrobił jakieś dziwne porównania 
z prawem Niemiec nazistowskich, które rzekomo było 
ściśle przestrzegane, a przecież sprawiedliwości tam 
nie było.

Otóż, proszę państwa, w państwach demokratycz-
nych, bo o takich mówimy, jeśli prawo nie zapewnia 
sprawiedliwości, bo tak się oczywiście zdarza, to 
trzeba to prawo zmieniać. Ale nie może być tak, że 
jeśli uważamy, iż dane prawo jest niesprawiedliwe, 
a sprawiedliwość powinna być wyegzekwowana, to 
prawo odstawiamy do kąta i realizujemy coś innego, 
coś, co jest sprawiedliwe. To jest droga do anarchii, 
to jest po prostu droga donikąd. I niestety w sprawie 
tej ustawy mamy właśnie z tym do czynienia.

Państwo, weszli do Unii Europejskiej z 38-miliono-
wym rynkiem, z ogromnymi terytoriami. Jak pan 
minister Szymański dzisiaj bardzo mocno podkreślał, 
myśmy się otworzyli na Unię, budując wspólny rynek. 
W związku z tym zarzucanie nam niewdzięczności za 
to, że dostajemy pieniądze, więc powinniśmy siedzieć 
cicho, jest mocno nie na miejscu, bo polskiej duszy 
za żadne pieniądze kupić się nie da. Mamy swoją toż-
samość narodową i chcemy, by w Unii Europejskiej 
ta tożsamość narodowa była szanowana, co zresztą 
znalazło też mocne podkreślenie w wystąpieniach 
przedstawicieli niektórych krajów wyszehradzkich, 
m.in. Węgier, które również bardzo mocno podkre-
ślały rolę parlamentów narodowych, ale też rolę toż-
samości narodowej. 

Nie może Bruksela zachowywać się jak walec, 
który będzie niszczył historię, tradycję, naszą na-
rodowość. Mamy swoje przekonania, wnosimy je 
do Unii. Jesteśmy za Unią, podpisujemy się za tym 
rękami i nogami, w Polsce nastroje są jedne z naj-
bardziej prounijnych. Ale to wszystko nie może 
oznaczać, że będziemy posłusznie słuchać tego, 
co Bruksela do nas mówi. Chcemy być słuchani, 
chcemy być wysłuchiwani, chcemy, by w ramach 
partnerskiego dialogu o wspólnych rzeczach decy-
dować wspólnie. Bo jeżeli pani komisarz mówi – 
oczywiście w skrócie, i upraszczam to – że ona się 
opowiada za tym piątym kierunkiem rozwoju Unii 
Europejskiej, który tak naprawdę polega na daleko 
idącym skoncentrowaniu krajów unijnych i pójściu 
w pewnego rodzaju federację, to należałoby zapy-
tać, kto na federacji odniesie największą korzyść. 
Jeżeli ktoś uważa, że kraje Unii Europejskiej we-
szły do Unii bezinteresownie, nie dbając o swój 
interes narodowy, to, jak myślę, jest w błędzie. Unia 
Europejska powstawała po to, żeby krajom, które 
wchodzą do Unii, żyło się lepiej, żeby obywatelom 
się żyło lepiej. Czyli każdy z krajów wnosił do kra-
jów unijnych swój interes narodowy i o ten interes 
dba. Tak jak dbają o interes narodowy Niemcy, tak 
jak dbają o interes narodowy Francuzi, tak również 
Polacy dbają o swój interes narodowy, i chcemy, 
żeby Unia Europejska pozwoliła nam dbać o nasz 
interes narodowy. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Stwierdzam, że Senat zapoznał się z programem 

prac Komisji Europejskiej na rok 2017.
Bardzo dziękuję panu ministrowi za obecność 

w trakcie rozpatrywania tego punktu porządku obrad.
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(senator M. Borowski) No, dlatego że to ma być spektakl polityczny. Tylko 
dlatego. To jedna sprawa.

Druga sprawa. Pan minister Jaki, kiedy mówimy 
o wykształceniu członków komisji, powiada, że mogą 
mieć wykształcenie prawnicze, ale mogą nie mieć 
prawniczego, mogą mieć niezbędną wiedzę w obrocie 
nieruchomościami. Proszę państwa, to jest kompletny 
wytrych. Co to znaczy „niezbędną”? Żeby chociaż 
było napisane, że ma ona być udokumentowana, ale 
nie. Czyli tam może być po prostu każdy.

Na taki argument pan minister Jaki powiada: 
przepraszam bardzo, to jest organ administracji pu-
blicznej, a przecież np. prezydent miasta, też organ 
administracji publicznej, który podejmował takie 
decyzje, nie musi mieć wykształcenia prawniczego. 
Akurat Gronkiewicz-Waltz je ma, ale nie musi go 
mieć. Rzeczywiście, nie musi mieć. Tylko różnica 
polega na tym, że prawdziwy organ administracji 
publicznej ponosi konsekwencje swoich działań, a ta 
komisja nie ponosi żadnych konsekwencji. Może wy-
dać absurdalne decyzje, decyzje, które będą narażać 
Skarb Państwa na ogromne koszty, i nie poniesie żad-
nych konsekwencji. Dlatego tym bardziej należałoby 
zadbać o ogromną fachowość tych ludzi. Tymczasem 
tu nawet nie jest napisane, że członkami tej komi-
sji nie mogą być parlamentarzyści. A nie powinni 
być. Jeżeli się chce, żeby ta komisja działała w miarę 
obiektywnie, to najgorszą rzeczą jest wpuszczenie 
tam parlamentarzystów. Ale to nie jest napisane w tej 
ustawie. W związku z tym zupełnie nie wiadomo, 
kto tam będzie.

Wreszcie pan minister Jaki powiada, że od mo-
mentu, w którym ten projekt ustawy się pojawił, 
wstrzymano wszelkie zwroty, i dodaje, że to bardzo 
dobrze. To ja muszę zapytać, bardzo przepraszam, 
czy teza jest taka, że wszystkie zwroty były złodziej-
stwem. No chyba nie. Zwroty były dokonywane – to 
tak na marginesie – również za czasów prezydentury 
Lecha Kaczyńskiego. A to, że żaden rząd nie potrafił 
się z tym uporać w sposób stały, trwały itd., itd., to 
jest zupełnie inny temat. Ja nawet zaryzykuję tezę, że 
większość zwrotów była prawidłowa. Opierała się na 
dokumentach i rzeczywiście uzyskali je właściciele 
albo ci, którzy od nich nabyli te roszczenia, co też 
było zgodne z prawem. A więc to, że w tej chwili to 
kompletnie wstrzymano, to też jest absurd. To znaczy, 
że są ludzie, którym się to naprawdę należy, ale oni 
już będą czekali ad Kalendas Graecas, bo ta komisja 
może działać bardzo, bardzo długo.

Teraz kwestia pewnej arbitralności decyzji. 
W ustawie jest powiedziane, że komisja może za-
żądać zwrotu równowartości nie tylko wtedy, kiedy 
mieliśmy do czynienia z fałszerstwem dokumentów 
czy kiedy wyszły na jaw jakieś nowe fakty albo coś 
takiego, co w sposób oczywisty pokazuje, że przeję-
cie tego mienia było bezprawne – to rozumiem – ale 

Słyszę w wypowiedziach pana ministra Jakiego 
i innych, że trzeba przywrócić sprawiedliwość i trze-
ba to zrobić jakimiś metodami, że tak powiem, na 
przełaj. Pan senator Pęk powiedział, że prawnicy nie 
dali rady. Prawnicy nie dali rady, więc teraz muszą 
to robić nieprawnicy, bo teraz przyspieszymy. No, 
proszę państwa, z reguły czy bardzo często jest tak, że 
pojawiają się różne negatywne zjawiska, czasami się 
nawet rozpleniają. No, żeby daleko nie szukać, podam 
taki przykład: bardzo w tej chwili eksponowany jest 
temat oszustw w dziedzinie podatków, jeżeli chodzi 
o VAT. No, czy z tego powodu powołuje się jakąś 
specjalną komisję? Nie, zmienia się prawo. To prawo 
my tu zmienialiśmy, i to nawet dość zgodnie, po to, 
ażeby te oszustwa eliminować.

Tymczasem ta propozycja, która jest tutaj, nosi 
cechy, wszelkie cechy tzw. sprawiedliwości ludowej, 
ale tak naprawdę jest ona obliczona na efekt politycz-
ny. Ona jest obliczona na to, żeby przez dłuższy czas, 
a w każdym razie do wyborów, na pewno do wybo-
rów samorządowych, a może i dłużej, smagać swoich 
przeciwników politycznych, bo przecież wiadomo, 
zresztą tego w swoich wypowiedziach pan minister 
Jaki też nie ukrywał, że to polityka władzy warszaw-
skiej przez ostatnie 8 lat do tego doprowadziła. Więc 
po prostu trudno się zgodzić na taką ustawę, która 
nawet nie ukrywa tego rodzaju celów.

Jeśli zaś chodzi o pewne szczegóły, powiem tak… 
Naprawdę wiele by tu można mówić o poszczegól-
nych punktach, ale muszę się ograniczyć tylko do 
niektórych.

Czy państwo ma być bezradne? – pyta pan mini-
ster Jaki. Oczywiście, że nie. Państwo nie może być 
bezradne. Chcę powiedzieć, że w zeszłej kadencji 
państwo, bo my też jesteśmy państwem, zapropo-
nowało i przyjęło małą ustawę reprywatyzacyjną – 
byłem jej współinicjatorem, byłem jej sprawozdawcą 
i tu, i w Sejmie – bardzo ważną, która rzeczywiście 
odcięła spory kawałek tych oszustw, zwyczajnie to 
ucięła. Była również ustawa przeciwko czyścicie-
lom kamienic, którą zainicjował tu obecny senator 
Rulewski i która została przyjęta. A więc można me-
todami prawnymi robić tego rodzaju rzeczy. Państwo 
nie musi być bezradne, tyle że państwo musi działać 
za pomocą mechanizmów, które ma. Pan minister 
Jaki powiada: no ale prokuratura była bezradna, pro-
kuratura nie podejmowała tych działań. Dobrze, do 
pewnego stopnia mogę się nawet zgodzić z tym, że 
niestety często nie stanęła na wysokości zadania. Tyle 
że dzisiaj to jest już inna prokuratura, to jest proku-
ratora kierowana przez ministra tego rządu, notabene 
autora tego projektu, ministra, który ręcznie steruje 
prokuraturą i który nie pozwoli na to, żeby proku-
ratura była bierna. Dlaczego jej nie wykorzystuje? 
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(senator M. Borowski) czę. I rozumiem też to, co powiedział pan senator 
Borowski, że usiłuje pan jak najbardziej spiąć jedno 
z drugim, wprowadzić tożsamość między prawem 
i praworządnością. Tylko że można sobie wyobrazić 
wiele rzeczy, choćby to, że pan pobije rekordy sko-
ków na Dużej i Małej Krokwi, ale nie mogę sobie 
wyobrazić pana jako sędziego w todze, jako sędziego 
śledczego Falcone. Ta ustawa, do której pan się bardzo 
przywiązuje, nie jest tym narzędziem, na które cze-
kają zarówno mieszkańcy Warszawy, jak i obywatele 
w całej Polsce.

Wiele argumentów już tu padło. Składałem wcze-
śniej ponad 15 poprawek, które uważam ciągle za 
aktualne, a debata wcale nie wyjaśniła… Ona wręcz 
skomplikowała poglądy moje, a także, jak myślę, 
poglądy innych senatorów na tę sprawę. Jeśli nawet 
przyjąć pańskie twierdzenie, że oczekiwana przez 
Polaków, jak również przez inne osoby, które miesz-
kały w Polsce, ustawa reprywatyzacyjna istotnie 
bieżących problemów nie rozwiąże, to nie może pan 
powiedzieć, że nie pojawią się nowe problemy, i to 
nie tylko w Warszawie, ale w całym kraju. Zatem 
ta ciąża reprywatyzacyjna, że tak powiem, na nas 
nadal jako obowiązek ginekologiczny spoczywa. Ze 
strony państwa takiej inicjatywy nie ma, więc odpo-
wiadam – również w związku z tym, że nieprawdziwe 
są twierdzenia, jakoby wszystkie państwa podjęły 
trud reprywatyzacyjny, bo np. w Niemczech tak nie 
jest – że ustawa reprywatyzacyjna oczywiście nie 
zapewni poczucia sprawiedliwości, ale każda ustawa, 
która będzie, ureguluje pewien stan prawny, choćby 
w symbolicznej postaci. I dlatego nadal będę tego bro-
nił, podtrzymywał to, co zresztą jest związane z pra-
cą całej Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, bo wielu ludzi od lat zwraca się tam z takimi 
oczekiwaniami. Tak więc przede wszystkim ustawa 
reprywatyzacyjna, i nie tylko o zakresie warszaw-
skim, ale obejmująca cały kraj, i to od razu w wersji 
bardzo, ale to bardzo symbolicznej, jak postuluję, 
żeby uregulować stan prawny, żeby się nie przedłuża-
ła ta ciąża, żeby się to nie powiększało o nowe sprawy, 
m.in. o te, które wynikną z werdyktów tej ustawy. 
To już nie jest zaniedbanie. Tutaj już będą zapadały 
nowe werdykty.

Inne zagadnienie… A teraz to, dlaczego nie mogę 
tego zaakceptować i dlaczego podtrzymuję swój wnio-
sek o niegłosowanie za tą ustawą. Jest tak, bo kieruję 
się postulatem, który panu i pańskim kolegom czy 
koleżankom chyba też jest bliski, czyli takim, żeby 
ta ustawa, jak pan sam powiedział, była skuteczna 
i szybka w skutkach. No, niestety, z założeń i z prze-
pisów wynika, że ona na pewno wydłuży proces 
naprawy ewentualnych szkód, które, jak pan określa, 
wyrządził nie byle kto, nie obywatel, nawet nie grupa 
obywateli, tylko, jak pan to określił, grupa kryminal-
no-polityczna, a więc grupa, która przekracza nawet 

również wtedy, kiedy efektem, skutkiem reprywaty-
zacji dokonanej zgodnie z prawem, podkreślam, były 
jakieś niezgodne z zasadami współżycia społecznego 
fakty. Czyli rozumiemy, że chodzi o to, że ktoś przejął 
budynek z mieszkańcami i następnie próbował ich 
stamtąd wykurzyć. No i teraz komisja zaczyna się 
zastanawiać, jakie to działania trzeba by podciągnąć 
pod te niewłaściwe. Czy np. podwyższenie czynszu… 
Bo na to pytanie nie uzyskaliśmy tutaj odpowiedzi. 
Czy podwyższenie czynszu, które było zgodne z pra-
wem, to było tego typu działanie, czy nie?

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze…)

Tak, już kończę.
To nie zostało tutaj określone. To jest absolutnie 

dowolne. Tu można decydować… Jak ten mi się nie 
podoba, to zdecyduję, jak mi się podoba, to dam mu 
święty spokój.

Tak więc kończąc… Ja już pomijam te wszyst-
kie zastrzeżenia dotyczące niekonstytucyjności – to 
jest oczywiste – i wchodzenia w rolę sądów. Ja bym 
powiedział tak: gdyby ta komisja była powołana po 
to, żeby wspomóc organy ścigania i sądownicze, to 
znaczy, przejrzałaby sprawy, zastanowiła się nad nimi 
i te, które by uznała za wątpliwe, wskazała prokurato-
rowi, to ja bym za taką komisją głosował, bo uważam, 
że to przyspieszyłoby sprawę. A taka sytuacja, że 
ta komisja wyrokuje, rządzi itd., to jest stan, który 
będzie prowadził tylko do problemów i do kłopotów. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Już w trakcie prac Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji zgłosiłem daleko idący 
wniosek o odrzucenie ustawy w całości, przy czym 
kierowałem się nie tylko swoją wiedzą, nie tylko swo-
imi przeżyciami politycznymi i związanymi z życiem 
w Peerelu, ale przede wszystkim tymi wszystkimi 
opiniami, wypowiedziami ekspertów, znanych au-
torytetów, które zdecydowanie nakazywały mi nie-
podnoszenie ręki za tą ustawą.

Mimo to, do dzisiaj usiłuję się wczytać w inten-
cje i w warsztat tej ustawy. Panie Ministrze Jaki, 
dziękuję, że pan przybył na moje wystąpienie. Ja też 
wczytuję się w to, że pan chce być polskim Falcone, 
tylko z happy endem, jak rozumiem, i tego panu ży-
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(senator J. Rulewski) orzeczenia Sądu Najwyższego. Skoro tak, Panie 
Ministrze, to ja rozumiem… Pan powiada, że jest 
to organ administracji i – powiedzmy – prezydent 
miasta Bydgoszczy też nie jest prawnikiem. Ale pan 
powiada w art. 29 pkcie 2, o którym już mówiłem, że 
on może – jak to dokładnie jest napisane – narzucać 
w ważnych decyzjach, najważniejszych, zapatry-
wania prawne. No, to jest śmieszność. Jak osoba 
niemająca kwalifikacji może narzucać zapatrywania 
prawne? Prawdą jest, że takie pojęcie występuje, ale 
w kodeksie postępowania karnego, chyba w art. 442. 
Ale dotyczy to kodeksu karnego i to zapatrywa-
nie prawne narzucają w dół prawnicy, sędziowie, 
a nie człowiek, który zna się na nieruchomościach. 
Ja uważam, że się znam na nieruchomościach, bo 
już sprzedałem czy też kupiłem jedno mieszkanie 
i dużo problemów z tym miałem, również prawnych. 
Zatem jest to po prostu śmieszny zapis i śmieszna 
jest przez to ta komisja, która nie jest prawna, ale ma 
mieć zapatrywania prawne. Pomijając już później te 
różne ustalenia komisaryczne… Temu wypłacić nie 
wiadomo ile, na jakiej podstawie, nie wiedząc, jakie 
są kryteria, czym się kierować, temu zabrać, a na 
tego nałożyć karę, bo nie przybył w wieku lat 100 
na posiedzenie. Bo ustawa mówi, że trzeba osobiście 
przyjść na posiedzenie tej komisji.

Oczywiście jest zarzut prawny, podnoszony przez 
wszystkich, co do tego, że decyzje komisyjne i po-
stanowienia o wszczęciu postępowań są vox populi, 
podawane do wiadomości publicznej. Tak, rzeczy-
wiście jeden z artykułów kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego – chyba tak – powiada, że można 
ogłaszać, ale tylko wtedy, kiedy nie można zawiado-
mić skutecznie stron, i tylko wtedy, kiedy dotyczy to 
zagadnień powszechnych, np. mobilizacji. Trudno, 
żeby do każdego kierować… Chociaż dziś technika 
już daleko się posunęła. Pryszczyca – trudno, żeby 
wszystkich gospodarzy wzywać skutecznie do wy-
konania zabiegu. Czy też jeszcze inne działania… 
Ale tu mamy do czynienia z ustalonymi już w aktach 
sprawami, w których strona coś otrzymała lub coś 
jej zabrano, no więc można ją, przynajmniej co do 
adresu, odszukać.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, niech pan już powoli zbliża się do końca.)

Tak.
Jeszcze sprawa, którą muszę podnieść, a którą pań-

stwo z prawej strony podniesiecie, jako że lud siedzi 
nie tylko w Sejmie, ale i w Senacie, a nawet podobno 
nasz mandat jest większy…

(Senator Jan Maria Jackowski: Czas.)
Panie Senatorze, pan plecie bzdury w telewizji. 

Niech pan posłucha.
(Senator Jan Maria Jackowski: Ale czas minął.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ale, Panie 

Senatorze…)

to, z czym miał do czynienia sędzia Falcone. On sobie 
poradził m.in. podczas takiego megaprocesu – mam 
nadzieję, że pan zna tę historię – choć ofiara, jaką 
poniósł, i nie tylko on zresztą, była olbrzymia. Tak że 
ta ustawa nie upraszcza, nie przybliża realizacji ocze-
kiwań tych wszystkich, którzy zostali skrzywdzeni, 
lecz wydłuża ten proces, a także oczywiście jeszcze 
bardziej odsuwa perspektywę ustawy reprywatyza-
cyjnej. I to jest podstawowa zasada, dlatego że insta-
luje się nową, nieokreśloną dokładnie, a przynajmniej 
precyzyjnie, instytucję zwaną komisją.

Sama komisja – jeśli już przejść do ustawy – ma 
w sobie pewną sprzeczność, dlatego że przewodni-
czący pochodzi z innej parafii, że tak powiem, od 
ministrów, a członkowie – z Sejmu. To jeszcze by 
można przyjąć – można głosować – gdyby przewod-
niczący był z tego rządu i większość również z tego 
parlamentu. Ale co będzie w przypadku – a niewątpli-
wie wszyscy tu tak wykazują i pan temu nie przeczy, 
Panie Ministrze, że praca tej komisji, nawet jeśli nie 
będzie, tak jak mówią, trwać 800 czy nawet 80 lat, 
to przynajmniej przekroczy tę kadencję – gdy drogi 
wyborcze między rządem a parlamentem się rozejdą?

Inna sprawa. Panie Ministrze, moim zdaniem 
nierzetelnie pan odpowiedział naszej koleżance, gdy 
mówił pan, że jest określona zasada powoływania 
i odwoływania. Jest ona skrótowo napisana. Jeśli Sejm 
powołuje jakąś komisję, to musi określić zasady jej 
powołania, musi również określić zasady odwoła-
nia. Musi przyjąć, czy jest to kadencja, czy nie. Co 
z dysfunkcjonalnością Sejmu, jeśli się okaże – a na 
pewno się okaże – że praca tej komisji będzie trwała 
kilka kadencji? Musi również przyjąć, że ktoś może 
zrezygnować, ktoś może awansować, ktoś się może 
obrazić, kogoś mogą, nie daj Boże, skrzywdzić w tym 
procesie dowodzenia. To nie jest uregulowane. Tak 
że postuluję, Panie Ministrze… 

Choć widzę zmianę w pańskim stanowisku, gdy 
mówi pan, że dzisiaj Warszawa, jutro cały kraj. 
Dobrze, że pan to zapisał. Chodzi o to, żeby nie 
wprowadzać podziału Polski na 2 prędkości, zgod-
nie z którym w Warszawie sprawy szybko by bie-
gły, a w kraju, gdzie dzieje się podobna krzywda, 
bo przecież nie ma różnicy w krzywdzie, byłoby 
opóźnienie tylko dlatego być może, że media… No, 
sama komisja – jak państwo zauważyli i jak już tu 
podnoszono, bo jest to przedmiotem poprawki – 
składa się, jak już powiedziałem, z przewodniczą-
cego, którego wybiera się w wyniku porozumienia 
kolegów ministrów… Mam nadzieję, że nie będzie 
to kolejny Misiewicz, tylko będzie to jakiś człowiek 
– jak powiadam, jak wszyscy tu dowodzą – który 
przynajmniej będzie mieć kwalifikacje prawne, je-
śli nie najwyższe kwalifikacje, skoro ma wzruszać 
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(senator J. Rulewski) wa respektująca porządek prawny Rzeczypospolitej 
Polskiej. Powinna być nią ustawa zgodna z konstytu-
cją, której nikt nie zmienił. Powinna być nią ustawa, 
w której organy wymiaru sprawiedliwości pełnią 
funkcje przypisane im stosownymi ustawami.

Platforma Obywatelska niedawno zaproponowała 
sejmową komisję śledczą do zbadania przebiegu re-
prywatyzacji w Warszawie. To jest istotnie materia 
na taką komisję śledczą i tak jak były komisje śledcze 
w poprzednich kadencjach Sejmu, tak samo i teraz, 
obok komisji w sprawie Amber Gold, mogłaby być 
powołana komisja śledcza. Państwo z PiS tę propo-
zycję odrzucili.

W ubiegłym roku została złożona też propozycja 
dużej ustawy reprywatyzacyjnej, która by generalnie 
w skali całego kraju uregulowała problem reprywa-
tyzacji. No, komisja sejmowa przegłosowała ją nega-
tywnie tylko po to, żeby stworzyć furtkę do szybkiego 
wprowadzenia i przeprowadzenia przez Sejm i przez 
Senat tego eksperymentu, z którym mamy do czy-
nienia w tej chwili, który mamy przed sobą. Trzeba 
sobie powiedzieć jasno, że nie chcieliście państwo ani 
komisji śledczej, ani dużej ustawy reprywatyzacyjnej, 
tylko chcecie stworzyć na zasadzie eksperymentu 
rodzaj trybunału ludowego, który w Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej po prostu się nie mieści, 
który nie respektuje trójpodziału władzy i który nie 
uznaje kompetencji należących do poszczególnych or-
ganów wymiaru sprawiedliwości. Te trzy zasadnicze 
wady obarczają ten projekt. Chodzi tu o organ admini-
stracyjny, ale organ o kompetencjach śledczych, czyli 
wchodzący w kompetencje prokuratorskie. Jest to 
także po części komisja śledcza, jaką znamy z Sejmu, 
bo przecież jej posiedzenia będą jawne i będzie miała 
do nich dostęp opinia publiczna. No i wreszcie jest 
to instytucja o kompetencjach sądowych choćby dla-
tego, że będzie miała możliwość wydawania orze-
czeń dotyczących zwrotu równowartości świadczeń 
albo zwrotu mienia przejętego w sposób niezgodny 
z prawem. To jest szalenie niebezpieczny precedens. 
To jest precedens, który – powiem to po raz kolejny 
– podważa te kompetencje, które mają poszczególne 
organy wymiaru sprawiedliwości. I pomijając już to, 
o czym wspomniałem wcześniej, czyli że nie mieści 
się on w polskiej konstytucji, należy… Tak naprawdę 
można by go zaliczyć do organów stanu wyjątkowego. 
Tak, to będzie komisja stanu wyjątkowego.

Komisja ta, zgodnie z intencjami, miałaby zawie-
szać postępowania… i postępowania prowadzone 
przez sądy. Czy to przyspieszy postępowanie w danej 
sprawie? Nie. Sądzę, że raczej spowolni, a także może 
doprowadzić do sparaliżowania postępowania sądo-
wego. Ten jeden przykład świadczy o rozdźwięku 
pomiędzy publicznie podawanymi intencjami a moż-
liwymi skutkami przyjęcia tej ustawy. Tak samo jest 
z immunitetem. Przecież nie chodzi tutaj o – zacytuję 

Panie Senatorze Jackowski, do pana apeluję, bo pan 
tam reprezentuje już całą prawie większość Polaków. 
Otóż w składzie tej komisji nie ma senatorów. Jest to 
zerwanie zwyczaju, zgodnie z którym na ogół sena-
torowie występują, choć w sposób uproszczony, jako 
członkowie takich ciał. I tym kończę…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję…)
…tym wezwaniem i uśmiechem do pana senatora 

Jackowskiego, żeby tę poprawkę poparł. Dziękuję, 
Panie Marszałku.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
To poprawka?
(Senator Jan Rulewski: Tak, składam poprawkę.)
Proszę o zabranie głosu pana senatora Bogdana 

Klicha.

Senator Bogdan Klich:
Pan senator chyba zostawił pomoc, czyli ipada.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Gdyby to było 25 lat temu, to nie zdziwiłbym się, 

że zastanawiamy się nad takim projektem ustawy, 
bo wtedy jeszcze nie do końca wiedzieliśmy, jak ma 
funkcjonować państwo prawa i musieliśmy się tego 
nauczyć. Wtedy jeszcze nie było do końca jasne, jak 
w niepodległej Polsce, kto za co jest odpowiedzialny, 
że prokuratura jest odpowiedzialna za rozpatrywanie 
doniesień i podejrzeń o popełnieniu przestępstwa, 
a sądy są od tego, żeby te podejrzenia weryfikowały 
i żeby orzekały o czyjeś winie albo i niewinności. 
Wtedy też, i przez całe ostatnie 25 lat, żywe były 
oczekiwania na sprawiedliwość w stosunku do tych, 
którym bezprawnie zabrano w latach czterdziestych 
ich własność.

I ta potrzeba sprawiedliwości legła u pod-
staw zarówno ustawy reprywatyzacyjnej, tej, któ-
ra w 2002 r. została zawetowana przez prezydenta 
Kwaśniewskiego, jak i późniejszego podejścia do 
reprywatyzacji, które nastąpiło – to świeża nasza hi-
storia – w roku 2015, kiedy to z inicjatywy naszego 
ugrupowania została uchwalona ustawa o gruntach 
warszawskich, czyli ustawa o małej reprywatyzacji. 
Jej zadaniem było zakończenie spontanicznej czy, 
jak inni powiadają, dzikiej reprywatyzacji, która to 
poczucie sprawiedliwości miała zaspokoić. I nie ma 
wątpliwości co do tego, że każda mętna woda prowa-
dzi do wolnej amerykanki. W związku z tym wiemy 
w tej chwili, jaka była skala zarówno nieprawidłowo-
ści, jak i prawdopodobnych przestępstw, do których 
dochodziło podczas tej dzikiej reprywatyzacji. Ale 
odpowiedzią na taką mętną wodę powinna być usta-
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(senator B. Klich) i dzięki temu mogła rozwijać patologiczny proceder 
zwany dziką reprywatyzacją.

Od 2001 r. ministerstwo skarbu wypłaciło już 
z funduszu reprywatyzacyjnego ponad 2 miliardy 
200 milionów zł. W samej Warszawie – to są dane 
sprzed półtora miesiąca, a więc mogą już nie być 
w pełni aktualne – trwa ponad 3,5 tysiąca postępowań 
o zwrot nieruchomości. Z tego 118 dotyczy gruntów 
pod szkołami, żłobkami i przedszkolami.

Koszt ponad 3,5 tysiąca toczących się postępowań 
o odszkodowania szacowany jest na miliardy złotych. 
Tylko w latach 2014–2015 na realizację roszczeń de-
kretowych Warszawa dostała z ministerstwa skarbu 
z funduszu reprywatyzacyjnego 720 milionów zł. Co 
ciekawe, stowarzyszenia dawnych właścicieli szacują, 
że wartość roszczeń w skali kraju może wynieść co 
najmniej 70 miliardów zł. 

Polska jest jedynym państwem dawnego bloku 
komunistycznego, które nie przygotowało ustawy 
reprywatyzacyjnej.

(Senator Jan Rulewski: A NRD?)
Swoje przepisy mają m.in. Węgry, Czechy, 

Słowacja, Litwa, Niemcy i Bułgaria. W Czechach 
i Słowacji dawny właściciel lub jego spadkobier-
ca zwracał się do aktualnego posiadacza nieru-
chomości o jej zwrot, a sam miał zwrócić poczy-
nione nakłady. Jeśli aktualny posiadacz nie chciał 
oddać nieruchomości dobrowolnie, decyzję po-
dejmował sąd, a odszkodowanie wypłacano tylko 
wtedy, gdy nie dało się nieruchomości zwrócić 
w naturze.

Na terenie dawnej NRD, Panie Senatorze, po-
przedni właściciele przedsiębiorstw mogli liczyć na 
ich zwrot, jeżeli byli w stanie zapewnić im efektywne 
funkcjonowanie.

(Senator Jan Rulewski: No i właśnie.)
Reprywatyzacji nie podlegał majątek znacjona-

lizowany w sowieckiej strefie okupacyjnej w latach 
1945–1949. Dawni właściciele otrzymali obligacje, 
które mogły być realizowane po 2004 r. Nie zostały 
też zwrócone obiekty przeznaczone na użytek pu-
bliczny, tj. szkoły, szpitale i przedszkola.

Od tematu reprywatyzacji Polska nie ucieknie 
– on ciągle będzie wracał, nawet za 50 lat, ponie-
waż w doktrynie roszczenia majątkowe nie ulegają 
przedawnieniu. Warto o tym pamiętać. To był wielki 
błąd, że na początku przemian ustrojowych nie udało 
się wdrożyć w życie przepisów rozwiązujących ten 
problem i uporządkować stosunków własności.

Dlaczego po 1989 r. nie było w Polsce reprywaty-
zacji? Przede wszystkim ze względów politycznych 
i ekonomicznych. Część tzw. elit III RP nie chciała 
doprowadzić do tego, aby poprzez reprywatyzację 
zostały wykreowane te elity, które wcześniej, w wy-
niku działań komunistów, zostały pozbawione swojej 
własności. Miały pojawić się nowe elity.

pana ministra Jakiego – „ochronę przed zorganizo-
wanymi grupami przestępczymi”, tylko o zwolnienie 
z odpowiedzialności, dożywotnie zwolnienie z odpo-
wiedzialności osób, które będą podejmowały decyzje, 
będąc członkami takiej komisji. Nie mydlmy sobie 
oczu – tu nie chodzi o ochronę. Gdyby rzeczywiście 
chodziło o ochronę osób podejmujących trudne de-
cyzje, to należałoby wprowadzić ochronę osobistą 
i zabezpieczyć członków tej komisji przed ewentual-
nymi działaniami grupy przestępczej, a nie zwalniać 
ich z odpowiedzialności, którą powinni ponosić za 
podejmowane decyzje.

Ta komisja nie będzie miała określonego zakre-
su czasowego swojej pracy, a jeżeli chodzi o przy-
szłość… Komisja będzie pracowała bezterminowo, 
co jest wadą tego rozwiązania – przypomnę, że na-
wet komisja weryfikacyjna do spraw WSI miała ja-
sno określony mandat, jasno określony czas pracy: 
do czerwca 2008 r. Nie ma też określonego zakresu 
czasowego wstecz, a zatem komisja będzie mogła 
zajmować się każdym postępowaniem, będzie mogła 
weryfikować każde przeprowadzone postępowanie, 
będzie dokonywała wyboru arbitralnie, ustawowo, 
a to oznacza pewien teatr prawny, z którym będziemy 
mieli do czynienia.

No i wreszcie podważenie zasady dwuinstan-
cyjności postępowania oznacza wspomnianą już 
arbitralność decyzji, oznacza brak możliwości od-
wołania. Jeśli połączy się tę arbitralność z immu-
nitetem oraz nieodwoływalnością członków komi-
sji, to można powiedzieć, że będzie to jedyne ciało 
w Rzeczypospolitej, które z założenia ma być nie-
omylne. A przecież zgodnie z doktryną – co prawda 
nie ze świecką, ale z kościelną – nieomylny w swo-
ich decyzjach jest tylko i wyłącznie papież. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana Marię 

Jackowskiego.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Istota afery reprywatyzacyjnej w Warszawie spro-

wadza się do stworzenia przez niektórych polityków 
parasola politycznego dla działań o charakterze zorga-
nizowanej przestępczości. Grupa prawników, urzęd-
ników i biznesmenów wykorzystywała luki w prawie 
oraz jedno z największych zaniedbań III RP w ob-
szarze społeczno-gospodarczym, czyli brak ustawy 
reprywatyzacyjnej jasno określającej zasady zwrotu, 
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(senator J.M. Jackowski) kompetencji, jakie ma komisja weryfikacyjna. W tej 
chwili postulat postawienia tylko i wyłącznie sej-
mowej komisji śledczej… Jest to w gruncie rzeczy 
działanie na rzecz nowej grubej kreski, bo się powie: 
okej, to, co było, to było, jesteśmy w punkcie zero, 
od tego momentu już takich nieprawidłowości nie 
będzie, ponieważ będziemy uszczelniać prawo i nie 
będziemy dopuszczać do takich sytuacji.

Stąd ja się nie zgadzam z tymi głosami, że nie 
można uchwalić tej ustawy, dlatego że ona jest takim 
właśnie szczególnym działaniem. No, jest szczegól-
nym działaniem z racji szczególnej sytuacji, jaka w tej 
chwili zaistniała. Tak naprawdę wszystkie oceny, co 
dzięki niej będzie można zrobić, jak to będzie funk-
cjonowało, czy dobrze, czy źle… Moim zdaniem 
te obawy są przesadzone, ponieważ znaczna część 
zwrotów – z tych kilku tysięcy zwrotów, jakie zostały 
dokonane na terenie miasta stołecznego Warszawy 
– była przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zgodnie z zasadami prawa. Ale jest 
niewątpliwie grupa takich postępowań, które mogą 
wzbudzić wątpliwości, a o których już dzisiaj wiemy, 
że najprawdopodobniej były albo z naruszeniem pra-
wa, albo np. na podstawie sfałszowanych dokumen-
tów, albo poprzez jakieś inne nieprawidłowości… 
I wyselekcjonowanie z tego ogólnego katalogu tych 
zwrotów, które były dokonane… A tak na margine-
sie powiem, że w tej całej debacie nie mówi się np. 
o tym, że za czasów prezydenta Marcina Święcickiego 
dokonano w Warszawie już 700 zwrotów, a to była 
połowa lat dziewięćdziesiątych. Więc ten proces 
trwał ponad 20 lat i nie wiemy, czy w przypadku tych 
700 zwrotów, które wtedy były dokonane, nie było 
takich sytuacji. Tego nie wiemy, więc nie możemy 
na ten temat mówić.

Dlatego wydaje mi się, że poparcie tej ustawy jest 
konieczne, ale to nie zwalnia nas z obowiązku pod-
jęcia – mówię „nas” w znaczeniu: państwo polskie 
– ustawy reprywatyzacyjnej, która w sposób cało-
ściowy regulowałaby kwestie uporządkowania stanu 
własności w Polsce, ponieważ inaczej będziemy od-
kładali problemy na następne pokolenia i być może te 
problemy jeszcze bardziej będą narastały. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Michała 

Seweryńskiego.

Senator Michał Seweryński:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Muszę znowu zacząć od tego, że częstą inspira-

cją dla moich wypowiedzi jest swada polemiczna 
pana senatora Borowskiego i pewna atrakcyjność 

Zgadzam się z tymi opiniami, że komisja weryfi-
kacyjna stanowi środek szczególny, ale i sytuacja jest 
szczególna: mamy do czynienia ze splotem okolicz-
ności. Przypomnę, o czym wspominał pan senator 
Klich, ale pomylił datę, bo nie w 2002 r. Aleksander 
Kwaśniewski zawetował… Wcześniej, jeszcze w cza-
sie koalicji AWS – Unia Wolności, w czasie III kaden-
cji Sejmu i IV kadencji Senatu została podjęta ustawa 
reprywatyzacyjna, jedyna, która została przyjęta, któ-
ra przeszła całą ścieżkę w parlamencie. Zawetowana 
została ona przez Aleksandra Kwaśniewskiego, co 
pośrednio jako skutek uboczny – nie wiem, czy za-
mierzony, czy nie – otwierało możliwość niekontro-
lowanej tzw. dzikiej reprywatyzacji.

Apogeum problemów związanych z dziką pry-
watyzacją mamy w ostatnim czasie. Niedługo mi-
nie rok od ukazania się słynnego tekstu w „Gazecie 
Wyborczej”, który szeroko wypromował ten problem 
i skierował na niego uwagę opinii publicznej. Dzika 
reprywatyzacja być może nie miałaby miejsca, gdyby 
nie działalność przedstawicieli świata prawniczego 
– pomijam już tutaj adwokatów, jeden z nich, promi-
nentny adwokat warszawski został zatrzymany – ale 
również być może niektórych sądów biorących udział 
w całym postępowaniu. Dziś słyszymy od osób, któ-
re w pewnym sensie ponoszą odpowiedzialność za 
dziką reprywatyzację, przynajmniej w wymiarze po-
litycznym, że komisja weryfikacyjna to złe rozwiąza-
nie. Rodzi się pytanie: jakie inne rozwiązanie? Czy 
w gruncie rzeczy nie mamy do czynienia z czymś, 
co można by określić mianem krokodylich łez, żeby 
nie dopuścić do powstania komisji weryfikacyjnej, 
żeby w gruncie rzeczy to, co się już stało, zostało 
przyklepane na wieczną rzeczy pamiątkę? A co z tym, 
że stała się krzywda ludzka, że zostały naruszone 
elementarne zasady sprawiedliwości, że wytworzył 
się układ szczególnych powiązań między niektórymi 
urzędnikami czy byłymi urzędnikami miasta stołecz-
nego Warszawy, biznesmenami, przedstawicielami 
świata prawniczego, że kwitł handel roszczeniami, 
rozwinął się ten rynek i cały szereg różnych zjawisk 
o charakterze kryminalnym, na pewno patologicz-
nym, o których rozpisywały się media? Są zresztą 
w tej chwili prowadzone działania prokuratury w tym 
zakresie, są prowadzone działania Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, słyszymy zapowiedzi, że będą 
dalsze zatrzymania.

Tak więc cała sprawa od strony formalnopraw-
nej wymaga szczególnego działania i tak odbieram 
inicjatywę powołania komisji weryfikacyjnej, która 
wychodzi znacznie dalej, jeśli chodzi o swoje kom-
petencje, niż komisja śledcza w Sejmie. Komisja 
śledcza w Sejmie owszem, ma bardzo duże kompe-
tencje i możliwości, ale nie ma aż tak daleko idących 
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(senator M. Seweryński) prawa obywateli. Co więcej, nie chodzi o taką ustawę, 
która by była procedowana w jakimś nadzwyczajnym 
trybie pozaparlamentarnym. Chodzi o ustawę, która 
jest normalnym przejawem procesu legislacyjnego. 
Proszę więc nie mówić o stanach wyjątkowych. To 
jest bardzo kwieciste i porywające ludzi nieuczonych 
w prawie określenie, ale ono nie ma nic wspólnego 
z rzeczywistością.

Mówi się jeszcze o tym, że komisja będzie wyda-
wała wyroki. No przecież to też jest nieścisłe. Komisja 
nie jest sądem. Komisja jest organem administracyj-
nym i jako taki będzie wydawać decyzje. Ale ow-
szem – może państwa zaskoczę – wydawanie decyzji 
administracyjnych przez organy, które nie są sądami, 
to też jest sprawowanie sprawiedliwości, to też jest 
orzekanie o sprawiedliwości, więc w tym sensie jest 
podobieństwo pomiędzy procedurą i procesem admi-
nistracyjnoprawnym i procesem sądowym. Musimy 
sobie przypomnieć, że tak właśnie jest.

Najważniejsze jest jednak to – wszyscy o to pyta-
liśmy na posiedzeniu komisji praw człowieka, prawie 
wszyscy, wszyscy tym się interesowaliśmy – że nad 
działalnością tej komisji będzie czuwać sąd. W po-
stępowaniu sądowym wszystko będzie ostatecznie się 
rozstrzygać. No więc gdzie tu są stany nadzwyczajne? 
Będzie ostatecznie orzeczenie sądu, i to orzeczenie 
sądu niezawisłego. Ja rozumiem ferwor polemicz-
ny dziennikarzy, którzy gotowi są codziennie pisać 
o tym, jak to dramatycznie partia rządząca stara się 
stłumić i zdławić niezawisłość sądów. Starsi z nas na 
tej sali pamiętają, kiedy tak naprawdę było, kiedy wy-
roki były dyktowane przez telefon. Ale przecież chyba 
zgodzą się państwo, że jeszcze nikt nie słyszał o takim 
wyroku i nie zacytował takiego wyroku w naszej III 
Rzeczypospolitej, który byłby dyktowany sędziemu 
do ucha czy w inny sposób, tak żeby on nie mógł 
orzekać w niezawisły sposób. Można krytykować 
te czy inne zamiary zmian i sposób wprowadzenia 
zmian w systemie wymiaru sprawiedliwości, który 
rząd zapowiada, ale ja uczciwie powiem, że nie sły-
szałem o żadnym takim przypadku, żeby sędzia nie 
mógł orzec tego, co uważa za słuszne i zgodne z jego 
przekonaniem i prawem. To chyba jest istota niezawi-
słości sędziowskiej. I takich sędziów będziemy mieć, 
którzy będą orzekać w tych sprawach, jeżeli dojdzie 
do czegoś takiego jak jeszcze rozpatrywanie sprawy 
na forum sądowym.

O ustawie reprywatyzacyjnej powiem tylko tyle: 
szkoda, że jej nie ma. Również obserwowałem to, 
jak z różnych powodów, ale głównie ekonomicznych, 
nie udawało się jej uchwalić. Ale proszę państwa, 
w tej sprawie, w tych zaszłych już, rozstrzygniętych 
w sposób niesprawiedliwy sprawach ustawa repry-
watyzacyjna nie pomoże. Ona może być panaceum 
na sprawy, które jeszcze nie zawisły, o których bę-
dzie dopiero mowa. Sprawiedliwość wymierzy tym, 

jego wywodów, które skłaniają do polemiki. A nie-
jednokrotnie było tak, że były powtórzone pewne 
zarzuty, pewne krytyczne uwagi, wcześniej wypo-
wiedziane także z tej trybuny. Pozwalam więc sobie 
krótko odpowiedzieć polemicznie w kwestii pewnych 
sformułowań.

Zacznę właśnie od tego, co mnie najbardziej za-
stanowiło w początkowej wypowiedzi pana senato-
ra Borowskiego, którą zrozumiałem w ten sposób, 
że my tutaj podejmujemy taką ustawę, która będzie 
oznaczała wymierzenie sprawiedliwości bez prawa. 
No, to jest chyba nieporozumienie logiczne. My tu 
procedujemy ustawę, ona jest prawem. To poprzez tę 
ustawę, czyli poprzez prawo, będziemy dochodzić do 
pożądanego stanu sprawiedliwości. No więc to nie jest 
sprawiedliwość poza prawem. To jest chyba logiczne.

Ta ustawa, o której mówimy, ma być remedium na 
to stwierdzone bezprawie, o którym w takich szcze-
gółach mówił pan senator Jackowski, nie będę tego 
powtarzał. Zgadzam się – z legislacyjnego punktu 
widzenia ta ustawa mogłaby być lepsza. I my to mó-
wiliśmy na posiedzeniu komisji praw człowieka, była 
o tym mowa na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, 
no i, co więcej, w Senacie zgłoszono kilkadziesiąt 
poprawek. Komisje przyjęły część tych poprawek, 
dzisiaj zgłaszamy dodatkowe poprawki, czyli Senat 
tę ustawę w miarę możliwości ulepszy.

Nie ma ustaw doskonałych. Z mojego bogatego 
życiorysu legislacyjnego wynika taki właśnie wnio-
sek. Nawet najlepsza ustawa po jakimś czasie, jak 
się weźmie ją do ręki, jawi nam się jako taka, którą 
można ulepszyć. Będziemy więc ją w miarę możli-
wości ulepszać.

Ta komisja, o której jest mowa w ustawie, jest pew-
ną koncepcją wyjątkową. To jest prawda. Ale przecież 
chodzi o wypełnienie pewnego zadania, osiągnięcie 
pewnego celu, który jest nietypowy, jest wyjątkowy. 
Chociażby dlatego, że chodzi o to, żeby przywrócić 
sprawiedliwość wobec osób, które, mówiąc po prostu, 
się starzeją. Czas płynie. Gdyby one miały docho-
dzić wznowienia postępowania w normalnym trybie, 
o co pytałem pana ministra na posiedzeniu komisji, 
to niewątpliwie wiele osób nie mogłoby tego celu 
osiągnąć. Musimy działać środkami nietypowymi, 
tak ja rozumiem tę komisję, jako nietypowy środek 
przywracania sprawiedliwości.

Niektórzy z panów senatorów z opozycyjnych 
ław mówili, że to jest jakiś przejaw stanu wyjątko-
wego. Bądźmy ściśli. Ja rozumiem pewien ferwor 
polemiczny, pewną przesadę, którą partia opozycyjna 
zawsze może stosować w swoich wypowiedziach. Ale 
w pewnym momencie trzeba zejść na grunt logiki 
prawniczej, poprawnego myślenia i powiedzieć, że 
przecież nie chodzi o taką ustawę, która by zawieszała 
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(senator M. Seweryński) w dużej mierze te dwa organy. Jestem zaskoczony, 
bo słuchałem dzisiaj czterech kolegów, prawników 
z Prawa i Sprawiedliwości, z którymi bardzo często 
się zgadzam, którzy bardzo często, tak jak ja w po-
przedniej kadencji… Tutaj patrzę na pana mecena-
sa, senatora Cichonia… Ja w poprzedniej kadencji 
bardzo często krytykowałem działania większości 
parlamentarnej Platformy Obywatelskiej, wtedy, 
kiedy pewne rozwiązania, które przychodziły do tej 
Izby, były niezgodne ze standardami, i, szczerze mó-
wiąc, oczekiwałem również, że przy rozwiązaniach, 
które wzbudzają takie kontrowersje konstytucyjne, 
z drugiej strony również będzie pewna refleksja, że 
nie ma co na ołtarzu politycznym składać pewnych 
rozwiązań, które, wywrócone, powodują, że cały ten 
gmach wymiaru sprawiedliwości jest podważony. 
Oczywiście można powiedzieć… I mamy z tym do 
czynienia dzisiaj. Tak naprawdę debatujemy w cieniu 
tego, co się dzieje wokół prezesa Sądu Najwyższego. 
Mamy do czynienia z następnym krokiem burzenia 
tego gmachu, pierwszym krokiem było zburzenie 
Trybunału Konstytucyjnego. Uważam, że to, co moż-
na osiągnąć w ramach tej komisji, co niewątpliwie jest 
do osiągnięcia – ponieważ jest bardzo możliwe – to 
to, że ta komisja wyłapie te kilka bądź kilkanaście 
nieprawidłowości.

Co mnie uderza? Chciałbym zwrócić uwagę na ten 
dysonans, który wynika ze sprawozdania pana sena-
tora Cichonia i ze sprawozdania pana senatora Pęka, 
i z tego, co powiedział tutaj przed chwilą senator 
Jackowski. Panowie sprawozdawcy obydwu komisji 
mówili o porażającej skali nieprawidłowości, o ja-
kiejś nieprawdopodobnej liczbie tych nieprawidłowo-
ści. Ja nie słyszałem o ani jednym przykładzie… To 
znaczy, nie słyszałem o przykładach kilkudziesięciu 
czy kilkuset nieprawidłowości. Znamy z enuncjacji 
prasowych kilka bądź kilkanaście. I o tym powiedział 
dzisiaj pan senator Jackowski, który zna się na tych 
zagadnieniach z dwóch powodów. Przede wszystkim 
zawsze leżało mu to na sercu jako przedstawicielowi 
ludzi bądź w jakimś sensie człowiekowi będącemu 
w kręgu ludzi, którzy na podstawie dekretu Bieruta 
stracili swoje nieruchomości, a jednocześnie jako 
człowiekowi, który zawsze zajmował się Warszawą. 
On tutaj powiedział dokładnie coś przeciwnego do 
tego, co panowie mówiliście – że tych przypadków 
było kilkanaście i trzeba je wyjaśnić, ale nie ma żad-
nej wątpliwości, że większość decyzji dotyczących 
zwrotów była podjęta zgodnie z prawem.

Teraz chciałbym wrócić do tego, o czym mówi opi-
nia Sądu Najwyższego, że nie ma podstawy – wbrew 
temu, co było w uzasadnieniu ustawy – do tak nad-
zwyczajnych rozwiązań.

Chciałbym również zwrócić uwagę kolegów na 
to – oczywiście było to już mówione – że jednak 
zgodnie z art. 10… przepraszam, z art. 145 kodek-

którzy jeszcze nie wystąpili o swoje prawa. Więc tu 
chodzi o działanie w stosunku do spraw, które już zo-
stały zamknięte, włożone do szuflady i w przypadku 
których okazuje się, że wiele osób na tym ucierpiało, 
mówiąc najogólniej, poniosło konsekwencje niespra-
wiedliwości.

I jeszcze raz, Panie Senatorze Borowski… Proszę 
mi wybaczyć, mam nadzieję, że pan nie bierze tego 
jako nieeleganckiego wystąpienia z mojej strony, ale 
muszę zakończyć odniesieniem się do pańskiej myśli 
o tym, że cała ta ustawa nie ma na celu wymierzania 
sprawiedliwości, tylko ma cel polityczny. Otóż muszę 
panu powiedzieć bardzo szczerze, że ja studentów 
długie lata uczę, że każda ustawa ma cel polityczny, 
w tym sensie, że ustawa jest sposobem realizowania 
programu politycznego przez partię, która rządzi, 
a rządzi dlatego, że wyborcy dali tej partii mandat 
na rządzenie. Tak, w tym sensie to jest ustawa poli-
tyczna. Każda, którą tu uchwalamy, jest polityczna. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Aleksander Pociej. Proszę bardzo.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Przemawianie po panu senatorze prof. 

Seweryńskim zawsze jest wyzwaniem intelektual-
nym.

(Senator Michał Seweryński: Ale można zrezy-
gnować.)

Pan senator mi podpowiada, że można zrezy-
gnować. Z całym szacunkiem, Panie Senatorze 
Seweryński, nie zrezygnuję, ale dziękuję za podpo-
wiedź.

Senator Klich mówił o komisji śledczej – pomysł 
jej powołania został odrzucony przez większość par-
lamentarną. Czemu to odrzucenie jest ważne? Otóż 
sejmowa komisja śledcza sprawdza działanie organów 
państwa. Odpowiada na pytanie, czy te organy dają 
sobie radę z problemami, do których rozwiązania 
są powołane. Mamy pewien model, który z reguły 
się sprawdza. Mamy prokuraturę, która przygląda 
się czemuś, najczęściej na podstawie materiałów 
dostarczonych przez służby. Jeżeli są jakieś nie-
prawidłowości, przestępstwo, to prokuratura wy-
stępuje z aktem oskarżenia do sądu i sąd to ocenia 
w sposób zgodny z konstytucją. Zarzut dotyczący 
powołania takiego, a nie innego ciała w postaci tej 
komisji, o której dzisiaj mówimy, polega na tym, że 
komisja, która ma powstać, tak naprawdę zastępuje 
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(senator A. Pociej) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja jestem gadatliwy, w tej sprawie może nad wy-

raz, ale to nie moja wina, to wina wystąpienia pana 
ministra, rządu z tą inicjatywą, a do tej debaty włączył 
się nawet, moim zdaniem w sposób nieusprawiedli-
wiony, pan profesor Seweryński, który powiedział, 
że to, co robimy, to jest przecież prawo. Akurat pra-
przyczyną tego zamieszania, tego, co usiłuje naprawić 
pan minister Jaki, jest właśnie prawo, dekret Bieruta 
i następne o walce ze spekulacją i nadużyciami, Panie 
Profesorze, wydane w warunkach rządu i Sejmu 
pluralistycznego. Przypominam, że wtedy wicepre-
mierem był Mikołajczyk, a przynajmniej realizował 
te zobowiązania. Też nie pamiętam, aby w stanie 
wojennym – przynajmniej nie ma badań na ten te-
mat – Jaruzelski czy jakiś inny komisarz wojskowy 
dzwonił do sędziego i mówił, jaki ma wydać wy-
rok. Z całą pewnością były naciski na prokuratorów 
i przyznajmy, że teraz też jest tu taka atmosfera, że… 
Nie chcę powiedzieć, że są naciski na prokuratorów, 
ale… Teraz świat jest mądrzejszy, Panie Profesorze, 
bo się nie dzwoni do sędziego, tego sędziego się po 
prostu usuwa w warunkach ustawowych, za pomocą 
ustaw, jak to ma miejsce podczas remontu, liftingu 
Trybunału Konstytucyjnego.

Chciałbym odpowiedzieć pozytywnie, Panie 
Ministrze, na pański apel o to, żeby… Zaczął już 
o tym mówić mój kolega, pan senator Pociej. Dlaczego 
nie wykorzystuje pan instrumentarium i urzędów, któ-
re istnieją? Przecież art. 154 k.p.a. pozwala wzruszać 
wszystkie decyzje – i te, które mają moc prawną, i te, 
które nie mają mocy prawnej, bo mogą nie mieć mocy 
prawnej. Dalej: sam minister może uchylić orzeczenia 
instytucji publicznej. Pan o to walczy, bo rzekomo 
różne śledztwa… Pański przełożony może w każdym 
czasie wystąpić o zmianę decyzji, może uczestniczyć, 
jeśli chodzi o ważny interes społeczny…

I wreszcie może pan powiedzieć: no dobrze, ale mi-
nister rządu PO, jak sugeruje pan senator Jackowski, 
wydał decyzję… Kto ją uchyli? Otóż inny artykuł 
powiada, że sprzeciw od decyzji wydanej przez mini-
stra – jak rozumiem, ministra z PO – wnosi prokurator 
generalny. I chciałbym się dowiedzieć, czy m.in. takie 
decyzje już podjął.

Do czego zmierzam? Otóż jeśli pan chce być 
sędzią Falcone – nie mam nic przeciwko temu – to 
niech po prostu zainstaluje w swoim ministerstwie 
dodatkowych pracowników, prawników i ten proces 

su postępowania administracyjnego to, co jest w tej 
ustawie, pokrywa się z tym, co jest w k.p.a. Jest in-
stytucja wznowienia postępowania. Rodzi się pytanie, 
dlaczego mamy tę ustawę procedować, jeżeli mamy to 
w porządku prawnym. Dlaczego przyjmujemy pewne 
rozwiązania? Przecież jedną z pierwszych decyzji 
było podporządkowanie ministrowi sprawiedliwości 
prokuratury. Czy dzisiaj w związku z tym pan mini-
ster chce nam powiedzieć, że mimo półtora roku ta 
prokuratura jest bezsilna? Nie możecie… Naprawdę 
jesteście tacy słabi, że nie potraficie sobie z tym pora-
dzić? Musicie stworzyć jakąś komisję? Dlaczego nie 
zostało to rozwiązane przez prokuraturę? Dlaczego, 
skoro jest instytucja wznowienia postępowania ad-
ministracyjnego i macie takie porażające informacje, 
prokuratura nie zainicjowała wznowienia tego typu 
postępowań? Przecież to jest dzisiaj dostępne.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, niech pan już…)

Przepraszam, dwa zdania.
Drugie pytanie. Dlaczego… Ono tu padało. Otóż ab-

solutnie skandaliczne w tej ustawie to, że na podstawie 
art. 6 i art. 39 pkt 4 jest wyłączona odpowiedzialność 
osób, które będą podejmowały bardzo poważne decy-
zje. I to nie jest immunitet na tej zasadzie, jak w przy-
padku parlamentarzystów, że my możemy z tej trybuny, 
nie bojąc się odpowiedzialności za nasze słowa, co jest 
często nadużywane… W każdym razie my możemy się 
nie bać i możemy pewne rzeczy powiedzieć, ale tutaj 
są decyzje administracyjne. Dlaczego nie napiszecie, 
że sędziowie trybunału administracyjnego w zakresie 
własnych decyzji w sądzie są zwolnieni z jakiejkol-
wiek odpowiedzialności, odszkodowawczej, karnej? 
Przecież można by było to zapisać. Dlaczego akurat 
ten organ podejmujący decyzje administracyjne będzie 
zwolniony? Dlaczego ten, a nie inne, skoro uważacie 
panowie, że ta komisja to jest tylko i wyłącznie, tak jak 
to przed chwilą słyszałem od kolegów senatorów, jakiś 
tam kolejny organ, który będzie się zajmował bardzo 
poważnym problemem? Przecież to można zrównać.

Jeśli chodzi o art. 4 ust. 2 pkt 4 i 5, to wydaje się, że 
to będzie furtka do tego, żeby w tej komisji byli tylko 
politycy. Czy możemy sobie dzisiaj powiedzieć, że to 
na pewno będą specjaliści prawnicy, którzy w spo-
sób niezaangażowany, bezstronny będą oceniać te 
sytuacje? Czy tam będą tylko i wyłącznie politycy? 
Bo ustawienie tego w ten sposób, że każdy z nich…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, przepraszam bardzo, niech pan…)

Przepraszam, już.
…będzie umieszczony w Ministerstwie 

Sprawiedliwości, wskazuje na to, że to będzie politycz-
ne ciało. Nie widzę tu tego typu bezstronności, jakiej 
możemy oczekiwać od takiej komisji. Dziękuję bardzo.
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(senator J. Rulewski) senator nie powie, że to wszystko jest zgodne z pra-
wem, bo przecież jest ustawa. Tak więc nie można tak 
do tej sprawy podchodzić. Ta ustawa, zgodnie z opi-
niami bardzo kompetentnych ciał… I to nie pierwszy 
raz, Panie Senatorze, bo przecież pan wie, że było już 
kilkanaście ustaw, które miały druzgoczące opinie, 
jeśli chodzi o konstytucyjność, ale za każdym razem 
słyszymy od państwa, że to są tylko opinie, że można 
mieć inne poglądy. No, na tej zasadzie można przyjąć 
wszystko.

Po drugie, powiada pan, że chodzi o to, żeby 
przywrócić sprawiedliwość, wynagrodzić krzywdy 
osobom, które się starzeją, czekają już, poniosły róż-
ne straty, cierpiały itd. Dobrze, trzeba to zrobić, ale, 
Panie Senatorze, czy pan dobrze przeczytał tę ustawę? 
Bo jeżeli chodzi o to przywracanie sprawiedliwości, 
czyli np. o odszkodowania dla tych osób, bo głównie 
tak ma się to dziać, to jest powiedziane, że te osoby 
będą zgłaszały wnioski o odszkodowania. Ale te od-
szkodowania mają być wypłacane wyłącznie z do-
chodów z tytułu świadczeń, które wniosą do urzędu 
miasta stołecznego osoby, które bezprawnie nabyły 
różne nieruchomości i którym z różnych względów 
nie można już odebrać tych nieruchomości; to one 
będą musiały zapłacić. Czyli mechanizm jest taki: 
od tych bierzemy i przeznaczamy na odszkodowania. 
Pytanie brzmi: kiedy my od nich to uzyskamy? Bo 
pan, Panie Senatorze, mówi o tym, że jest już kontro-
la sądowa. Otóż chciałbym powiedzieć, że kontrola 
sądowa wygląda następująco: najpierw jest zażale-
nie do tej samej komisji, potem do wojewódzkiego 
sądu administracyjnego, potem do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego. Te dwa sądy kierują się przede 
wszystkim oceną legalności decyzji, a legalność bę-
dzie oparta na tej ustawie. Co do meritum to ten pod-
miot czy ta osoba będzie musiała potem pójść do sądu 
powszechnego. I pójdzie za każdym razem, proszę 
państwa, niezależnie od tego, czy będzie mieć rację, 
czy nie będzie jej mieć. Za każdym razem, kiedy 
komisja zdecyduje, że ma zapłacić albo ma oddać, 
to najpierw przejdzie tę drogę, o której mówiłem, 
zaczynającą się w sądzie administracyjnym, a potem 
pójdzie do sądu powszechnego.

Po pierwsze, nie wiadomo, jak to się skończy. 
Być może sąd orzeknie zupełnie inaczej niż komi-
sja. A po drugie – i to jest ważne – nie ma żadnych 
pieniędzy, żadne pieniądze nie wpływają na konto. 
To będzie trwało lata. W związku z tym robi się ja-
kąś niepotrzebną nadzieję tym ludziom, skoro oni 
w ciągu 30 dni po orzeczeniu komisji muszą wystąpić 
z wnioskiem o pieniądze. Oni wystąpią i potem będą 
czekać lata. Gdyby chciano spełnić ich oczekiwania, 
to system wyglądałby inaczej. Otóż utworzyłoby się 
fundusz na ten cel, wypłacałoby się pieniądze w mia-
rę niezwłocznie, tzn. oczywiście po ocenieniu tego, 
ile się komu należy i za co – to jest zresztą osobny 

przeprowadzi. Nie ma żadnych przeszkód. Opozycja 
nawet… Deklaruję, że uchwalę dodatkowy budżet na 
tego rodzaju prace. Czego w ten sposób unikniemy? 
Unikniemy dodatkowego szczebla, unikniemy do-
datkowych kosztów i unikniemy nieokreśloności tej 
tzw. komisji.

Jest jeszcze pytanie, pan profesor niestety pobudził 
mnie do pytania. Ja rozumiem, że w prawie, w dok-
trynie wszystko się zgadza, ale pewne kwestie mają 
charakter nie tylko abstraktu prawnego, ale też wy-
miar fizyczny. Czy pan wierzy, że powołanie 8-oso-
bowej komisji rozwiąże to, czego nie rozwiązały do 
tej pory ani poprzednie, ani obecne rządy? Czy to 
jest sposób na wprowadzanie demokracji czy pra-
worządności w Polsce? Powoływanie speckomisji 
w warunkach, gdy nasze państwo istnieje 30 lat, ma 
w pełni zorganizowane – to nie jest Luksemburg ani 
San Marino – wszystkie służby od rzecznika praw 
obywatelskich, przez ministerstwa, po sądy wszyst-
kich szczebli i wszystkich możliwości, ma instrumen-
tarium prawne… Pan, Panie Profesorze, proponuje 
nam drogę na skróty, czyli speckomisję.

To jest ostatnie, przedostatnie zdanie polemiczne: 
ja się nie zgadzam z pańską wypowiedzią, gdy pan 
powiada, że wszystkie ustawy są polityczne. Akurat 
mam przyjemność i dużą satysfakcję, że z panem i in-
nymi kolegami pracuję w Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji. I gdy formułujemy wnioski 
o podjęcie ustawy o ochronie praw lokatora – chodzi 
o tzw. czyszczenie kamienic – to… Twierdzę, że mój 
udział w pracach komisji nie miał charakteru politycz-
nego, było to odwołanie się do praw naturalnych, do 
praw stanowionych już od tysiącleci. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Poproszę o zabranie głosu pana senatora Marka 

Borowskiego.

Senator Marek Borowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dziękuję panu senatorowi Seweryńskiemu za 

to, że zaszczycił mnie swoją polemiką. Może będę 
nieskromny, ale powiem, że nie będę miał dużych 
trudności w polemizowaniu zwrotnym. Otóż – o tym 
już była troszkę mowa – powiedział pan: jakaż to 
jest sprawiedliwość poza prawem, skoro ta ustawa 
jest prawem. Ale ta ustawa gwałci konstytucję – od 
tego trzeba zacząć. Na tej zasadzie każda ustawa jest 
prawem i w związku z tym nie powinniśmy się sprze-
ciwiać. Jeżeli wymyślimy ustawę, w której napiszemy, 
że wprowadzamy cenzurę prewencyjną, to chyba pan 
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(senator M. Borowski) Senator Marek Pęk:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Najpierw dla pewnego uporządkowania… 

Słyszymy tutaj bardzo dużo krytyki, słyszymy tutaj 
ciągle powracający zarzut o niekonstytucyjności tej 
ustawy, więc powtórzę myśl, którą wyraziłem już na 
posiedzeniu komisji: niekonstytucyjny jest przede 
wszystkim ten stan faktyczny i prawny, któremu ta 
ustawa próbuje zaradzić.

Pan senator Pociej jakoś tak optymistycznie pod-
chodzi do skali tego zjawiska, ja chyba jednak czerpię 
inne informacje. Skala tego zjawiska, zaangażowa-
nie w ten bezprawny proceder zarówno najwyższych 
urzędników w Warszawie, jak i przedstawicieli wy-
miaru sprawiedliwości, rozmiary tych szkód, i w sen-
sie majątkowym, i liczebnościowym, są ogromne. 
W związku z tym sprawa ma charakter wyjątkowy, 
dlatego, jeszcze raz powtarzam, środki powinny być 
wyjątkowe.

I tyle co do samej ustawy, bo chciałbym po prostu 
powiedzieć kilka słów niejako dygresyjnie. Mnie się 
wydaje, że ta debata jest jakimś powtórzeniem debat, 
które my toczymy tutaj już od ponad roku. Różnimy 
się co do diagnozy. My podajemy taką diagnozę, że 
jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, walkę z prze-
stępczością, funkcjonowanie naszego systemu praw-
nego, to w bardzo wielu aspektach funkcjonuje to 
źle, jest głęboko wypaczone, jest w głębokim kry-
zysie. Państwo jakby nie dostrzegacie tych zjawisk, 
ewentualnie kiedy dostrzegacie, to za każdym razem 
puenta waszych wypowiedzi jest taka, że w zasadzie 
pewien legalizm, który reprezentujecie, poszanowa-
nie pewnego status quo w zakresie prawa, uniemoż-
liwia jakiekolwiek formy nowatorskiego działania. 
To znaczy mamy pewien system, który od strony 
formalnej struktury jest zgodny z konstytucją, zgodny 
ze standardami, obwarowany najróżniejszymi gwa-
rancjami, podział władzy, gwarancje niezawisłości, 
niezależności, no, jest wiele tych kanonów wiedzy 
prawniczej, które tutaj są przytaczane… Ale według 
nas ten legalizm de facto staje się pewnym rodzajem 
oportunizmu prawniczego. To znaczy finał jest za-
wsze ten sam: pozostajemy w tym samym zaklętym 
kręgu zjawisk, głęboko patologicznych, z którymi 
tak naprawdę nic nie można zrobić. Bo mówienie 
„róbcie to w zgodzie z konstytucją, w zgodzie z tymi 
wszystkimi kanonami”, oznacza „zostawcie to po sta-
remu”. Pozostawienie problemu reprywatyzacyjnych 
nadużyć wymiarowi sprawiedliwości w Warszawie, 
no, nie rozwiązało tego problemu. Właśnie problem 
polega na tym, że zarówno najwyższa władza admi-
nistracyjna w Warszawie, jak i wszystkie mechani-
zmy w hierarchii sądowej – dyscyplinarne, nadzoru, 
wewnętrznej kontroli – nie prowadzą do żadnych 
mechanizmów uzdrowieńczych. Wszelkie próby ja-

problem, w ogóle tu nieujęty, i to też budzi poważne 
wątpliwości – i dopiero na ten fundusz po iluś latach 
wpływałyby tamte kwoty, jeżeli sądy by je zasądziły. 
Tak to powinno wyglądać. Wtedy rzeczywiście tym 
ludziom by się pomogło, a tak to są gruszki na wierz-
bie, również jeśli chodzi o kontrolę sadową, o której 
tutaj była mowa.

Jeśli chodzi o ustawę reprywatyzacyjną, to powie-
dział pan, że pan też ubolewa nad tym, że jej nie ma, 
ale to przecież nie odda sprawiedliwości tym ludziom, 
którzy zostali poszkodowani. Zgoda. Tylko w dalszym 
ciągu odbywają się procesy reprywatyzacyjne, jak nie 
w Warszawie, to w innych częściach Polski. I co? Czy 
za chwilę będziemy powoływali następną komisję 
gdzie indziej do tego, żeby zbadała kolejne nieprawi-
dłowości? Ta ustawa powinna zostać uchwalona jak 
najszybciej. Powiem więcej, ten projekt pokazał się 
w Sejmie – był to projekt Platformy Obywatelskiej, 
z grubsza sensowny, oczywiście do poprawy, do omó-
wienia – ale przecież Sejm nawet się nim nie zajął, bo 
większość rządowa nie chciała się tym zająć. No, nawet 
zrobiłaby ten gest i by się tym zajęła. Nie. 

Czyli w sumie to znaczy… I teraz zmierzamy do 
ostatniego punktu. Jak pan powiedział, każda usta-
wa ma cel polityczny. Nie, Panie Senatorze. Każda 
ustawa jest wyrazem polityki rządu, jeżeli została 
przez ten rząd wniesiona, oczywiście. Jest wyrazem 
jego polityki, to jest zupełnie jasne. Ale czym innym 
jest przejaw polityki rządu, który chce zmieniać to 
czy tamto, a czym innym jest cel stricte polityczny 
obliczony na pognębienie przeciwnika politycznego.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję, 
Panie Senatorze…)

Już kończę, jeszcze zdanko.
W związku z tym te wszystkie elementy, o których 

tu mówiłem, pokazują – czy to wiedziano o tym, czy 
nie – że te cele, które postawiono w tej ustawie, nie będą 
zrealizowane albo będą zrealizowane za 4–5 lat, a natych-
miast będzie realizowany ten cel polityczny, o którym 
mówiłem, bo ta komisja pracuje jawnie, jej członkowie 
mają immunitet, mogą wygadywać, co chcą, mogą każ-
dego nazwać złodziejem i ten ktoś nie będzie mógł się 
poskarżyć na naruszenie praw osobistych. W związku 
z tym, no niestety, z tych wszystkich elementów, a nie 
wszystkie wymieniłem, wynika to, co powiedziałem: 
że ma to być młot na przeciwnika politycznego. Więc ja 
powiem szczerze, jeżeli chcemy walczyć z przeciwnikiem 
politycznym, to nie za pomocą tak populistycznych me-
tod, bo pan chyba też nie uważa tego za uczciwe.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Marek Pęk zabierze teraz głos.
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(senator M. Pęk) miaru sprawiedliwości, systemu politycznego również 
w naszej młodej demokracji. Podsumowując, chcę 
powiedzieć, iż wydaje mi się, że ta sytuacja naprawdę 
wymaga dużo głębszych przemyśleń, pewnego nowa-
torstwa działań, pewnej odwagi, pewnego oderwania 
się od bardzo sztywnych kanonów, które być może 
są szczytne, wyrastają ze szczytnych pobudek, ale 
niestety nie sprawdzają się najlepiej.

Przypomniał mi się dosłownie w tym momen-
cie pewien cytat z jednego z moich podręczników 
z teorii czy z filozofii prawa, który pochodzi sprzed 
chyba sprzed 120 czy 130 lat… Jeden z filozofów, 
niemieckich bodajże, pisał o prawnikach w bardzo 
niepochlebny sposób, że prawnik jak robak – chyba 
użył tego sformułowania – który drąży w chorym 
drzewie, odwrócił się od tego, co zdrowe, i żywi się 
tym, co chore. No, jest dużo prawdy w tym, że wy-
miar sprawiedliwości jest czasem bardzo daleki od 
swojej szczytnej misji i trzeba mu pomóc w powrocie 
do jego ideałów. W państwie demokratycznym nie 
ma innej możliwości, jak poprzez najbardziej demo-
kratyczne organy, jakimi są parlamenty wybierane 
w wyborach powszechnych, próbować stwarzać in-
strumenty o charakterze mieszanym, tzn. na pewno 
jakimś politycznym, ale które de facto zmierzają do 
tego, żeby wymiar sprawiedliwości naprawić. I myślę, 
że to jest główna rola tej ustawy. Na pewno jest jesz-
cze przed nami ocena jej funkcjonowania, ale dajmy 
jej przynajmniej wystartować, zaistnieć i spróbować 
poradzić sobie ze zjawiskami, z którymi ten standar-
dowy, wiecznie zadowolony z siebie wymiar spra-
wiedliwości kompletnie sobie nie poradził. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Waldemara 

Bonkowskiego.

Senator Waldemar Bonkowski:
Wysoka Izbo!
Powiem, że nie słuchałem wystąpienia pana se-

natora Borowskiego i nie żałuję. Słuchałem za to 
wystąpienia pana senatora Seweryńskiego. Jeśli do-
brze zrozumiałem, to w wypowiedzi pana senatora 
Borowskiego padło stwierdzenie, że tą ustawą chcemy 
wymierzać sprawiedliwość bez prawa. Ja bym chciał 
powiedzieć panu Borowskiemu i podobnie jak on 
myślącym, że czasy wymierzania sprawiedliwości 
bez prawa na szczęście jakiś czas temu się skończy-
ły. Wczoraj akurat obchodziliśmy dzień żołnierzy 
niezłomnych. Według myślenia tamtych sługusów 
wymierzano im sprawiedliwość. Bez prawa. Ubecja 
robiła to na polecenie rodzimych komunistów zainsta-

kiegokolwiek zmobilizowania, czy poprzez działania 
dziennikarzy, czy poprzez działania mediów, różnego 
rodzaju stowarzyszeń pokrzywdzonych, natrafiają na 
wielki sprzeciw środowisk prawniczych, które każdą 
próbę reformy odbierają jako frontalny atak na ich 
niezawisłość, na ich status, na ich szczególną funkcję 
w społeczeństwie demokratycznym. Ta władza jest 
w zasadzie ponad wszelką kontrolą. Tak funkcjonuje 
dzisiejszy system, również ten konstytucyjny. Tak 
naprawdę mamy tutaj pewnego rodzaju pat, pewnego 
rodzaju blokadę – nic nie można zrobić. Ta sprawa 
jest według mnie naprawdę warta głębszego prze-
myślenia.

Pan senator Cichoń na posiedzeniu naszej komisji 
przytoczył cytat z któregoś z prawników. Być może 
ja nie powtórzę go teraz dokładnie, ale główna myśl 
była mniej więcej taka: chcieliśmy sprawiedliwości, 
mamy prawo. No właśnie do tego zmierzamy. Można 
w ramach demokratycznego państwa prawnego stwo-
rzyć głęboko patologiczny układ, który się tak broni, 
powołując się na najbardziej szczytne idee, że w za-
sadzie nie można go w ogóle wzruszyć. I na tym 
polega problem. Ten problem jest bardzo głęboki. 
Na tyle, na ile ja jestem wykształcony w historii pra-
wa, w filozofii prawa, w teorii prawa – akurat dość 
mocno się interesowałem tymi zagadnieniami na 
studiach – wiem, że geneza współczesnego kano-
nu systemu prawa polega na tym, iż on wyrastał na 
traumie totalitaryzmów, zarówno nazistowskiego, jak 
i komunistycznego, a szczególną rolą doktryny praw-
niczej było budowanie pewnego systemu gwarancji: 
gwarancji niezawisłości podziału władzy. Było takie 
przeświadczenie, że stworzenie takiego idealnego… 
Jest takie przeświadczenie, że stworzenie takiego ide-
alnego systemu wyeliminuje patologie i będzie nie-
jako rozwiązaniem doskonałym. Bardzo szybko, bo 
w ciągu kilkunastu czy kilkudziesięciu lat – w Polsce 
w ciągu kilkunastu lat, jak pokazuje nasza historia 
współczesna – okazało się, że nie wystarczy zamienić 
totalitaryzmu na demokrację, żeby zniknęły głęboko 
patologiczne zjawiska w dziedzinie wymiaru spra-
wiedliwości. Nie zniknęła korupcja, a wręcz stało się 
tak, że, powiedziałbym, rozwinęły się pewne formy 
przestępczości. I właśnie z tymi nowymi formami 
przestępczości, przestępczości tzw. białych kołnierzy-
ków, przestępczości zorganizowanej, przestępczości 
najwyższych urzędników, zaniedbań i przestępczo-
ści w obszarze wymiaru sprawiedliwości – z tymi 
wszystkimi problemami ten dzisiejszy system so-
bie coraz gorzej radzi. I o tym trzeba pamiętać. To 
nie jest jakaś obsesja Prawa i Sprawiedliwości, chęć 
wprowadzania tu z powrotem stalinizmu – to jest 
według mnie bardziej realistyczne i bardziej trzeźwe 
spojrzenie na patologie współczesnego systemu wy-
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(senator W. Bonkowski) rzędzie i… Panie Senatorze, pana nie było, ale Prawo 
i Sprawiedliwość wstrzymało się od głosu albo gło-
sowało przeciwko temu. A tam był zapis, że żłobków, 
szkół nie można zwrócić. Daliśmy takie narzędzie. 
I według mnie to jest działanie, które zapobiegałoby 
tej patologii. Ono jest wprost… I brak o tym… I tu się 
z panem absolutnie zgadzam. Pan o tym mówił i nie 
ma tu między nami żadnej różnicy. Nikt do końca 
wspomnianych działań nie zablokował. Dlaczego nie 
mamy patologii związanych z mieniem zabużańskim? 
Bo wymuszono na nas zrobienie tej ustawy. I jest 
koniec. Czy pan słyszał, żeby od uchwalenia ustawy 
o mieniu zabużańskim był jakiś problem z mieniem 
zabużańskim? Nie, zostało to uregulowane i koniec. 
Nie ma handlu, nie ma słupów, nie ma niczego ta-
kiego. I fakt – i tutaj w 100% przyznaję panu rację 
– brak… Ale właśnie o tym pan mówił najpierw: że 
żadna ekipa nie zrobiła z tym porządku. Ale logicz-
nym następstwem tego, co pan powiedział, że żadna 
ekipa nie zrobiła z tym porządku, powinno być to, 
żebyśmy zrobili właśnie porządek, a nie komisję. Co 
ta komisja zmienia? Przecież nie ma ani pół takiego 
zapisu, żeby ta komisja mogła zaproponować cokol-
wiek pozytywnego, żeby zablokować wspomniane 
patologie. Nierozwiązywalny w PRL był problem 
cinkciarzy. A wystarczyło wprowadzić kantory. To 
zamiast tego się trzymało patologię i były komisje, 
które biegały za tymi cinkciarzami. I co z tego wy-
nikało? Wszyscy handlowali walutą.

Teraz… Przecież dzisiaj, tuż przed tym punktem, 
zastanawialiśmy się… Mamy jako punkt pierwszy 
ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektó-
rych innych ustaw. Co mówili po kolei wszyscy, któ-
rzy się tym zajmowali? Skala wymuszeń jest poraża-
jąca. Problem prywatyzacji w Warszawie w liczbach 
bezwzględnych to jest pikuś w stosunku do tego, jak 
ludzie oszukują Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
Dlaczego pan tam nie zaproponował… dlaczego pano-
wie tam nie zaproponowaliście komisji, tylko daliście 
narzędzie? Zaproponowaliście panowie rozwiązania 
w ramach ustawy. Czym to się różni?

Poruszył pan problem systemu komunistycznego, 
poruszył pan problem systemu faszystowskiego. Nie 
chciałem o tym mówić, ale proszę mi powiedzieć… 
W momencie, kiedy Hitler doszedł do władzy, na-
prawdę ukrócono korupcję w Niemczech. I to ma 
dla nas być argument? Nie ja poruszyłem ten temat. 
W którą stronę my idziemy?

Mamy bardzo poważne zarzuty co do konstytu-
cyjności tej ustawy. Nie można nad nimi o tak so-
bie przejść. Jeszcze raz mówię: jest jakiś gmach, to 
wszystko jest w miarę spójne. Jeżeli zaczniemy wrzu-
cać, tylko po to, żeby rozwiązać pewne… I tu wracam 
do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, o czym mówił 
pan senator Borowski. Pewne polityczne rozwiąza-

lowanych przez Moskali. Wtedy właśnie wymierzana 
była, według toku ich rozumowania, ta sprawiedli-
wość bez prawa. To się skończyło, na szczęście.

Chciałbym się jeszcze odnieść do wypowiedzi 
pana senatora Pocieja. Powiem może dwa zdania, bo 
pan senator Pęk naukowo, fachowo, gdyż jest praw-
nikiem, powiedział to wszystko, czego ja bym tak nie 
powiedział, bo prawnikiem nie jestem. Powiem panu 
senatorowi Pociejowi tak: pan by miał rację, mówiąc, 
„po co tworzyć to prawo, po co tworzyć tę ustawę, tę 
komisję”, gdyby w Polsce wymiar sprawiedliwości 
funkcjonował prawidłowo. A jak to funkcjonowało? 
Przecież nigdy nie było zrobionej lustracji, jeśli chodzi 
o wymiar sprawiedliwości, a potem jeszcze ta demo-
ralizacja przez ostatnie 8 lat waszych rządów pokaza-
ła… Gdyby prokuratura i sądy działały prawidłowo, 
to nie byłoby afery Amber Gold. My widzieliśmy 
teraz w tej komisji… Ta komisja pokazała Polakom, 
jak to funkcjonowało. To samo, jeśli chodzi o sądy 
i prokuratury, o których pan mówił, że to one powinny 
się tym zajmować. Ja też tak uważam. I gdyby to były 
normalne sądy, to one powinny się tym zajmować. Ale 
co? Sądy warszawskie? Prokuratura? Skoro prawnicy, 
mecenasowie i prokuratura też brali udział w tych 
właśnie wrogich, złodziejskich przejęciach prywa-
tyzacyjnych? A nie mamy… Mamy ten sam wymiar 
sprawiedliwości, pracują nadal ci sami sędziowie, 
pracuje nadal większość tych samych prokuratorów. 
Nie odwrócimy im różdżką czarodziejską mentalno-
ści o 180 stopni. Jesteśmy dopiero rok przy władzy, 
a żeby naprawić ten system, to trzeba by chyba całego 
pokolenia. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Aleksandra 

Pocieja.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pomimo szczerej sympatii, nie mogę się do końca 

zgodzić z tym, co powiedział pan senator Pęk, że 
sytuacja jest… Bo zaczął pan od tego, że sytuacja 
jest niekonstytucyjna. Nie, ta sytuacja jest konsty-
tucyjna. Mamy takie, a nie inne prawo. Mówiliśmy 
wielokrotnie, że to prawo dotyczące reprywatyzacji… 
To było w poprzedniej kadencji. I próbowaliśmy je 
zmienić. Między innymi ja z senatorem Borowskim 
przedstawiliśmy… I to zostało przyjęte, zablokowa-
liśmy w bardzo wielu przypadkach patologię. My 
zaproponowaliśmy zablokowanie tego. Daliśmy na-
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(senator A. Pociej) wiedzieć żartobliwie, choć żart może nie do końca 
tutaj pasuje: Cyryl jak Cyryl, ale te metody. To nie 
jest ta droga.

I wydaje mi się, że warto popatrzeć na skutki już 
podjętych działań. Czy można dzisiaj odpowiedzialnie 
powiedzieć, że nadzwyczajne środki podejmowane 
tutaj… to znaczy zmiany prawne podejmowane w tej 
sali w Wigilię, w sylwestra, przyniosły naprawę funk-
cjonowania Trybunału Konstytucyjnego? Możecie 
państwo śmiało popatrzeć w oczy i powiedzieć: tak, 
to jest ten rezultat, który chcieliśmy osiągnąć? To 
jest kpina! I wszyscy widzą to, że państwo właśnie 
te podstawy aksjologiczne w odniesieniu do najwyż-
szego gremium sędziowskiego doprowadziliście do 
sytuacji, która jest przecież skandaliczna. Widzi to 
cały świat. A pan minister się rozgląda, jakby chciał 
pokazać, że on tego na pewno nie widzi.

A więc, proszę państwa, nadzwyczajne środki 
– pokazaliście to nam wszystkim i całemu światu 
prawniczemu – stosowane już w innych sytuacjach, 
przyniosły nadzwyczajnie fatalny rezultat. Obawiam 
się, że i w tym wypadku będzie podobnie. Będzie huc-
pa polityczna pod osłoną daleko idącego, niespotyka-
nego immunitetu, a skuteczności w rozwiązywaniu 
tych spraw nie będzie. Mówił o tym pan marszałek 
Borowski, mówili inni.

Papierkiem lakmusowym państwa intencji, celu, 
o który podobno chodzi, czyli żeby zapobiec patolo-
giom w zakresie reprywatyzacji, jest wasz stosunek 
do ustawy reprywatyzacyjnej. Odrzucenie projektu 
Platformy kompromituje państwa, kompromituje wa-
sze intencje i pokazuje, że zupełnie nie o to chodzi. 
Dlatego ten projekt układa się w pewien cykl, który 
już tutaj kiedyś po kolei wymieniałem. A teraz trzeba 
do niego dołożyć i tę ustawę, która psuje prawo i daje 
nieograniczoną władzę. Wciąż odkrywamy na nowo 
odpowiedź: po co? Zgodzę się z wypowiedziami mó-
wiącymi, że w tym wypadku chodzi o narzędzie, za 
pomocą którego można będzie gnębić przeciwników 
politycznych, ale zapomina się przy tym, że politycy 
PiS z reprywatyzacją nie radzili sobie wtedy, kiedy 
współrządzili w AWS, nie radzili sobie wtedy, kiedy 
rządzili z Samoobroną, i nie radzą sobie dzisiaj – 
wcale.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Poproszę o zabranie głosu pana senatora Marka 

Pęka.

Senator Marek Pęk:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Króciutko. Jestem troszkę zaskoczony. Nie ma 

już tutaj senatora Pocieja, ale odbieram jego wystą-

nia… Ja nie wykluczam, że będą jakieś pozytywne 
skutki tego wszystkiego. Ale erozja całego systemu 
na koniec będzie tragiczna. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Mieczysław Augustyn. Proszę uprzej-

mie.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Państwo 

Senatorowie!
Rzeczywiście, prawdę mówiąc, gdyby nie ta dy-

gresyjna część wypowiedzi pana senatora Pęka, pew-
nie zostawiłbym kwestię reprywatyzacji w Warszawie 
poprzez powołanie tej specjalnej komisji senatorom, 
którzy bardziej są związani z tym miastem i z tymi 
sprawami. Ale pan senator wywołał, zresztą już 
wcześniej pan senator Seweryński również to zrobił, 
dyskusję w sprawach absolutnie podstawowych i wy-
daje mi się, że nie można tego tak zostawić. Istotnie, 
odzywałem się z ławy, że te podstawy aksjologiczne, 
o których wspominał pan senator Pęk, dalej są aktu-
alne. I, Panie Senatorze, zdaniem nie moim, ale wielu 
instytucji, np. europejskich, są one aktualne właśnie 
w Polsce, właśnie teraz. Otóż wybitni prawnicy pol-
scy, zagraniczni, znakomici politycy, gremia cieszące 
się ogólnoświatowym i europejskim szacunkiem – 
wszyscy oni twierdzą, że te właśnie aksjologiczne 
podstawy systemu prawnego były w Polsce wielo-
krotnie naruszane przez te, jak pan to powiedział, 
niestandardowe czy nowatorskie rozwiązania, które 
państwo chcecie wprowadzić. Otóż one prowadzą do 
tego, że te gwarancje, które legły u podstaw systemu 
prawnego powojennych krajów Unii Europejskiej, 
krajów demokratycznych i które miały zapewnić 
niezależność sądów i niezawisłość sędziów, będące 
reakcją na zapędy totalitarne czy autorytarne, są te-
raz kwestionowane w imię skuteczności. Tak, bo to 
tutaj często jest powtarzane: dotychczasowe działania 
okazały się nieskuteczne, wobec tego musimy zrobić 
coś nadzwyczajnego.

Otóż wszyscy się zgadzają, że nie tyle prawo jest 
tutaj winne, ile jego stosowanie. I wydaje się, że 
gdyby państwa działania zmierzały do tego, ażeby 
wyroki zapadały szybciej, żeby były nieuchronne, 
żeby kary były adekwatne do tego, jakie jest przewi-
nienie, to wówczas rzeczywiście, z poszanowaniem 
tych podstaw, na które państwo dzisiaj się powołują, 
powinniśmy uzyskać odpowiednie przyspieszenie 
w załatwieniu spraw, które bolą tylu ludzi i które 
rzeczywiście wymagają reakcji. Ale można by po-



96

36. posiedzenie Senatu w dniu 2 marca 2017 r.
Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych  

dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (cd.)

(senator M. Pęk) jeszcze raz powtarzam, gdzie szkody idą w miliony, 
w setki milionów, o przestępczości mafijnej, o prze-
stępczości na styku polityka – biznes itd.

Uważam, że władza Prawa i Sprawiedliwości 
wreszcie na poważnie do tego podeszła, dwoi się 
i troi, żeby te zjawiska naprawiać. I przykładanie nam 
takich kalek, jakbyśmy chcieli wprowadzać totalita-
ryzmy, jest głęboko krzywdzące i głęboko demago-
giczne. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Cichoń. Proszę uprzejmie…
(Senator Zbigniew Cichoń: Przepraszam, bo…)
Pan minister będzie miał prawo głosu.

Senator Zbigniew Cichoń:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ja króciutko, nawet nie będę starał się wyczerpać 

limitu czasu. Chciałem zgłosić parę uwag, ponieważ 
nie chciałem nadużywać funkcji sprawozdawcy i łą-
czyć z nią moich uwag, jakie mam do tej ustawy, 
a pozwoliłem sobie parę uwag złożyć. M.in. chodziło 
o to, żeby była pewna jasność zwłaszcza co do upraw-
nień osób, które stały się ofiarami tzw. czyścicieli 
kamienic. Mam na myśli tutaj treść art. 33, który prze-
widuje, że osobie, która zajmowała lokal, a została 
pozbawiona tego lokalu na skutek uporczywego bez-
prawnego oddziaływania poprzez bezprawne groźby 
czy inne tego typu działania, przysługuje prawo do 
odszkodowania lub zadośćuczynienia. Uważam, że 
tutaj alternatywę powinniśmy zastąpić koniunkcją, 
albowiem w przeciwnym wypadku może dochodzić 
do takich sytuacji, że organ, który ma decydować 
w tej kwestii, będzie się zastanawiał, czy ma przyznać 
odszkodowanie, czy ma przyznać zadośćuczynienie. 
Oczywiście, gdyby przyjąć, że to jest alternatywa nie 
rozłączna, tylko zwykła, to wtedy jedno nie wyklucza 
drugiego. Ale, proszę państwa, co gorsza, końcówka 
art. 33, która uzależnia ową decyzję co do odszkodo-
wania czy też zadośćuczynienia od tego, czy spowo-
dowało to istotne pogorszenie sytuacji materialnej, 
czyli to, że ktoś został pozbawiony tego lokalu, do 
którego miał wcześniej prawo, wydaje mi się bardzo 
niefortunna. Bo, po pierwsze, to może wskazywać, że 
rzeczywiście chodzi tutaj tylko o sytuację odszkodo-
wania. No bo pogorszenie sytuacji materialnej to jest 
ewidentna szkoda. A po drugie, proszę państwa, jak 
to się ma do wspomnianego wcześniej zadośćuczy-
nienia? Przecież zadośćuczynienie przysługuje nie za 
pogorszenie sytuacji materialnej, tylko za krzywdę, 
jaka człowieka spotkała. Dlatego nazywa się to „za-
dośćuczynienie”, a nie „naprawienie szkody”. 

pienie, bardzo emocjonalne… Na sam koniec prawie 
rzucił się na mnie za to, że odważyłem się powiedzieć 
to, co myślę. Otóż w tym Senacie wszyscy jesteśmy 
tak samo wolnymi senatorami i możemy mówić to, 
co myślimy. I to jest chyba podstawowa wartość de-
mokracji. Nie tylko po to jest Senat, żeby opozycja 
przez 12 godzin dziennie grillowała senatorów Prawa 
i Sprawiedliwości. To po pierwsze.

Po drugie, jeszcze raz wrócę, na spokojnie, do isto-
ty mojej wypowiedzi. Prawo jest sztuką dobra i słusz-
ności. Prawo jest trwałą i niezmienną wolą oddania 
każdemu tego, co mu się należy, itd. itd. Od 2,5 tysią-
ca lat rzymskie paremie znane są każdemu prawni-
kowi. I to są wartości niezmienne – sprawiedliwości 
i elementarnej uczciwości – które powinna realizować 
przede wszystkim konstytucja. I to miałem na myśli, 
mówiąc, że stan, który zastaliśmy w Warszawie, jest 
głęboko niekonstytucyjny. I takich zjawisk w Polsce 
jest jeszcze całe mnóstwo. I z tymi zjawiskami nie 
radzi sobie współczesny wymiar sprawiedliwości. 
I dziwi mnie to, że do państwa nie dociera ta podsta-
wowa informacja i ta podstawowa diagnoza.

Mówiłem również o tym, że środowiska prawnicze 
i poszczególne instytucje wymiaru sprawiedliwości 
przede wszystkim zajmują się, szczególnie w ostatnim 
roku, obroną swojego status quo i gwarancji swojego 
zupełnie niezależnego od wszystkiego funkcjonowa-
nia. Nie ma żadnej kontroli nad władzą sądowniczą.

(Senator Mieczysław Augustyn: I słusznie.)
Niesłusznie. To nie wynika z konstytucji, Panie 

Senatorze. Wszystkie inne dziedziny władzy, władza 
wykonawcza, władza ustawodawcza podlegają bardzo 
głębokiej kontroli, kontroli politycznej, wyborczej, 
społecznej, finansowej, medialnej itd. Właśnie na tym 
polega problem, że wymiar sprawiedliwości potrze-
buje bardzo głębokiej reformy. I tej reformy nie do-
kona się, kiedy ciągle posługujemy się tymi samymi 
instrumentami, bo tak naprawdę stoimy w miejscu. 
Kiedy zmienialiśmy prokuraturę, też było larum. 
Nawet podnoszono zarzuty o niekonstytucyjności, 
chociaż konstytucyjnie status prokuratury był uregu-
lowany przez wiele lat tak jak obecnie, z polityczną 
zależnością od ministra sprawiedliwości, z nadzorem 
politycznym. Jakoś się nie zawalił system ścigania 
przestępczości, wręcz przeciwnie, docierają do nas 
coraz to nowe informacje o tym, że ten system funk-
cjonuje coraz sprawniej, coraz lepiej, i to właśnie 
tam, gdzie do tej pory ten system sobie nie radził, 
gdzie nie radziła sobie prokuratura. Bo tu nie chodzi 
o skuteczność wymiaru sprawiedliwości w stosun-
ku do zwykłego złodziejaszka, który ukradnie kilka 
cukierków. My ciągle mówimy o najpoważniejszych 
przestępstwach, o przestępstwach najcięższego kali-
bru, o przestępczości zorganizowanej, przestępczości, 
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(senator Z. Cichoń) dekret Bieruta, i potem takich późniejszych działań, 
żeby każdy zrozumiał, o co tu chodzi.

Z kolei w art. 37, w związku z tym, że proponu-
ję w odniesieniu do art. 4, żeby tam było jednak 10 
członków komisji, a nie tylko 8, proponuję skreślić 
cały ust. 1, który przewiduje, że na skutek żądania 
ponownego rozpoznania przez komisję sprawy, możli-
we jest orzekanie w tym samym składzie. Wydaje mi 
się, że należy takim sytuacjom stanowczo zapobiegać. 
Stara zasada, że nie powinien orzekać po raz drugi 
o tej samej sprawie, czyli samego siebie osądzać, ten, 
kto już raz wydał dane orzeczenie, jest zasadą, która, 
jak mi się wydaje, zasługuje na poszanowanie. Stąd 
ten art. 37 ust. 1, który zawiera odstępstwo od tej 
zasady, i art. 4, gdzie proponuję wprowadzić właśnie 
10 członków po to, żeby odstępstwa od tej zasady nie 
było. Ja to złożyłem na piśmie i popieram te poprawki.

Tak jak mówię, nie jestem bynajmniej jakimś 
apologetą tej ustawy, bo zdaję sobie sprawę, że jest 
ona w sytuacji nadzwyczajnej tworzona i posługuje 
się nadzwyczajnymi środkami, a oczywiście wśród 
prawników zdania są podzielone co do tego, czy jest to 
dopuszczalne, czy jest to już przekroczenie pewnych 
granic. Ja akurat uważam, że bardzo niefortunnie się 
stało, że nie została uchwalona ustawa reprywatyza-
cyjna, przed tym nie uciekniemy, i mam nadzieję, że 
porządnie przygotowana ustawa reprywatyzacyjna 
spowoduje to, że tę ustawę wkrótce będziemy mogli 
uchylić i na podstawie ustawy reprywatyzacyjnej roz-
strzygnąć całość zagadnień, nie tylko w Warszawie, 
ale w całej Polsce. I oby tak się stało. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuje, Panie Senatorze.
Ja też mam taką nadzieję.
Proszę o zabranie głosu pana Piotra Florka.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ta ustawa to jest takie pomieszanie z poplątaniem 

wszystkiego i właściwie do każdego artykułu można 
by się doczepić, ale chciałbym zwrócić uwagę, co do 
polityczności tej ustawy… Otóż przewodniczący… 
Art. 4 ust. 3…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Senatorze, 
złożył pan poprawki? Przepraszam…)

(Senator Zbigniew Cichoń: Tak, przed przerwą 
złożyłem.)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dobrze. 
Proszę bardzo, Panie Senatorze.)

Otóż przewodniczący komisji jest sekreta-
rzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
albo w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Czyli tu nie jest przesądzone, w któ-

Z tego wynika moja propozycja, żeby końcowy 
człon w art. 33, brzmiący „jeżeli spowodowało to 
istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej”, wy-
kreślić, a tam, gdzie mowa o zadośćuczynieniu lub 
odszkodowaniu, postawić koniunkcję. Czyli żeby było 
tak, że przysługuje i jedno, i drugie. I w zależności 
od tego, jakie będą skutki… A z reguły skutki będą 
podwójne, bo niewątpliwie skutkiem tego, że ktoś 
został pozbawiony mieszkania, jest to, że musi on 
wynająć mieszkanie gdzie indziej, z reguły po wyż-
szej cenie. Czyli prawdopodobnie skutek w postaci 
szkody majątkowej nastąpi. Aczkolwiek można sobie 
wyobrazić jakieś zupełnie wyjątkowe sytuacje, kiedy 
nie nastąpi. Wtedy oczywiście odszkodowanie by nie 
przysługiwało. Ale niewątpliwie właściwie w każdym 
przypadku będzie przysługiwało zadośćuczynienie. 
Bo jeżeli ktoś był, proszę państwa, przedmiotem od-
działywania w postaci przemocy czy też podwyższało 
mu się czynsz do takich granic – oczywiście powyżej 
tych granic, które są przewidziane w art. 8 ustawy 
o ochronie lokatorów, który tu jest wyraźnie przywo-
łany – to, proszę państwa, było to niewątpliwie dla 
takiego człowieka jakieś cierpienie, z tego powodu, 
że go spotyka krzywda. I za to się należy zadość-
uczynienie. Dlatego zgłaszam tutaj taką propozycję.

Poza tym, proszę państwa, zgłaszam też propozy-
cję co do zmiany treści w art. 30 ust. 1 pkt 7, który 
przewiduje, że komisja wydaje decyzję o uchyleniu 
wcześniej już wydanej decyzji, czyli po dokonaniu 
kontroli tej decyzji reprywatyzacyjnej, jeżeli decy-
zja… Ten punkt brzmi tak: „decyzja reprywatyza-
cyjna została wydana pomimo przyznania, na pod-
stawie przepisów odrębnych, świadczenia w związku 
z przejściem własności nieruchomości”. Przyznam 
się szczerze, że gdybym nie był prawnikiem, który 
w dodatku trochę zna historię związaną z tymże nie-
szczęsnym dekretem i potem z umowami, które rząd 
Polski zawierał z rządami różnych państw, zwłaszcza 
Stanów Zjednoczonych, Kanady, gdzie przewidziano 
odszkodowania dla osób, które straciły prawo własno-
ści, tobym nie wiedział, o co tu chodzi. Dlatego propo-
nuję, żeby wspomnianą treść zastąpić następującym 
sformułowaniem: „decyzja reprywatyzacyjna została 
wydana pomimo przyznania, na podstawie przepisów 
odrębnych lub umów – chodzi mi o właśnie te umowy, 
które wspominałem, zwłaszcza z Kanadą, ze Stanami 
Zjednoczonymi – odszkodowania w związku z po-
zbawieniem własności nieruchomości”. No bo, proszę 
państwa, inaczej to jest pytanie, o jakim świadczeniu 
tutaj jest mowa, czego to dotyczy. Dlatego uważam, 
że trzeba by postawić kropkę nad „i”, wyraźnie to 
sformułować, żeby to było jasne dla każdego, nie-
koniecznie prawnika, który w dodatku zna historię 
tych wszystkich aktów bezprawia, do jakich należał 
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(senator P. Florek) niezbędną wiedzę. Moja poprawka brzmi tak: po-
siada wyższe wykształcenie prawnicze i niezbędną 
wiedzę. Zapis ten gwarantuje nam to, że taka osoba 
nie tylko będzie prawnikiem, ale będzie też miała 
wiedzę niezbędną do tego, żeby zasiadać w tak waż-
nej komisji, która będzie decydowała o… Tu chodzi 
o wiedzę z zakresu… Nie chodzi o to, żeby ktoś za 
tę osobę dokonał analizy dokumentów czy poszedł 
zbadać księgi wieczyste. To musi zrobić fachowiec, 
w związku z tym… Składam wniosek o zastąpienia 
spójnika „lub” spójnikiem „i”, bo wtedy nie będzie 
żadnych wątpliwości co do kompetencji członków 
komisji. Proszę bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, ja się z panem nie umawiałem, 

ale złożyłem identyczną poprawkę. Ale to dobrze, 
proszę bardzo.

(Senator Piotr Florek: Mnie nie było… Nie byłem 
obecny przez cały czas, Panie Marszałku, ale cieszę 
się, że mamy takie samo zdanie. Dziękuję bardzo.)

Tak, dobrze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie Czesław 

Ryszka i Andrzej Kamiński złożyli swoje przemó-
wienia do protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyj-
nym na piśmie złożyli: senator Bogdan Borusewicz, 
senator Piotr Florek, senator Jan Rulewski, senator 
Zbigniew Cichoń, senator Marek Martynowski, sena-
tor Jerzy Czerwiński i jeszcze raz senator Piotr Florek.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków?
Pan minister Jaki. Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Patryk Jaki:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Pojawiło się tu wiele kategorii zarzutów, postara-

łem się te wszystkie zarzuty podzielić i będę próbował 
przekonać państwa senatorów do tego, że wiele z nich 
to są zarzuty, które nie odnajdują się w tej rzeczywi-
stości prawnej. Co najmniej kilku senatorów pyta-
ło o to, po co ta komisja, skoro dzisiejszy porządek 
prawny pozwala na wznawianie postępowania admi-
nistracyjnego. Tu jak mantra powracał art. 145 k.p.a., 
dlatego go przyniosłem. Przepraszam, art 154. Ten ar-
tykuł brzmi następująco: decyzja ostateczna, na mocy 
której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

rym ministerstwie, czy w tym, czy w tym. Nie wiado-
mo dlaczego. Ale w art. 4 ust. 5 był zapis, że członko-
wie komisji powoływani przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej z dniem powołania obejmują obowiązki 
sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. 
Czyli był tu jasny kierunek, że mają być sekretarza-
mi stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, żeby nie 
było żadnej wątpliwości. Poprawka, która zgłoszona 
została przez senatorów Prawa i Sprawiedliwości, 
brzmi tak: „Członkowie”… To dotyczy tego art. 4 
ust. 5 i ma zastąpić tę poprzednią wersję, którą prze-
czytałem. „Członkowie Komisji powoływani przez 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie pełnie-
nia obowiązków sekretarzy stanu wykonują zada-
nia związane wyłącznie ze sprawowaniem funkcji 
w Komisji”. Czyli nie wymienia się już Ministerstwa 
Sprawiedliwości, ale mówi się, że wykonują zadania 
związane wyłącznie ze sprawowaniem funkcji w ko-
misji. Ale przewodniczący nie, przewodniczący jest 
podporządkowany i w jego przypadku tego zapisu 
nie ma, dotyczy to tylko i wyłącznie członków. No, 
to już o czymś, proszę państwa, mówi.

Teraz co do kwalifikacji, co do tej bardzo ważnej 
sprawy, jaką jest niezbędna wiedza w zakresie go-
spodarowania nieruchomościami. Tak dokładnie jest 
zapisane: „niezbędną wiedzę w zakresie gospodaro-
wania nieruchomościami”. Proszę państwa, żeby mieć 
taką niezbędną wiedzę, to naprawdę trzeba sporego 
doświadczenia. Ja mogę tylko na podstawie własnego 
doświadczenia, jako m.in. rzeczoznawca majątkowy, 
uprawniony geodeta, przez 8 lat pełniący funkcję 
wojewody wielkopolskiego, wydający te decyzje, np. 
o mieniu zabużańskim, o których mówił… Ja mogę 
na podstawie swojego doświadczenia powiedzieć, że 
ta komisja na pewno nie załatwi żadnej sprawy do 
końca tej kadencji. To nie ulega żadnej wątpliwości.

Ale boli mnie to, że ludzie, którzy mają zasiadać 
w tej komisji, to mogą być osoby, które mają jakąś nie-
zbędną wiedzę… Czyli co? Sprzedał działkę? Może 
kupił działkę? Może to wystarczy? No, ma jakąś wie-
dzę, był u notariusza, więc jakąś niezbędną wiedzę 
ma. Były takie uprawnienia – pan minister Gowin 
to zniósł – pośrednika w obrocie nieruchomościami, 
też mam takie uprawnienia, więc mogę powiedzieć, 
że tę wiedzę mam, ale nie podjąłbym się pracy w tej 
komisji, przede wszystkim dlatego, że nie mam wy-
kształcenia prawniczego, a ono jest niezbędne.

Panie Marszałku, składam poprawkę do art. 4 
ust. 2 pkt 4, który brzmi: posiada wyższe wykształ-
cenie prawnicze lub niezbędną wiedzę w zakresie 
gospodarowania nieruchomościami oraz wykorzy-
stywania zasobów majątku państwowego. Moja po-
prawka polega na tym, że w zdaniu: posiada wyższe 
wykształcenie prawnicze… Tu jest napisane: lub 
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(sekretarz stanu P. Jaki) ców systemu prawa administracyjnego w Polsce… 
Pozwolicie państwo, Wysoki Senacie, że coś prze-
czytam, że przeczytam fragment z pracy, jak sądzę, 
też dla państwa, autorytetu: „Szczególną rolę – tu 
mówimy o tej doktrynie prawa – odgrywa prakty-
ka ustalania treści kryteriów interesu społecznego 
i interesu jednostkowego oraz relacji pomiędzy tymi 
interesami – o tym cały czas rozmawiamy. Wiąże 
się to przede wszystkim z umieszczeniem obu tych 
odesłań w art. 7 k.p.a., który mówi o interesie społecz-
nym stanowiącym podstawę działań organu admini-
stracyjnego w procesie decyzyjnym. Nie umniejsza 
wagi tej relacji fakt, że w art. 7 ustawodawca wskazał 
jako drugie kryterium, pozaprawne, słuszny interes 
obywateli, a nie strony czy obywatela. W związku 
z czym jednostkowość, indywidualny charakter tego 
odesłania nie jest na gruncie analizy językowej tak 
oczywisty, jak mogłoby to wynikać z bezpośredniego 
zestawienia obu tych kryteriów”. I dalej: „Badanie 
głębokości uwzględnienia tych kryteriów w zakresie 
ich relacji do kryterium legalności (praworządności) 
działań administracji oraz sposób wyważania przez 
organ administracji obu interesów w kontekście dą-
żenia do osiągniecia równowagi między kryterium 
interesu społecznego a kryterium słusznego interesu 
obywateli przy generalnym założeniu braku modelo-
wej przewagi tego pierwszego kryterium i każdora-
zowej konieczności ich ważenia”… Co to znaczy? To 
znaczy, że za każdym razem organ administracji pu-
blicznej jest obowiązany ważyć to kryterium interesu 
indywidualnego i kryterium interesu społecznego.

I właśnie jeżeli ktoś się powołuje tutaj na kryte-
rium legalności, to jeżeli mamy przepis prawa, to po 
przepisie prawa musimy spojrzeć na klauzule gene-
ralne, takie jak właśnie tutaj, interpretacje i dopie-
ro z tego powstaje norma prawna i dopiero z tego 
możemy wyciągnąć kryterium legalności zapisane 
w konstytucji. Dlatego jeszcze raz podkreślam, że 
nie ma czegoś takiego jak norma prawna bez interesu 
społecznego, który przez wielu prawników jest trakto-
wany jako coś, co nie istnieje, prawda? Jest zapisany 
przepis prawa, koniec, nie ma interesu społecznego. 
Nie, z tym się absolutnie w sensie doktrynalnym nie 
zgadzamy.

Dlatego wiele zarzutów związanych z tym, że ten 
projekt ustawy jest niezgodny z konstytucją, w naszej 
ocenie jest nieprawdziwych. Gdy mówimy: pokażcie 
państwo, gdzie konkretnie ten projekt ustawy jest 
niezgodny z konstytucją, to w odpowiedzi najczęściej 
słyszymy zarzuty związane z możliwością dokony-
wania wpisów w księgach wieczystych, z tym, że 
komisja będzie miała takie prawo. Wysoki Senacie, 
problem polega tylko na tym, że dzisiaj takie pra-
wo posiada naczelnik urzędu skarbowego. Skoro my 
tworzymy naczelny organ administracji publicznej 
usytuowany wyżej niż dyrektor jakiegoś urzędu skar-

w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ 
administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli prze-
mawia za tym interes społeczny lub słuszny interes 
strony. Co tutaj jest kluczowe? Kluczowy jest organ, 
który ją wyda. W związku z tym owszem – ja o tym 
mówiłem – prezydent miasta stołecznego Warszawy 
ma takie prawo. Problem polega na tym, że z niego 
nie korzysta. No i co w takiej sytuacji? No właśnie 
w takiej sytuacji trzeba powołać nadzwyczajny organ 
administracji publicznej, bo innego rozwiązania nie 
ma. Było już wystarczająco dużo możliwości, aby ten 
stan prawny zmienić.

Otóż, Wysoki Senacie, to jest tak, że kilka mie-
sięcy temu publicyści, politycy mówili, że jeżeli cho-
dzi o reprywatyzację, to to co się stało, już się stało, 
i my nie jesteśmy w stanie tego naprawić. Można 
było powiedzieć, że wszyscy niemalże się pogodzili 
z tym stanem rzeczy, z tym, że tak już jest, i wska-
zywali rozwiązania na przyszłość, to, że możemy 
pomyśleć, co z tym będzie w przyszłości, tzn. że może 
być duża ustawa reprywatyzacyjna. Grono prawni-
ków, doświadczonych prawników w Ministerstwie 
Sprawiedliwości zastanawiało się, jak sprawić, aby 
tym razem polskie państwo nie przegrało, aby nie było 
tak, jak wiele osób chciało, że to już jest koniec, żeby 
jeszcze podjąć walkę o sprawiedliwość, o ten interes 
społeczny i o ten niesłusznie pozyskany majątek. Na 
bazie tego powstała rzeczywiście nowa konstrukcja, 
konstrukcja komisji weryfikacyjnej.

Czy ona będzie skuteczna? Ja mówiłem, Wysoki 
Senacie, że ona już jest skuteczna, bo nagle się oka-
zało, że samo powstanie takiego projektu powoduje, 
że przestały być wydawane decyzje reprywatyzacyjne 
w Warszawie. Można? No, można. Nagle kilka osób 
samych się zwróciło do organów ścigania: no, teraz 
my sobie coś przypomnieliśmy. Sama pani prezydent 
miasta stołecznego Warszawy doniosła na siebie do 
SKO, że ona sobie też już coś przypomniała, że coś 
tam jednak było nie tak z tą kamienicą. Dlatego, jak 
państwo widzicie, ta ustawa już czyni cuda, jeżeli 
spojrzeć na te praktyczne wymiary tego, co nas in-
teresuje.

Ale, Wysoki Senacie, spróbuję podjąć też wyzwa-
nie w zakresie takiego fundamentalnego dyskursu 
o doktrynie prawa. Spróbuję podjąć to wyzwanie, 
choć nie jest łatwe.

Często pada taki zarzut, padał z tej mównicy, że 
wy chcecie się kierować interesem społecznym, ale 
jest to niezgodne z przepisami prawa, że łamiemy 
w ten sposób konstytucję itd. Wysoki Senacie, nie 
ma normy prawnej bez interesu społecznego. Nie ma 
czegoś takiego w porządku prawnym. Kiedy odwo-
łujemy się do doktryny, profesora Hausera, twórcy 
systemu prawa administracyjnego, jednego z twór-
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(sekretarz stanu P. Jaki) (Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie opozy-
cji, ale z sali.)

Kolejna sprawa, kolejny element, który się tu poja-
wiał, to tworzenie takiej tezy, że te decyzje będą po-
dejmowały osoby, które nie będą miały niezbędnych 
kwalifikacji, a niezbędne kwalifikacje przecież są 
potrzebne do podejmowania takich decyzji, podkre-
ślam, administracyjnych. W tej sytuacji chciałbym 
przypomnieć… Aha, i to było połączone z wypo-
wiedzią pana marszałka Borowskiego, że w kwestii 
tego immunitetu ja porównałem komisję z innymi 
organami, powiedziałem, że członkowie komisji nie 
muszą mieć tak wysokich kwalifikacji, bo przecież 
w przypadków organów samorządowych, czyli prezy-
dentów, wójtów, burmistrzów, też nie ma konieczności 
posiadania takich kwalifikacji, a przecież wydają one 
takie decyzje. Prawda? Czyli to taka teza, że osoby 
bez kwalifikacji nie będą wydawać dobrych decyzji, 
a prezydent może nie ponosić takiej odpowiedzialno-
ści… a prezydent przecież ponosi odpowiedzialność, 
przepraszam. Prezydent ponosi odpowiedzialność, 
a członkowie komisji nie będą ponosili odpowiedzial-
ności.

No to, Wysoki Senacie, spróbujmy się teraz jakby 
zmierzyć z praktyką, o której mówimy, to znaczy 
warszawską. Co mówi prezydent miasta stołeczne-
go Warszawy? Że ona żadnej odpowiedzialności nie 
ponosi, jeżeli ktoś, to ewentualnie ci urzędnicy. No, 
a jakie kwalifikacje… Kto podejmuje te decyzje? No, 
wychodzi na to, że decyzje podejmują ci urzędnicy. 
A są w prawie zapisane jakieś kwalifikacje, które 
muszą posiadać urzędnicy podejmujący te decyzje? 
Wysoki Senacie, bądźmy konsekwentni. Mówimy 
tu o takiej samej kategorii podejmowanych decyzji.

Stawia się też taki argument – to też wielokrotnie 
padało – że prokuratura wystarczy. Już mówiłem 
o tym dzisiaj z mównicy, odpowiadając na pytania, 
ale powiem to jeszcze raz. Prokuratura prowadzi po-
stępowanie karne. I nawet jeżeli prokuratura dopro-
wadzi do tego, że przed sądem ktoś zostanie skazany, 
wskaże tego winnego, to warszawiacy oczekują cze-
goś więcej, warszawiacy oczekują też dzisiaj zmiany 
decyzji administracyjnych. A tego prokuratura nie 
zrobi bez organu, na co przed chwilą wskazywałem, 
wymienionego w kodeksie postępowania administra-
cyjnego. Może wnosić do organu, owszem, ale co 
z tego, skoro tym organem dalej jest prezydent miasta 
stołecznego Warszawy.

Kolejny argument, pana marszałka Borowskiego, 
że to przecież będzie tyle trwało i w ciągu kadencji 
na pewno się nie skończy, że to będzie nieskuteczne, 
ponieważ jak przegrają w sądach administracyjnych, 
to pójdą do sądów powszechnych. Ten argument jest 
niewłaściwy, Panie Senatorze… Panie Marszałku, 
przepraszam, ponieważ ewentualne postępowanie 
odwoławcze przed NSA kończy postępowanie. I ko-

bowego w powiecie, to dlaczego ten dyrektor ma mieć 
takie prawo, a ten naczelny organ nie? To by było 
wręcz nielogiczne.

Kolejny zarzut, który tu się wielokrotnie po-
wtarzał, to zarzut, że ta komisja nie będzie działała 
szybko. Wprost przeciwnie. Sposób, który tu zapre-
zentowaliśmy, o czym już mówiłem, ta ścieżka ad-
ministracyjna jest najszybszą ze wszystkich ścieżek 
znanych w polskim porządku prawnym. Decyzje ad-
ministracyjne są podejmowane dużo szybciej, o czym 
wspominali tu już senatorowie podczas dyskusji, niż 
decyzje w sądach powszechnych, gdzie można czekać 
i po 10 lat. Na decyzję na poziomie wojewódzkie-
go sądu administracyjnego czeka się do 6 miesięcy, 
w przypadku Naczelnego Sądu Administracyjnego 
ewentualnie trochę dłużej. Oczywiście tak będzie, 
jeśli ktoś skorzysta z takiego prawa, bo może się oka-
zać, że nie wszyscy będą z niego korzystali.

Pojawił się też taki zarzut, że to nie ma sensu, bo 
to jest pracy na 800 lat. Ale, Wysoki Senacie, to jest 
tak, że gdyby przyjąć ten zarzut jako zarzut poważny, 
to można by było zadać np. takie pytanie, czy Senat, 
czy Sejm są w stanie rozwiązać wszystkie problemy 
Polaków. Oczywiście, że nie są w stanie. Ale czy 
w związku z tym należy Sejm bądź Senat rozwią-
zać? No nie. Jeżeli uda się rozwiązać choćby kilka 
problemów w tej kadencji Senatu, to ja uważam, że 
to będzie właśnie ten plus. Dokładnie tak samo jest 
z tą komisją, mówię o ratio legis. Jeżeli uda nam się 
przywrócić sprawiedliwość choć w jakimś procencie 
tych spraw, to uznam, że było warto. Co mamy do 
stracenia?

Wielokrotnie pojawiał się z tej mównicy zarzut 
braku odpowiedzialności członków komisji za de-
cyzje, które będą podejmowali. To łączyło się z bra-
kiem kwalifikacji itd. Generalnie budowana jest taka 
oto teza, że zła komisja, a dobre sądy. No, Wysoki 
Senacie, skoro tak, gdyby przyjąć taką logikę, to 
trzeba by zauważyć, że od tej złej komisji zawsze 
będzie odwołanie do dobrego sądu. Prawda? Można 
zapytać: to czego się boicie? Nie będzie prawomocnej 
decyzji, nie ma prawomocnej decyzji kończącej całe 
postępowanie komisji weryfikacyjnej, zawsze zbada 
to sąd, proszę bardzo. I też nie jest tak, że sądy admi-
nistracyjne nie badają spraw merytorycznie. Mamy 
wiele przykładów, że tak jest.

(Senator Mieczysław Augustyn: A show będzie.)
Panie Senatorze, Platforma też ma prawo wyzna-

czyć swojego człowieka do tego show. A ja mogę wam 
show przypomnieć, jeżeli chcielibyście tak…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Ministrze, proszę nie zwracać uwagi na głosy…)

Dobrze, przepraszam.
(Głos z sali: …opozycji.)
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(sekretarz stanu P. Jaki) Senator Marek Borowski:

Jeżeli chodzi o możliwość udania się do sądu po-
wszechnego, to ja opierałem się na odpowiedzi pana 
senatora Cichonia. Tyle mogę powiedzieć w tej spra-
wie. Ale jeśli nie można pójść do sądu powszechnego, 
to tym gorzej, bo to znaczy, że ta komisja, ponieważ 
sądy administracyjne wyrokują wyłącznie pod wzglę-
dem legalności, może robić, co chce.

A druga sprawa, jeśli chodzi o prezydenta, który 
nie ponosi… Ja mówiłem, Panie Ministrze, że prezy-
dent ponosi odpowiedzialność. Taką sprawę można 
nawet skierować do sądu, prokurator może przygoto-
wać akt oskarżenia np. o zaniedbanie, o brak nadzoru 
itd. Nie mówiąc już o pracownikach, którzy podej-
mują decyzje. Natomiast jeżeli chodzi o członków tej 
komisji, to oni nie ponoszą żadnej odpowiedzialności 
i nawet nie mogą jej ponieść, ponieważ chroni ich 
immunitet. I to nie jest w porządku.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Wymienił pan senator nazwisko senatora Cichonia, 
który zgłasza się w trybie sprostowania. Tak?

(Senator Zbigniew Cichoń: Tak, chciałbym to 
sprostować.)

Tylko proszę już nie wymieniać nikogo, bo za 
chwilę ogłoszę przerwę do jutra.

Senator Zbigniew Cichoń:

Ja mówiłem, że można pójść do sądu w kontekście 
tego, czy jest odpowiedzialność za wydanie przez 
taką komisję decyzji z naruszeniem prawa, decyzji, 
która by spowodowała szkodę. Powoływałem się na 
art. 77 konstytucji i na art. 417 kodeksu cywilnego. 
Mówiłem o tej drodze sądowej także w przypadku, 
gdy chodzi o wznowienie postępowania w stosunku 
do tych osób, od których się domagano zapłaty za 
zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego w wyniku 
np. tego, że ktoś dokonywał tzw. czyszczenia kamie-
nicy, czy też w przypadku odszkodowań, które są 
zasądzone od miasta stołecznego Warszawy. Tam 
droga sądowa jest możliwa. Nie mówiłem, żeby taka 
droga była możliwa globalnie, w przypadku wszyst-
kich postępowań. Tak że jeżeli mnie pan marszałek 
źle zrozumiał, to przepraszam, bo może się niezbyt 
dokładnie wypowiadałem. Pamiętam, że o tych przy-
padkach mówiłem, a nie tak globalnie.

(Senator Marek Borowski: No ale, Panie 
Marszałku…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

niec. Nie ma takiej drogi, że oni pójdą do sądów po-
wszechnych. Po to jest konstytucja, która podzieliła 
sądy powszechne, sądy administracyjne itd., a to jest 
właściwość sądów administracyjnych. I potem koniec. 
Dlatego jest szansa, absolutnie, że te decyzje będą 
podejmowane względnie szybko.

No i w końcu było takie bardzo emocjonalne wy-
stąpienie pana senatora Pocieja, które sprowadzało się 
m.in. do takiego stwierdzenia: ale przecież mieliśmy 
takie prawo i tak to działało. Wysoki Senacie, chciałbym 
powiedzieć panu senatorowi, że takiego prawa w Polsce 
nie było. I żadna duża ustawa reprywatyzacyjna abso-
lutnie by tego nie zmieniła. Jeżeli wszyscy, całe grono 
decyzyjne, sędziowie, urzędnicy, prezydent miasta sto-
łecznego itd., podejmowali decyzje, z których wynikało, 
że kuratelę otrzymywał ktoś, kto miałby dzisiaj 140 lat, 
to ja chcę powiedzieć, że żadne prawo by temu… Nie ma 
takiego prawa w Polsce, o jakim mówi pan senator. Czy 
jest taki porządek prawny, że w związku z tym, że broni 
się haniebnych decyzji, pali się kobietę żywcem? Nie ma 
takiego porządku prawnego. Nie ma takiego porządku 
prawnego, Panie Senatorze. Absolutnie nie ma takiego 
porządku prawnego. Ja się nie zgadzam z takimi twier-
dzeniami. Czy jest taki porządek prawny, który pozwala 
na to, że kupuje się na Allegro numizmaty z czasów 
II Rzeczypospolitej i na tej podstawie pozyskuje się ma-
jątek wart kilkanaście milionów złotych? Również nie 
ma takiego prawa. Niestety, obawiam się, że układ elit 
polityczno-prawniczych w Warszawie objął tak szeroki 
krąg, że żadna duża ustawa reprywatyzacyjna by temu 
nie zaradziła. I jeżeli były podejmowane jakieś absurdal-
ne decyzje czy np. były gubione kluczowe dokumenty, 
jak w przypadku tej słynnej działki na Chmielnej… 
Tak, nagle się znalazły po 2 latach, ktoś nie zauważył, 
że to odszkodowanie już zostało wypłacone. Obawiam 
się, że żadna ustawa by temu nie zaradziła. To po prostu 
było zorganizowane oszustwo, to była zorganizowana 
grupa przestępcza. I właśnie dlatego dzisiaj mieszkańcy 
Warszawy krzyczą o sprawiedliwość, krzyczą o szybką 
sprawiedliwość. Ta ustawa jest nadzieją na przywró-
cenie tej sprawiedliwości. Czy daje taką gwarancję? 
Oczywiście, że nie daje, ale można by było zapytać 
przewrotnie: co mamy do stracenia? Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Senator Marek Borowski: W trybie sprostowania, 

Panie Ministrze.)
A pana nazwisko zostało wymienione?
(Senator Marek Borowski: Było wymienione.)
Dobrze.
Proszę bardzo. Pan senator Borowski w trybie 

sprostowania.
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dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (cd.). Komunikaty

odpowiedzialność – przed Trybunałem Stanu. Mogą 
ponosić… Tak samo jak ministrowie.

(Senator Marek Borowski: Ale sekretarzy stanu 
chyba nie obejmuje…)

Obejmuje.
(Senator Piotr Florek: Chyba nie, chyba nie.)
Tak mi się wydaje.
(Senator Marek Borowski: Chyba nie.)
Nie?
(Senator Marek Borowski: Nie.)
No dobrze, bo już wyszliśmy poza… 

Zakończyliśmy dyskusję, wystąpił pan minister.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Ustawodawczą oraz 
Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków 
i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Czy są komunikaty? Proszę o komunikaty.

Senator Sekretarz Marek Pęk:
Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
w sprawie wniosków do ustawy o szczególnych zasa-
dach usuwania skutków prawnych decyzji reprywaty-
zacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, 
wydanych z naruszeniem prawa, odbędzie się jutro, 
3 marca, o godzinie 8.30 w sali nr 176.

I drugi komunikat: posiedzenie Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej w sprawie rozpa-
trzenia wniosków do ustawy o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz niektórych innych ustaw odbędzie 
się w dniu 3 marca o godzinie 8.30 w sali nr 179.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 9.00.

Senator Marek Borowski:

Może to ogranicza troszkę te możliwości, ale po-
wiedział pan, że jeśli decyzja została wydana z na-
ruszeniem prawa, to można skarżyć taką decyzję 
w sądzie powszechnym.

Senator Zbigniew Cichoń:
Oczywiście, ale po spełnieniu tych wszystkich 

przesłanek, które z kolei są wymienione w art. 417 
kodeksu cywilnego, czyli jeżeliby się uzyskało orze-
czenie stwierdzające, że taka decyzja komisji mająt-
kowej zapadła z naruszeniem prawa. Tak że to nie jest 
tak, że jak ktoś sobie powie, iż jego zdaniem decyzja 
komisji zapadła z naruszeniem prawa, od razu skie-
ruje sprawę do sądu powszechnego o odszkodowa-
nie. Nie, najpierw niestety musi uzyskać orzeczenie 
stwierdzające, że decyzja komisji majątkowej została 
wydana z naruszeniem prawa.

(Senator Marek Borowski: Ale czyje orzeczenie?)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dobrze, pan 

wie…)
(Senator Marek Borowski: Czyje?)
Czyje… No, musiałoby to być orzeczenie wydane 

przez komisję majątkową chyba, w innym składzie. 
Dobrze, pan marszałek tak głęboko drąży temat… Ja 
tak na gorąco teraz odpowiadam, bo musiałbym…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panowie, 
jutro będzie posiedzenie komisji.)

Ja wrócę jutro do tego.
(Senator Marek Borowski: No dobrze, nie będę 

już…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Zaraz skieruję to do komisji. Myślę, że można 

byłoby to jutro przedyskutować. Wydaje mi się, że to 
nie jest tak, że członkowie tej komisji nadzwyczajnej 
nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności. Otóż we-
dług mnie jeśli zostają sekretarzami stanu, ponoszą 

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 22 minut 31)



(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stani-
sław Karczewski oraz wicemarszałkowie Maria Koc 
i Adam Bielan)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzecie-

go porządku obrad: ustawa o systemie monitorowania 
drogowego przewozu towarów.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 421, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 421 A.

Proszę…
(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku!)
(Senator Sekretarz Marek Pęk: Panie Marszałku, 

pan senator Rulewski.)
W jakim trybie?
(Senator Jan Rulewski: W sprawie porządku po-

siedzenia.)
(Senator Stanisław Kogut: Nie ma już…)
Nie, ale już ustaliliśmy porządek, to…
(Senator Jan Rulewski: Wniosek formalny.)
Wniosek formalny. Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jak wiadomo, wczoraj podczas głosowania nad po-

rządkiem posiedzenia złożyłem wniosek, pan marsza-
łek odrzucił go z uwagi na fakt… Wniosek dotyczący 
procedowania na tym posiedzeniu projektu uchwały 
z apelem o przedstawienie przez rząd stanowiska 
w sprawie poparcia kandydatury Donalda Tuska. Pan 
marszałek ten wniosek odrzucił, a w uzasadnieniu 
podał, że może być rozpatrywany tylko wtedy, kiedy 
będzie sprawozdanie komisji. Podał również opinii 
publicznej i Wysokiej Izbie, że przekazał ten projekt 
uchwały do rozpatrzenia przez komisję, i to już parę 
dni temu, chyba 3 dni temu…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie, nie, nie. 
No, Panie Senatorze…)

To znaczy 2 dni temu…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze! Panie Senatorze!)

Przepraszam, ale skończę, Panie Marszałku…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale jestem 

wzburzony, no… Nie wolno mówić nieprawdy.)
Okazało się to nieprawdą, pan marszałek nie prze-

kazał tego do dwóch komisji, i nie jest to tylko pomył-
ka, jest to świadome działanie blokujące uprawnienia 
nas, senatorów.

(Senator Michał Potoczny: Wniosek!)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Senatorze, nie było wniosku formalnego. 

Bardzo dziękuję.
(Senator Jan Rulewski: Wnoszę o to, żeby jeszcze 

raz to przegłosować.)
(Senator Jan Dobrzyński: Co przegłosować?)
Nie ma takiej…
(Senator Jan Dobrzyński: Ale co przegłosować?)
Panie Senatorze, no, proszę zrozumieć, że mamy 

regulamin. Jeśli pan składa wniosek, to proszę się po-
wołać na odpowiedni artykuł. Nie ma sprawozdania 
komisji, ponieważ nie dotarło. Ja, Panie Senatorze… 
i bardzo proszę uważnie słuchać i nie wprowadzać 
opinii publicznej w błąd. Ja powiedziałem, że skiero-
wałem ten wniosek do dwóch komisji, i skierowałem 
go. A czy to dotarło, czy nie dotarło… Ja go skiero-
wałem, po prostu podpisałem i skierowałem.

(Senator Jan Rulewski: Ale, Panie Marszałku…)
Skierowałem, a kiedy komisja się tym zajmie, tego 

nie wiem.
(Senator Jan Rulewski: Nie, no proszę…)
Tak że, Panie Senatorze, bardzo proszę nie wpro-

wadzać…
(Senator Jan Rulewski: Proszę nie rozśmieszać 

Senatu, że 2 dni krąży poczta!)
Proszę senatora sprawozdawcę Komisji Budżetu 

i Finansów Publicznych, Komisji Infrastruktury oraz 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, 
senatora Grzegorza Peczkisa, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 00)
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(marszałek S. Karczewski) ministra, objęte zgłoszonymi poprawkami. Poprawki 
zostały uwzględnione: 11 senatorów głosowało za, 
5 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Połączone ko-
misje rekomendują państwu przyjęcie proponowanej 
ustawy. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, Panie Senatorze, dwa krótkie 

pytania.
Na posiedzeniu komisji składaliśmy wniosek 

dotyczący przełożenia terminu obrad, bo te obrady 
miały być wcześniej. Państwo, jako senatorowie, nie 
zgodziliście się, uznając, że sprawa jest na tyle pilna 
i ważna, że nie można tego zrobić. Głównie pan był 
autorem tego sprzeciwu, mówił: nie, nie odkładać, 
robimy, bo to jest ważne. Co takiego się stało – czy 
to państwo podjęliście decyzję, czy dostaliście prośbę 
– że przełożyliście jednak te obrady na dzień dzisiej-
szy? To jest pierwsze pytanie.

I drugie. Czy mógłby pan senator powiedzieć, ja-
kie były opinie tych organizacji, przedstawicieli tych 
organizacji? Bo pan tak ładnie przepłynął nad ich 
wystąpieniami. Czy mógłby pan trochę powiedzieć 
o tych wystąpieniach? Jaki miały charakter? Czy or-
ganizacje chwaliły to fantastyczne rozwiązanie? Jakie 
miały zdanie?

(Senator Stanisław Kogut: Złodziej nie będzie 
chwalił.)

Co głównie było przedmiotem ich pochwał lub 
krytyki? Jeśli można byłoby prosić o kilka słów na 
ten temat, Panie Senatorze…

Senator Grzegorz Peczkis:
Odpowiadam na pytanie pierwsze. Otóż zmiana 

terminu obrad nastąpiła po obradach komisji. Nie było 
to przedmiotem prac komisji.

Odpowiadam na pytanie drugie. Opinie, które były 
prezentowane w dość długim okresie… Czy ja mam 
streszczać protokół, czy… Nie za bardzo rozumiem, 
czy… Pan uczestniczył w tych obradach i w związku 
z tym… Opinie były różne. Zaczynały się zwykle od 
takiego, można powiedzieć, wspólnego mianownika, 
że w zasadzie żadna z reprezentacji – i na to zwróci-
łem uwagę – nie zaprzeczała temu, że te zmiany były 
oczekiwane, że te zmiany wychodzą naprzeciw ich 

A, jeszcze panu dokończę, że nawet gdyby taki 
wniosek został przegłosowany, i został przegłosowa-
ny zgodnie z pana intencją, no to nie moglibyśmy tego 
rozpatrywać, bo nie ma druku ani nie ma niczego… 
No, bezsensowne…

(Senator Jan Rulewski: Dziękuję.)
Nie możemy głosować nad wnioskami, które są, 

no, bezsensowne.
Dziękuję uprzejmie.
(Senator Jan Rulewski: Dziękuję za wyjaśnienie, 

ale trudno rozpatrywać coś, co nie zostało przeka-
zane.)

O, no to bardzo dobrze, że pan do tego doszedł. 
O tym mówiłem już od wczoraj.

(Senator Jan Dobrzyński: Nareszcie łapie.)
(Wesołość na sali)
(Senator Stanisław Kogut: Dobra, jadziem!)
Świetnie. Bardzo dziękuję, że pan już wie, o co 

chodzi. Bardzo dziękuję.
Pan senator Peczkis jest sprawozdawcą 

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji 
Infrastruktury oraz Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności. Bardzo proszę o zabranie głosu.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Peczkis:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przedmiotem ustawy jest określenie zasad moni-

toringu drogowego przewozu towarów wrażliwych 
oraz określenie odpowiedzialności za naruszenia 
obowiązków związanych z tym przewozem.

Połączone komisje obradowały przy dużej 
reprezentacji podmiotów zewnętrznych. W związku 
z tym, że w obradach komisji uczestniczyły podmioty 
lobbingowe, na podstawie art. 63 ust. 3 Regulaminu 
Senatu informuję, że w posiedzeniu brały udział pod-
mioty wykonujące zawodową działalność lobbingo-
wą, a przedstawiciele tych podmiotów nie zabierali 
głosu w dyskusji i nie przedstawiali propozycji zmian 
w ustawie.

Inne podmioty, licznie reprezentowane, które 
zabierały głos i przedstawiały swoje wnioski, to 
Polska Izba Paliw Płynnych, ROWE Polska, Business 
Centre Club, Ogólnopolski Związek Pracodawców 
Transportu Drogowego, Konfederacja „Lewiatan”.

Procedowana ustawa jest próbą wyjścia naprze-
ciw problemowi niewłaściwych, nagannych praktyk, 
oszukiwania państwa w zakresie należnych podat-
ków, w szczególności podatku VAT oraz podatku 
akcyzowego.

W trakcie dyskusji ujawnione zostały przez obsłu-
gę prawną Senatu, legislatorów pewne mankamenty, 
które zostały częściowo, za zgodą obecnego tu pana 
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(senator G. Peczkis) Odnoszę wrażenie, że słyszeliśmy różne rzeczy. To 
znaczy ja powiem szczerze, że nie słyszałem ani 
jednej pochlebnej opinii żadnego z tych podmiotów, 
o których pan mówił.

Chciałbym pana zapytać, czy potwierdzi pan fakt, 
że jeden z przedstawicieli powiedział, że wprowa-
dzenie tej ustawy spowoduje, że późnym latem lub 
wczesną jesienią zniknie większość firm transpor-
towych i analiza działania tej ustawy będzie sekcją 
zwłok tych podmiotów.

(Senator Leszek Czarnobaj: Ale profesjonalną.)
Tak, tak, profesjonalną.
(Głos z sali: Tak tu było powiedziane.)

Senator Grzegorz Peczkis:
Możemy, jeżeli jest taka wola, otworzyć protokół 

i porównać nasze spostrzeżenia…
(Senator Jan Dobrzyński: Nie…)
Jeżeli pan… Chwileczkę, ja mam…
(Senator Jan Dobrzyński: Nie, nie ma o czym 

mówić.)
Ale przepraszam, mogę mówić?
(Marszałek Stanisław Karczewski: Senator spra-

wozdawca ma głos. Bardzo proszę.)
Dziękuję.
Ja dysponuję pewną możliwością przedstawienia 

państwu, w dość, jak rozumiem, krótkim, ograniczo-
nym czasie, tego, co się działo na posiedzeniu komisji. 
Jeżeli jest taka wola, żeby otworzyć protokół… Ten 
sam pan, który mówił o tym, że ta propozycja rządu, 
ta propozycja ministerstwa wychodzi naprzeciw ich 
oczekiwaniu, później, w swojej długiej wypowie-
dzi, mówił to, o czym mówi pan senator. To prawda. 
Ten sam pan, reprezentujący konkretnie… To był 
prezydent Ogólnopolskiego Związku Pracodawców 
Transportu Drogowego. Tak, to prawda. Być może 
ta jego wypowiedź była troszkę zbyt otwarta i zbyt 
długo trwała, ale chcieliśmy – takie odnoszę wrażenie 
– wysłuchać zdania każdego z tych przedstawicieli. 
Jednak dokładnie ten sam pan powiedział na początku 
to, o czym mówiłem wcześniej. Jeżeli wrażenie pana 
senatora jest takie, że jest to nieprawdziwe, jeżeli jest 
podejrzenie, że mówię nieprawdę, możemy to zwery-
fikować poprzez przejrzenie protokołu.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borusewicz. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze Sprawozdawco, ale czy mógłby 

pan powiedzieć, które z tych organizacji były za tą 
ustawą, a które przeciw tej ustawie? Tylko tyle.

długoletnim praktykom, potwierdzają ich spostrzeże-
nie, że są nieprawidłowości, i że te zmiany są zmiana-
mi oczekiwanymi. Aczkolwiek w zakresie szczegóło-
wych rozwiązań były prezentowane różne propozycje 
i różnice w nich zależały od tego, która strona je pro-
ponowała. Inne były propozycje izby paliw, inne były 
propozycje przedstawiciela Ogólnopolskiego Związku 
Pracodawców Transportu Drogowego. Ten przed-
stawiciel Ogólnopolskiego Związku Pracodawców 
Transportu Drogowego, o ile pamiętam – mogę to 
powiedzieć z dużą dozą uczciwości i szczerości – 
dwadzieścia kilka minut prezentował swoje zdanie, 
więc próba streszczenia tego byłaby z mojej strony 
chyba błędem.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, jeśli pan pozwoli, jedno zdanie.
(Senator Robert Mamątow: To w dyskusji.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę.)
Dziękuję.
Dziękuję, Panie Senatorze, ale ja przytoczę kilka 

elementów tych wystąpień. Ja nie chciałem, żeby pan 
czytał to ze sprawozdania, ale w dyskusji przytoczę 
to, żeby panu to przypomnieć, bo widzę, że byliśmy 
na dwóch różnych posiedzeniach komisji. No ale dzię-
kuję bardzo.

(Senator Grzegorz Peczkis: To znaczy ja dyspo-
nuję…)

Ale…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ale, panowie, to ma być tak: pytanie – odpowiedź, 

pytanie – odpowiedź. Debata będzie za chwilę. Nie 
otworzyłem debaty.

Pan senator Andrzej Misiołek, a później pan mar-
szałek Bogdan Borusewicz.

(Senator Andrzej Misiołek: Nie mogę włączyć mi-
krofonu, Panie Marszałku.)

(Głosy z sali: Kartę, kartę, należy włożyć.)
Może trzeba kartę przełożyć.
(Senator Andrzej Misiołek: Już dobrze.)
Proszę bardzo.

Senator Andrzej Misiołek:
Panie Senatorze, tak się składa, że jestem człon-

kiem tej samej komisji, której pan jest członkiem, 
i uczestniczyłem w całych obradach tej komisji. 
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Ja mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy. 
Dlaczego doszło do całkowitego pominięcia na pozio-
mie prac rządowych etapu konsultacji społecznych? 
To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Czy są przewidywane jakieś re-
kompensaty…

(Rozmowy na sali)
…dla ponad 100 tysięcy podmiotów gospodar-

czych…
(Senator Grzegorz Peczkis: Czy mogę prosić o po-

wtórzenie początku drugiego pytania?)
Czy są przewidywane jakieś rekompensaty dla 

ponad 100 tysięcy podmiotów gospodarczych, czyli 
dostawców, odbiorców, zwłaszcza zaś – to szczególnie 
akcentuję, Panie Senatorze – przewoźników, czyli 
firm transportowych oraz kierowców? Te firmy i tak 
już funkcjonują na bardzo konkurencyjnym, trudnym 
rynku europejskim i będą obłożone dodatkowymi 
kosztami, Panie Senatorze Sprawozdawco, po wpro-
wadzeniu tej ustawy.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Peczkis:

Odpowiadam na pytanie pierwsze: nie było to 
przedmiotem prac komisji.

Odpowiadam na pytanie drugie: nie, nie są prze-
widywane rekompensaty. Nie wiem, na jakiej podsta-
wie pan senator podnosi twierdzenie, że są w bardzo 
niedobrej kondycji. Moja wiedza jest taka, że tempo 
rozwoju tych firm od lat dziewięćdziesiątych nie-
ustannie… że ich potencjał ekonomiczny nieustannie 
rośnie, że ich baza sprzętowa nieustannie się powięk-
sza. Więc nie wiem, na jakiej podstawie twierdzi pan 
senator, że są w złej sytuacji bądź pracują na skraju…

(Senator Jan Dobrzyński: A był na posiedzeniu 
komisji?)

Gdyby tak było, ich potencjał nie ulegałby wzro-
stowi.

(Senator Władysław Komarnicki: Przepraszam 
bardzo, Panie Marszałku, jeżeli…)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Proszę bardzo, pytanie.

Senator Władysław Komarnicki:

Mam następne pytanie.
Nie zgadzam się z tym twierdzeniem o potencjale, 

dlatego że ja nie mówię…

Senator Grzegorz Peczkis:
W trakcie posiedzenia komisji nie nastąpiło głoso-

wanie, które ujawniłoby, że organizacja jest za bądź 
przeciw.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Pan senator 
Dobkowski…)

(Senator Bogdan Borusewicz: Ale – przepraszam 
– one zabierały głos?)

(Senator Jan Dobrzyński: Nie wszystkie.)
Nie wszyscy przedstawiciele organizacji, którzy 

byli obecni na posiedzeniu komisji, zabierali głos, 
niektórzy pytali i nie wyrażali własnych opinii.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Pan senator 
Dobkowski…)

Bo np. lobbyści, Panie Marszałku, nie zabierali 
głosu w ogóle.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Dobkowski.

Senator Wiesław Dobkowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, czy było rozpatrywane to, żeby tę 

ustawę zastąpić wprowadzeniem odwróconego VAT?
(Senator Stanisław Kogut: Było.)
Czy były takie propozycje?

Senator Grzegorz Peczkis:
Były również takie propozycje.
(Rozmowy na sali)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Są jeszcze pytania?
Proszę bardzo, pan senator… pani senator… 

Bardzo…
(Senator Władysław Komarnicki: Władysław 

Komarnicki.)
Nazwisko znam, imię… Pan Władysław 

Komarnicki, senator. Bardzo proszę.
(Senator Leszek Czarnobaj: Władysława pan nie 

zna?)
Słucham? Nie, no…

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Tak, Władysław.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Komarnicki, 

tak.)
Dziękuję, Panie Marszałku.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę bardzo.)
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(senator W. Komarnicki) ale ja odpowiadam za zaprezentowanie stanowiska 
komisji i zdanie sprawy z tego, co działo się na 
posiedzeniu komisji – i pan senator o tym wie. Jest 
tu pan minister, który za chwilę będzie odpowia-
dał na wszystkie tego typu merytoryczne pytania, 
i myślę, że zrobi to dobrze. Uprzejmie proszę pana 
marszałka o zwolnienie mnie z odpowiedzi na tego 
typu pytania.

(Senator Władysław Komarnicki: Dziękuję.)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Senator Mieczysław Augustyn, bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Senatorze, ja zgłaszałem poprawki i my nad 
nimi głosowaliśmy. Zgłaszałem również wniosek do-
tyczący tego, jak ta ustawa powinna być procedowa-
na wobec, można powiedzieć, zmasowanej krytyki 
jej skutków. Nie chodzi o krytykę jej celu – tu się 
z panem zgodzę, bo tego nikt nie kwestionował – ale 
o skutki tej ustawy. Proponowałem, żebyśmy prze-
rwali obrady komisji. Niestety ten wniosek nie prze-
szedł, ale z nadzieją przyjąłem informację, że dajemy 
sobie czas na rozpatrzenie tej ustawy do następnego 
posiedzenia Senatu.

Czy panu wiadomo coś o tym, ażeby ten czas zo-
stał spożytkowany na poprawienie tej ustawy? To jest 
moje pierwsze pytanie.

A drugie pytanie dotyczy tego, że rzeczywiście 
zgłaszałem poprawkę wydłużającą vacatio legis, tak 
żeby dać firmom szansę na przystosowanie się do 
tego nowego systemu. Bo pan mówił tutaj, że nie 
było…

(Senator Grzegorz Peczkis: …poprawek.)
Były poprawki.

Senator Grzegorz Peczkis:
Panie Senatorze, gwoli ścisłości: zgłaszał pan 

wniosek o zmianę terminu rozpatrywania tej ustawy.
(Senator Mieczysław Augustyn: I była też popraw-

ka odnosząca się do vacatio legis.)
I został również zgłoszony wniosek o odrzucenie 

ustawy w całości.
(Senator Mieczysław Augustyn: Też.)
To było przedmiotem obrad komisji, a jeśli chodzi 

o to, co się działo po posiedzeniu komisji, to w istocie 
rzeczy nie obejmuje tego moje sprawozdanie. Ale po-
wiem panu, ponieważ nie jest to wiedza powszechna, 
że jeszcze wczoraj, do późnych godzin wieczornych, 
trwały ustalenia konkretyzujące, wskutek których 
prawdopodobnie zaraz zostanie – uprzedzam troszkę 
fakty – zgłoszona poprawka.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, Panie 
Senatorze, czas na debatę jest w momencie, kiedy 
ja…)

Wobec tego mam pytanie, mam następne pytanie.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Właśnie, pyta-

nie. Bardzo proszę o pytanie. Nie komentujemy teraz. 
Debata to jest odpowiedni czas na komentowanie.)

Okej, dobrze. Dziękuję, Panie Marszałku. 
Następne pytanie.

Dlaczego ustawa nakłada kary finansowe na kie-
rowcę, który często nie jest świadomy, co wiezie, 
a ma odpowiadać za to pod groźbą kary grzywny 
w wysokości 5–7,5 tysiąca zł. Odpowiedzialność taką 
powinien ponosić, Panie Senatorze, zlecający przewóz 
lub odbiorca, ale nigdy kierowca.

I zadam następne pytanie, jeżeli pan pozwoli, 
Panie Marszałku.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę.)
Dlaczego ta ustawa ma tak krótki termin wejścia 

w życie? Spowoduje to chaos, bo branża transportowa 
nie będzie miała czasu na odpowiednie przygotowanie 
się do zmian.

I ostatnie pytanie, Panie Marszałku. Jeżeli powsta-
nie rejestr przewozów, każdy przewóz – nieważne, 
czy chodzi o kilka, czy o tysiące kilometrów – trze-
ba będzie zgłosić w urzędzie i wystąpić o dokument 
rejestracyjny. Dopiero z tym dokumentem kierowca 
będzie mógł ruszyć w drogę. Jak szybko przewoźnik 
będzie mógł dostać takie zezwolenie? To jest wynik 
konsultacji z siedmioma dużymi firmami transpor-
towymi. Przeprowadziłem te konsultacje w swoim 
okręgu. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Panie Senatorze, proszę bardzo.

Senator Grzegorz Peczkis:

Odpowiem na te pytania po kolei. Jeśli chodzi 
o pytanie pierwsze, to nie było to przedmiotem prac 
komisji.

Pytanie drugie było zadawane na posiedzeniu ko-
misji, lecz żaden z senatorów nie zgłosił właściwej 
poprawki, w związku z czym komisja nie wyraziła 
całościowej opinii na ten temat.

Jeśli chodzi o pytanie trzecie, to jestem zdania… 
Zresztą jest tu obecny pan minister, który również 
był na posiedzeniu komisji. Z całym szacunkiem, 
ale to pytanie nie było przedmiotem prac komisji. 
To jest pytanie o treść ustawy. Rozumiem, że pan 
senator w międzyczasie odbył jakieś spotkania, 
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Senator Andrzej Misiołek:

Panie Senatorze, może umknęło to mojej uwadze 
w czasie posiedzenia komisji… Czy było wskazane 
w przypadku 1 tysiąca 500 etatów, skąd te osoby będą 
pochodziły? Jak pamiętam, było powiedziane, że to 
nie będą dodatkowe etaty, tylko etaty już istniejące. 
Istniejące gdzie? Co to będą za etaty? Skąd te osoby 
zostaną przeniesione do tych działań?

Senator Grzegorz Peczkis:
Panie Senatorze, patrzę na zegarek, jest 3 mar-

ca, od dwóch dni mamy Krajową Administrację 
Skarbową, w ramach której doszło do połączenia 
kilku dotychczasowych urzędów. W przypadku łą-
czenia urzędów zazwyczaj mamy do czynienia ze 
zmniejszeniem stałej liczby osób obsługujących ad-
ministrację tych urzędów. Ja tylko zgaduję – bo to nie 
było przedmiotem obrad komisji – że to daje pewne 
możliwości optymalizacji obsługi.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Wcisła. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Senatorze, to na czym polega to niegene-

rowanie kosztów? Jeżeli w ramach wprowadzania 
innej ustawy eliminuje się koszt, powiedzmy, czyli 
o 1 tysiąc 500 etatów zmniejsza się…

(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ciszej, 

Panowie!)
…zatrudnienie…
(Senator Jan Dobrzyński: Przepraszam, Panie 

Marszałku.)
…to na czym polega to, że zaletą tej ustawy jest, 

że na jej podstawie zatrudnia się 1 tysiąc 500 osób?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
(Senator Jerzy Wcisła: Gdzie jest ten zysk?)
(Senator Grzegorz Peczkis: Zysk dla państwa…)
Momencik, Panie Senatorze, bo musimy tutaj tro-

chę uporządkować.
Kto jeszcze chce zadać pytanie panu senatorowi? 

Nikt.
Proszę bardzo.

Senator Grzegorz Peczkis:
Celem tej ustawy jest wprowadzenie zmian w ob-

szarach, w których stwierdza się największe nieprawi-

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku, ostatnie pytanie, które zadam, 
dotyczy…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę bardzo.)
…liczb, które tam padały. Oczywiście inne liczby 

padały ze strony partnerów społecznych, a inne ze 
strony ministerstwa. Czy może pan poinformować 
Wysoką Izbę, ile dziennie – powtarzam: dziennie 
– a ile rocznie składanych będzie zgłoszeń rejestru-
jących przewozy?

Senator Grzegorz Peczkis:

Były tam podawane liczby i te liczby oscylowały… 
Według mojej pamięci – a było to już jakiś czas temu 
– była mowa o 40 tysiącach dziennie. To jest liczba 
elektronicznie, systemowo zgłaszanych wniosków 
przewozowych. A jak już pan senator chce konkretów, 
to może uzupełnię te liczby, bo to jest bardzo istot-
ne. Ta ustawa nie będzie generowała dodatkowych 
nowych miejsc pracy. Innymi słowy do obsługi tej 
ustawy zostanie wyznaczonych 1 tysiąc 500 osób 
spośród osób będących już na etatach urzędniczych.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
(Senator Sekretarz Marek Pęk: Senator Kazimierz 

Kleina.)
Słucham?
(Senator Sekretarz Marek Pęk: Kazimierz Kleina.)
Pan senator Kazimierz Kleina. Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku, Panie Senatorze Sprawozdawco, 

mówił pan, że po stronie administracji nie pojawią 
się nowe miejsca pracy czy nowe obowiązki admini-
stracyjne. Ale czy ta ustawa wywoła taki sam skutek 
po stronie przedsiębiorców? Czyli że tutaj także nie 
będzie potrzeby dodatkowego zatrudnienia, a więc 
podnoszenia kosztów funkcjonowania firm.

Senator Grzegorz Peczkis:
Jedna z organizacji podnosiła taki postulat, z tym 

że nie pokazała sposobu wyliczenia, stwierdziła tyl-
ko, że zwiększy to koszty. Ale to było stwierdzenie 
niepoparte ani liczbami, ani wyliczeniami.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Pan senator Andrzej Misiołek. Bardzo proszę.
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(senator G. Peczkis) lamentarnych został upoważniony minister rozwoju 
i finansów.

Jest obecny pan minister Leszek Skiba. Witam.
Czy pragnie pan zabrać głos?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Leszek Skiba: Dziękuję bardzo.)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Ponieważ widzę, że są pytania, bardzo proszę pana 
ministra o zajęcie miejsca przy mównicy.

Pan senator Władysław Komarnicki, bardzo pro-
szę, a później pan senator Kazimierz Kleina.

Senator Władysław Komarnicki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, muszę o coś dopytać. Jestem po 

konsultacji z firmami transportowymi. Wiedziałem, 
że będzie pan dzisiaj z nami, i stąd moje pytania do 
pana. Panie Ministrze, dlaczego doszło do całkowi-
tego pominięcia na poziomie prac rządowych etapu 
konsultacji społecznych? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Czy są przewidywane jakieś re-
kompensaty dla ponad 100 tysięcy podmiotów gospo-
darczych, to jest dostawców i odbiorców, w szczegól-
ności zaś przewoźników, czyli firm transportowych 
oraz kierowców? Te firmy funkcjonujące już dzisiaj 
na bardzo konkurencyjnym, trudnym rynku europej-
skim po wprowadzeniu tej ustawy będą obciążone 
dodatkowymi kosztami.

Trzecie pytanie. Dlaczego ustawa nakłada na 
kierowcę kary finansowe? On często nie jest świa-
domy tego, co wiezie, a ma odpowiadać za to pod 
groźbą kary grzywny w wysokości 5–7,5 tysiąca zł. 
Odpowiedzialność powinien ponosić zlecający prze-
wóz lub odbiorca, nigdy, Panie Ministrze, kierowca.

Czwarte moje pytanie. Dlaczego ta ustawa ma 
taki krótki termin wejścia w życie? Spowoduje to 
chaos i branża transportowa nie będzie miała czasu 
na odpowiednie przygotowanie się do zmian.

I ostatnie pytanie. Powstanie rejestr przewozów. 
Każdy przewóz, czy na dystansie kilku kilometrów, 
czy kilku tysięcy kilometrów, trzeba będzie zgło-
sić w urzędzie i wystąpić o dokument rejestracyjny. 
Dopiero z tym dokumentem kierowca będzie mógł 
ruszyć w drogę. Jak szybko przewoźnik będzie mógł 
dostać takie zezwolenie? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Ponieważ było sporo pytań, od razu bardzo proszę 

o odpowiedzi, Panie Ministrze.

dłowości podatkowe, w szczególności dotyczące wy-
łudzenia, niepłacenia podatków od towarów i usług 
oraz uszczupleń w podatku akcyzowym.

Panie Senatorze, w zeszłym roku dodatkowo, 
oprócz tego, co było planowane, państwo polskie 
z towarów, usług i czynności zyskało 11,5 miliar-
da zł. To jest kwota, którą dodatkowo, poza planem, 
państwo polskie uzyskało właśnie z tzw. uszczelnień 
podatkowych w VAT i akcyzie. A więc jeśli pan pyta, 
gdzie będą oszczędności, to tu będą oszczędności – 
w dalszym uszczelnianiu systemu.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Jeszcze pan senator Jerzy Wcisła. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Wcisła:
Ale my się nie rozumiemy, bo ja pytam o oszczęd-

ności z ustawy o monitorowaniu ruchu drogowego, 
a nie z KAS. Bo pan mówił o tym, że ta ustawa nie 
będzie generowała kosztów, a ona będzie generowała 
koszty, bo 1 tysiąc 500 osób będzie zatrudnionych do 
jej obsługi. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.

Senator Grzegorz Peczkis:
To jest ustawa nie tyle o monitorowaniu ruchu, 

ile o monitorowaniu drogowego przewozu towarów. 
Tak? O tym mówimy. O monitorowaniu drogowego 
przewozu towarów. Tak, tylko że za każdym razem, 
przy każdej działalności mamy zestawienie: mamy 
pewne wydatki i mamy pewne zyski. I tu jest pewna 
różnica, bo albo się państwu opłaca wprowadzać pra-
worządność i porządek, albo państwo tego nie chce 
zrobić. To państwo chce to zrobić. To państwo chce 
wprowadzić pewien porządek, pewien ład, pewną 
systematykę, żeby obywatele mieli poczucie tego, 
że płacą podatki nie bez sensu, ale dlatego, że to ma 
jakiś konkretny sens. I po to jest to robione.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Nie ma więcej osób zgłaszających się do zadania 

pytania.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
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wymiarze, o którym pan mówił, czyli od 5 tysięcy do 
7,5 tysiąca, tylko i wyłącznie za brak numeru zgło-
szenia. Powtarzam: za brak numeru zgłoszenia. I to 
jest jedyna sankcja. Czyli tak naprawdę dzisiaj też 
jest… Jak mamy do czynienia z kierowcami, którzy 
nie posiadają licencji międzynarodowej, to też nakła-
dana jest kara finansowa. Tak? Tu jest pełna analogia. 
Czyli tak naprawdę mamy transport międzynarodowy 
licencjonowany, co wiąże się z tym, że kierowca ma 
obowiązek, powinien posiadać odpowiednie licencje. 
I nakładana jest kara za… Jest pełna analogia, jeśli 
chodzi o te rozwiązania.

Czwarte pytanie – chodzi o krótki termin wejścia 
w życie… Przypominam, że ustawa wejdzie w życie 
w 14 dni po ogłoszeniu. Konsultacje społeczne trwa-
ją już co najmniej od listopada, czyli tak naprawdę 
mamy do czynienia z… W grudniu pojawiły się, 
zostały przedstawione dokładniejsze dane dotyczą-
ce standardów informatycznych pozwalających na 
automatyzację zgłoszenia dokonywanego przez te 
firmy, które będą miały bardzo wiele zgłoszeń. Firmy 
będą chciały zautomatyzować zgłoszenia przewozów 
swoich towarów, żeby nie robić tego ręcznie. Chociaż 
zrobienie tego ręcznie zajmuje tylko 3 minuty, ale 
chodzi o to, żeby to zautomatyzować. W każdym 
razie dane informatyczne, tzw. API, zostały przed-
stawione w grudniu. Firmy transportowe, również 
firmy, które będą zajmowały się rejestrowaniem, 
zgłaszaniem przewozu towarów, mają od grudnia 
informacje o standardzie informatycznym, aby to 
zautomatyzować.

Jeśli chodzi o piąte pytanie, dotyczące rejestru 
przewozów, to… Czy pan senator mógłby przypo-
mnieć…

(Senator Władysław Komarnicki: To było pytanie 
o zgłaszanie w urzędzie i o to, jak długo trwa…)

Tak, jak długo trwa… System rejestrujący działa, 
opierając się na istniejącym systemie, tzw. PUESC, 
który obejmuje np. zgłaszanie transportu towarów 
akcyzowych. Ten system działa – procedura zajmuje 
jeśli nie minuty, to godziny – i w automatyczny spo-
sób rejestruje… Dzięki temu zgłaszający sprawnie 
otrzymuje numer zgłoszenia w trybie elektronicz-
nym. System jest przygotowany na zwiększenie… 
Zwiększy się poziom korzystania z systemu PUESC, 
bo powiększy się liczba towarów objętych zgłosze-
niem. Ministerstwo Finansów jest przygotowane na 
to, że tak naprawdę powiększy się liczba zgłoszeń, 
jeśli chodzi o system PUESC. Służby informatycz-
ne przygotowały ten system, funkcjonowanie tego 
systemu jest w miarę sprawne, to znaczy nie mamy 
takiego doświadczenia, żeby pojawił się problem 
z otrzymaniem numeru zgłoszenia w miarę szybko, 
w ciągu kilku minut.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, takie pytania pojawiły się także 

podczas dyskusji w Sejmie. Dyskusja w czasie po-
siedzenia komisji senackiej też była owocna.

Zacznę od początku. Po pierwsze, konsultacje spo-
łeczne odbyły się. Było wiele spotkań z branżą. Ten 
projekt ustawy na etapie… Przypominam, że to jest 
projekt rządowy, który przeszedł po kolei wszystkie 
etapy konsultacji. Tak że projekt został przekazany 
do organizacji społecznych, był też konsultowany 
z innymi ministerstwami. Odbyły się spotkania, było 
wiele spotkań z organizacjami. Podczas dyskusji na 
posiedzeniu komisji senackiej ten element był podkre-
ślany. Część organizacji mówiło o tym, że ten projekt 
się zmienił, czyli te organizacje transportowe, orga-
nizacje, które zajmują się handlem towarami akcyzo-
wymi, znały projekt, który na początkowym etapie 
rzeczywiście był szerszy, choć oczywiście obejmował 
ten zakres, który jest teraz. Istotna zmiana to usunię-
cie obowiązku posiadania nadajników, tzw. GPS-ów. 
Trudno uznać, że te konsultacje się nie odbyły, bo 
projekt w tej wersji był znany już wcześniej. Fakt, 
iż organizacje zwracały uwagę na szerszy charak-
ter tej ustawy wcześniej i na usunięcie z przepisów 
obowiązku posiadania nadajników, jest dowodem na 
to, że organizacje znały ten projekt z wcześniejszej 
wersji, jeszcze z drugiej połowy roku 2016, a właści-
wie z końcówki roku 2016.

Jeśli chodzi o rekompensaty dla firm, to taką praw-
dziwą rekompensatą będzie to, że skutecznie działa-
jąca ustawa doprowadzi do ograniczenia szarej strefy 
nielegalnego przewozu towarów, czyli do wzrostu 
ilości sprzedawanych towarów przez zajmujących się 
handlem towarami akcyzowymi, paliwem i innymi 
towarami akcyzowymi, co do których jest obowiązek 
transportowy, jak i wzrostu skali usług firm trans-
portowych, które… Legalny sposób przewozu – to 
będzie najistotniejsza i tak naprawdę kluczowa rekom-
pensata. Bo żadna rekompensata ze strony państwa 
i tak nie dorównałaby… Bo tak naprawdę popyt na 
ich usługi transportowe, na sprzedaż paliwa, o czym 
mówią firmy handlujące, sprzedające, rafinerie… 
Czyli mamy do czynienia ze zwiększonym popytem 
ze strony konsumentów, ponieważ szara strefa rzeczy-
wiście jest w Polsce realnie i w zdecydowany sposób 
ograniczana. I to jest ta prawdziwa konkurencja. Jest 
też więcej klientów, ponieważ ci klienci przenoszą 
się z szarej strefy do legalnych firm, w tym również 
firm transportowych.

Jeśli chodzi o trzecie pytanie, o sankcje dla kie-
rowcy, to kierowca nie jest karany za to, że nie wie, 
co przewozi. Kierowca może otrzymać karę w tym 
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Senator Leszek Czarnobaj:

Pani Marszałek, Panie Ministrze, jeżeli można, 
odniósłbym się do dyskusji, która była prowadzona 
podczas posiedzenia komisji. Tam padały pytania 
o następującą sytuację: co będzie, gdy system z ja-
kichś powodów nie będzie działał? Mówił pan mi-
nister, że godzina… Jeżeli ktoś czeka z cysterną, to 
oczywiście nic się nie dzieje, ale jeżeli ktoś czeka, 
żeby zawieźć 500 l do awarii, to dla niego jest to 
ważne. Były takie głosy. Czy macie państwo jakieś 
alternatywne rozwiązanie, szczególnie dla transportu 
drobnego, rozwożącego do poszczególnych odbior-
ców? Jeżeli chodzi o ten duży, to ja rozumiem, że 
trzeba czekać, jest dużo, 20 tysięcy l, okej. Ale jeżeli 
chodzi już o koncesjonowanie, to trzeba mieć jakiś 
przygotowany system. Czy państwo macie taki sys-
tem? To po pierwsze.

Po drugie, padały pytania o rozporządzenia i pan 
minister odpowiadał, że chyba są w przygotowaniu. 
Czy coś się zmieniło? Na jakim etapie jest przygoto-
wanie rozporządzeń? Pytam, bo to jest ważne. Ustawa 
za chwilę wchodzi w życie. Jaki to jest etap?

I trzecie pytanie. Panie Ministrze, mówimy tutaj 
o transporcie m.in. produktów akcyzowych, o trans-
porcie drogowym. A jeżeli będzie się odbywał trans-
port alkoholu i tytoniu – nie mówię tu o transporcie 
oleju napędowego, ale szczególnie chodzi mi o te dwa 
pierwsze produkty, które wymieniłem – drogą lotni-
czą, będzie to transport lotniczy wewnętrzny, to czy 
on będzie podlegał tym samym procedurom?

Ostatnie pytanie, Panie Ministrze, odnośnie do 
tego, co powiedział pan senator Peczkis, chodzi mi 
o 11,5 miliarda dochodu z VAT. Czy zwiększenie 
o 11,5 miliarda dochodu z VAT za rok 2016 to jest 
kwota wzrostu VAT w ogóle, czy to jest kwota wzro-
stu dochodu z VAT wynikająca tylko i wyłącznie 
z uszczelnienia? Czy to jest całkowity wzrost dochodu 
z VAT w roku 2016?

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Dziękuję bardzo.
Ja może zacznę od tego pytania o urzędników. 

Rzeczywiście jest tak, że intencją szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej, pana ministra Banasia, jest 
to, aby jak najlepiej wykorzystać osoby już pracują-
ce w strukturach administracji podatkowej, Służby 
Celnej, a obecnie, od 1 marca, Krajowej Administracji 

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Leszek Skiba: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pytanie zadaje pan senator Kazimierz Kleina, 

bardzo proszę.

Senator Kazimierz Kleina:

Pani Marszałek, Panie Ministrze, pan senator spra-
wozdawca, senator Peczkis, powiedział, że w ubie-
głym roku, dzięki działaniom uszczelniającym system 
podatkowy, dochody do budżetu państwa z tytułu 
VAT i akcyzy wzrosły o 50 miliardów zł.

(Senator Grzegorz Peczkis: Jedenaście i pół.)
(Głosy z sali: Jedenaście.)
Ile?
(Senator Stanisław Kogut: Jedenaście i pół.)
Aha, jedenaście, okej, no to dobrze. To nie usły-

szałem.
(Senator Stanisław Kogut: Źle usłyszałeś.)
W takim razie, wracając do ustawy… Panie 

Ministrze, jakie nowe obowiązki pojawią się po 
stronie przedsiębiorców i odbiorców produktów 
wrażliwych, np. oleju opałowego? Z reguły właśnie 
odbiorca oleju opałowego to jest klient, który kupuje 
jednorazowo około 1 tysiąca l. Czy on też będzie miał 
dodatkowe obowiązki administracyjne, oprócz tych, 
które ma do tej pory, a więc np. przekazywanie tych 
informacji, które podaje dostawcy?

Czy szacowano, jaki będzie wzrost kosztów ob-
sługi tego systemu po stronie przedsiębiorców? Czy 
ten element także był analizowany w czasie projek-
towania tej ustawy?

I czwarty problem, właściwie trzeci, bo pierw-
szy został już wyjaśniony, to wzrost w administracji, 
a właściwie wzrost liczby zadań administracyjnych. 
Senator Peczkis powiedział, że wzrost liczby zadań 
wymaga 1 tysiąca 500 urzędników. Czy rzeczywiście 
tak jest w uzasadnieniu tej ustawy? Już abstrahując 
od tego, czy to będą osoby, które przestały wykony-
wać swoje obowiązki w dotychczasowych obszarach 
w związku z reformą administracji skarbowej, czy to 
byliby nowo zatrudnieni pracownicy, chciałbym wie-
dzieć, czy rzeczywiście obsługa tej ustawy wymaga 
zatrudnienia, pracy 1 tysiąca 500 urzędników w skali 
kraju. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Proszę jeszcze o pytanie pana senatora Leszka 

Czarnobaja.
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(podsekretarz stanu L. Skiba) polega na tym, że produkuje się faktury – a towaru 
najczęściej nie ma – po to, aby wyłudzić VAT. Ale 
warto powiedzieć, że to są dwa różne źródła luki 
w VAT – ten, który polega na przewożeniu towarów 
bez dokumentacji, i ten, który polega na tworzeniu 
dokumentacji bez towarów. Celem tej ustawy jest 
adresowanie tego problemu dotyczącego towarów, 
które przewożone są nielegalnie… Chodzi o to, w jaki 
sposób ten problem rozwiązać.

Przykłady takich krajów jak Węgry czy Portugalia 
– powoli wchodzi w ten proces również Austria – po-
kazują, aby monitorować, kontrolować właśnie prze-
sył wrażliwych towarów na terytorium kraju. Mamy 
określoną liczbę osób, które mogą poświęcić się temu 
zadaniu, administracja podatkowa może, powiedzmy, 
poświęcić te osoby do realizacji tych zadań. I kluczo-
we jest to, aby te 1 tysiąc 500 osób skontrolowało jak 
najwięcej cystern paliwowych i towarów akcyzowych 
objętych tą ustawą, żeby jak najlepiej wykorzystać 
roboczogodzinę. Z tego powodu ustawa nakłada obo-
wiązek rejestrowania przewozu towarów. Będzie to 
wyglądało w taki sposób, że w sytuacji, kiedy zosta-
nie zatrzymana ciężarówka, cysterna, kontrolujący 
w miarę szybko będzie w stanie ustalić, czy ma do 
czynienia z kimś, kto jest uczciwy, bo jest zgłosze-
nie, kierowca ma numer zgłoszenia, sprawdza się, co 
jest w numerze zgłoszenia. Jeśli jest podane, co to za 
towar, jest podana jego masa, wszystko się zgadza, 
to po 5 minutach ciężarówka jedzie dalej. I można 
zatrzymać kolejną ciężarówkę. Dzisiaj, w obecnych 
warunkach, nie ma takiej ustawy. W związku z tym 
za każdym razem trzeba poświęcić znacznie więcej 
czasu na ustalenie, o co chodzi czy co to jest za firma. 
Kierowca pokazuje swoje dokumenty transportowe, 
trzeba zweryfikować, czy te dokumenty są prawdzi-
we, czy nieprawdziwe. 

Tak naprawdę kluczem tej ustawy jest stwierdze-
nie… To znaczy rozwiązanie zawarte w tej ustawie 
polega na dokonaniu takiej operacji, że rzeczywiście 
nakładamy pewne obowiązki rejestracyjne na firmy 
przewożące, aby w roboczogodzinach tych 1 tysiąca 
500 osób jak najwięcej ciężarówek efektywnie skon-
trolować. Chodzi o to, żeby skontrolować jak najwię-
cej ciężarówek, aby istniało przekonanie, że każda 
ciężarówka, która wjeżdża do Polski z terytorium 
Niemiec, Słowacji, Litwy, Czech, a także zza wschod-
niej granicy, chociaż tam jest system nieznacznie 
bardziej utrudniający tego rodzaju proceder, ale nie 
możemy pominąć granicy wschodniej… Chodzi o to, 
żeby każdy kierowca ciężarówki wiedział, że istnie-
je wysokie ryzyko, że zostanie zatrzymany i skon-
trolowany, a więc że w Polsce istnieje ryzyko – no, 
z punktu widzenia przestępców oczywiście – wpad-
ki. Tak naprawdę to jest podstawowy cel tej ustawy. 
Nakładamy jednak te obowiązki w taki sposób, aby 
jak najkrócej trwała kontrola firm legalnych, ponie-

Skarbowej. Ustawa nie przewiduje żadnego wzro-
stu zatrudnienia, ustawa nie wiąże się z żadnym 
wzrostem zatrudnienia. Zadaniem administracji, 
Krajowej Administracji Skarbowej jest to, aby jak 
najlepiej wprowadzić ją w życie, a najlepiej wprowa-
dzić ją w życie w taki sposób, żeby przesunąć 1 tysiąc 
500 osób z obszaru wykonywania innych zadań do 
obszaru wykonywania zadań kluczowych z punk-
tu widzenia monitorowania towarów, ograniczania 
szarej strefy, ograniczania nielegalnego przewozu 
towarów akcyzowych oraz tych innych, które zostaną 
wpisane do rozporządzenia. Chodzi o to, aby te 1 ty-
siąc 500 osób na bieżąco monitorowało przewóz towa-
rów. To jest właśnie zwiększona aktywność w ramach 
istniejącego zatrudnienia, bez wzrostu zatrudnienia. 
To jest ważna informacja. Te 1 tysiąc 500 osób to 
nie są, jeszcze raz przypominam, nowo rekrutowane 
osoby, to najczęściej są celnicy, którzy już dzisiaj są 
na drogach, którzy dzisiaj… I plan docelowy jest taki, 
że na drogach i na innych obszarach związanych z re-
alizacją omawianej ustawy te zadania powinny być 
realizowane jakby rotacyjnie przez 1 tysiąc 500 osób. 
Czemu to jest ważne? Ja pozwolę sobie przedstawić 
jeszcze taką ogólną informację, żeby mogli państwo 
dobrze zrozumieć kontekst tej całej ustawy, zanim 
przejdziemy do pytań szczegółowych.

Proszę zauważyć, na czym polega standardowy 
problem szarej strefy. Mamy do czynienia, jeśli cho-
dzi o lukę w VAT, o nielegalny przewóz towarów, 
niepłacenie akcyzy, z problemem polegającym na 
tym, że częściowo w przypadku towarów, które są 
przewożone do Polski, sytuacja jest taka, że te towary 
nie są zgłaszane, nie mamy żadnej informacji o tym 
w żadnych dokumentach, bo ten handel najczęściej 
odbywa się bez faktur, bardzo często odbywa się bez 
faktur, towar jest nielegalnie przewożony do Polski. 
Wygląda to tak, że formalnie mamy informację, że 
cysterna jedzie z Niemiec na Litwę albo jest jakieś 
nabycie wewnątrzwspólnotowe, które nie jest zgła-
szane, czyli jest to przywóz np. paliwa z Niemiec do 
Polski. Po stronie niemieckiej pojawiają się jakieś 
ślady w dokumentacji, po stronie polskiej często się 
nie pojawiają. W związku z tym mamy do czynienia 
z sytuacją, w której tak naprawdę jedynym śladem na 
aktywność przestępczą jest to, że po prostu towar… 
że jedzie ciężarówka. I to jest rzeczywiście istotny 
problem, że często nie widać śladów tej operacji ani 
w dokumentacji, ani w fakturach, ani w przelewach. 
Czyli służby podatkowe nie są w stanie reagować na 
ten problem. Oczywiście są też takie przestępstwa, 
które polegają na wyłudzeniu VAT, chodzi o karu-
zele podatkowe, chociaż rzadziej jest to stosowane 
w przypadku tych towarów, częściej jest to stosowane 
w przypadku towarów związanych z elektroniką. I to 
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(podsekretarz stanu L. Skiba) o często powracającą kwestię oleju rzepakowego – to 
konsultacje wewnętrzne w Ministerstwie Finansów są 
już na ukończeniu i najprawdopodobniej w przyszłym 
tygodniu, na początku przyszłego tygodnia, trafi ono 
do konsultacji międzyresortowych. I olej rzepakowy 
jest w tym projekcie uwzględniony. Tak naprawdę to, 
co jest istotne, to właśnie możliwość uzupełnienia 
tej listy towarów w drodze rozporządzenia, ale to 
rzeczywiście musi być rzetelnie przedstawione w for-
mie analizy i uzasadnienia. W związku z tym czas 
przeznaczony na prace nad tym projektem ustawy, 
które toczą się w Senacie już od dwóch tygodni, jest 
wykorzystywany do tego, aby przedstawić rzeczy-
wiście dobre uzasadnienie. Bo tu nie ma wątpliwości 
co do oleju rzepakowego. Skala tych problemów jest 
duża, ale jednocześnie warto pamiętać, że spotyka 
się to z pewnego rodzaju dyskusją na temat charak-
teru… I tutaj nie ma wątpliwości, że ten problem, 
istotny problem związany z wyłudzeniami podatków 
i nieprawidłowościami, jest silną podstawą do tego, 
żeby na mocy tego rozporządzeniu olej rzepakowy 
powrócił na listę.

Jeśli chodzi o transport lotniczy, to nie podlega 
on zgłoszeniu. Ustawa mówi tylko o transporcie to-
warów, które… Chodzi tam tylko właśnie o transport 
kołowy.

I to jest… Chyba senator Czarnobaj miał jeszcze 
jakieś czwarte pytanie, po tym o transporcie lotni-
czym, ale…

Wicemarszałek Maria Koc:

Przepraszam, Panie Senatorze.
Pan senator… Już uzyskał pan odpowiedź, tak?
(Senator Leszek Czarnobaj: Tak.)
Dobrze.
Pan chciałby dopytać? 
(Senator Kazimierz Kleina: Tak.)
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Ministrze, ja pytałem o obowiązki po stronie 
także odbiorców, np. jeżeli chodzi o olej opałowy czy 
gaz wykorzystywany do celów komunalnych, dostar-
czany transportem drogowym. Czy tutaj wspomniane 
obowiązki po stronie odbiorców też będą występowa-
ły, czy nie? Czy tutaj się nic nie zmienia?

Aha, i jeszcze przy okazji jedno pytanie. Bo tymi 
urzędnikami, którzy będą obsługiwali wspomniany 
program, będą raczej głównie osoby z dotychcza-
sowych służb celnych. Prawda? Czy to oznacza, że 
będzie musiała nastąpić jakaś relokacja tych urzęd-
ników po różnych miejscach w Polsce? Czy oni będą 
operowali głównie na granicy, w pobliżu granic? No, 

waż elektronicznie jesteśmy w stanie ustalić wszystko 
w 5 minut.

I teraz odpowiem po kolei na te pytania. Kwota 
11,5 miliarda to oczywiście suma dochodów z akcyzy 
i VAT.

Jeśli chodzi o nowe obowiązki zgłoszeniowe dla 
osób handlujących olejem opałowym, to przy obję-
tości 1 tysiąca l istnieje oczywiście obowiązek zgło-
szenia przewozu.

Jaki jest szacowany koszt dla przedsiębiorców? 
No, to wszystko zależy od firmy i od tego, ile ma ona 
takich zgłoszeń. Testy systemu prowadzą do wniosku, 
że tak naprawdę jedno zgłoszenie w formie ręcznego 
wpisywania danych do systemu elektronicznego zaj-
muje ok. 3 minut. Automatyzacja w dużych firmach 
będzie oczywiście prowadziła do tego, że potem sta-
nie się to już standardem w ramach funkcjonujących 
systemów informatycznych. No, trudno zaprzeczyć, 
że tak naprawdę są to jakieś dodatkowe obowiązki. 
Jeżeli na każde zgłoszenie trzeba poświęcić 3 minuty, 
bo tyle trwa wypełnienie formularza na stronie sys-
temu PUESC, to oczywiście są to jakieś koszty, ale 
z drugiej strony warto zważyć korzyści, czyli ogra-
niczenie szarej strefy, wzrost dochodów firm, które 
prowadzą legalną sprzedaż paliw, i wzrost popytu na 
usługi transportowe świadczone przez firmy, które 
legalnie przewożą w Polsce paliwa. Tak naprawdę 
per saldo ta ustawa poprawi konkurencję legalnie 
działających firm, które często są w ciężkiej sytuacji, 
ponieważ konkurują z firmami, które nie płacą podat-
ków i w związku z tym mają przewagę konkurencyj-
ną. Korzyści wydają się przeważać: większy popyt, 
większa konkurencyjność legalnie działających firm 
i oczywiście efekt fiskalny, czyli większe dochody 
budżetu.

Kolejne pytanie, pytanie pana senatora Czarnobaja, 
dotyczyło tego, co się dzieje, gdy system nie działa. 
Otóż w art. 9 ust. 5 jest informacja, że w przypadku 
niedostępności rejestru podmiot wysyłający, podmiot 
odbierający albo przewoźnik w zakresie swojej wła-
ściwości przesyła do wyznaczonego organu Krajowej 
Administracji Skarbowej dokument zastępujący zgło-
szenie, zawierający dane, o których mowa w art. 5–7, 
czyli dane zgłoszeniowe, zwany dalej dokumentem 
zastępującym zgłoszenie, i uzyskuje od właściwego 
organu Krajowej Administracji Skarbowej potwier-
dzenie przyjęcia tego dokumentu. A więc jest alterna-
tywa. Jeśli system elektroniczny nie działa, to mamy 
alternatywną możliwość przedstawienia zgłoszenia 
w formie papierowej.

Jeśli chodzi o rozporządzenia, to już dwa z nich 
zostały wysłane do konsultacji międzyresortowych. 
Co do rozporządzenia, które dotyczy objęcia obowiąz-
kiem zgłoszeń innych towarów – m.in. chodzi tutaj 
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(senator K. Kleina) mniane osoby zostaną w jakiś sposób wydzielone 
z tych służb celnych? Zostaną wyposażone w jakieś 
dodatkowe środki? No, bo trudno sobie wyobrazić, że 
oni będą wykonywali te zadania zza biurka. Będą mu-
sieli mieć jakieś, nie wiem, pojazdy, jakieś urządzenia 
do badania tego, co cysterna wiezie. Czy to będzie 
coś nowego, czy to będzie coś, co już jest? Bo jeżeli 
to ma być coś, co już jest, no to… że tak powiem, 
mieszamy w szklance, ale od mieszania herbata się 
słodsza nie staje.

I drugie pytanie: czy ministerstwo szacowało, 
jakie będą dodatkowe koszty dla przedsiębiorców, 
to znaczy ile przedsiębiorca będzie musiał dodatko-
wo zainwestować w funkcjonowanie tego systemu? 
No, bo przedstawiciele przedsiębiorców w czasie po-
siedzenia komisji twierdzili, że te koszty będą, i to 
wysokie. Na tyle wysokie, że – padały takie właśnie 
stwierdzenia – w wyniku działania omawianej tu 
ustawy ten segment rynku transportowego może po-
nieść bardzo poważne straty. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Mieczysław Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, kiedy mówi pan o celu tej ustawy 

i jej zasięgu, wspomina pan o nielicznych krajach, 
które monitorują przewozy wewnątrzkrajowe – i to 
o takich, które dopiero startują w tym zakresie – 
a kiedy pan mówi o możliwych osiągnięciach, mówi 
pan wyłącznie o przewozach transgranicznych. I to 
była główna kontrowersja na posiedzeniu komisji – 
że środki związane z tą ustawą są nieadekwatne do 
celu, który można by było osiągnąć, monitorując tylko 
przewozy transgraniczne. Prosiłbym, żeby pan mini-
ster się do tego odniósł. To, co produkują krajowi pro-
ducenci paliw, jest proste do zmonitorowania bez tej 
ustawy, co my dobrze wiemy, a to, czym się handluje, 
pochodzi – według mojej wiedzy, ale pochodzącej od 
zainteresowanych działających firm – wyłącznie z za-
granicy. I to trzeba uszczelnić. W tej części ta usta-
wa nigdy nie budziła żadnych zastrzeżeń. Wszystkie 
uwagi, o których tutaj mówimy, dotyczą tak naprawdę 
chęci kontrolowania wszystkich przewozów płyn-
nych towarów akcyzowych – smary też tutaj wchodzą 
w grę – na terenie kraju. Po co państwo to robicie, 
skoro można skorzystać z narzędzi monitorowania 
tego, co popłynie z Płocka, co popłynie z Gdańska? 
To są nasze państwowe firmy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę pana ministra o odpowiedzi na pytania.

bo w zasadzie to urzędy celne nie były do tej pory 
równomiernie rozmieszczone po całej Polsce.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to odpowiadam: 

odbiorca po otrzymaniu dostawy musi potwierdzić 
dostawę. To jest ten obowiązek dla odbiorcy.

A jeśli chodzi o służby celne, które funkcjonują 
w ramach Krajowej Administracji Skarbowej… No, 
to jest także pewna przyjęta obecnie praktyka, która, 
jak się wydaje, działa skutecznie. Tak że oczywiście, 
urzędy celne są rozsiane po całej Polsce, ale akcje 
kontroli towarów generalnie są zlokalizowane blisko 
granicy, tak, żeby monitorować w gruncie rzeczy 
właśnie przewóz towarów z… Mam tu na myśli na-
bycie wewnątrzwspólnotowe. To jest najważniejsze, 
najistotniejsze źródło przestępstw. I tak naprawdę 
w tym przypadku nic się nie zmieni. Tak że ci, którzy 
obsługują system elektroniczny PUESC, mechanizm 
zgłoszenia, będą pracować tam, gdzie pracowali przed 
1 marca, przed wprowadzeniem KAS w życie i też 
przed wejściem omawianej tu ustawy w życie. I ci, 
którzy dzisiaj kontrolują, uzyskają dodatkowe upraw-
nienia, ale tak naprawdę ich podstawowe zadanie, 
czyli kontrolowanie cystern, przewozu towarów ak-
cyzowych i tych objętych rozporządzeniem… Tego 
też będą dokonywać generalnie w tym miejscu… tam, 
gdzie to działa. Bo korzyści z dotychczasowych dzia-
łań pozwalają na stwierdzenie, że właściwie wspo-
mniane zadania są wykonywane poprawnie, a to, co 
należy zrobić, to tak naprawdę lepiej wykorzystać 
zasoby tych osób.

Wicemarszałek Maria Koc:
Teraz, Szanowni Panowie, kolejne osoby. Można 

się zapisać do zadania pytania po senatorach, którzy 
już się zgłosili.

Pan senator Andrzej Misiołek, bardzo proszę. 
A potem pan senator Mieczysław Augustyn.

Senator Andrzej Misiołek:
Panie Ministrze, chciałbym dopytać w sprawie 

tych wspomnianych 1 tysiąca 500 osób… Bo skoro to 
są osoby, które… Jak zrozumiałem, to są służby celne. 
Tak? No, czyli te służby celne działają. To teraz wspo-
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o których mówiłem, związane z Komisją Europejską, 
z jej wątpliwościami co do równego traktowania pod-
miotów… Właśnie te wątpliwości doprowadziły do 
takiego kształtu, że mamy zarówno monitorowanie 
transgraniczne, jak i wewnętrzne.

Jeśli chodzi o te 1 tysiąc 500 osób – pytanie 
o 1 tysiąc 500 osób zadał senator Misiołek – to 
jest tak, że są to osoby… Te zadania są już dzisiaj 
realizowane. I te zadania będą realizowane przez 
zwiększoną liczbę osób, sięgającą właśnie 1 tysiąca 
500 osób. I nie jest tak, że mamy do czynienia z ja-
kąś rzeczywiście nową sytuacją. Tak naprawdę już 
dzisiaj towary akcyzowe są kontrolowane i efek-
tem tego są właśnie zwiększone dochody z akcyzy 
i VAT. W związku z tym nie jest tak, że jest to 
mieszanie, że tak powiem, łyżką w herbacie, po-
nieważ ta ustawa ma sprawić, żeby te osoby, które 
dzisiaj kontrolują, miały lepszą efektywność. To 
znaczy ta ustawa ma doprowadzić do tego, że ta 
lepsza efektywność… Chodzi o krótszy czas kon-
troli, szybszą informację o tym, że jest zgłoszenie, 
i skupienie się przede wszystkim na tych cyster-
nach, które przewożą towary nierejestrowane, na 
analizie danych dotyczących przewozu międzyma-
gazynowego. Ma to spowodować, że tak naprawdę 
te 1 tysiąc 500 osób wykona zadania… że te osoby, 
które już kontrolują… 

Zwrócę tutaj uwagę, że z danych, które mam, doty-
czących łącznych kontroli w operacji „Kontra” pomię-
dzy 10 stycznia 2017 r. a 1 marca 2017 r., wynika, że 
łącznie przeprowadzono 25 tysięcy 879 kontroli, czyli 
prawie 26 tysięcy kontroli. A więc celem tej ustawy 
jest to, aby w analogicznym czasie – tutaj był to cały 
luty i dwie dekady stycznia – przeprowadzono więcej 
kontroli i skontrolowano więcej cystern. W efekcie 
istnieje takie przeświadczenie, że każda… Istnieje 
wysokie ryzyko, prawie równe 100%, że ciężarówka, 
która wjeżdża na terytorium Polski, zostanie cho-
ciaż raz skontrolowana, w związku z tym to ryzyko 
jest poważne. I te 1 tysiąc 500 osób będzie to robiło 
bardziej efektywnie. W wyniku tego spadnie liczba 
osób, które będą podejmowały próby wjazdu na te-
rytorium Polski w nielegalny sposób i będą starały 
się przewieźć nielegalne paliwo.

Dodatkowe koszty dla przedsiębiorstw – powiem 
wprost – nie są szacowane w tym projekcie ustawy. 
Przypomnę jednak tutaj argumentację odwołującą 
się do tego, że te dodatkowe koszty są równoważo-
ne przez korzyści wynikające z ograniczenia szarej 
strefy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pytanie zadaje pan senator Leszek Czarnobaj. 

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:

Zacznę od pytania ostatniego. W Europie mamy 
do czynienia z dwoma wzorcami kontroli towarów. 
I tak np. model węgierski dotyczy tylko i wyłącznie 
wewnętrznego transportu towarów. Model portu-
galski – i wewnętrznego, i zewnętrznego. I to jest 
zasadniczy wybór, bo problem… Ja rozumiem tę 
silną argumentację – są przecież takie doświadcze-
nia – że transgraniczne przewozy są znacznie ryzy-
kowniejsze, ale problem podstawowy ma charakter 
prawny i dotyczy tego, czy w ramach prawodawstwa 
Unii Europejskiej możemy nakładać obowiązki… 
Chodzi o narażenie się na ryzyko potraktowania 
handlu transgranicznego inaczej niż wewnętrznego. 
I to jest podstawowy kłopot. Ja generalnie rozu-
miem stanowisko, które… Można by powiedzieć 
tak: stosujemy pewną preferencję w stosunku do 
handlu wewnętrznego, a w jakimś sensie, że tak 
powiem, dyskryminujemy handel transgraniczny, 
bo nakładamy tam dodatkowe obowiązki. Istnieje 
przekonanie, że pomimo tego, że silna racja stoi za 
tym punktem widzenia, Komisja Europejska mogła-
by uznać taki projekt ustawy za niezgodny z zasadą 
wolnego rynku. Uzasadnienie może być takie, że 
taki model nie funkcjonuje ani na Węgrzech, ani 
w Portugalii. Węgrzy starają się ograniczyć szarą 
strefę wewnątrz kraju, dlatego nie zdecydowali się 
na… Trochę inny jest cel tej ustawy. Tam jest tak, 
że system EKAER ma na celu ograniczenie szarej 
strefy i jest nakierowany na sprzedaż detaliczną. 
System online, w którym kasy fiskalne mają połą-
czenie z serwerami węgierskiego ministerstwa finan-
sów… Chodzi o to, aby mieć przekonanie, że nie ma 
sprzedaży bez paragonu. Żeby móc skontrolować, 
czy w ramach handlu detalicznego nie zdarza się 
tak, że jakiś towar jest sprzedawany bez paragonu, 
uzupełniono system kontroli sprzedaży detalicznej 
o system kontroli sprzedaży wewnętrznej. Chodzi 
tu o wiele towarów objętych sprzedażą detaliczną, 
a zatem ten cel jest trochę inny.

(Senator Mieczysław Augustyn: Inny jest też pułap, 
Panie Ministrze.)

Tak, zgoda. Pod tym względem ten projekt ustawy 
ma na celu wprowadzenie obowiązków… Jest adre-
sowany, że tak powiem, ukierunkowany właśnie na 
problem przewozu towarów z zagranicy. Ale oczy-
wiście istnieje też w Polsce problem sprzedawania 
paliw bez faktur do niektórych stacji benzynowych, 
sprzedawania poza kontrolą, i to jest jakby drugi 
element. To znaczy mamy świadomość, że bardziej 
kluczowe jest to, aby zlokalizować i ograniczyć szarą 
strefę polegającą właśnie na tym, że towary przy-
jeżdżają z zagranicy. Niestety, te problemy prawne, 
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(Senator Leszek Czarnobaj: Nie, ja tylko…)
Za chwileczkę będzie mógł pan jeszcze zadawać 

pytania, a teraz pan senator Andrzej Pająk.
Bardzo proszę.

Senator Andrzej Pająk:
Pani Marszałek, Panie Ministrze, ja mam dwa py-

tania, problemy, jakie zgłosił mi pan, który prowadzi 
CPN; prowadzi na zasadzie franczyzy, współpracuje 
z PKN Orlen. On tę ustawę, ten projekt ocenia bardzo 
pozytywnie. On wiele z tych problemów, które tu są 
poruszane, zgłaszał, mówił o nich, i dzisiaj, jak mó-
wię, ocenia bardzo pozytywnie… Zresztą współpraca 
z Orlenem, który ma taki duży wzrost dochodów 
za ubiegły rok, już wskazuje na to, że, powiedzmy, 
jakieś bardzo dobre przedsięwzięcia zostały podjęte 
w tym temacie.

Ten pan pyta m.in. o… Chodzi o to, żeby podczas 
realizacji transportu pomiędzy magazynami tego sa-
mego podmiotu gospodarczego, to jest przesunięcie 
magazynowe MM, towaru podległego przepisom 
SENT, dodać obowiązek podania numeru rejestra-
cyjnego pojazdu, jakim realizowany będzie ten trans-
port. Czy to jest w ogóle sensowne? Czy na obecnym 
etapie, kiedy pewien program został już zrealizowany, 
zrobiony, przygotowany, jest to możliwe do wprowa-
dzenia?

Porusza też drugi temat, problem. Prosił o analizę 
sytuacji, w której na stacji paliw klient, nierolnik, 
tankuje nie do zbiornika samochodu lub innego po-
jazdu… Jeśli do pojemnika, to sprawa jest oczywista. 
Czy jeżeli paliwo zatankowane do zbiornika, do becz-
ki o objętości przekraczającej 500 l jest przewożone 
pojazdem samochodowymi np. na teren budowy – 
mogą być takie przypadki… Czy w takim przypadku 
podlega przepisom SENT i czy to jest uzasadnione?

(Senator Leszek Czarnobaj: Podlega.)
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Panie Ministrze, proszę o odpowiedź na pytania.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Zacznę od pytania senatora Czarnobaja. 

Przygotujemy na piśmie informację i o akcyzie, 
i o VAT, pełną informację o ściągalności…

(Senator Leszek Czarnobaj: Dobrze.)
Rozumiem intencje. Przedstawimy efekt działa-

nia pakietu paliwowego obejmującego VAT i akcyzę, 
żeby pokazać, jakie są tego efekty. Rozumiem też 

Senator Leszek Czarnobaj:

Pani Marszałek, Panie Ministrze, co do tej po-
przedniej rundy pytań – może mi umknęła interpreta-
cja pana ministra, jeśli chodzi o 11,5 miliarda dochodu 
z VAT. Czy ja mógłbym prosić, aby państwo jako 
ministerstwo zrobili taką kalkulację na piśmie?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Leszek Skiba: Tak.)

Powiedzmy, że takie szacunki: wielkość dochodów 
VAT za 2016 r. wzrosła o tyle a tyle, w tym z uszczel-
nienia jest tyle, a tyle np. z wzrostu konsumpcji.

Ale, Panie Ministrze, wracam do tego, o co pyta-
łem. W art. 7 mowa jest o zgłoszeniu i uzyskaniu nu-
meru referencyjnego. Pan minister tutaj powiedział… 
W art. 9 ust. 5 jest mowa o tym, że w przypadku 
niedostępności rejestru jest pewna procedura i pod-
miot uzyskuje od właściwego organu krajowej admi-
nistracji potwierdzenie i przyjęcie tego dokumentu. 
Moje pytanie jest, powiedzmy, techniczne. Cysterna 
chce ruszyć, uruchomiła procedurę, a system nie dzia-
ła. To co, uruchamiamy ten art. 9 ust. 5, wysyłamy 
zgłoszenie do instytucji, do której zgłaszamy, czyli 
administracji skarbowej, i czekamy na potwierdzenie?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Leszek Skiba: Tak.)

Tylko to chciałem wiedzieć. Ile to potrwa? Nie 
mówię o systemie elektronicznym.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze, dziękuję.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Leszek Skiba: No, to wszystko…)
Zaraz, zaraz, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Leszek Skiba: Przepraszam.)
Dziękuję bardzo, to już wszystkie pytania.
Pan…

Senator Grzegorz Peczkis:
Pani Marszałek, Panie Senatorze, ja bardzo wyraź-

nie mówiłem o VAT i o akcyzie. Nie wiem, dlaczego 
pan pomija akcyzę, bo to jest bardzo istotna informa-
cja – wtedy to jest zupełnie inna liczba. Nie wiem, 
czemu pan permanentnie… Zrobił pan to już po raz 
czwarty. Ja mówiłem wyraźnie o VAT i o akcyzie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję panu senatorowi sprawozdawcy…
(Senator Leszek Czarnobaj: Pani Marszałek, czy 

ja mogę sprecyzować?)
Panie Senatorze, teraz już wchodzicie państwo 

w polemikę…
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(podsekretarz stanu L. Skiba) Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Andrzej Pająk chciał…

Senator Andrzej Pająk:
Bardzo krótko. Czyli odnośnie do tego pierwszego 

wniosku to uważa pan minister, że jest sensowny 
i będzie zrealizowany?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Tak.
(Senator Andrzej Pająk: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze. Czy ma pan coś do do-

powiedzenia?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Nie. Nie. Potwierdzam, że to jest bardzo…
(Wicemarszałek Maria Koc: Aha. Rozumiem. 

Przepraszam…)
To znaczy, mamy świadomość, że te uwagi są 

słuszne. Zostaną one uwzględnione w trakcie zmian 
tej ustawy w pierwszej połowie roku.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Andrzej Stanisławek. Bardzo proszę.

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek, Panie Ministrze, mam dwa py-

tania.
Pierwsze: jakie są oczekiwane zyski z wprowadze-

nia tej ustawy? Jak państwo to szacujecie?
I drugie pytanie. Rolnik, który nie prowadzi dzia-

łalności gospodarczej, zamawia więcej niż 500 l. Czy 
po jego stronie jest jakaś konieczność prowadzenia 
ewidencji? Czy zgłasza to i może kupić więcej – 1 ty-
siąc lub 2 tysiące litrów? I kto zgłasza sprzedaż temu 
rolnikowi? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę… Nie, przepraszam… Chwileczkę.
Pan senator Piotr Florek. Proszę, Panie Senatorze.

argumentację, żeby uwzględnić kwestię naturalnego 
wzrostu dochodów z konsumpcji.

(Senator Kazimierz Kleina: Proszę do mnie też 
przesłać.)

Dobrze.
(Senator Leszek Czarnobaj: To ja ci przekażę.)
Jeśli chodzi o obowiązek wynikający z art. 9 ust. 5, 

to jest on zgłaszany w wersji papierowej, a instytucja, 
organ Krajowej Administracji Skarbowej, ma obo-
wiązek wydać potwierdzenie przyjęcia dokumentów. 
Potwierdzenie przyjęcia dokumentów jest operacją 
dosyć prostą, bo to nie jest zadanie, które wiąże się 
z wprowadzeniem danych. Tak naprawdę informacja 
o potwierdzeniu to jest właśnie nadanie numeru, to 
jest dosyć sprawna i szybka operacja. Nie oczekujemy, 
że to będzie trwało długo, że to będzie trwało nie wia-
domo ile godzin. Tak naprawdę to jest operacja, która 
powinna się zmieścić w określonej liczbie minut. Ona 
polega na tym, że ktoś przychodzi z dokumentacją, 
stwierdza, że nie działa system elektroniczny, przed-
stawia dokumentację na papierze i otrzymuje potwier-
dzenie przyjęcia. Wydanie potwierdzenie przyjęcia 
jest jedynym obowiązkiem organu.

Jeśli chodzi o dwa pytania, które… Pierwsze do-
tyczyło numeru rejestracyjnego w przesunięciu mię-
dzymagazynowym. Sugestia, aby wprowadzić numer 
rejestracyjny, wydaje się uzasadniona. Rzeczywiście 
zastanawialiśmy się nad tym, czy jest jeszcze teraz 
miejsce na to, aby to zrobić. Najprawdopodobniej z ra-
cji zaawansowania tego projektu… Ten projekt wiąże 
się z ograniczeniem przewozu towarów z zagranicy, 
proponujemy więc, aby to rozwiązanie wprowadzić 
wraz z kolejnym projektem, który jest procedowany 
w Ministerstwie Finansów i dotyczy właśnie nadajni-
ków GPS. Chodzi o to, aby wtedy ten projekt ustawy 
uzupełnić właśnie o ten numer rejestracyjny. To jest 
tak, że to może zabrać kilka miesięcy, ale to na pewno 
będzie w pierwszej połowie roku. To znaczy, mam 
nadzieję, że w pierwszej połowie roku już prace legi-
slacyjne będą zaawansowane i w związku z tym ten 
projekt ustawy, nowelizowanej też w tym aspekcie, 
pojawi się tutaj, w Wysokiej Izbie.

Jeśli chodzi o 500 l, to rzeczywiście ustawa, aby 
skutecznie zadziałać, ma pewien walor restrykcyjności. 
Jest tak, że jeżeli przedsiębiorca przewozi ponad 500 l, to 
każdy przewóz paliwa ponad 500 l od przedsiębiorcy do 
przedsiębiorcy jest objęty obowiązkiem. Przypominam, 
że ta ustawa obejmuje sprzedaż paliwa pomiędzy przed-
siębiorcami. To znaczy, że nie obejmuje sprzedaży pa-
liwa rolnikom, osobom fizycznym nieprowadzącym 
działalności gospodarczej. Jeśli mamy do czynienia 
z taką sytuacją, że przedsiębiorca sprzedaje przedsię-
biorcy powyżej 500 l, w jakikolwiek sposób, i ten towar 
jest przewożony, to istnieje obowiązek zgłoszenia.
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mi, bazując na zgłoszeniach… Osoba zatrzymująca 
na drodze stwierdza, że ma do czynienia z legalnym 
przewozem na podstawie zgłoszenia, i wtedy ma wię-
cej czasu na to, aby analizować te przypadki, kiedy 
rzeczywiście jedzie jakaś cysterna do osoby fizycznej, 
bez zgłoszenia albo bez dokumentacji. Takie sytu-
acje są analizowane. Mamy więcej czasu i więcej 
energii. No, 1 tysiąc 500 osób analizuje te przypadki 
i decyduje, czy zastosować konwój. Między 10 stycz-
nia a 1 marca konwój był stosowany 424 razy. Tak 
naprawdę jest to taki instrument, który wydaje się 
skuteczny w wielu przypadkach, można powiedzieć, 
granicznych, kiedy przypuszczamy, że nastąpiło czy 
też może nastąpić przestępstwo. Konwojowanie jest 
pewnego rodzaju instrumentem ograniczającym ry-
zyko. Chodzi o to, aby dowieźć cysternę na miejsce 
i sprawdzić, czy rzeczywiście odbiorcą jest osoba 
fizyczna i dlaczego to paliwo zostało tam przewiezio-
ne. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją uzasadnioną 
– np. okazuje się, że jest to rolnik, który rzeczywiście 
potrzebuje paliwa – to w takim razie rozwiązujemy 
ten problem, rozstrzygając, że wszystko jest legalne. 

Trudno byłoby nakładać obowiązek zgłoszeń na 
osoby fizyczne. Ta ustawa została tak wyważona, aby 
ci ludzie, którzy prowadzą działalność gospodarczą 
i mają instrumenty do prowadzenia rozliczeń, jak 
również mają już pewne obowiązki związane z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej, przyjęli rów-
nież te dodatkowe obowiązki związane z tą ustawą. 
W przypadku osób fizycznych trudno byłoby – no, 
byłoby to dosyć kłopotliwe – wprowadzić szereg no-
wych obowiązków, w związku z tym, że osoby fizycz-
ne nie są… Powiem inaczej: jeśli pojawi się sytuacja, 
w której będziemy mieli do czynienia z przemytem 
towarów i przekonywaniem osób, które prowadzą 
działalność na drogach, że towar ten jest przewożo-
ny do osoby fizycznej, to zostanie zastosowane albo 
konwojowanie, albo monitorowanie tego przewozu, 
tak żeby tę kwestię rozstrzygnąć, a jednocześnie nie 
nakładać nieuzasadnionych obowiązków na osoby 
fizyczne.

Padło też tutaj pytanie o efekt fiskalny. No, w oce-
nie skutków regulacji podano, że dochody budżetowe 
w roku 2017 zwiększą się o ok. 380 milionów i że 
w kolejnych latach ta kwota wzrośnie do ponad 1 mi-
liarda. Tak naprawdę mamy dzisiaj do czynienia z naj-
istotniejszym źródłem przestępstw, jakim jest trans-
port drogowy. Chodzi o cysterny, często zza granicy 
zachodniej, często z innych krajów Unii Europejskiej. 
To jest największe, najistotniejsze źródło tych proble-
mów. Ta ustawa ma na celu rozwiązać ten problem 
i ograniczyć przestępstwa w tym zakresie.

Wiemy, że zapewne istnieje też problem związany 
z przewozem towarów drogą kolejową czy morską, 
np. na barkach. To jest analizowane. Tak naprawdę 
jest jeszcze czas, żeby w ramach kolejnych kroków to 

Senator Piotr Florek:

Panie Ministrze, pamiętam, że jak procedowa-
liśmy ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, 
to były obawy dotyczące zwolnienia pracowników 
urzędu celno-skarbowego. Rozumiem, że te 1 tysiąc 
500 osób, które zostaną zatrudnione, to jest właśnie 
taki dobry kierunek. Żeby tylko to przyniosło pewne 
efekty finansowe…

Pan Stanisławek właściwie pytał o to, o co ja też 
chciałem spytać. Bo państwo musieliście szacować 
ewentualne koszty. Chciałbym znać nie tylko przy-
chody, ale też to, jaki właściwie będzie dochód z ty-
tułu wprowadzenia tych zmian. Oczywiście przy tym 
zatrudnieniu.

Panie Ministrze, pan senator Czarnobaj pytał 
o transport lotniczy. Ja w takim razie jeszcze spytam 
– bo ta ustawa dotyczy tylko i wyłącznie transportu 
kołowego, drogowego i też o to pytam – o przycho-
dy. Jakie one są? Oczywiście te dotyczące tylko tej 
ustawy.

I chciałbym się dowiedzieć, czy jeżeli chodzi 
o transport kolejowy, to państwo się nie obawiacie, 
że może…

(Senator Leszek Czarnobaj: I morski.)
(Senator Waldemar Bonkowski: Barki.)
Morski też mogę dodać.
Czy państwo nie macie obaw – jak już tak kom-

pleksowo chcemy przyjrzeć się tym sprawom – że 
też jest potrzebna jakaś ingerencja w tej sprawie? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze, o odpowiedź na pytania 

panów senatorów.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Dziękuję bardzo.
Zacznę może od problemu rolnika. Otóż ustawa 

wprowadza obowiązek zgłoszenia przewozu towa-
rów między przedsiębiorcami. Czyli jeśli mamy do 
czynienia z taką sytuacją, że ktoś przewozi do osoby 
fizycznej 1 tysiąc,2 tysiące,10 tysięcy, 20 tysięcy l, to 
nie ma takiego obowiązku. Czyli nie ma obowiązku 
zgłoszenia takiego transportu ani po stronie wysyła-
jącego, ani po stronie odbierającego.

Oczywiście mamy świadomość, że gdy pojawi się 
cysterna na drodze, to ta sytuacja będzie analizowana. 
Bo proszę zauważyć, jaki jest walor tej ustawy. Walor 
tej ustawy jest właśnie taki, że chcemy uzyskać jak 
najwięcej danych elektronicznych. Chodzi o to, aby 
szybko sprawić, że przewóz towarów między firma-
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(podsekretarz stanu L. Skiba) Tak więc nie mam informacji o tym, że są tam – jeśli 
nie są to towary akcyzowe – dodatki do cementu. 
Inne towary, które nie są towarami akcyzowymi, 
a co do których są pewne wątpliwości, np. jak czę-
sto wspominany olej rzepakowy, miałyby być objęte 
obowiązkiem zgłoszeń w ramach rozporządzenia. 
Chodzi o to, aby była możliwość takiego bardziej ela-
stycznego wprowadzania i usuwania towarów z listy, 
kiedy w ich przypadku problem przestępstw zniknie. 
Powiem szczerze, że nie jestem w stanie… Później 
mogę odpowiedzieć może na piśmie na to pytanie. Ale 
nie mam wiedzy o dodatkach do cementu, które są 
objęte ustawą. W tej ustawie są ujęte tylko i wyłącznie 
towary akcyzowe.

Jeśli chodzi o uczciwych przedsiębiorców, to jest 
tak, że – ta kwestia już wcześniej się pojawiła w dys-
kusji – generalnie problem przestępstw związanych 
z niepłaceniem VAT, a także akcyzy jest dzisiaj pro-
blemem powszechnym w Unii Europejskiej. Wynika 
to z istotnego problemu, który obserwują wszyscy, 
wszystkie kraje Unii Europejskiej, jakim jest właśnie 
zerowa stawka VAT obejmująca wewnątrzwspólnoto-
we nabycie towarów. Czyli w sytuacji, w której towar 
przekracza granicę polsko-niemiecką, sprzedawca 
otrzymuje zwrot VAT po stronie niemieckiej i ze-
rowa stawka VAT obowiązuje podczas nabycia we-
wnątrzwspólnotowego. I to rodzi szereg problemów 
związanych z jednej strony z przestępstwami karuze-
lowymi, a z drugiej strony właśnie z mechanizmem 
wprowadzania do obrotu gospodarczego towarów bez 
płacenia podatku. 

Komisja Europejska w ubiegłym roku przygotowa-
ła tzw. action plan, czyli dokument przedstawiający 
plan działań, jeśli chodzi o zmianę systemu VAT. 
Chodzi o to, aby ten problem rozwiązać, likwidując 
zerową stawkę VAT, ale to jest bardzo odległa per-
spektywa, dlatego że to stanowisko nie uzyskuje tak 
silnego poparcia. Szczególnie Francja jest krajem, 
który najsilniej identyfikuje się z obecnym systemem 
podatku VAT. W związku z tym jest pewien kłopot 
z tym, żeby szybko rozwiązać problem związany 
z kluczową luką, jaką stwarza system VAT w Unii 
Europejskiej. Chodzi o to, że towary przechodzą przez 
granicę niezauważone, bo granica właściwie jest nie-
widoczna, więc towary pojawiają się na terytorium 
Polski, a nie zawsze są płacone podatki. W związku 
z tym wiele krajów rozwiązuje ten problem, stara-
jąc się monitorować… Wiele krajów monitoruje ten 
problem, żeby wiedzieć, w jaki sposób ten problem 
rozwiązać. Oczywiście można zmienić system VAT, 
ale widać, że droga do tego jest odległa, albo można 
usprawniać funkcjonowanie administracji podatko-
wej, lepiej typując podmioty do ryzyka, posiadając 
lepsze instrumenty, zbiory danych, lepiej funkcjo-
nującą administrację podatkową. Luka w VAT jest 
różna w zależności od efektywności administracji. Te 

sprawdzić i przeprowadzić dyskusję, czy uzasadnio-
ne byłoby dokładne monitorowanie tego transportu. 
W związku z tym musimy sprawdzić, czy istnieją 
inne instrumenty niż mechanizm zgłoszeń. Proszę 
zauważyć, że transport kolejowy może być też we-
ryfikowany za pomocą innych instrumentów. Chodzi 
o to, żeby proporcjonalnie rozwiązywać problemy 
wynikające z przestępstw w różnych sferach i nie 
nakładać nadmiernych obowiązków. Jeśli problem 
przemytu morskiego może być rozwiązany w inny 
sposób – jest to analizowane – to takie rozwiązania 
zostaną wprowadzone w życie. Na razie te kwestie 
są analizowane w Ministerstwie Finansów, ale uzna-
liśmy, że trzeba zrobić ten pierwszy krok, jakim jest 
ograniczenie przemytu towarów w cysternach, po-
przez transport kołowy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
I pan senator Robert Gaweł.

Senator Robert Gaweł:
Panie Ministrze, chodzi mi o towary, które są kla-

syfikowane według grupy PKWiU. To jest bardzo 
szeroka klasyfikacja, bo m.in. są w niej takie skład-
niki, jak dodatki do cementu, zapraw i betonu. Czy 
takie rzeczy też należy zgłaszać, jeżeli są przewożone 
w pojemnikach o objętości powyżej 500 l, czy też nie 
wchodzi to w grę? Takie jest moje pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Jak rozumiem, ta ustawa dotknie 
też uczciwych przedsiębiorców. Chodzi o komplika-
cję pewnych działań. Czy można się pokusić o takie 
stwierdzenie, że przy pomocy uczciwych przedsię-
biorców walczymy z szarą strefą? Bo zadanie jest 
takie, że mamy zwalczać szarą strefę, no ale będzie 
trudniej.

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy jeszcze ktoś z państwa senatorów pragnie 

zadać pytanie panu ministrowi? Nie widzę chętnych. 
Dziękuję.

Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Pierwsza sprawa. Ustawa w trakcie wewnątrzrzą-

dowych prac legislacyjnych została zmodyfikowana 
tak – też pod wpływem uwag Rządowego Centrum 
Legislacji – aby pozostawić w niej towary akcyzowe. 
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(podsekretarz stanu L. Skiba) domość… Jeśli chcemy, aby uczciwi przedsiębiorcy 
wygrywali na wolnym rynku, to nie może być tak, że 
ci nieuczciwi mają nadmierne preferencje, nie płacą 
podatków, zarabiają więcej, potrafią sprzedać towa-
ry taniej niż rynek. I to oczywiście ma też efekty 
fiskalne. Wspomniane obowiązki częściowo są pono-
szone przez przedsiębiorców. I podstawowy problem 
jest taki, że rywalizacja w Unii Europejskiej między 
krajami polega trochę na tym, że kraje, które są efek-
tywne, można powiedzieć, wypychają tę karuzelę do 
innych krajów, wypychają tę aktywność do innych 
krajów, które są mniej efektywne. Pod tym względem 
Niemcy, którzy nie mają nadmiernie rozwiniętych 
instrumentów informatycznych, dopiero je budują, 
są znacznie skuteczniejsi, jeśli chodzi o efektywność 
w administracji, i potrafią sprawić, że te karuzele po-
datkowe… że ci, którzy nielegalnie sprzedają paliwo, 
pojawią się raczej po stronie polskiej niż po stronie 
niemieckiej, raczej będą funkcjonować gdzieś na 
granicach Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Chociaż 
i tak Czechy i Słowacja bardzo szybko starają się ten 
problem rozwiązać, wprowadzić holenderskie do-
świadczenia w życie. 

Tak że problem jest taki: jeśli tego nie zrobimy, 
to znaczy jeśli nie będziemy iść tą samą drogą, którą 
idą inne kraje, wprowadzające nowe instrumenty, to 
nasza luka w VAT będzie się powiększała, przestęp-
cy z innych krajów będą się przenosić tam, gdzie 
wspomnianych rozwiązań nie ma, gdzie najtrudniej 
jest znaleźć przestępcę. I to jest uzasadnienie. Można 
powiedzieć: jeśli stoimy w miejscu, to się cofamy. I to 
jest największy problem, jeżeli chodzi o omawianą tu 
ustawę. To oznacza tak naprawdę, że pewne obowiąz-
ki są nakładane, i to trzeba szczerze przyznać. Ale 
korzyści z wprowadzenia ustawy są znacznie większe 
niż te 3 minuty spędzane na wprowadzaniu przewozu 
towarów do rejestru PUESC. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Więcej pytań nie będzie, tak że dziękuję panu 

bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Leszek Skiba: Dziękuję bardzo.)
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane 
przez pana senatora Leszka Czarnobaja.

Otwieram dyskusję.
I proszę o zabranie głosu pana senatora 

Mieczysława Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Marszałek! Państwo Senatorowie! Panie 

Ministrze!

kraje, które szybko są w stanie stwierdzić, że podmiot 
jest podejrzany, że to jest podmiot, który w ciągu 
24 godzin powinien być skontrolowany i sprawdzony, 
mają lukę w VAT mniejszą. A te kraje, w których 
administracja dopiero uzyskuje te kompetencje, do-
piero uzyskuje takie instrumenty informatyczne, tak-
że instrumenty analityczne, efektywność szybkiego 
reagowania, mają lukę w VAT większą. Polska jest 
krajem, który stara się jak najszybciej dogonić naj-
lepsze kraje, najlepsze wzorce. 

Wiele krajów wzoruje się na Holandii, która pro-
blem dotyczący nielegalnego przewozu, luki w VAT, 
już przećwiczyła, posiadając swoją unię celną krajów 
Beneluksu wiele, wiele dekad temu, jeszcze w drugiej 
połowie XX wieku. I to jest właśnie ten instrument 
efektywnej administracji. Ale jednocześnie, żeby ta 
efektywna administracja funkcjonowała, musimy 
monitorować – i to jest też, można powiedzieć, kon-
sensus, który jest przyjęty – trzy obiegi. Po pierwsze, 
obieg pieniądza. Z tego powodu istnieją rozwiązania 
polegające właśnie na wykorzystaniu transferu pie-
niądza pomiędzy podmiotami, aby lepiej monitoro-
wać płacenie za faktury, aby lepiej widzieć, jakie są 
transfery pieniądza. Po drugie, obieg dokumentów. 
Dokumenty są bardzo istotne z punktu widzenia 
zwrotu VAT, rozliczeń, obniżenia podatku nalicza-
nego. Tak że chodzi o to, aby monitorować zarówno 
obieg pieniądza, jak i obieg dokumentów. Ale trzeci 
obieg, jakim jest obieg towarów, również jest coraz 
częściej analizowany. Chociaż monitorowaniem 
obiegu pieniądza i towarów rozwiązujemy problem 
karuzel podatkowych, to tak naprawdę nie rozwią-
zujemy problemu tego drugiego źródła luki w VAT, 
jakim jest sprzedaż towarów kompletnie bez żadnej 
dokumentacji, sprzedaż nielegalna, bez faktury, bez 
paragonu, ukrywane tak naprawdę transakcje między 
przedsiębiorcami. Oczywiście, to prowadzi do… Czy 
można powiedzieć, że to jest wymysł Polski, żeby 
wprowadzać tutaj wspomniane rozwiązania? To jest, 
można powiedzieć, standard, taki rzeczywiście dla 
przedsiębiorców… Przedsiębiorcy, z którymi dys-
kutujemy, mają świadomość, że to jest tak, że prze-
stępcy, którymi bardzo często są firmy zagraniczne, 
wykorzystują nieefektywność administracji i wyko-
rzystują właśnie brak wiedzy o obrocie gospodarczym 
bazującej na przekazie pieniądza elektronicznego, na 
przelewach, brak tej wiedzy, którą daje analiza faktur. 
I dlatego jednolity plik kontrolny, Centralny Rejestr 
Faktur… Potencjalnie też prowadzone będą prace nad 
nim po ukonstytuowaniu się jednolitego pliku kon-
trolnego. I też obieg towarów… To jest niezmiernie 
ważne, aby mieć pełną analizę.

Niestety, jest tak, że przedsiębiorcy… To znaczy 
przedsiębiorcy, z którymi rozmawiałem, mają świa-
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(senator M. Augustyn) partią z tej samej cysterny do szkoły? Wyobraźcie 
sobie państwo, że to jest już zupełnie nowa operacja. 
Jak ją zidentyfikować? Jak ją zapisać? To co, wozić 
w cysternie po 10% pojemności do każdego odbior-
cy osobno? Przecież to są jakieś nonsensy. A więc 
wskazuje się na to, i to nie tylko od dzisiaj. Pan mi-
nister wspomniał o konsultacjach. O tym mówiono, 
ale tej sprawy nie uregulowano. Ustalono poza tym 
tak niski pułap tych przewozów, że to jest nawet 
poniżej poziomu zatankowania traktora w firmie 
np. budowlanej. No, chyba zabrakło tu wyobraźni, 
i to absolutnie, Panie Ministrze.

Ja rozumiem chęć uszczelniania, ale trzeba albo 
wyżej pułap ustawiać, albo precyzyjniej wskazywać, 
kto jest przedsiębiorcą. Pan minister pewnie wie, że 
spółki komunalne niedawno zostały przez fiskus 
uznane za te, które muszą płacić VAT. W ustawie 
o działalności gospodarczej jest oczywiście jedna 
definicja przedsiębiorstwa, a w ustawie o VAT jest 
już inna definicja. A więc czy czasem nie będzie tak, 
że ktoś – a są już na to orzeczenia, wyroki sądowe 
– zostanie także… Pan minister zaprzecza, mówi, 
że rolnik nie. No, ja nie wiem. A działy specjalne? 
A kółka rolnicze?

Naprawdę to jest pójście najdalej w Europie, i to 
bez jakiegokolwiek pilotażu. Państwo chcecie prze-
prowadzić eksperyment na żywej gospodarce? Macie 
tyle odwagi? Jesteście skłonni ponieść konsekwencje 
tego, co może się wydarzyć? Rozumiem, że tak.

Prosiliśmy o namysł. Prosiliśmy o dialog. I wyda-
wało się, że zostawiliśmy sobie trochę czasu. Nawet 
podszedłem do pana ministra i gratulowałem mu tego. 
Ale okazuje się, że ten uzysk co do czasu jest, że tak 
powiem, minimalny. Dlatego oczywiście składam 
cały zestaw poprawek, które mogłyby tę ustawę po-
lepszyć, i ponawiam poprawkę dotyczącą tego, żeby 
ta ustawa weszła w życie trochę później.

Panie Ministrze, ja powtórzę… Już pan senator 
o tym mówił, ale warto, żeby to wybrzmiało jeszcze 
raz. To chyba pan senator Misiołek mówił: obyśmy 
nie byli świadkami naprawy czy próby naprawy, któ-
ra tak naprawdę będzie przypominała sekcję zwłok 
wielu firm, które nie będą w stanie spełnić tych usta-
nawianych wymogów. Dziwię się, że specjaliści od 
finansów, że specjaliści od gospodarki są głusi na 
merytoryczne argumenty. Gdyby pan minister prze-
konał mnie z tej mównicy – a pytałem o to – że pro-
blemem w Polsce są przewozy wewnętrzne między 
przedsiębiorstwami, to na pewno nie ośmieliłbym 
się tutaj wychodzić z takimi słowami. Ale nawet 
pan minister przyznał tutaj, że to nie jest problem 
albo przynajmniej nie jest to problem główny, za-
sadniczy. Proszę państwa, to, co jest produkowane 
tutaj… Wiemy o tym, bo to jest produkowane przez 
firmy krajowe, wiemy, w jakiej ilości jest produko-
wane, komu jest sprzedawane. I w odwróconym VAT 

Tak się składa, że także w moim okręgu są firmy, 
które od lat upominały się o działania zapobiegają-
ce nierównej konkurencji, głównie na rynku paliw. 
I oczywiście dobrze, że pojawia się taka propozy-
cja. To samo przecież twierdziła Polska Izba Paliw 
Płynnych. Działania w tym zakresie były od daw-
na oczekiwane. I nie może być, nie powinno być 
tak, że ci, którzy nielegalnie wwożą na terytorium 
Rzeczypospolitej paliwa i pokątnie je sprzedają, de-
wastują rynek. Wcześniejsze działania zaczęły już 
nawet, według moich rozmówców, przynosić pozy-
tywne efekty. Jednak wydaje mi się, że potrzebny jest 
dobry namysł, zastanowienie się, jak to zrobić, żeby to 
było właśnie adekwatne do problemu. Na dobrą spra-
wę i pan minister, na co zwracałem uwagę w pytaniu, 
pokazywał, że rzeczywisty problem dotyczy wwozu 
z innych krajów na terytorium Rzeczypospolitej to-
warów akcyzowych, przede wszystkim paliw płyn-
nych, oraz niezarejestrowanego handlu. Tak, to praw-
da – odwrócony VAT nie zadziałałby tutaj, bo jest 
to sprzedaż w ogóle nierejestrowana. A więc to nie 
jest oszukiwanie na VAT, to jest unikanie płatności 
VAT-owskich.

Jednak to, że objęto tą regulacją także przewo-
zy krajowe, przewozy wewnętrzne, to nie jest tyl-
ko utrudnienie. Wydaje mi się, że efekt tego, Panie 
Ministrze, będzie niezauważalny, a może to nawet 
prowadzić do tego, że zamiast się skoncentrować na 
tym, co najważniejsze… Bo nasze granice, jak się 
okazuje, mimo różnych działań wciąż nie są szczelne. 
Jednak zamiast na tym się skoncentrować – wskazy-
wano tutaj parę kierunków, innych kwestii niż tylko 
lądowe przewozy – my chcemy objąć monitorowa-
niem ogromną grupę przedsiębiorców. I tu zdania są 
bardzo różne, prawda?

Na posiedzeniu komisji pytany przeze mnie pan 
minister mówił, że tych zgłoszeń, a więc firm, które 
będą wykonywały te przewozy, dziennie jest 40 ty-
sięcy. Z kolei Polska Izba Paliw Płynnych mówiła, 
że to może być 100 tysięcy albo i 150 tysięcy. To jest 
całkowicie nadmiarowe. Para, która zostanie urucho-
miona, w dużej mierze pójdzie, jak to się potocznie 
mówi, w gwizdek. Zaprzęgniemy ludzi do monito-
rowania przewozów między przedsiębiorstwami. 
Proszę państwa, bo jak wygląda rzeczywistość? 
Mam nadzieję, że pan minister wie. Otóż wyjeżdża 
cysterna i ma zlecenie dotrzeć z kilkudziesięcioma 
tysiącami litrów do kilkunastu odbiorców, kilku-
nastu przedsiębiorstw – masarni, piekarni, kółek 
rolniczych, szkół, które ogrzewane są na olej itd., itd. 
Są to zarówno ci, którzy mają status przedsiębiorcy, 
jak i ci, którzy takiego statusu nie mają. A co się 
stanie, jeżeli ktoś pojedzie najpierw do przedsię-
biorcy, Panie Ministrze, a potem pojedzie z kolejną 
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(senator M. Augustyn) …I niepowodującą tego, że jest nadmierne ob-
ciążenie biurokratyczne i administracyjne przy mi-
zernych efektach. Przedsiębiorcy mówią, że dobrym 
przykładem uszczelnienia VAT i rozwiązywania pro-
blemów był odwrócony VAT na produkty stalowe. To 
była ustawa, która została wprowadzona w poprzed-
niej kadencji. Tak jak mówił pan minister, odwrócone-
go VAT w tej dziedzinie nie da się wprowadzić i my 
to rozumiemy. Jednak chcielibyśmy zwrócić uwagę 
na kilka spraw.

Panie Ministrze, pierwszy aspekt to ten, o którym 
pan mówił: stosunek efektów do nakładów. No, jeżeli 
zestawimy 1 tysiąc 500 osób, które mają tym się zaj-
mować, nawet jeśli część obowiązków to będą inne 
obowiązki, chociaż generalnie to będzie główne ich 
zadanie, z 300 milionami przychodu, to zobaczymy, 
że efekt nie jest piorunujący. Jeżeli zestawimy koszty 
funkcjonowania tej liczby osób pracujących z przy-
chodami szacowanymi przez państwa, to głęboko 
trzeba nad tym się zastanowić.

Ale co jest jeszcze gorsze? Nakładamy obowią-
zek administracyjny dotyczący ruchu wewnętrznego, 
transportu wewnętrznego, a głównym problemem 
jest to, co, jak powiedział pan minister, przychodzi 
z zewnątrz. Czyli nie ma takiego kraju w Europie, 
który ma sukcesy, a oparł swoje działania na moni-
torowaniu rynku wewnętrznego. I tu przedsiębiorcy 
dawali mnóstwo przykładów: 500 l czy 500 kg jest 
przemieszczane w ruchu wewnętrznym w ramach 
normalnego ruchu technologicznego wielu urządzeń. 
To takie branże jak branża budowlana, transportowa, 
rolnicza, ale ta z dużą działalnością rolniczą, i wszyst-
kie inne branże, które są oparte na produktach akcy-
zowych. I był podany przykład, jeśli chodzi o trans-
port. Zrzeszeni przedsiębiorcy mówią tak: polski 
transport daje 18 miliardów zł przychodu, a 2 miliony 
przedsiębiorców, którzy działają w tej branży, w ten 
oto niekonkurencyjny sposób obciążone różnego ro-
dzaju nadmiernymi zadaniami, stają się coraz mniej 
konkurencyjne.

Pan minister na pytanie odpowiedział: wprowa-
dzimy to, a następnie zobaczymy, jakie przyniesie to 
efekty. Przedstawiciel tej branży powiedział, że po 
tym okresie półrocznym, kiedy państwo dokonacie 
analizy, będzie to profesjonalna sekcja zwłok. No, nie 
można robić tak, że najpierw coś wprowadzamy, nie 
wiemy, jakie będą tego efekty, a dopiero po pół roku 
mówimy: jednak pomyliliśmy się. To jest zbyt ważny 
problem, Szanowni Państwo.

Propozycja przedsiębiorców była jasna, prosta 
i czytelna: monitorujmy bardziej, jeszcze bardziej, 
najbardziej to wszystko, co się odbywa w ramach 
ruchu do Polski. Wszystko, co jest tworzone w Polsce, 
podlega ewidencji, a w przypadku wszystkiego, co 
wchodzi do Polski, należy zwiększyć ewidencjono-
wanie.

możemy natychmiast to wykasować, to nie stanowi 
problemu.

Ja przestrzegam przed tymi przepisami i składam 
poprawkę, w nadziei, że na posiedzeniu komisji posta-
ramy się jeszcze, rzutem na taśmę, wprowadzić sto-
sowne zmiany. W przeciwnym razie – i niech to wy-
brzmi z tego miejsca – państwo weźmiecie na siebie 
bardzo poważną odpowiedzialność za to, co z tymi 
piekarniami, masarniami, spółdzielniami, a nawet, 
kto wie, może i z niektórymi instytucjami publicz-
nymi stanie się po wprowadzeniu tej ustawy. Wydaje 
się, że to powinno być, Panie Ministrze, odwrotnie: 
pół roku sprawdzamy, testujemy, uczymy się, a po-
tem wprowadzamy. A pan minister nam mówi: my 
to wprowadzamy, a za pół roku zobaczymy. No, zo-
baczymy… Tylko że to jest granie losem firm, granie 
losem przedsiębiorstw. Tak nie powinno to wyglądać.

Pani Marszałek, składam cały zespół poprawek.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
O zabranie głosu poproszę pana senatora Leszka 

Czarnobaja.

Senator Leszek Czarnobaj:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 
Szanowni Państwo!

To kolejna ważna ustawa dotycząca działalności 
gospodarczej w Polsce, ale również ustawa ważna 
z punktu widzenia dochodów państwa, uszczelniania 
systemu podatkowego. To także to, o czym powiedział 
pan minister: ustawa, która ma prowadzić do dobrej, 
uczciwej działalności gospodarczej.

I teraz kilka słów – bo pan senator Peczkis nie 
powiedział o tym dość dokładnie – jeśli chodzi o po-
siedzenie komisji.

Przedsiębiorcy jednym głosem powiedzieli, że to, 
co jest związane z działalnością na rzecz uczciwych 
przedsiębiorców, to jest w ruch w dobrym kierunku, 
czyli płacenie podatków, to, co wiąże się z uczciwo-
ścią na rynku, tak bardzo ważnym, o którym tutaj 
rozmawiamy, czyli rynku przedmiotów akcyzowych, 
paliw i wszystkich tych produktów, które związane 
są z tą ustawą.

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze 
Sekretarzu, tu to…)

Ale chodzi o taką rzecz, która jest akceptowana, 
niezabijającą przedsiębiorczości…

(Wicemarszałek Maria Koc: Ale to jest to…)
Przepraszam bardzo, Pani Marszałek, ale trochę 

mi to przeszkadza.
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(senator L. Czarnobaj) o przychodzie, o zwiększeniu wpływów o 300 milio-
nów zł. Każdy pieniądz jest ważny, ale w porównaniu 
z problemami, jakie mogą… Warto się zastanowić nad 
tym, jakie skutki przyniesie ta ustawa dla polskich 
przedsiębiorców. Powiem państwu, co mówili przed-
siębiorcy z sekcji transportu. 2 miliony kierowców, 
2 miliony ludzi zajmujących się transportem – w tej 
branży jest dzisiaj w Europie bardzo duża konkuren-
cja… Co robią Niemcy czy Francuzi? Chodzi o to, 
aby wyeliminować polskich kierowców ze swojego 
rynku. To jest działanie, o którym mówił pan minister 
Szymański. A my swoimi działaniami chcemy dodat-
kowo podkopać ich… Działania państw ościennych 
jeszcze mogę zrozumieć, chociaż ich nie popieram, ale 
kompletnie nie rozumiem tego, dlaczego my nakłada-
my na nich tego rodzaju obciążenia w ramach rynku 
wewnętrznego. Panie Ministrze, naprawdę bardzo 
prosimy o to, aby do czasu posiedzenia komisji za-
stanowić się, czy jakiekolwiek straty spowoduje to, że 
ta ustawa będzie miała półroczny okres vacatio legis.

Wrócę jeszcze do sytuacji przedsiębiorców. 
Szanowni Państwo, mówię o śledzeniu, monitoro-
waniu rynku wewnętrznego. Oto przedsiębiorca 
mający problem z systemem niskiego progu, czyli 
tych 500 kg, co do uzyskiwania i ewidencjonowa-
nia… Powiedzmy, że polski przedsiębiorca chciałby 
się dowiedzieć, czy właściwie interpretuje przepisy. 
Coście państwo zaproponowali takiemu przedsiębior-
cy? Zwrócenie się przez przedsiębiorcę do organów 
państwa o interpretację indywidualną kosztowało 
kiedyś 20 zł. Teraz kosztuje 20 tysięcy zł. I mamy oto 
taką sytuację, że kierowca prowadzący działalność 
gospodarczą czy firmy występujące o interpretację 
indywidualną mają zapłacić kwotę 20 tysięcy zł. Do 
tego dochodzi cała gama nałożonych obowiązków 
związanych z administrowaniem.

To nie jest tak, Panie Ministrze, że wystarczy klik-
nąć i to będzie w 2 minuty. No, to jest zawsze problem 
dotyczący nakładania dodatkowych obowiązków: 
efekt tego mizerny, a problemów dla polskich przed-
siębiorców mnóstwo. I jeszcze raz powiem: obyśmy 
za pół roku nie robili profesjonalnej sekcji zwłok do-
tyczącej tych branż, o których mówiłem.

Dlatego bardzo proszę – w imieniu senatorów 
Platformy Obywatelskiej, a także przedsiębiorców, 
którzy byli na posiedzeniu komisji, a od których 
otrzymaliśmy również różnego rodzaju propozycje 
– aby zastanowić się nad tymi poprawkami, póki jest 
jeszcze czas, póki nie wdrożyliśmy tego całego sys-
temu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

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

Komarnickiego.

Podobało mi się również porównanie, jakie przed-
stawiła osoba występująca w imieniu transportow-
ców. Szanowni Państwo, nie należy szukać dochodów 
z VAT w konewkach, tylko w cysternach. Przykłady, 
jakie były podawane na posiedzeniu komisji – nie 
będę ich tutaj przytaczał – wskazywały na to, ile 
zagrożeń niesie wprowadzenie tego systemu. To po 
pierwsze.

Po drugie, żaden z krajów nie zdecydował się na 
taki oto system. Tak jak pan minister powiedział, 
kraje Beneluksu mające duże sukcesy w tym zakresie 
– a zapytałem o to pana ministra – nie mają takiego 
wewnętrznego systemu śledzenia. Jeżeli mówimy 
o Węgrzech, to trzeba powiedzieć, że oni mają pięcio-
krotnie wyższe normy dotyczące śledzenia transportu 
wewnętrznego, ale nie mają z kolei zewnętrznego… 
To, co powiedział tutaj przed chwilą pan senator 
Robert Gaweł… Chcemy rękoma uczciwych przed-
siębiorców zlikwidować w Polsce szarą strefę.

Następna kwestia. Panie Ministrze, pytałem o to 
w debacie. Ja wiem, że my jako ludzie, którzy regu-
larnie otrzymują pensje, wynagrodzenia… Dla takich 
osób jest to obojętne. Tak jak pan minister mówił, jest 
art. 9, tak więc przedsiębiorca zgłasza i czeka, aż zo-
stanie zarejestrowany. Proszę sobie jednak wyobrazić, 
że często to są decyzje, które… Była o tym mowa 
podczas dyskusji na posiedzeniu komisji. Mówię teraz 
o branży budowlanej. Jeżeli jest awaria i trzeba wlać 
600 l oleju do całego układu hydraulicznego, to dla 
takiego przedsiębiorcy ważna jest każda godzina. 
Prawda? A jeżeli do tego dojdzie awaria systemu… To 
może kompletnie sparaliżować pracę. Uzysk mizerny, 
a problemów dla polskich przedsiębiorców mnóstwo. 
Nie podchodźmy do kwestii uszczelnienia VAT, my-
śląc, że jak powołamy jakieś 1 tysiąc 500 osób i do 
tego dołożymy urzędowe nakazy i zakazy, to problem 
się rozwiąże. Żaden z krajów tak nie postępuje i nie 
ma takiego doświadczenia.

Ważną rzeczą jest – to chwalili przedsiębiorcy i ja 
również uważam, że to jest ruch w dobrym kierunku 
– walka z nieuczciwą konkurencją, z oszustwami, 
z wyłudzeniami VAT. Tak, to jest fundament państwa, 
fundament rozwoju gospodarczego, ale jeżeli chce-
my z tym walczyć poprzez nakładanie dodatkowych 
obciążeń na uczciwych przedsiębiorców, tworzenie 
kolejnych problemów administracyjno-technicznych, 
wprowadzanie rozwiązań wątpliwych z punktu wi-
dzenia efektywności kosztów i zysków dla państwa 
polskiego… No, Panie Ministrze, trzeba się nad tym 
bardzo poważnie zastanowić.

Wspólnie z panem senatorem składamy popraw-
ki, dotyczące m.in. tego, żeby opóźnić czas wejścia 
tych rozwiązań w życie. No, przecież Polska się nie 
zawali w ciągu 3 miesięcy czy pół roku. Mówimy tutaj 
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Uderzamy w polskich przedsiębiorców, którzy co 
roku zasilają wielkimi sumami Skarb Państwa. Są, 
jak powiedział pan senator Czarnobaj, 2 miliony… 
Pamiętajcie państwo, że dotykacie ogromnej rzeszy 
pracowników. Chodzi o 2 miliony osób, w związ-
ku z tym apeluję: szanujmy ich jak partnerów, a nie 
traktujmy ich jak przestępców. Chodzi o styl wpro-
wadzania tych zmian. W innym przypadku parlament 
będzie psuł prawo, a nie tworzył dobre, spójne ustawy.

Senatorowie Partii Rządzącej, obiecaliście słuchać 
obywateli, więc ja was dzisiaj proszę jako przedsię-
biorca Władysław Komarnicki: posłuchajcie ich, bo 
warto.

I jeszcze jedno – smutna konstatacja. Kto dotyka 
branży transportowej, wie, jak przez ostatnie lata 
polskie przedsiębiorstwa… jak jesteśmy wypychani 
z rynku europejskiego. Spotkajcie się z przedsiębior-
cami, to się dowiecie, jak strasznie muszą walczyć 
o to, żeby się przebić. Ale chichot historii: my dzisiaj 
tą ustawą pomagamy konkurencji zagranicznej – bie-
rzemy w tym aktywny udział.

Apeluję i proszę, bo obiecałem tym przedsiębior-
com, że będę was prosił: poczekajcie te pół roku. 
Usiądźcie, zróbcie analizy – każdy przedsiębiorca 
robi analizy, bo inaczej dawno wypadłby z rynku – 
i nie pomagajcie konkurencji zagranicznej. Dziękuję 
za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Głos zabierze pan senator Kazimierz Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Nie będę powtarzał tych słów, które wypowiedzie-

li moi koledzy mówiący o tym, że ustawa zmierza 
w dobrym kierunku i że działania związane z ogra-
niczaniem szarej strefy w handlu różnego rodzaju 
paliwami są słuszne, bo przecież nikt z nas z tym nie 
dyskutuje. Aby uszczelnić cały ten wrażliwy obszar, 
szczególnie ten związany z wyłudzaniem podatku 
VAT, w poprzednich latach podejmowaliśmy różne-
go rodzaju działania. Działania te niewątpliwie idą 
w dobrym kierunku, ale wydaje mi się, że tempo jest 
zbyt szybkie w tym momencie, a obszar, jaki chcemy 
dzisiaj zagospodarować, wprowadzając tę ustawę, jest 
zbyt duży. Wydaje mi się – chyba znalazłem jakiś 
klucz do tego pośpiechu i tej skali operacji – że to 
wszystko wynika z tego, na co także dzisiaj zwróco-
no uwagę, że wprowadzamy reformę administracji 
celno-skarbowej.

Z dniem 1 marca administracja uległa daleko 
idącym przeobrażeniom. To dobrze, ale pamiętaj-
cie państwo przy okazji uchwalania tej ustawy, że 

Senator Władysław Komarnicki:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ustawa, o której rozmawiamy, miała ułatwić wal-

kę z szarą strefą oraz ograniczyć poziom uszczupleń 
wpływów do budżetu państwa z podatku od towa-
rów i usług oraz podatku akcyzowego z tytułu ob-
rotu towarami, których dotyczy. Inicjatywa, Panie 
Ministrze, jest zacna, jak najbardziej potrzebna i nie 
ma co do tego podziałów wśród nas. Ale aby przy-
gotować dobre i skuteczne prawo – każdy, kto trochę 
zna się na prawie, to wie – potrzeba czasu.

Tymczasem mamy do czynienia niestety – zresztą 
znamy to – z już pewnym standardem w tej kadencji: 
uchwalaniem prawa na chybcika, bez konsultacji spo-
łecznych, a co najgorsze, Panie Ministrze, bez liczenia 
się z głosem zainteresowanych. To jest najbardziej 
bolesne: bez liczenia się z głosem zainteresowanych; 
w wypadku tej ustawy oczywiście mam na myśli 
przedsiębiorców z branży transportowej. Bóg raczy 
wiedzieć, ile razy już tak było i ile ustaw za czasów 
dobrej zmiany było przepychanych kolanem, bez do-
kładnej analizy; bez dokładnej analizy całości zbioru 
przepisów i nakazów dla poszczególnych dziedzin 
życia.

Mój wspaniały kolega senator, pan senator Peczkis, 
na moje pytania nie odpowiedział, bo sam ma wątpli-
wości, tylko że jest przedstawicielem dobrej zmiany 
i na pewno do tego się nie przyzna.

Szanowni Senatorowie, jeszcze raz powiem, że 
zgadzam się, że ustawa jest potrzebna. Wszyscy bo-
wiem wiemy, że szara strefa istnieje i potrzeba do-
brego prawa, żeby ją zwalczyć. Sam się zżymałem 
jako przedsiębiorca, kiedy przegrywałem z ludźmi, 
którzy kombinowali. I dlatego jestem za tym, żeby 
wszystko było robione zgodnie z prawem. Ale, na 
litość boską!, z prawem, a nie improwizacją prawa. 
A to są dwie różne rzeczy.

Tak nie wolno nam zabijać branży transportowej. 
Za pomocą tej ustawy, zamiast wzmacniać przed-
siębiorców polskich i pomagać polskiemu biznesowi 
konkurować z zagranicznymi przewoźnikami, rzuca-
my kłody pod nogi. Ja nie mówię tylko dlatego, żeby 
mówić. Jestem po wielu spotkaniach z właściciela-
mi, z pracownikami firm transportowych. Mówię to 
z autopsji.

Szanowni Państwo, zmiany uszczelniające łańcuch 
dostaw są potrzebne, ale wprowadzając tak wyso-
kie kary, trzeba… Przez 26 lat byłem przedsiębiorcą 
i wiem, że trzeba przedsiębiorcom dać czas na do-
gadanie się z partnerami – każdy przedsiębiorca ma 
partnerów. Trzeba ustalać procedury, a w tym czasie 
musimy, Panie Ministrze, przeszkolić pracowników. 
To jest istota rzeczy. Każdy, kto zarządzał zespo-
łami ludzkimi, wie, że to jest norma, którą należy 
wykonać.
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(senator K. Kleina) i Sprawiedliwości. Oni też wskazywali, że nawet ta 
kwestia 500 l… że to jest zbyt mało i być może ta 
kwestia dotyka różnych właściwie nietrudnych do 
wyobrażenia sobie dzisiaj sytuacji, a w konsekwencji 
będzie niezwykle uciążliwa dla wielu przedsiębior-
ców i de facto może skompromitować tę ustawę, która 
przecież ma, można powiedzieć, dobre cele. Dlatego 
też raz jeszcze proszę, aby przyjrzeć się propozycjom 
poprawek, które przygotowali koledzy, aby rzeczy-
wiście spróbować naprawić ustawę w tych obszarach, 
gdzie jest to jeszcze na tym etapie możliwe. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Grzegorz Peczkis.

Senator Grzegorz Peczkis:
Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo! 

Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Zostałem troszkę wywołany wypowiedzią sza-

nownego kolegi senatora odnośnie do wątpliwości, 
które mam. I faktycznie trochę tych wątpliwości mam.

Pierwsza taka generalna wątpliwość dotyczy pań-
stwa dobrych i czystych intencji. Nie bez wątpienia… 
Dlatego że taka ustawa w większości sąsiadujących 
krajów, które zetknęły się z istotą otwartych granic, 
pełnej przepustowości granic, powinna pojawić się 
już kilka lat temu. Wiemy to dokładnie, dlatego że 
od kilku lat rejestrujemy bardzo niedobry, psujący 
państwo i rynek proceder – proceder kradzieży, oszu-
stwa, delikatnie nazywanych uszczupleniami. I ten 
proceder kwitł w najlepsze przez długie, długie lata. 
Była świadomość, że coś takiego istnieje, i nic z tym 
nie robiono. Te działania, te…

(Senator Kazimierz Kleina: To nieprawda.)
…wszystkie zabiegi, które były robione, były po 

prostu nieskuteczne. Jeśli nawet coś robiono, to była 
to gra pozorów. Z niewyjaśnionych dotąd powodów 
komuś zależało na tym, żeby tak się sprawy miały. 
I te powody należałoby w przyszłości – jak myślę, 
niebawem – wyjaśniać. Dlaczego komuś na tym za-
leżało, na tych konkretnych zapisach w prawie, które 
dopuszczały takie ewentualności? To jest pierwsza 
wątpliwość.

Kolejne wątpliwości dotyczą tych skrótów my-
ślowych, które państwo popełniacie. Mój szanowny 
przedmówca mówił o 2 milionach przedsiębiorców, 
którzy ucierpią z tytułu tego prawa. Proszę państwa, 
2 miliony przedsiębiorców transportu drogowego 
nie obsługują przewozu tytoniu, alkoholu i paliw. 
Obsługują ogółem transport, przewóz różnych dóbr, 
a tylko częścią tych dóbr są paliwa i inne wrażliwe 
substancje. Potęgą na rynku europejskim polski trans-

elementem sporu, z którego zresztą rząd później się 
wycofał… Chodziło o to, żeby celnicy, którzy do tej 
pory zajmowali się sprawami celnymi, zajmowali się 
także kwestią bezpieczeństwa na lotniskach. Mieli oni 
– była mowa o blisko 2 tysiącach celników – zastąpić 
pracowników ochrony lotnisk i zająć się kwestią bez-
pieczeństwa na lotniskach. Rząd wycofał się z tego 
pomysłu, ale kwestia tych ludzi pozostała… I kiedy 
w uzasadnieniu ustawy mówimy, że tymi problema-
mi, które dzisiaj regulujemy, będzie się zajmowało 
ok. 1 tysiąca 500 ludzi, dawnych celników, no, to 
wyraźnie widać, że chyba jest to pomysł na to, żeby 
właśnie ta grupa, aby ich nie zwalniać z pracy, mogła 
się od razu zająć tą sprawą. Wydaje się, że docelowo 
rzeczywiście może i musiałoby się tymi sprawami zaj-
mować 1 tysiąc 500 ludzi. Ale gdybyśmy w tej usta-
wie stopniowo dochodzili do tego celu, który chcemy 
osiągnąć, czyli żeby ograniczyć nieuczciwe praktyki, 
to okazałoby się, że dzisiaj nie mielibyśmy co zro-
bić z tą nadwyżką administracji skarbowej. I trzeba 
wszystko… I trzeba dokonać tak głębokich zmian 
w ustawie, w kontroli przewozów towarów wrażli-
wych po to, żeby dać pracę takiej rzeszy urzędników, 
którzy do tej pory mogliby być niewykorzystywani.

Wydaje mi się, że lepiej byłoby, gdybyśmy, przyj-
mując omawianą tu ustawę, wpisali, że w pierwszej 
kolejności robimy wielką kontrolę na granicy, tam, 
gdzie rzeczywiście następuje wprowadzanie towaru 
bez płacenia podatków, i jeżeli po pół roku czy po 
roku by się okazało, że to się nie sprawdza, że te 
kontrole, te ewidencje są zbyt słabe, zbyt małe, można 
by wprowadzić… wchodzić głębiej, głębiej i głębiej. 
A tak ustawa wchodzi w życie natychmiast, od razu, 
i jest ona już tak daleko idąca, tak głęboko wprowa-
dzająca obostrzenia administracyjne, że może się oka-
zać niezwykle uciążliwa, szczególnie dla tych pewnie 
ponad 90% przedsiębiorców, którzy są uczciwi.

Jeżeli mówimy, że po stronie administracji pań-
stwowej wspomnianym obszarem spraw ma się zająć 
około 1 tysiąca 500 ludzi, to w praktyce co najmniej 
tyle samo osób – to jest normalna sprawa – musi się 
tym zająć po stronie przedsiębiorców. I to przecież 
tych uczciwych, bo ci nieuczciwi nie będą prowadzili 
żadnej dodatkowej ewidencji, będą gdzieś uciekali. 
Albo może niektórzy przejdą do strefy tych uczci-
wych.

Tak więc wydaje mi się, że te ruchy, które tutaj 
robimy, są zbyt szybkie, zbyt gwałtowne i za daleko 
idące. Gdybyśmy stopniowo podchodzili do wspo-
mnianej kwestii, to, jak mi się wydaje, byłoby zdecy-
dowanie lepiej. I myślę, że poprawki, które przygoto-
wali senator Czarnobaj i senator Augustyn, zmierzają 
w takim właśnie kierunku. Tym bardziej że myśmy 
w podobny sposób dyskutowali z senatorami Prawa 



126
36. posiedzenie Senatu w dniu 3 marca 2017 r.

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

(senator G. Peczkis) poczęcia prac nad tą ustawą nie minął jeszcze rok. 
Wiem, że ten system monitorowania jest już na takim 
etapie… Prace są głęboko zaawansowane i niebawem 
będzie procedowany. I on pozwoli wyeliminować 
czynnik ludzki, czyli będzie można monitorować 
przepływ towarów elektronicznie. Gdy porówna-
my koszt takiego urządzenia GPS – to nie są drogie 
urządzenia, to jest kilkaset złotych za jedno urządze-
nie – koszt monitoringu, skuteczność działania sieci 
komórkowych w Polsce ze stratami, jakie państwo 
polskie ponosiło z tytułu niezapłaconych podatków, 
pojawi się pytanie otwarte: dlaczego tego jeszcze nikt 
nie zrobił? I ja to pytanie chciałbym zadać kolegom 
senatorom, którzy wyrażają dzisiaj obawy: dlaczego 
państwo tego nie zrobiliście? Dlaczego kolejne lata 
mijały i kolejne miliardy złotych – bo o miliardach 
mówimy, i to będzie przedstawione państwu na pi-
śmie – uciekały z polskiego narodu? Dlaczego moi 
koledzy i koleżanki musieli jechać za pracą za gra-
nicę, bo stopień zepsucia kraju uniemożliwiał wyge-
nerowanie miejsc pracy? Takie są konsekwencje tych 
działań. I w tym świetle wszystkie, w szczególności 
ta bardzo mocna finansowo zmiana, która już daje… 
Proszę państwa, jeśli tego nie wiecie, to powiem, że 
w ostatnich miesiącach nastąpił wzrost legalnej sprze-
daży paliw o 12%. To nie jest granica błędu, to nie 
są promile, to jest 12%, a sprzedaż oleju napędowego 
wzrosła o 20%. Pan jest, Panie Senatorze, również 
technikiem, więc pan doskonale wie, że takiego po-
ziomu wzrostu nie da się wygenerować poprzez ja-
kieś manipulacje. To muszą być naprawdę systemowe 
działania, które celnie uderzają w problem. I tak wła-
śnie jest. Jestem dumny i pełen nadziei co do rozwoju 
państwa polskiego, za co rządowi polskiemu bardzo 
dziękuję. (Oklaski)

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

Stanisławka.

Senator Andrzej Stanisławek:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
To jest bardzo trudna ustawa, nad którą prace na 

posiedzeniu komisji zajęły nam bardzo dużo czasu. 
Ale pomimo że na posiedzeniu komisji poświęciliśmy 
na nią ponad 2,5 godziny, jestem o tyle zadowolony, 
że wysłuchaliśmy wielu przedstawicieli tzw. strony 
społecznej i zapoznaliśmy się zarówno z zaletami, 
jak i z możliwymi wadami tej ustawy.

Musimy sobie jasno powiedzieć, że celem ustawy 
jest uszczelnienie systemu podatkowego poprzez za-
pewnienie dostarczenia informacji o przewozach to-
warów wrażliwych, które to informacje mają ukierun-

portowiec jest – to jest bezsprzeczne. To, przed czym 
należy polskich transportowców chronić – i pan sena-
tor o tym wie – to są rozwydrzone hordy imigrantów 
wpuszczone do Europy, szalejące w Calais, rozherme-
tyzowujące ładunki, psujące, dewastujące kabiny. I to 
jest bezsprzeczne. To, przed czym należy polskiego 
przedsiębiorcę bronić, to są bardzo szkodliwe i bar-
dzo niebezpieczne obecne działania władz Austrii, 
które ładują systematycznie bardzo wysokie kary 
za nie do końca udowodnione przewinienia. I tym 
trzeba się zająć, i tym się dyplomacja polska zajmuje 
na bieżąco. Każdy, kto uczestniczy w posiedzeniach 
Komisji Infrastruktury, o tym wie. Jedno z ostatnich 
posiedzeń Komisji Infrastruktury było dokładnie na 
ten temat. A więc to jest robione na bieżąco.

Jednak dumą napawa mnie, że mogę współuczest-
niczyć w tym, przyglądać się pracom rządu, który 
podejmuje na bieżąco, a przede wszystkim sprawnie, 
działania prawne, legislacyjne zmierzające do fizycz-
nego unicestwienia tych wszystkich przestępczych, 
oszukańczych działań, które ograbiały naród polski 
z należnych podatków, z należnej akcyzy, z należnego 
VAT, które uniemożliwiały konieczny dla nas roz-
wój gospodarczy, które uniemożliwiały zdobywanie 
pracy przez naszą młodzież, przez co musiała emi-
grować. I te wszystkie działania podejmowane są po 
dużym, dużym wysiłku. Chciałbym z tego miejsca 
podziękować wszystkim, którzy pracowali nad tym 
bardzo trudnym dokumentem. To jest dokument, 
który będzie generował… Myślę, że obliczenia ujęte 
w tzw. ocenie skutków regulacji są, powiedziałbym, 
delikatne, a faktyczne zyski, jakie państwo polskie, 
jakie nasz naród osiągnie po uregulowaniu tej strefy, 
będą znacznie wyższe. Przede wszystkim, jeśli dba-
my o naszych transportowców, to musimy zadbać 
o to, żeby ich rozwój nie był skażony walką z oszu-
stami, z przestępcami, którzy wypracowują swoje 
zyski, nielegalnie omijając podatki. Z nimi się nie da 
konkurować, bo narzuty, akcyza czasem przekraczają 
wartość towaru, który się transportuje, a więc jeśli 
ktoś omija, jeśli potrafi skutecznie ominąć akcyzę, to 
wypracowuje zysk niewspółmierny do zysku reszty 
przedsiębiorców. I to jest istotą walki o ten rynek. I to 
jest przez rząd polski teraz podejmowane. Chwała za 
to tym ludziom. Chciałbym tutaj podziękować mi-
nistrowi Wiesławowi Jasińskiemu, wiceministrowi, 
który teraz już tym się nie zajmował, ale mam wiedzę, 
że gros tych zmian, tych propozycji, które zostały 
dopracowane, zawdzięczamy jego pracy.

Powiem coś jeszcze na koniec. Węgry, które są tu-
taj poddawane… To jest jeden z przykładów, dobrych 
przykładów krajów, które próbowały zapanować nad 
tą sytuacją. System monitorowania bezpośredniego, 
tak zwany GPS, Węgry wprowadzały 2 lata. Od roz-
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(senator A. Stanisławek) jakich parametrach. Tego rodzaju zapisy są z gruntu 
zawsze niekorzystane dla osób kontrolowanych. I to 
jest ta uwaga dotycząca jeszcze projektu tejże ustawy.

A teraz kilka słów do pana senatora Peczkisa. 
Panie Senatorze, niepotrzebnie pan podnosi atmosferę 
tej dyskusji, jeśli chodzi o rzeczy, które nie są przed-
miotem naszych obrad. Ale miał pan taką potrzebę, 
więc proszę bardzo. Po co pan mówi o okradaniu 
narodu polskiego, o jakichś spiskach itd.… Jak pan 
wie o spisku, to proszę podejść do pana prokuratora 
i złożyć doniesienie. Pan minister, jak wiem, jest, że 
tak powiem, w takich sprawach wykrywania spisku 
bardzo chętny do działania i to zrobi. Po co pan poru-
sza te rzeczy, kiedy my mówimy o tym i cytujemy to, 
co przedsiębiorcy… Czy pan nie słyszał przedsiębior-
ców na tym spotkaniu? Jeżeli pan słyszał, to słyszał 
pan to, co pan chciał. Zarówno ja, jak i pan senator 
cytowaliśmy wystąpienia przedsiębiorców. Ale chcę 
jeszcze raz powiedzieć, że przedsiębiorcy zaczęli od 
pochwał. I co powiedzieli? Że bardzo dobrym roz-
wiązaniem, uszczelniającym pierwsze decyzje do-
tyczące uszczelniania VAT, było uszczelnienie VAT 
w zakresie stali, tzw. VAT odwróconego. Wie pan, 
kto to wprowadził? Poprzedni Senat również nad tym 
pracował. W związku z tym to nie o to dzisiaj chodzi, 
Panie Senatorze, kto ile zaniedbał. To są rzeczy na 
kampanie wyborcze, na stronę medialną. Proszę zwo-
łać konferencję na ten temat. Dzisiaj debatujemy nad 
ważnym dla polskich przedsiębiorców problemem. 
Jeżeli pan mówi, że tego rodzaju działania wpłyną 
korzystnie na to, że młodzi Polacy będą chętniej zo-
stawać w kraju, nie będą wyjeżdżać, to proszę za-
poznać się z ostatnimi badaniami socjologicznymi. 
Nastąpił wzrost liczby młodych Polaków chcących 
opuścić Polskę. Dobra zmiana, Panie Senatorze? Takie 
uszczelnienie VAT i wyjeżdżają? Przecież będziecie 
wszystko monitorować.

Chcę również powiedzieć tak. I polecam. Mam 
przy sobie dokument, chyba z 1946 r., o walce z prze-
stępczością, która wpływa na nieefektywność gospo-
darki narodowej. Takimi dokumentami nie tworzy 
się klimatu. Przedsiębiorcy mówią: usiądźmy i roz-
mawiajmy.

To, co tutaj powiedział pan prof. Stanisławek… 
Panie Profesorze, okej, to jest bardzo dobra inicjaty-
wa, jeśli nie można innej, to chociaż taka jest dobra.

To, o czym mówił pan minister, będzie, mam na-
dzieję, przedmiotem obrad komisji. Tylko żeby się nie 
okazało, tak jak mówili przedsiębiorcy, że to będzie 
profesjonalna sekcja zwłok. I to nie jest tak, że my 
na pół roku wprowadzimy rzeczy, które tak dopieką 
polskim przedsiębiorcom, że część z nich faktycznie 
będzie miała problemy.

I to, co tutaj padało… Pan senator Komarnicki bar-
dzo wyraźnie mówił, że zewnętrzna konkurencja chce 
np. doprowadzić do wyeliminowania z rynku polskich 

kować prowadzone kontrole na podmioty działające 
w szarej strefie. Ustawa wprowadza zmiany w obsza-
rach, w których stwierdza się najwięcej nieprawidło-
wości podatkowych, dotyczących w szczególności 
wyłudzenia i niepłacenia podatku od towarów i usług 
oraz uszczupleń w podatku akcyzowym. Pan minister 
powiedział, że w przyszłości są spodziewane dochody 
do miliarda złotych. To nie jest mało. Oczywiście 
rozumiemy też problemy przedsiębiorców, na których 
nałożone zostaną dodatkowe obowiązki. No cóż, pro-
wadzenie działalności gospodarczej w Polsce, i nie 
tylko w Polsce, wiąże się z różnymi obciążeniami.

To, co mnie najbardziej cieszy, mimo przeróżnych 
wątpliwości, to uzgodnienie z panem ministrem, z mi-
nisterstwem, że my wrócimy do tej ustawy w celu 
sprawdzenia jej skutków zaraz po wakacjach – przy-
puśćmy, że we wrześniu czy październiku, termin 
uzgodnimy – żeby pan minister przedstawił nam, czy 
mamy w tej ustawie coś zmienić. To nie jest tak, że 
przez te 2 czy 3 miesiące znikną w Polsce firmy. Już 
obawialiśmy się o to w przypadku poprzedniej ustawy 
w odniesieniu do uszczelnienia VAT. Obawialiśmy się, 
że znikną firmy gazowe importujące gaz, ponieważ 
według wielu zabezpieczenie bankowe było za duże, 
wielu twierdziło, że 10 milionów to dużo, że 3 miliony 
to byłoby właściwe zabezpieczenie. I okazało się, po 
przedstawieniu przez pana ministra Naimskiego, że 
nic takiego się nie stało i nie ma deregulacji rynku. Ja 
uważam, że jeżeli po paru miesiącach wrócimy do tej 
ustawy i minister przedstawi nam, jakie są jej skutki, 
to dopiero wtedy będziemy mogli albo ją zmienić, 
albo nic nie zmieniać. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I proszę pan senatora Leszka Czarnobaja. 5 minut, 

Panie Senatorze.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Króciutko. Do poprzedniego mojego wystąpienia 

jeszcze jedna rzecz, która była poruszana podczas 
posiedzenia komisji, a o której tutaj nie powiedzia-
łem. Mianowicie przedsiębiorcy wnosili również taką 
uwagę, że w jednym z artykułów jest zapisane, że 
w ramach interesu publicznego urzędnik będzie mógł 
skorzystać z odstąpienia od ukarania. Jest to bardzo 
niebezpieczna droga. A mianowicie to, co dotyczy 
podejmowania decyzji przez urzędnika, nawet naj-
wyższego szczebla, powinno być zero-jedynkowe 
– albo podejmuje decyzję, albo od tego odstępuje – 
i powinno być zaznaczone, w jakich sytuacjach i przy 
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Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

(senator L. Czarnobaj) który produkowany jest w Polsce, zgłaszany jest jego 
fikcyjny eksport, ale on później nielegalnie, bez pła-
cenia podatków, pojawia się w Polsce i w tym sensie 
obrót nim, można tak powiedzieć, jest wewnętrzny. 
I w związku z tym potrzebne jest również analizo-
wanie tego, co dzieje się, jeśli chodzi o sprzedaż to-
warów wewnętrznie. Czyli część towarów, w tym ten 
olej smarowy, to są setki milionów litrów, i to jest 
ten towar, o którym też warto pamiętać, że w Polsce 
jest on poniekąd okazją do niepłacenia podatku, do 
nielegalnej sprzedaży.

Była tutaj mowa o cenie za interpretację indywidu-
alną – 20 tysięcy zł. Ale to jest nieścisłość związana 
z tym, że mamy do czynienia z dwoma rodzajami 
interpretacji indywidualnej. Te, które są standardowe, 
stosowane dotychczas, w dalszym ciągu będą obję-
te tą ceną, która obowiązywała wcześniej, a mowa 
o 20 tysiącach była w przypadku interpretacji zwią-
zanych z klauzulą obejścia prawa w bardzo skompli-
kowanych schematach optymalizacyjnych, głównie 
jeśli chodzi o podatek CIT. I to są wyjątkowe kwe-
stie, takich kwestii było w poprzednim roku kilkaset. 
W związku z tym to nie jest tak, że co do interpretacji 
indywidualnych następuje jakaś istotna zmiana.

Mamy do czynienia ze znaczną liczbą przedsiębior-
ców, ale cystern, które mogą przelewać paliwa, jest 
w Polsce 8 tysięcy. Czyli warto pamiętać o tym, o czym 
była tu już mowa, tzn. że nie wszyscy transportowcy 
zajmują się przewozem towarów akcyzowych. Cystern, 
które mogą przewozić towary, jest w Polsce 800.

Obecnie aktywnością związaną z kontrolowa-
niem… ze zwalczaniem przestępstw zajmuje się ok. 
1 tysiąca 200 osób. 1 tysiąc 200 osób zajmuje się 
w gruncie rzeczy właśnie monitorowaniem przewozu 
towarów. A w wyniku tej ustawy to zadanie będzie 
realizowało 1 tysiąc 500 osób. To jest ten skok licz-
bowy, o którym mówiliśmy.

Jeśli chodzi… To ostatnia kwestia, o której była 
tutaj na końcu mowa: czy mamy do czynienia z równą 
konkurencją między firmami krajowymi a zewnętrz-
nymi? Ta ustawa nakłada obowiązki na przedsię-
biorców zarówno polskich, jak i zagranicznych. Jeśli 
będzie tak, że przedsiębiorca zagraniczny, firma trans-
portowa będzie przewozić paliwo z Niemiec na Litwę 
czy na Ukrainę, to będzie mieć te same obowiązki 
rejestracyjne co firma polska. Czyli tu nie ma żadnej 
różnicy. Także firma zagraniczna, jeśli będzie chciała 
dokonać tranzytu, przewiezienia towaru z Niemiec 
na Ukrainę, będzie musiała zgłosić… będzie miała 
obowiązek rejestracyjny. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Budżetu i Finansów 

transportowców. I to było wskazywane. 18 miliar-
dów dochodów kreuje rynek transportu w Polsce, 
2 miliony ludzi… Tego rodzaju rzeczy nie są czymś, 
co dodaje im argumentów, jeśli chodzi o walkę na 
rynku europejskim. I z tego względu to dobrze, że 
się to odbędzie. Mam nadzieję, że może pan minister 
jeszcze pochyli się nad poprawkami i powie: okej, 
wydłużmy ten termin. O to chodzi. Nie chodzi o to, 
żeby tego nie wprowadzać.

Dziękuję panu senatorowi Peczkisowi za wspa-
niałe, emocjonalne wystąpienie. Tylko że kampania 
wyborcza, Panie Senatorze, się już skończyła, nie jest 
to też konferencja prasowa i o czymś zupełnie innym 
mówimy. No ale warto czasami posłuchać tego, co do-
tyczy otoczki politycznej. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
(Senator Grzegorz Bierecki: Jak się nie ma argu-

mentów ad rem, to się mówi ad personam.)
Zamykam dyskusję*.
(Senator Leszek Czarnobaj: Ja mówiłem o argu-

mentach.)
Czy przedstawiciel rządu pragnie się ustosunko-

wać do przedstawionych wniosków?
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Krótko odpowiem na szereg wątpliwości.
Bardzo dziękuję za całą dyskusję. Oczywiście 

mamy świadomość tego, że kwestie związane z wąt-
pliwościami są istotne – one też są brane pod uwagę. 
Na pewno chcemy, żeby ta ustawa działała jak najlepiej, 
czyli by ograniczała lukę w VAT, lukę w akcyzie, by 
spowodowała ograniczenie szarej strefy i by rzeczy-
wiście przyniosła pieniądze do budżetu. Ale chcemy 
również, by pozwoliła uczciwym firmom wygrywać 
na wolnym rynku z przestępcami i żeby utrudnienia 
biurokratyczne – które nie są jednak tak znaczące, jak 
to powiedziano w debacie – nie były dolegliwe.

Jeszcze kilka tak naprawdę najważniejszych spraw.
Rzeczywiście jest tak, że problemy związane 

z przemytem paliw z zagranicy są najistotniejszym 
czy głównym problemem, który dzisiaj widzimy, 
ale problemy wewnętrzne oczywiście też istnieją. Ja 
tutaj wspomnę tylko o problemie oleju smarowego, 

* Senator Andrzej Kamiński złożył przemówienie w dyskusji 
do protokołu. Przemówienie – w załączeniu.
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Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

(wicemarszałek M. Koc) Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nie.

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.

Obecny jest pan minister Paweł Gruza, podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Czy pan minister pragnie zabrać głos? Nie. 
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu, związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

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

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.

Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piątego 

porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi oraz niektórych innych 
ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 412, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 412 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych, pana senatora Arkadiusza 
Grabowskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Przypadł mi w udziale zaszczytny obowiązek 

przedstawienia sprawozdania z posiedzenia Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych. Posiedzenie odbyło 
się 20 lutego 2017 r.

I na wstępie powiem, że w trakcie posiedzenia 
komisja pozytywnie zarekomendowała przedłożony 
projekt, w wersji przedłożonej przez rząd. W trakcie 
głosowania nie było głosów sprzeciwu, 7 senatorów 
zagłosowało za tą ustawą.

Czego ta ustawa dotyczy? Jest to ustawa z pakietu 
ustaw dotyczących obrotu instrumentami finansowy-
mi. Ustawa ta implementuje do polskiego porząd-
ku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego 
i Rady, tzw. dyrektywę MAD, oraz rozporządzenie 

Publicznych, Komisję Infrastruktury oraz Komisję 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustosun-
kowanie się do przedstawionych wniosków i przygo-
towanie wspólnego sprawozdania.

Informuję, że głosowanie w spawie rozpatrywanej 
ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posie-
dzenia Senatu.

Bardzo dziękuję, dziękuję panu ministrowi.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwar-

tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ob-
rocie instrumentami finansowymi oraz niektórych 
innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 411, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 411 A.

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

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Mróz:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
W dniu 20 lutego Komisja Budżetu i Finansów 

Publicznych zajmowała się opiniowaniem ustawy 
o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finanso-
wymi oraz niektórych innych ustaw. Był to projekt 
rządowy. Na posiedzeniu komisji przedstawiał go 
pan minister Skiba. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
uchwalił tę ustawę 10 lutego. Nie było żadnych głosów 
sprzeciwu.

Ustawa ta dotyczy dwóch zasadniczych kwestii. 
Pierwsza kwestia to zniesienie rynku pozagiełdo-
wego i zastąpienie obecnie działającego rynku gieł-
dowego i pozagiełdowego rynkiem regulowanym. 
Konsekwencją tej zmiany jest także zmiana regu-
latora, który wydaje zezwolenia na funkcjonowanie 
rynku regulowanego, z ministra właściwego do spraw 
finansów na Komisję Nadzoru Finansowego. I to jest 
pierwsza kwestia.

I druga kwestia. Chodzi o wprowadzenie nowego 
pojęcia do krajowego porządku prawnego, a miano-
wicie pojęcia rachunku derywatów.

Biuro Legislacyjne zaproponowało 3 poprawki, 
które dotyczyły spraw technicznych, odesłań do po-
szczególnych przepisów, a Ministerstwo Finansów 
zgodziło się na te 3 poprawki. Komisja te 3 poprawki 
wniosła do ustawy i po wprowadzeniu tych 3 popra-
wek wydała pozytywną opinię o tej ustawie. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.
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Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

(senator sprawozdawca A. Grabowski) Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję bardzo.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister rozwoju 
i finansów. Jest z nami pan minister Paweł Gruza.

Czy pan minister pragnie zabrać głos? Dziękuję 
bardzo.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę pytania do przedsta-
wiciela rządu związane z omawianym punktem po-
rządku obrad.

Czy ktoś pragnie zadać takie pytanie? Nie widzę 
zgłoszeń.

Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szóste-

go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finan-
sach publicznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 414, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 414 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, pana senatora Jacka Włosowicza, 
o przedstawienie sprawozdania komisji. Bardzo pro-
szę.

Senator Sprawozdawca 
Jacek Włosowicz:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie dotyczą-

ce ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. 
W zeszłym roku pojawiły się dwa projekty: senac-
ki z marca zeszłego roku oraz drugi, przedstawio-
ny przez Radę Ministrów na jesieni, w listopadzie. 
Obydwa te projekty zostały połączone i przedstawio-
ne Sejmowi. Sejm uchwalił ustawę, a nasza komisja 
omawiała ten projekt 20 lutego.

Jaki jest cel tej ustawy? Otóż stosowanie obec-
nych przepisów rodziło różnego rodzaju wątpliwości. 
Wątpliwości te dotyczyły tego, czy można umarzać 
należności cywilnoprawne w całości lub w części 

Parlamentu Europejskiego, tzw. rozporządzenie 
MAR, regulujące rynek finansowy. Chodzi tutaj 
o przepisy unijne w sprawie sankcji karnych za nad-
użycia na rynku.

Przedłożona ustawa wzmacnia ochronę uczestni-
ków polskiego rynku kapitałowego, w tym inwesto-
rów indywidualnych w spółkach publicznych, oraz 
zwiększa bezpieczeństwo obrotu na tym rynku m.in. 
poprzez podwyższenie maksymalnej sankcji karnej 
– z 3 do 4 lat pozbawienia wolności za ujawnienie 
informacji poufnej i udzielenie rekomendacji lub 
nakłanianie do nabycia lub zbycia instrumentów fi-
nansowych, których dotyczy ta informacja. Ponadto 
Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nakła-
dać na centralny depozyt papierów wartościowych 
naruszający przepisy kary finansowe do wysokości 
ponad 82 milionów albo kwoty stanowiącej rów-
nowartość 10% całkowitego rocznego przychodu 
wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu 
finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza 
ona 82 miliony. Komisja będzie też uprawniona do 
nałożenia kary pieniężnej na osobę fizyczną odpo-
wiedzialną za naruszenia – do wysokości ponad 
20 milionów. Ustawa wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych 
przepisów, które wejdą w życie z dniem 3 stycznia 
2018 r.

W trakcie posiedzenia komisji wywiązała się 
dyskusja dotycząca wysokości kar. Ministerstwo 
Finansów stanęło na stanowisku, że dyrektywa 
i rozporządzenie regulujące wysokość tych kar są 
sztywnym aktem prawnym i nie ma możliwości, 
że tak powiem… W ramach polskiego systemu 
prawnego nie można regulować wysokości tych 
kar na poziomie ustawowym. Z wnioskiem o ob-
niżenie wysokości kar, a w zasadzie nie tyle ob-
niżenie, co wprowadzenie pewnej adekwatności 
tych kar, ich stopniowania wystąpił przedstawi-
ciel Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Ze 
strony przedstawiciela Ministerstwa Finansów, 
pana ministra obecnego na posiedzeniu komisji, 
usłyszeliśmy deklarację, iż w związku z tym, że 
na poziomie ustawowym nie można takich regu-
lacji wprowadzić i obniżyć wysokości kar wyni-
kających z dyrektywy i rozporządzenia, zostanie 
to… Można to będzie zrobić przy pomocy roz-
porządzenia wykonawczego, które będzie regu-
lowało wysokość tych kar i ewentualną gradację 
w tym zakresie z uwzględnieniem wag przewinień 
i nieprawidłowości dokonywanym przez Komisję 
Nadzoru Finansowego.

W zasadzie to chyba wszystko. Tak jak wspomnia-
łem na początku, 7 senatorów było za, nie było głosów 
przeciw. Dziękuję.
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(senator sprawozdawca J. Włosowicz) prac parlamentarnych został upoważniony minister 
rozwoju i finansów.

Jest dzisiaj z nami pan Leszek Skiba, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Finansów.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej 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 takie 
pytanie? Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję bardzo.

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

się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu. Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siódme-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy 
– Kodeks karny skarbowy.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 432, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 432 A.

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

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Bierecki:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja spotkała się na swoim siedemdziesiątym 

szóstym posiedzeniu w dniu 2 marca i rozpatrzyła 
ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych 
oraz ustawę – Kodeks karny skarbowy… to znaczy 
ustawę o zmianie tych ustaw, oczywiście, tak. To był 
druk senacki nr 432.

Ta ustawa przynosi szereg udogodnień dla na-
szych obywateli. Ma na celu uwolnienie podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskują-
cych dochody wyłącznie od płatników, w tym także 
organów rentowych, od samodzielnego sporządzania 
zeznań podatkowych. Umożliwia też tym podatni-
kom, którzy są rozliczani przez organy rentowe, prze-
kazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku 
publicznego bez konieczności składania zeznania 
podatkowego, wyłącznie na podstawie złożonego 
oświadczenia wskazującego właściwą organizację 
pożytku publicznego.

Ta ustawa ma znaczenie także dla funkcjonowania 
aparatu skarbowego, gdyż ogranicza koszta związane 
z poborem podatku dochodowego od osób fizycznych, 
przede wszystkim eliminując papierowe deklaracje 
podatkowe. W trakcie prac komisji mowa była o za-

oraz czy należności te mogą być rozkładane na raty. 
Projekt niniejszy daje odpowiedzi na te pytania, daje 
rozwiązania. Rozwiązania te dotyczą kilku dziedzin. 
W pierwszej kolejności ustawa mówi o tym, kiedy te 
należności mogą być rozłożone na raty czy umorzone 
z urzędu, oraz wprowadza możliwość podjęcia takiej 
decyzji na wniosek. Wprowadza również drugą regu-
lację, która wyłącza możliwość umarzania należności 
przez jednostki stanowiące samorządu terytorialnego 
w stosunku do samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej. Trzecia kwestia, którą wprowa-
dza niniejsza ustawa, to możliwość niedochodzenia 
należności w przypadku, gdy kwota główna wraz 
z odsetkami jest mniejsza od 100 zł. Kolejna, czwarta 
regulacja to wprowadzenie możliwości umorzenia 
należności zasądzonych na rzecz Skarbu Państwa 
tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, 
jeżeli zasądzono je w postępowaniu, którego celem 
było zapobieżenie naruszenia konwencji o ochro-
nie praw człowieka. W kolejnym, piątym obszarze 
ustawa doprecyzowuje także podmioty właściwe do 
wezwania do zwrotu środków europejskich, które 
zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem 
lub z naruszeniem procedur. W szóstym obszarze 
regulacji ustawa uchyla przepis, który może powo-
dować wątpliwości interpretacyjne co do zakresu do-
kumentów wytworzonych przez audytora wewnętrz-
nego w trakcie prowadzenia audytu wewnętrznego. 
Zapisem tym czynimy zadość wyrokowi Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 9 kwietnia 2015 r. Ostatnia, 
siódma zmiana polega na rozszerzeniu zakresu stoso-
wania art. 163 ustawy, który dotyczy gromadzenia na 
wydzielonym rachunku bankowym dochodów z od-
szkodowań, wpływów z najmu czy też odsetek w jed-
nostkach mających siedzibę za granicą, podległych 
dwóm ministrom: ministrowi spraw zagranicznych 
oraz ministrowi gospodarki. I to jest siedem obszarów 
regulowanych tą nową ustawą.

Komisja rekomenduje przyjęcie niniejszego przed-
łożenia. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Jacek Włosowicz: Dziękuję, Pani 

Marszałek.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd 

i Senat. Do prezentowania stanowiska rządu w toku 
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(senator sprawozdawca G. Bierecki) ma być przez te instytucje świadczona nieodpłatnie. 
Nie mówimy tu więc o budowaniu rynku usług dla 
tych instytucji, ale raczej o pewnej funkcji służeb-
nej, którą te podmioty zaufania publicznego miałyby 
wykonywać na rzecz obywateli Rzeczypospolitej, 
swoich klientów, ale i częściowo na rzecz aparatu 
skarbowego.

Tyle w ramach mojego sprawozdania. Komisja 
wnosi o uchwalenie zgodnie z przedłożonym spra-
wozdaniem.

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek, bardzo dziękuję, 
Panie Marszałku.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek Sta-
nisław Karczewski)

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Już nie będę pytał, czy ktoś z państwa senato-
rów… bo widzę podniesioną rękę pan senatora 
Czerwińskiego.

Bardzo proszę, najpierw pan senator Czerwiński, 
a później, jako drugi, pan senator Grabowski.

Bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Dziękuję za udzielenie głosu, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, Panie Senatorze, Panie 

Przewodniczący, czy orientuje się pan, dlaczego Sejm 
nie zdecydował się na przyjęcie poprawki dotyczącej 
możliwości wykorzystania… bankowych do składa-
nia zeznań podatkowych? Czy były jakieś argumenty 
przeciw, a jeśli tak, to jakie one były?

Senator Grzegorz Bierecki:
Zadawaliśmy to pytanie, sam zadawałem to pyta-

nie w trakcie posiedzenia komisji, ale niestety w po-
siedzeniu komisji nie uczestniczył sprawozdawca, 
poseł sprawozdawca, przedstawiciel tej ustawy. 
Otrzymaliśmy wyjaśnienia od obecnego tutaj pana 
ministra Skiby. Dyskusja w Sejmie toczyła się przede 
wszystkim, jak rozumiem, na temat równości czy 
równego dostępu wszystkich instytucji prowadzących 
rachunki rozliczeniowe do tego kanału informacji czy 
do korzystania z tego przepisu.

Właściwie komisja nie uzyskała jednoznacznego 
wyjaśnienia na temat powodów, dla których Sejm 
zdecydował się zagłosować przeciw temu przepisowi. 
Być może pan minister w swoim wystąpieniu szerzej 
się do tego odniesie, bo, jak powiedziałem, w naszym 
posiedzeniu nie uczestniczył poseł sprawozdawca, nie 
mogliśmy bezpośrednio pytać.

oszczędzeniu około 10 zł na przetwarzaniu jednego 
papierowego zeznania PIT i na zastąpieniu go formą 
elektroniczną.

W trakcie prac w komisji pojawiły się poprawki: 2 
poprawki o charakterze legislacyjnym i 1 poprawka 
istotna, merytoryczna, którą pozwolę sobie szerzej 
omówić.

Jest to poprawka, która ma ułatwić obywatelom 
dostęp do tej wspomnianej możliwości elektronicznego 
składania zeznań podatkowych. Chcemy, aby komisja 
zaproponowała… To bardzo dobra poprawka, popraw-
ka pani senator Sagatowskiej. Została ona zgłoszona 
w trakcie prac komisji, komisja zaakceptowała ją po 
długiej dyskusji i szeregu autopoprawek do tej prezen-
towanej poprawki, a więc zaakceptowała projekt takie-
go sposobu przekazywania zeznań czy komunikowania 
się z portalem podatkowym administracji skarbowej. 
A mówimy tutaj o komunikowaniu się za pośrednic-
twem systemów teleinformatycznych, które prowa-
dzą instytucje finansowe – banki i spółdzielcze kasy 
oszczędnościowo-kredytowe – który to kanał zapewnia 
bezpieczeństwo, integralność i poufność danych prze-
kazywanych do portalu podatkowego. Tak więc obywa-
tele Rzeczypospolitej będą mogli, korzystając z ban-
kowości internetowej, bardzo wygodnie komunikować 
się z portalem skarbowym. W ten sposób szybciej, 
łatwiej upowszechni się ten sposób składania zeznań. 
Nie będzie konieczności wchodzenia na odrębny portal 
skarbowy. Można będzie ten PIT zrobić, przekazać to 
rozliczenie przy okazji dokonywania transakcji przez 
bankowość elektroniczną.

W trakcie prac komisji przywołano sukces użycia 
tego kanału komunikacji w celu składania wniosków 
w programie 500+. Około 90% wniosków zostało zło-
żonych przez kanał internetowy… Pomyliłem dane? Nie. 
Pan minister potwierdza – dobrze pamiętam, że 90% 
danych przekazano przez kanał internetowy, z czego 
znaczącą część stanowi właśnie komunikacja z uży-
ciem systemów teleinformatycznych banków. Skoro 
więc mówimy o budowaniu społeczeństwa cyfrowego, 
o upowszechnianiu kontaktu internetowego, o eliminacji 
papieru, o oszczędzaniu godzin pracy urzędników, to ta 
proponowana poprawka jest właściwa.

Podobne rozwiązanie, podobna, niemalże iden-
tyczna poprawka była w przedłożeniu rządowym. 
Sejm nie zdecydował się na otwarcie tego kanału 
komunikacji, ale komisja senacka ma inny pogląd 
w tej sprawie. Uważamy, że właściwym ruchem jest 
otwarcie, ułatwienie obywatelom uczestniczenia w ta-
kiej cyfrowej komunikacji z administracją skarbową. 
Tym, co poprawiliśmy w stosunku do tego, co było 
w projekcie rządowym… Pojawiło się jednoznaczne 
stwierdzenie, że komunikacja cyfrowa, poprzez uży-
cie systemu teleinformatycznego banku lub SKOK, 
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munikując się elektronicznie. Stąd istotne jest wła-
śnie to bezpieczeństwo przetwarzania, wiarygodność 
podpisu elektronicznego, którego podatnicy używają, 
komunikując się przecież z instytucją prowadzącą 
ich rachunek bankowy. Więc będą się weryfikować 
w tej komunikacji, używając kodów bankowych czy 
dostarczonych przez kasę. Oczywiście ta ustawa nie 
eliminuje papierowego rozliczenia, dalej można to 
robić, ale otwieramy możliwość skorzystania nie tylko 
z komunikacji elektronicznej, ale także, co jest bardzo 
istotne, z przeprowadzenia rozliczenia podatkowego 
przez urząd na rzecz podatnika, w ramach którego 
podatnik tylko zatwierdza swoje rozliczenie.

Czy to będzie odpłatne? Mówiłem o tym, to była 
ważna autopoprawka złożona w trakcie posiedzenia. 
W pkcie 2 mówimy o nieodpłatnym składaniu tego. 
Tak więc korzyści ze strony podatników te instytucje, 
które będą pośredniczyły w wymianie danych, nie uzy-
skają, nie mogą wprowadzić do swojego cennika opłaty 
za przekazywanie danych do portali podatkowych.

Ochrona danych. Dane zawarte w tym wniosku 
podlegają oczywiście ustawie o ochronie danych oso-
bowych, tak jak wszystkie przetwarzane dane podle-
gają przepisom ustawy o ochronie danych osobowych. 
Ust. 4 w tej poprawce mówi wprost, że bank lub SKOK 
nie mogą przetwarzać, ujawniać lub wykorzystywać 
danych zawartych we wniosku do celów innych niż 
przekazanie wniosku lub oświadczenia, o którym 
mowa w przypadku wskazania instytucji pożytku pu-
blicznego, której podatnik chce przekazać 1% swego 
podatku. Tak więc dane są należycie chronione, podle-
gają regulacjom ustawy o ochronie danych osobowych, 
która ma zastosowanie w przypadku tego przepisu.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań do pana senatora, tak że bar-

dzo 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?

Witamy, Panie Ministrze. W tym punkcie jest 
z nami również pan minister Leszek Skiba.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Leszek Skiba: Dziękuję bardzo. Odpowiem na py-
tania.)

Dobrze.
Oczywiście senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
ministra związane z omawianym punktem porządku 
obrad.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Arkadiusz Grabowski zadaje pytanie.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, Panie Przewodniczący, ja za-

bieram głos z uwagi na, że tak powiem, czystość 
stenogramu. W trakcie omawiania sprawozdania 
z posiedzenia komisji pan senator użył takiego sfor-
mułowania, że wprowadzona ustawa ma za zadanie 
wyeliminować dotychczas składaną przez podatni-
ków wersję papierową zeznań podatkowych. Na po-
siedzeniu komisji jednoznacznie zostało powiedziane, 
że to jest w zasadzie…

(Sygnał telefonu komórkowego)
Oj, przepraszam.
…ułatwienie, usprawnienie, wyjście naprzeciw 

obywatelom. To jakby taka delikatna sugestia.
A co do pytania… Panie Senatorze, czy… Bo tutaj, 

że tak powiem, została wywołana dyskusja na temat 
poprawki złożonej w trakcie posiedzenia komisji. 
Chciałbym uzyskać kilka wyjaśnień dotyczących spo-
sobu składania tego zeznania za pośrednictwem ban-
ków czy spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredy-
towych. Czy to będzie usługa odpłatna? Bo to też jest 
istotne. Co będzie się działo z danymi pozyskanymi 
przez banki w ten sposób? Czy poprawka wyczerpuje 
możliwości, że tak powiem, wykorzystania takiego 
udogodnienia dla obywateli przez podmioty, które 
będą obsługiwały te rachunki bankowe i umożliwią 
takie składanie zeznań? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Grzegorz Bierecki: Dziękuję bardzo…)
Panie Senatorze, momencik, zobaczymy, czy…
Czy jeszcze ktoś z państwa pragnie zadać panu 

senatorowi pytanie? Nie.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Bierecki:
Bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi, być może 

wyraziłem się nieprecyzyjnie. Przecież niewątpliwie 
intencją naszych prac jest wyeliminowanie zeznań 
papierowych i zastąpienie ich formą cyfrową. No, 
mówimy tutaj przecież o całym programie „Polska 
Cyfrowa”, w którym uczestniczymy, i to jest element 
tego programu. Podatnicy będą składali te… komuni-
kowali się z portalem skarbowym. Urząd skarbowy 
sam za nich wyliczy należność podatkową. Podatnik 
będzie musiał potwierdzić to wyliczenie, także ko-
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(marszałek S. Karczewski) patrzeć, rządowego w tym zakresie, w zakresie w tej 
poprawki? Jakie były konkretne przyczyny, wątpli-
wości, obawy?

Pytanie drugie jest związane z treścią tej poprawki. 
Otóż powołujemy się tu często na ustawę o świadczeniu 
rodzinnym 500+. Tam też wnioski mogły być składane 
elektroniczne. Ale tam było więcej instytucji, które taką 
możliwość oferowały. To nie tylko banki i SKOK-i, ale 
i inne instytucje, także rządowe. Dlaczego, jeśli mówimy 
o upowszechnieniu wersji elektronicznej, nie sięgamy 
szerzej, szczególnie do tych instytucji, które już nieja-
ko ten szlak przetarły przy okazji składania wniosków 
w sprawie świadczenia 500+?

I ostatnia kwestia. W ustawie, która to umożliwiała, 
która mówiła o świadczeniach rodzinnych, były dość 
precyzyjnie określone warunki uczestniczenia tych in-
stytucji, szczególnie właśnie banków, w procesie prze-
kazywania danych elektronicznie, przez system tele-
informatyczny. W tej poprawce mamy 3 ustępy i one 
nie wyczerpują całej złożoności tego problemu, tym 
bardziej że to nie jest tylko proces bank – instytucja 
finansowa, a tak naprawdę minister finansów, ale bierze 
w tym udział także zwykły obywatel. On może na tym 
stracić, on sam. W szczególności nie ma np. przepisów 
dotyczących konieczności wygaszenia, usunięcia jego 
danych, którymi bank będzie dysponował, bo będzie 
nimi dysponował. On nie może ich przetwarzać, ale 
będzie miał je w swoich zasobach. Zgadzamy się z tym? 
A taki zapis jest w ustawie, na którą się wcześniej powo-
ływałem. Nie ma też szczegółowego trybu postępowa-
nia; on powinien zostać uregulowany przynajmniej za 
pomocą rozporządzenia. Czy nie boi się pan, że przepisy, 
które tutaj są… No, nie ma też posiłkowania się ustawą, 
bo – mówiliśmy o tym wcześniej – to by było najprost-
sze: transmisja danych następuje w podobnym trybie, jak 
w ustawie… i tutaj trzeba by było podać tytuł ustawy. 
Pytanie brzmi: czy tak wąsko zakreślone przepisy w tej 
poprawce wystarczą do ochrony danych osobowych 
i ochrony klientów banków, którzy będą korzystali z tej 
drogi i z tego trybu?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
To może za chwilę…
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
Później pan senator Grzegorz Bierecki zada py-

tanie.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Dziękuję bardzo za te pytania.
Pierwsza kwestia to omówienie roli instytucji fi-

nansowych w tym projekcie. Przypomnę kolejność 

Czy ktoś z państwa…
Jest pytanie. To bardzo proszę, pan Arkadiusz 

Grabowski. Czy ktoś jeszcze? Tak, jeszcze pan se-
nator Czerwiński, drugi w kolejności.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam pytanie dotyczące… 

Pan senator sprawozdawca dość dokładnie omówił 
posiedzenie komisji. Pierwsze moje pytanie dotyczy 
wniesionej poprawki, która tak naprawdę nie była po-
prawką, bo w projekcie rządowym to było, ale na etapie 
sejmowym nie zostało to zaakceptowane. Chodzi o rolę 
banków i SKOK-ów w całym procesie, o to, aby pan to 
omówił, bo nie będzie to, jak rozumiem, wypełnianie 
oświadczeń, będzie to raczej rola pośredników. To jest 
jedna kwestia. Chciałbym, żeby pan się do tego odniósł.

Drugie pytanie dotyczy tego, jak zainteresowa-
nie… Żeby przeprowadzić całą procedurę przez ban-
ki, jeżeli bank zdecyduje się taką usługę udostępnić, 
trzeba wiedzieć, jakie jest zainteresowanie ze strony 
banków w tym roku, ponieważ ustawa wejdzie w ży-
cie już w bieżącym roku i będzie dotyczyła bieżącego 
rozliczenia, rozliczenia za 2016 r. Jakie jest zaintere-
sowanie ze strony banków i SKOK-ów?

I trzecie pytanie. W trakcie posiedzenia komisji 
mówiono o tym, że intencją jest również wyelimi-
nowanie… nie wyeliminowanie, lecz ograniczenie 
udziału papierowych deklaracji podatkowych. Ale 
padło też w trakcie posiedzenia komisji takie stwier-
dzenie, że w ten sposób ministerstwo chce zwolnić 
zasoby urzędnicze i przekierować je, że tak powiem, 
do innych zadań, ważniejszych niż wprowadzanie 
danych, pospolite wklepywanie danych z dokumen-
tów papierowych. Jakie to będą zasoby? Ilu urzęd-
ników? Do czego oni będą zaangażowani? Czy będą 
redukcje zatrudnienia w związku z wprowadzeniem 
tej ustawy? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Czerwiński. Bardzo proszę.

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

ja skoncentruję się tylko na tej znanej nam popraw-
ce. Otóż pytanie pierwsze to powtórka tego, które 
było kierowane do pana przewodniczącego: dlaczego 
Sejm czy komisja sejmowa, ogólnie Sejm nie zdecy-
dował się na akceptację projektu, jakkolwiek na to 
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(podsekretarz stanu L. Skiba) podatkowy wylicza za mnie kwoty przychodów, jest 
właśnie tym kanałem…

Teraz pytanie, w jaki sposób… Chcemy, żeby 
ta druga metoda elektroniczna, czyli ze wstępnie 
wyliczoną kwotą przychodów, była jak najbardziej 
rozpowszechniona, aby – tak jak wspomniał senator 
Grabowski – ograniczyć popularność deklaracji pa-
pierowych, których w poprzednim roku było 7 milio-
nów. Więc ma to na celu upowszechnienie możliwo-
ści… Oczywiście w dalszym ciągu mam możliwość 
złożenia zeznania papierowego, ale łatwiej jest mi 
wypełnić wniosek za pomocą kanału bankowego, 
również za pomocą systemu e-Deklaracje, za pomocą 
portalu podatkowego. Tych kanałów jest wiele. Tutaj 
jest potwierdzenie, podobnie jak w systemie 500+, że 
dzisiaj ten wniosek będę mógł… że PFR… że wypeł-
nione przez urząd podatkowy zeznanie roczne będę 
mógł złożyć nie tylko kanałem bankowym, przez 
SKOK, ale również w dalszym ciągu przez system 
e-Deklaracje, przez portal podatkowy. I to jest pierw-
szy krok, czyli mówimy, w jaki sposób doprowadzić 
do tego, żeby te wnioski pojawiły się w systemie. 
Później organ podatkowy ma 5 dni na przygotowanie 
zeznania rocznego. Następnie podatnik na wskazany 
adres mailowy otrzymuje link, z którego korzysta… 
Ale wchodzi na portal podatkowy, tutaj instytucje 
finansowe już nie mają swojej roli. Czyli tak naprawdę 
wygląda to tak: wchodzę na portal podatkowy – nie 
muszę się logować, bo link i autoryzacja pozwalają 
mi na to, że mogę zobaczyć, jaki jest efekt złożenia 
wniosku – oglądam moje zeznanie roczne wyliczone 
przez urząd podatkowy, stwierdzam, że wszystko jest 
w porządku, akceptuję je i cała operacja jest zakoń-
czona. W związku z tym, odpowiadając na pytanie 
o ograniczenie popularności zeznań papierowych, 
mogę powiedzieć, że upowszechnienie systemu elek-
tronicznego właśnie ma doprowadzić… A za chwilę 
jeszcze o zwolnionych zasobach…

Jeśli chodzi o 500+, to kanały rządowe w dalszym 
ciągu są obecne. To nie jest tak, że… Generalnie cho-
dzi o to, żeby dać podatnikowi jak najwięcej swobo-
dy: mogę wykorzystać zarówno kanał e-Deklaracje, 
jak i system PFR, a w ramach systemu PFR mogę 
złożyć dokument przez bank, przez portal podatko-
wy, tych możliwości jest wiele. Tak że jeżeli ktoś nie 
posiada konta albo nie ma preferencji, żeby skorzy-
stać z instytucji finansowej, nie musi, ale w dalszym 
ciągu ma możliwość wypełnienia, złożenia wniosku, 
a później otrzymania linku z zeznaniem rocznym, 
które jest widoczne tylko i wyłącznie na portalu 
podatkowym, czyli nie jest widoczne w żadnej in-
stytucji finansowej. Czyli jeżeli są wątpliwości co 
do tego, co właściwie widzi instytucja finansowa… 
Widzi koszt uzyskania przychodów, potencjalne od-
liczenia, wskazanie celu, czyli organizacji, na którą 
chcę przeznaczyć 1%.

działań przedstawioną w ustawie. Na początku mamy 
do czynienia w przypadku podatnika z wnioskiem, 
a w przypadku osoby, która pobiera emeryturę bądź 
rentę, z oświadczeniem; to jest ten pierwszy krok 
polegający na stwierdzeniu: „tak, chcę mieć taką 
możliwość, chcę, aby urząd podatkowy wypełnił 
za mnie to oświadczenie”. Organ podatkowy będzie 
bazował oczywiście na PIT-11, czyli na oświadcze-
niach płatników, pracodawców. I na tym polega rola 
instytucji finansowych w pierwszym kroku. W jakiś 
sposób trzeba przedstawić tę informację, wyrazić 
swoją wolę i we wniosku czy w oświadczeniu zawrzeć 
również dodatkowe informacje, ale te informacje są 
dosyć skąpe. Bo tak naprawdę jakie informacje są 
potrzebne w pierwszym kroku? Informacje o tym, 
na jaką instytucję przeznaczam 1%, czasami, jeśli są 
wątpliwości związane z miejscem zamieszkania, in-
formacje o tym, jakie są koszty uzyskania przychodu, 
czasami są też dodatkowe informacje o ulgach. Proszę 
zauważyć, że tak naprawdę nie ma informacji o przy-
chodach łącznych. Więc zadeklarowanie, że chcę mieć 
wypełnioną elektronicznie swoją deklarację roczną, 
jest tym pierwszym krokiem.

Jeszcze skorzystam… Dzisiaj istnieje kilka me-
tod – i po przyjęciu tej ustawy też będzie istniało 
kilka metod – wypełnienia zeznania rocznego. Po 
pierwsze, rzeczywiście mogę wypełnić wniosek za 
pomocą jednego z dwóch istotnych kanałów. Proszę 
zauważyć… Przepraszam, zrobię pewien krok w bok, 
żeby przedstawić sytuację, żeby umożliwić dobre 
zrozumienie kontekstu tej ustawy.

Dzisiaj podatnik, który przychodzi i chce roz-
liczyć swoje zeznanie roczne, ma właściwie trzy 
możliwości. Po pierwsze, może je złożyć na papie-
rze. Po drugie, może je złożyć za pomocą systemu 
e-Deklaracje, w standardowy sposób, który dzisiaj 
jest najbardziej rozpowszechniony. Czyli wchodzę na 
stronę Ministerstwa Finansów, pobieram aplikację, 
wypełniam PIT-37 w formie edytowalnej za pomocą 
systemu e-Deklaracje, zeznanie jest weryfikowane 
kwotą przychodów z roku poprzedniego. Mniej po-
pularną drogą rozliczenia zeznania rocznego jest dziś 
metoda PFR, czyli z języka angielskiego „wstępnie 
wypełniony formularz”, która polega na tym, że de-
klaruję, że chcę, aby to urząd skarbowy wypełnił 
za mnie zeznanie, bazując na informacjach, które 
już ma, zawartych w PIT-11, od pracodawcy czy od 
organu rentowego, a ja tylko i wyłącznie oglądam 
i akceptuję, czyli nie dokonuję tych wszystkich ob-
liczeń. Ta ustawa ma na celu sprawienie, żeby kanał 
elektroniczny był jeszcze bardziej popularny. W dal-
szym ciągu funkcjonuje standardowy system e-De-
klaracje, który w poprzednim roku był najbardziej 
popularny, ale ten drugi kanał, w którym to organ 
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(podsekretarz stanu L. Skiba) Jeśli chodzi o zasoby, to tak naprawdę standardo-
wo zeznania roczne, jeśli chodzi o podatki dochodowe 
od osób fizycznych, pojawiają się właśnie po złożeniu 
i przez miesiące maj, czerwiec te papierowe wersje 
są wprowadzane do systemu. To powoduje w tym 
okresie w urzędach skarbowych przesunięcie części 
osób do tych zadań, tak aby w miarę szybko pod-
jąć decyzje o zwrotach lub o weryfikacji zeznań. Im 
więcej jest wniosków elektronicznych, tym mniejsza 
jest konieczność przesunięcia zasobów do tej pracy 
sezonowej, jaką jest rozliczenie podatku PIT. I to po-
zwala na to, żeby te standardowe zadania, które są 
realizowane przez te osoby, czyli zadania związane 
z pracą nad ściągalnością innych podatków, podatku 
VAT, podatku CIT… To pozwala na to, żeby te osoby 
nie były odrywane od tej pracy na ten okres. I w tym 
sensie to jest największa zaleta.

Jeśli chodzi generalnie o zmianę w zatrudnieniu, 
to reforma Krajowej Administracji Skarbowej, którą 
prowadzi pan minister Banaś… On już, można po-
wiedzieć, ma swoje cele związane z ograniczeniem 
zatrudnienia. I tak naprawdę zamierzeniem stworze-
nia Krajowej Administracji Skarbowej jest to, aby 
rzeczywiście jak najlepiej wykorzystać zasoby osób 
pracujących w urzędach celno-skarbowych i urzędach 
skarbowych.

Było jeszcze pytanie o poprawkę. Otóż w komisji 
sejmowej rzeczywiście w ramach uściślenia, które 
polegało na tym… To była poprawka poselska, która 
uściślała w art. 45cb, że system, z którego można 
skorzystać, to jest system e-Deklaracje. I w tym ar-
tykule rzeczywiście dokonano zmiany polegającej 
na zapisaniu, że to ten system e-Deklaracje jest tym 
kanałem, za pomocą którego można złożyć wniosek 
i skorzystać z tej drogi elektronicznej. I przy oka-
zji tej poprawki… Tak naprawdę ta poprawka miała 
szerszy zakres i intencją posła składającego wniosek 
było właśnie to, aby wpisać system e-Deklaracje do 
poprawki. Jednocześnie właśnie zapisy z projektu ory-
ginalnego… Trudno mi powiedzieć, bo tak naprawdę 
nie było to tematem dyskusji. Poprawka, która, jak 
wynikało z pierwszej dyskusji, miała tylko i wyłącz-
nie dokonać korekty zapisu o tym kanale – jak pan 
senator określił – rządowym, czyli systemie e-De-
klaracje, rzeczywiście doprowadziła do tego, że ten 
kanał bankowy zniknął. Nie było to, zgodnie z uza-
sadnieniem wniosku, intencją posła zgłaszającego. 
Tak więc trudno mi jest ustosunkować się do tego, bo 
tak naprawdę nie było żadnej dyskusji w komisji sej-
mowej o tym, że jest jakaś zadeklarowana wątpliwość, 
że kwestie związane z instytucjami finansowymi są 
w jakiś sposób podawane w wątpliwość. Ten temat 
w ogóle się nie pojawił. W związku z tym trudno jest 
komentować prace parlamentarne, bo nie było ani py-
tań do strony rządowej, ani też… Kiedy jestem obecny 
na posiedzeniu komisji sejmowej, nie jestem w stanie 

Oczywiście pełna zgoda co do tego, o czym mó-
wił pan przewodniczący, senator Bierecki. Ustawa 
o ochronie danych osobowych obowiązuje. Wszystkie 
zapisy tej ustawy obowiązują. W ramach poprawki, 
która została zgłoszona na posiedzeniu komisji, która 
została zarekomendowana przez rząd, banki przecho-
wują te dane tylko i wyłącznie do celów związanych 
z przekazaniem wniosku. Nie mają możliwości wy-
korzystania tych danych w inny sposób. I te sankcje, 
te konsekwencje są zapisane w ustawie o ochronie 
danych osobowych. I tak samo było oczywiście 
w przypadku wniosku o 500+.

Druga kwestia: jakie banki są do tego przygoto-
wane? Dyskusja jest prowadzona z tego powodu, że 
właściwie od stycznia pojawiły się informacje me-
dialne o tym, że taki projekt rządowy jest przygo-
towany, że pojawi się szansa zaproponowania nowej 
bezpłatnej usługi, tak jak jest wskazane w poprawce. 
W związku z tym kilka banków jest tym zaintere-
sowanych, więc jest prowadzona dyskusja. Każda 
instytucja finansowa, która chciałaby skorzystać z tej 
możliwości, oczywiście będzie mogła z niej skorzy-
stać. Kilka instytucji finansowych, o ile wiem, 5 in-
stytucji, zadało więcej pytań. Standardy techniczne 
są przedstawione, w związku z tym nie ma takiej 
sytuacji, że jakieś banki czy instytucje finansowe, czy 
SKOK-i są w jakiejś nadzwyczajnej uprzywilejowanej 
sytuacji, ponieważ standardy techniczne są przed-
stawione, zaproponowane wszystkim instytucjom 
finansowym, są publicznie znane. W związku z tym 
każda instytucja, która się zdecyduje… Oczywiście 
to wszystko zależy od kosztów, od dostosowania sys-
temów informatycznych, od tego, czy dana instytucja 
finansowa ma możliwość zaproponowania tej usługi. 
To jest zależne już tak naprawdę od konkretnych in-
stytucji finansowych. Na posiedzeniu komisji była 
dyskusja, czy to może mieć wpływ na konkurencję. 
Wydaje się, że raczej nie. To jest jednorazowa usługa. 
Raczej jest mało prawdopodobne, że z powodu złoże-
nia wniosku ktoś… że to byłaby silna motywacja dla 
konsumentów, żeby dokonać jakichś zmian, przeno-
szenia się z banku do banku tylko z powodu tego, że 
jeden bank oferuje taką możliwość, a drugi nie, skoro 
mogą skorzystać z kilku innych kanałów, systemów 
publicznych. Wydaje mi się, że te możliwości nie po-
winny wpłynąć na konkurencję między instytucjami 
finansowymi, tak jak nie widać było, że wpłynęły 
w przypadku 500+. Tak naprawdę obywatele kierują 
się znacznie istotniejszymi motywacjami, jakimi są 
właśnie bliskość instytucji bankowej, bliskość pla-
cówki, bliskość bankomatów, doświadczenie dłuższej 
współpracy, także posiadanie kredytów, oprocento-
wanie lokat. To znacznie istotniejsze czynniki, które 
kierują wyborami konsumentów.
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(podsekretarz stanu L. Skiba) Marszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Jeśli chodzi o odpowiedź na pierwsze pytanie, 

czyli o koszty, to planuję odpowiedź na piśmie, bo tak 
naprawdę nie znam tych liczb. Chętnie sprawdzimy, 
jakie były koszty promocji składania wniosków przez 
internet. A więc, jeśli można, to zaproponowałbym 
tę formę odpowiedzi.

Pytanie drugie, czyli o poprawkę. To, co było 
kluczowe, to rzeczywiście jasne zadeklarowanie, że 
tak naprawdę mamy do czynienia z systemem e-De-
klaracje, ponieważ oryginalnie – tutaj przyznam się 
w imieniu Ministerstwa Finansów do błędu – zamiast 
systemu e-Deklaracje był wpisany system ePUAP, 
który nie pozwalał na to, żeby te wnioski składać 
przez internet. To znaczy pozwalał, żeby złożyć przez 
internet, ale po złożeniu nie było komunikacji z sys-
temami Ministerstwa Finansów. W związku z tym to 
było kluczowe. System e-Deklaracje jest tym kana-
łem rządowym, który… Wprowadzenie tej poprawki 
było istotne także z punktu widzenia Ministerstwa 
Finansów, było tutaj gorące wsparcie. I w tym sensie 
tak naprawdę to było kluczowe. A czy to była decyzja 
Wysokiej Izby? Dla Ministerstwa Finansów istotne 
było to, aby z tą poprawką wprowadzić korektę doty-
czącą systemu e-Deklaracje, aby ten kanał rządowy 
był zagwarantowany. I to była najważniejsza kwe-
stia, która motywowała mnie jako osobę reprezentu-
jącą Ministerstwo Finansów do tego, żeby wesprzeć 
tę możliwość. Bo kluczowe jest zadbanie o to, aby 
wszystkie kanały, które są, działają… To znaczy żeby 
pojawił się system e-Deklaracje. 

Jednocześnie ta zmiana, z naszego punktu widze-
nia oczywiście ograniczająca, spowodowała, że został 
zmieniony bodajże ust. 3, który mówił o instytucjach 
finansowych. Rzeczywiście ta poprawka usunęła 
ust. 3. Czy to jest tak, że… Stanowisko Ministerstwa 
Finansów było jasne – najistotniejsze jest to, aby po-
datnicy mieli jak najefektywniejszą możliwość sko-
rzystania z kanału rządowego, z systemu e-Deklara-
cje. I to było uzasadnienie pozytywnego stanowiska 
co do tej poprawki. Jeśli dodatkowo uzupełniamy to 
o instytucje finansowe, to oczywiście też jest korzyść, 
ale, można powiedzieć, drugiego rzędu. W pierwszym 
kroku musimy zagwarantować, że wszystkie kanały, 
które oferuje Ministerstwo Finansów, są poprawnie 
zaprezentowane. A oczywiście drugim krokiem – to 
też jest dobro, można powiedzieć, drugiego rzędu – 
jest to, żeby ta popularność obejmowała możliwość 
skorzystania z instytucji finansowych.

stwierdzić, czy dana poprawka miała to na celu, czy 
jest to intencjonalne, czy jest to celowy zamysł, czy 
omyłka wynikająca z tego, że w artykule jednocześnie 
dokonano korekty innych ustępów. Jaki był charakter 
tej poprawki, trudno mi powiedzieć, bo ani na pod-
stawie uzasadnienia, ani dyskusji nie jestem w stanie 
stwierdzić, żeby były jakiekolwiek wątpliwości co do 
roli instytucji finansowej. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Grzegorz Bierecki.
Później pan senator Czerwiński.

Senator Grzegorz Bierecki:

Dziękuję bardzo.
Jedno krótkie pytanie. 7 milionów Polaków zło-

żyło rozliczenie PIT przez internet. Jaki był koszt 
promocji tego kanału rozliczenia podatkowego? Czy 
ministerstwo realizowało jakieś kampanie promujące 
taką formę składania rozliczenia rocznego? I ile to 
mogło kosztować?

Marszałek Stanisław Karczewski:

To może jeszcze pan senator Czerwiński. Bardzo 
proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:

Dziękuję, Panie Marszałku.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę.)
Panie Ministrze, ja bym chciał jednak dopytać, 

bo z jednej strony pan mnie zaciekawił, a z dru-
giej strony zaniepokoił, jeśli chodzi o tę poprawkę 
i działania w Sejmie. Powiem tak… Przynajmniej 
u nas się tak pracuje – podejrzewam, że w Sejmie 
także – że jeśli są jakieś zmiany typu dodanie cze-
goś albo usunięcie, to pytamy o stanowisko rządu. 
I pan jako minister, który reprezentuje rząd w tym 
zakresie, mówi: na to się zgadzam, a na to się nie 
zgadzam. No i wtedy komisja głosuje albo zgodnie 
ze stanowiskiem rządu, albo przeciwnie do tego sta-
nowiska. A teraz pytanie jest takie… Rozumiem, że 
ta poprawka, którą teraz wprowadzamy, a która zo-
stała usunięta w trakcie prac w Sejmie, a właściwie 
w komisji sejmowej, jakoś przeszła mimochodem. 
Czy pan wyrażał w związku z tym jakieś stanowi-
sko, czy to tak po prostu umknęło i dlatego teraz to 
wprowadzamy?
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(podsekretarz stanu L. Skiba) Chciałbym się dowiedzieć, jaka skala podatników… 
Ilu jest podatników bez rachunku bankowego, którzy 
w tradycyjny sposób składają papierową wersję dekla-
racji podatkowej i przychodzą do urzędu skarbowego 
odebrać w formie gotówkowej… Jaka to jest skala? 
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Musiałbym jeszcze zweryfikować tę liczbę, ale 

o ile pamiętam, to liczba zeznań podatkowych, któ-
rych dotyczy informacja o zwrocie nie na rachunek 
bankowy… to znaczy zeznań rocznych, na których 
nie ma informacji o jakimkolwiek rachunku banko-
wym, jest ok. 3 milionów. Ja musiałbym jeszcze… 
Zweryfikuję to, jeśli okaże się, że ta liczba jest nie-
prawdziwa, to pozwolę sobie przedstawić odpowiedź 
w formie pisemnej. Ale na podstawie tych informacji, 
które są w Ministerstwie Finansów, sądzę, że jest ok. 
3 milionów osób, które… Ale to oznacza tak napraw-
dę… To znaczy to jest informacja, która jest… Mowa 
tu o osobach, które zadeklarowały potencjalny zwrot 
podatku, ale nie przedstawiły informacji o rachunku 
bankowym, numeru tego rachunku. Ale czy te osoby 
posiadają rachunek, czy nie posiadają, to już trudno 
mi powiedzieć. W każdym razie to jest jedyna infor-
macja, którą posiadamy.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Czerwiński, bardzo proszę.

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

no, znowu pana odpowiedź mnie zainspirowa-
ła do tego pytania. Miało już nie być następnego. 
Oczywiście to, czy zwracamy nadpłatę na rachunek 
bankowy, czy, jak to się mówi, do ręki, nie zależy od 
tego, czy ktoś ma konto, czy nie… Może odwrotnie: 
ktoś, kto ma konto, nie musi wcale żądać, żeby nad-
wyżka, nadpłata była przesyłana na to konto. Ale na 
ogół tak właśnie jest, bo to jest wygodne.

Ja mam inne pytanie. Pan podał liczbę 3 milionów. 
Ale to są tylko te osoby, którym zwracano nadwyżkę. 
Proszę mi powiedzieć… Pan to szybko wyliczy, pan 
jest finansistą, czyli z matematyki ma pan pewnie 5. 
My też, większość nas… Jaki jest procent tych, któ-
rym zwraca się nadwyżkę, w stosunku do wszystkich 

W związku z tym, jeśli zważyć wszystkie racje, 
to można powiedzieć, że jednak decyzja kluczowa… 
To znaczy jedyna możliwa decyzja była taka, żeby 
rzeczywiście, skoro istnieje taka poprawka, która 
jasno pokazuje, że system e-Deklaracje, popularny 
dzisiaj, będzie mógł być wykorzystywany… No, to 
jest najważniejsza racja za poparciem takiej poprawki. 
Oczywiście jeśli Wysoka Izba rozszerzy wspomnianą 
możliwość o inne kanały, to też nie ma przeszkód. 
I stanowisko rządu odnośnie do tej propozycji na po-
siedzeniu komisji senackiej też było pozytywne. Pani 
senator zgłosiła taką poprawkę. I uznaję, że to, co jest 
najistotniejsze, to aby dać podatnikowi jak najwięcej 
możliwości składania przez internet… Oczywiście 
kluczowy jest kanał rządowy. Ale warto tutaj pa-
miętać, że instytucje finansowe mogą sprawić, że 
składanie wniosków przez internet będzie prostsze.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Nie ma już więcej pytań…
(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: Jeszcze sena-

tor Grabowski.)
A, pan senator Arkadiusz Grabowski. Bardzo 

proszę.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam taką wątpliwość… Nie 

do końca się z panem zgodzę, jeśli chodzi o zaburze-
nie konkurencyjności na rynku, szczególnie w tym 
roku. Mówił pan tutaj, w trakcie posiedzenia Senatu, 
zresztą na posiedzeniu komisji również, że, zdaje się, 
5 podmiotów, banków zainteresowało się bardziej, 
głębiej systemem informatycznym, wymogami sys-
temu informatycznego do przesyłania takich deklara-
cji z poziomu rachunku bankowego. A moje pytanie 
jest następujące. Czy do wspomnianego zaburzenia 
dojdzie, czy nie, to jest tak naprawdę nie do końca 
do ocenienia. Chciałbym się jednak dowiedzieć od 
pana, Panie Ministrze, ilu podatników podatku PIT 
nie posiada rachunku bankowego, czyli dokonuje… 
Jaka to jest skala osób, jaki jest potencjalnie rynek 
klienta? Bo faktycznie, złożenie deklaracji poprzez 
rachunek bankowy dla osób, które nie posiadają jesz-
cze rachunku… A banki, powiedzmy, 5 banków, już 
w tym roku umożliwi założenie takiego rachunku 
i przesłanie takiej deklaracji. To faktycznie może 
wpłynąć na system konkurencyjny. Pewnie zainte-
resowane są największe banki. Mniejsze podmioty nie 
będą w stanie szybko spełnić określonych wymogów 
technicznych związanych z realizacją takiej usługi. 
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(senator J. Czerwiński) czenie i przedstawienie… Zeznanie przedstawia się 
do akceptacji już za pomocą portalu podatkowego. 
Czyli jeśli mielibyśmy do czynienia z taką sytuacją, 
trzeba byłoby jasno powiedzieć, że jest to nieuczciwa 
praktyka.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Jeszcze pan senator Czerwiński. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Tak, teraz już ostatnie pytanie.
Panie Ministrze, czy bez tej jednej poprawki uru-

chamiającej kanał bankowy cały ten projekt, tzn. ta 
ustawa trzyma się kupy, jest spójna? Może mogliby-
śmy uchwalić tę ustawę bez tej jednej poprawki, nie 
spiesząc się, jeśli chodzi o ten kanał bankowy, teraz 
akurat, 1,5 miesiąca… no, 2 miesiące przed końcem 
składania PIT-ów? Oczywiście ona bez tej poprawki 
też jest znośna, mało tego, jest pożądana. Ona rzeczy-
wiście upraszcza procedurę i daje większe możliwości 
podatnikowi, a wam, administracji skarbowej, ułatwia 
pracę. Więc tak czy nie? Krótka odpowiedź.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Bez tej poprawki główny cel ustawy, czyli upo-

wszechnianie kanału elektronicznego, nie zostanie 
osiągnięty.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nie wi-

dzę chętnych.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane 
przez pana senatora Grzegorza Biereckiego.

Otwieram dyskusję.
Pierwszy do zabrania głosu w dyskusji zapisał 

się pan senator Andrzej Stanisławek. Bardzo proszę.

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że bar-

dzo się cieszę z tej ustawy, ponieważ jest to kolejny 

podatników? Przemnożymy to, a właściwie podzieli-
my przez 3 miliony i uzyskamy odpowiedź na pytanie 
o to, ilu jest jeszcze podatników, którzy prawdopo-
dobnie – to jest zastrzeżenie – nie mają konta.

Teraz ostatnia kwestia. Czy wyobraża pan sobie 
taką oto sytuację, że po wejściu tej ustawy w życie – 
15 marca, przypominam – w niektórych, wybranych 
bankach pojawią się takie oto anonse: „usiądź z nami 
i załóż konto, a my wypełnimy PIT za ciebie”. Proste 
jak konstrukcja cepa.

Panie Ministrze, chcielibyśmy uniknąć takich 
sytuacji, bo gdyby takie informacje pojawiły się we 
wszystkich bankach, to nie byłoby problemu, ale je-
śli tylko w wybranych… Nie chcemy być uznawa-
ni za lobbystów. Prosiłbym o poważną odpowiedź 
na tę drugą część pytania, na tę pierwszą także… 
Zobaczymy, jaka jest skala rynku.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo za pytanie.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Niestety nie mam teraz informacji o liczbie zwro-

tów. Łącznie zeznań podatkowych było 16…
(Senator Jerzy Czerwiński: Czyli 1/5.)
Zeznań podatkowych było 16 milionów 500 tysię-

cy. Nie mam informacji o łącznej liczbie podatników, 
którzy mają prawo do zwrotu; to jest pytanie. I tych 
na papierze, i tych elektronicznych, w przypadku któ-
rych podaje się informację o rachunku bankowym. 
W związku z tym obliczenie tej relacji jest trochę 
kłopotliwe.

Druga kwestia. Rozumiem wątpliwość, bo rze-
czywiście, jeżeli jakaś instytucja finansowa powie 
„rozliczymy twoje zeznanie roczne”, to ta informacja 
będzie nieprawdziwa. Bo jakie jest zadanie insty-
tucji finansowej? Tylko i wyłącznie pośrednictwo 
w przekazaniu wniosku. Rozliczenia rocznego do-
konuje urząd skarbowy, obliczając tę sumę na pod-
stawie danych… I te informacje nie pojawią się już 
później w kanale bankowym ani w kanale SKOK. 
W związku z tym można powiedzieć, że tak napraw-
dę tego rodzaju deklaracje i oświadczenia dotyczące 
rozliczenia przez internet są nieprawdziwe. Tym, co 
można zrobić, jest po prostu korygowanie tego rodza-
ju informacji publicznych, ponieważ tak naprawdę 
jedynym zadaniem instytucji finansowych jest tylko 
i wyłącznie przekazanie wniosku, czyli zrobienie tego 
pierwszego kroku. Dopiero w drugim kroku obli-
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(senator A. Stanisławek) około 15 tysięcy pracowników urzędów skarbowych. 
Sezonowe spiętrzenie, kiedy te PIT-y składamy… Oni 
muszę je ręcznie wprowadzić do systemu elektro-
nicznego administracji skarbowej, a administracja 
skarbowa musi te papierowe PIT-y przechowywać, 
chronić dane w nich zawarte, przewozić te tony pa-
pierów i wreszcie dostarczać nieodpłatnie podatni-
kom formularze podatkowe, papierowe formularze 
podatkowe.

Mamy tutaj do czynienia z możliwością zaoszczę-
dzenia pracy i materiałów, którymi posługują się po-
datnicy. Ja w sprawozdaniu przekazałem informację, 
że oszczędność w wyniku funkcjonowania tej ustawy 
szacuje się na około 10 zł od PIT-u. Wygoda, którą za-
oferujemy, wprowadzając tę poprawkę – ona była tutaj, 
powiedziałbym, najżywiej dyskutowana – sprawi, że 
podatnik będzie w stanie w ciągu 2, 3 minut rozli-
czyć się, złożyć swoje rozliczenie roczne. Będzie mógł 
to zrobić w ciągu 2, 3 minut, korzystając z kanału, 
który dobrze zna, z którego korzysta, z którego umie 
korzystać, czyli z kanału bankowości elektronicznej. 
Ułatwiamy korzystanie z tego kanału. Potrzebujemy 
jednak promocji w tym zakresie, stąd moje pytanie 
o koszt promocji, zachęcania obywateli do korzystania 
z tego kanału elektronicznego. Nie wiem, ile kosztuje 
taka promocja – na pewno coś kosztuje – ale wiem 
jedno: fakt wejścia w ten system instytucji finansowych 
prowadzących bankowość elektroniczną dla 13 milio-
nów obywateli daje tę promocję za darmo administracji 
skarbowej. To dzięki temu, że te instytucje finansowe 
– banki, SKOK-i – w swojej bankowości elektronicznej 
taką zakładkę umieszczą, przekażą informacje swoim 
klientom o możliwości korzystania z takiej formy rozli-
czenia, pokażą, nauczą swoich klientów, jak wygodnie 
z tego korzystać, być może nie 7 milionów obywateli 
skorzysta z internetowego rozliczenia swojego PIT, ale 
właśnie 13 milionów podatników skorzysta z takiej 
możliwości. A więc jest tutaj wielka korzyść wynika-
jąca z promocji tego kanału.

Budujemy Polskę cyfrową. Staramy się, aby jak 
najwięcej spraw nasi obywatele załatwiali, nie wycho-
dząc z domu, dzięki komputerowi, po prostu klikając. 
Musimy ich tego nauczyć. To jest wielkie zadanie 
i to przecież też jest koszt. Jeśli rozliczenia rocznego 
PIT przez internet będą uczyć pracownicy banków, 
SKOK-ów, to będzie to wielka pomoc w realizacji pla-
nu budowy Polski cyfrowej. To, że podany rachunek 
bankowy będzie rachunkiem do zwrotu ewentualnej 
nadpłaty, to są też zaoszczędzone pieniądze dla bu-
dżetu, zaoszczędzone na przekazie gotówkowym. 
A staramy się przecież – to jest jednym z celów nasze-
go działania – upowszechniać obrót bezgotówkowy.

Tak więc ta poprawka w moim rozumieniu jest 
nie tylko konieczna do zrealizowania celu ustawy, 
ale i bardzo przydatna do budowy Polski cyfrowej 
i upowszechniania obrotu bezgotówkowego.

etap budowania społeczeństwa opartego na przepły-
wie informacji elektronicznych. Możemy się odnieść 
do praktyk stosowanych w innych krajach, w których 
powoli wycofuje się pieniądz z rynku, przechodząc 
tylko i wyłącznie na płatności elektroniczne. Mówię 
to w tym kontekście, że większość społeczeństwa pol-
skiego ma rachunki bankowe. Jeżeli chodzi o liczbę 
rachunków bankowych, to jest ich więcej niż ludności 
Polski. Oczywiście niektórzy mogą mieć więcej niż 
jeden rachunek. To wskazuje na to, że społeczeństwo 
prowadzi swoje finanse, korzystając z instytucji ban-
kowych.

Ta ustawa nakłada na banki dodatkowe obo-
wiązki. Bank nie zarobi na nas, na społeczeństwie. 
Oczywiście nie ma co martwić się o banki, ponieważ 
zysk banków za zeszły rok jest znacznie większy niż 
w poprzednich latach. To też jest zastanawiające, że 
mimo podatku bankowego zysk banków jest większy. 
Może ten podatek bankowy jest za mały? No, ale nie 
martwmy się o to, że banki będą musiały wykonać 
bezpłatnie tego typu usługę. To nie jest usługa na 
rzecz banków czy SKOK-ów, tylko to jest usługa skie-
rowana do całego społeczeństwa. Ja z tego się bardzo 
cieszę, popieram tę ustawę oraz wszelkiego rodzaju 
ustawy, które będą ułatwiać nam życie. Ja mogę tylko 
mieć nadzieję, że podobna informatyzacja zajdzie 
także w służbie zdrowia, na co czekamy, bo bez tej 
informatyzacji nasza reforma służby zdrowia kuleje. 
Tak że popieram tę ustawę. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Teraz głos zabierze pan przewodniczący, senator 

Grzegorz Bierecki.
Bardzo proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:
Panie Marszałku, w zasadzie powinienem za-

cząć od tego, na czym skończył pan minister. Bez tej 
poprawki ta ustawa nie zrealizuje zadania promocji 
elektronicznego kanału składania deklaracji podat-
kowych.

13 milionów Polaków korzysta z bankowości elek-
tronicznej, a tylko 7 milionów Polaków skorzystało 
z możliwości rozliczenia swojego PIT-u za pośrednic-
twem portalu administracji skarbowej. Jest tu zatem 
pewna luka – 13 milionów dorosłych Polaków ko-
rzysta z bankowości elektronicznej, a tylko 7 milio-
nów rozlicza swoje PIT-y przez internet. Rozliczanie 
PIT-ów, powiedziałbym, papierowo to wysiłek dla 
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(senator G. Bierecki) tego 2017 r. ustawie o zmianie ustawy – Przepisy 
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym 
i ustawę o pracownikach samorządowych.

Posiedzenie komisji odbyło się 20 lutego 2017 r. 
W posiedzeniu komisji uczestniczyli pan minister 
Tomasz Zdzikot, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz 
pan Grzegorz Ziomek, dyrektor Departamentu 
Administracji Publicznej, którzy zresztą są obecni 
również na naszym dzisiejszym posiedzeniu.

Jaki jest cel i przedmiot ustawy? Celem nowe-
lizacji ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorial-
nym i ustawę o pracownikach samorządowych – 
druk senacki nr 420 – jest dostosowanie art. 18 tej 
ustawy do przepisów konstytucji oraz uproszczenie 
procedury powoływania członków Krajowej Komisji 
Uwłaszczeniowej. Komisja została utworzona w opar-
ciu o art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. jako 
organ odwoławczy od decyzji wojewodów w przed-
miocie komunalizacji mienia. Zgodnie z art. 18 ust. 3 
tej ustawy prezes Rady Ministrów na wniosek mini-
stra spraw wewnętrznych i administracji powołuje 
przewodniczącego oraz członków komisji i określa 
tryb jej działania. Rozporządzeniem prezesa Rady 
Ministrów z 7 maja 1997 r. w sprawie powołania i try-
bu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej okre-
ślono skład osobowy komisji, sposób rozstrzygania 
spraw, zasady zwoływania posiedzeń oraz sprawy 
dotyczące organizacji prac komisji i jej finansowa-
nia. Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. oraz wskazane 
rozporządzenie weszły w życie przed dniem wejścia 
w życie konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

Zaproponowana zmiana w ustawie z dnia 10 maja 
1990 r. ma na celu dostosowanie jej regulacji do prze-
pisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez 
przeniesienie kwestii związanych z trybem działania 
komisji i powoływania jej członków na poziom usta-
wy. Wprowadza się ponadto przepis stwierdzający, 
że siedzibą komisji jest miasto stołeczne Warszawa. 
Nowelizacja przewiduje także zmianę trybu powoły-
wania członków komisji. Zgodnie z nowymi uregu-
lowaniami przewodniczącego oraz członków komisji 
powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw 
administracji publicznej. W skład komisji wchodzi 
6 członków, w tym przewodniczący. Ustawa nowe-
lizująca określa również, jakie wymagania muszą 
być spełnione przez członków komisji. Przytoczę 
jeszcze art. 2, który zawiera przepis przejściowy 
przewidujący, że dotychczasowi członkowie komi-
sji oraz przewodniczący wykonują swoje zadania 
do czasu powołania przewodniczącego i członków 
komisji na podstawie wprowadzonych niniejszą no-
welizacją przepisów. Art. 3 noweli, zgodnie z art. 50 
ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-
sach publicznych, określa maksymalne limity wy-

Po powiedzeniu tego wszystkiego chciałbym 
złożyć poprawkę do zapisu przyjętego w naszym 
sprawozdaniu. Poprawkę, która wynika z toczących 
się prac legislatorów, która jest lepszą, legislacyjnie 
doskonalszą wersją tego, co przyjęła nasza komisja 
w swoim sprawozdaniu. Ta poprawka nie zawiera 
merytorycznej zmiany, niemniej jednak ze względu 
na ochronę czystości stanowionego prawa czuję się 
zobowiązany do jej złożenia.

Panie Marszałku, dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Wyczerpaliśmy listę mówców.
Dla porządku informuję, że pan senator Bierecki 

złożył…
(Głos z sali: Martynowski.)
Dla porządku informuję, że pan senator 

Martynowski złożył swoje przemówienie w dysku-
sji do protokołu…

(Głos z sali: Nie. Tam była poprawka.)
Najpierw do protokołu. Kto złożył?
(Głos z sali: Nikt.)
A więc informuję, że wnioski o charakterze legi-

slacyjnym na piśmie złożyli pan senator Martynowski 
oraz pan senator Bierecki.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 

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 rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Przepisy 
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym 
i ustawę o pracownikach samorządowych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 420, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 420 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, senatora 
Piotra Florka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Florek:
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie 

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej o uchwalonej przez Sejm w dniu 10 lu-
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Ustawa o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

(senator sprawozdawca P. Florek) Informuję również, dla porządku, że senator 
Łuczak złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o uzyskiwaniu tytu-
łu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie 
w ochronie zdrowia.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 429, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 429 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, senatora 
Waldemara Kraskę, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Waldemar Kraska:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze! Wysoki Senacie!
W dniu 24 lutego tego roku senacka Komisja 

Zdrowia rozpatrywała ustawę o uzyskiwaniu tytułu 
specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie 
w ochronie zdrowia.

Pokrótce przedstawię zarys tej ustawy, to, czego 
ona dotyczy. Ustawa określa zasady ustalania progra-
mu szkolenia specjalistycznego w dziedzinie mającej 
zastosowanie w ochronie zdrowia, uzyskiwania akre-
dytacji do przeprowadzenia szkolenia specjalistyczne-
go, a także sprawowania nadzoru nad realizacją szko-
lenia i przeprowadzania jego kontroli oraz warunki 
i tryb uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinie 
ochrony zdrowia, w tym przystępowania do stażu 
i odbywania stażu specjalistycznego, a także orga-
nizacji i przeprowadzania Państwowego Egzaminu 
Specjalistycznego w dziedzinie ochrony zdrowia.

W obowiązującym obecnie stanie prawnym bra-
kuje przepisów dotyczących wskazanego zakresu. 
Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 30 wrze-
śnia 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty 
w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie 
zdrowia, utrzymane w mocy ustawą o działalności 
leczniczej z 15 kwietnia 2011 r., obowiązywało do 
dnia 1 lipca 2016 r. Czyli w tej chwili jest luka praw-
na, która uniemożliwia przeprowadzanie egzaminów 
i prowadzenie szkolenia specjalistycznego. Dla uregu-
lowania zasad uzyskiwania tytułu specjalisty w dzie-
dzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia 
niezbędne jest więc przyjęcie rozpatrywanych dzisiaj 
uregulowań prawnych. Decyzją ustawodawcy nie jest 
to kolejna nowelizacja ustawy o działalności lecz-
niczej, ale osobna ustawa, która nie dotyczy osób 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

datków budżetowych, wskazując kwoty wydatków 
na poszczególne lata. Ustawa wejdzie w życie po 
14 dniach.

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na trzydzie-
stym piątym posiedzeniu 10 lutego 2017 r. w oparciu 
o przedłożenie rządowe.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legi-
slacyjnym. Podczas krótkiego posiedzenia komisji 
zostały zgłoszone 2 poprawki, przy czym druga po-
prawka, dotycząca rękojmi prawidłowej realizacji za-
dań, została wycofana przez wnioskodawcę. Pozostała 
więc jedna poprawka. Chodziło o to, że według tej 
ustawy członków komisji powołuje i odwołuje mini-
ster właściwy do spraw administracji, a poprzednio 
powoływał i odwoływał ich prezes Rady Ministrów. 
Ponieważ Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa, jak 
sama nazwa wskazuje – w końcu jest to krajowa ko-
misja – rozpatruje odwołania od decyzji wojewody, 
pojawiła się taka sugestia, że jej umocowanie po-
winno być na takim samym poziomie jak powołanie 
wojewody, czyli żeby w dalszym ciągu powoływał 
ją prezes Rady Ministrów jako komisję krajową. Ten 
wniosek nie znalazł poparcia, jeżeli chodzi o stro-
nę rządową, w głosowaniu 3 senatorów było za, 5 
– przeciw.

Cała ustawa została przegłosowana jednogłośnie, 
wszyscy głosowali za przyjęciem tej ustawy. Czyli 
rekomenduję w imieniu komisji przyjęcie całej ustawy 
bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister spraw 
wewnętrznych i administracji.

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

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

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

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt nie zapisał się do głosu.
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(senator sprawozdawca W. Kraska) Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nie widzę chętnych.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister zdrowia.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Marek Tombarkiewicz:
Popieram ustawę i proszę o uchwalenie jej.

Wicemarszałek Adam Bielan:
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 pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
siątego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie wycofania z Sejmu projektu 
ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez 
nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez marszałka Stanisława Karczewskiego.

Projekt zawarty jest w druku nr 410, a sprawoz-
danie – w druku nr 410 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisji Kultury i Środków 
Przekazu, senatora Rafała Ambrozika, o przedsta-
wienie wspólnego sprawozdania komisji o projekcie 
uchwały.

Senator Sprawozdawca 
Rafał Ambrozik:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Chciałbym przedstawić sprawozdanie połączonych 

Komisji Ustawodawczej, Komisji Kultury i Środków 
Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 

wykonujących zawody medyczne, dla których zasady 
uzyskiwania tytułu specjalisty określają przepisy re-
gulujące wykonywanie tych zawodów.

Zgodnie z przyjętą 24 lutego 2017 r. ustawą tytuł spe-
cjalisty będzie można uzyskać w przypadku: ukończe-
nia w ramach kształcenia podyplomowego jednostop-
niowego szkolenia specjalistycznego w danej dziedzinie 
ochrony zdrowia lub uznania przez ministra zdrowia 
uzyskanego dorobku naukowego lub zawodowego za 
równoważny z programem specjalizacyjnym oraz zda-
nia Państwowego Egzaminu Specjalistycznego.

Program szkolenia specjalistycznego jest przy-
gotowywany przez zespół ekspertów i zatwierdzany 
przez ministra zdrowia. W skład systemu szkolenia 
specjalizacyjnego wchodzą jednostki szkolące, które 
uzyskały akredytację, wpisane na listę wprowadzoną 
przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia 
Podyplomowego. Nadzór nad prowadzeniem szkole-
nia specjalizacyjnego sprawuje minister zdrowia za 
pośrednictwem dyrektora CMKP, który w tym celu po-
wołuje specjalny zespół kontrolny. Postępowanie kwa-
lifikacyjne do szkolenia specjalizacyjnego prowadzi 
wojewoda właściwy ze względu na miejsce odbywania 
szkolenia. Generalnie, jak wskazuje uzasadnienie pro-
jektu, dotychczasowe rozwiązania zostały utrzymane, 
choć wprowadzono korektę procedur w części doty-
czącej przeprowadzania szkolenia specjalizacyjnego 
i składania egzaminu. Celem zmian jest usprawnienie 
i skrócenie postępowania kwalifikacyjnego. Przepisy 
przejściowe pozwalają na kontynuację szkolenia spe-
cjalizacyjnego rozpoczętego przed wejściem ustawy 
w życie. Szybkie wejście w życie ustawy jest związane 
z planowaną sesją wiosenną Państwowego Egzaminu 
Specjalistycznego oraz terminem – do 31 marca bieżą-
cego roku – składania wniosków o przystąpienie do tej 
sesji. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym 
po dniu ogłoszenia. Uprzedzając ewentualne pytania, 
powiem, jakich zawodów, jakich dziedzin to dotyczy. 
Dotyczy to epidemiologii, fizyki medycznej, inżynie-
rii medycznej, promocji zdrowia i edukacji zdrowia, 
psychologii klinicznej, neurologopedii, zdrowia pu-
blicznego, zdrowia środowiskowego, toksykologii, 
mikrobiologii, przemysłu farmaceutycznego, radio-
farmacji, surdologopedii, a także psychoseksuologii 
i embriologii klinicznej.

Komisja senacka, Panie Marszałku, wnosi o przy-
jęcie tej ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.
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(senator sprawozdawca R. Ambrozik) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
(Senator Sławomir Rybicki: Tak.)
Proszę.

Senator Sławomir Rybicki:
Czy padały nazwy konkretnych krajów, o jakie… 

Jakie państwa zostały wymienione jako te, które mo-
głyby zostać dotknięte tą ustawą?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.

Senator Rafał Ambrozik:
Panie Marszałku, dziękuję.
Panie Senatorze, tak, padły nazwy tych krajów: 

Ukraina, Litwa, Niemcy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora 

Czerwińskiego.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Podzielę swoje wystąpienie na dwie części. 

W pierwszej odniosę się do spraw formalnych, 
a w drugiej – do merytorycznych, które są związane 
z projektem tej uchwały.

Po raz pierwszy obserwujemy taki dziwny, wyjąt-
kowy tryb, w którym mamy się odnosić do projektu 
skierowanego przez nas do Sejmu. Przyznam się, że 
wcześniej nie czytałem o takim trybie – być może 
był stosowany, ale chyba w sytuacjach wyjątkowych 
– że Senat jako wnioskodawca po upływie zaledwie 
2 miesięcy wycofuje się z projektu, który skierował 
do izby niższej, czyli do Sejmu. Mało tego, wniosek 
został złożony przez marszałka Senatu, a nie przez 
osobę do tego upoważnioną, czyli przez pana sena-
tora Roberta Mamątowa, który reprezentował Senat 
w pracach nad ustawą w Sejmie. No i tak jak powie-
działem, bardzo mało czasu upłynęło od momentu 
złożenia projektu w Sejmie do momentu przesłania 
tej uchwały i pochylenia się nad nią Senatu.

(Rozmowy na sali)
Jest pytanie: co właściwie się stało? Co zmieniło 

się w ciągu 2 miesięcy, że Senat musi, mówmy kolo-
kwialnie, rakiem wycofywać się z tej uchwały? No, 

i Administracji Państwowej dotyczące projektu 
uchwały w sprawie wycofania z Sejmu projektu usta-
wy o zakazie propagowania komunizmu lub innego 
ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej.

Połączone komisje w dniu 21 lutego bieżącego 
roku rozpatrzyły wspomniany projekt. Wycofanie 
projektu wiąże się z możliwością narażenia na 
szwank dobrosąsiedzkich stosunków z innymi kra-
jami. Podczas prac połączonych komisji wywiązała 
się krótka dyskusja, która podzieliła senatorów. Po 
niej zarządzono głosowanie. Były dwa wnioski, 
w tym wniosek o przyjęcie uchwały w propono-
wanym brzmieniu, który nie uzyskał poparcia: za 
głosowało 9 senatorów, przeciw – 11, wstrzymało 
się 3. Padł też wniosek o odrzucenie uchwały, któ-
ry uzyskał poparcie połączonych komisji: 11 se-
natorów było za, 6 – przeciw, 5 się wstrzymało. 
Połączone komisje wnoszą o odrzucenie projektu 
uchwały w sprawie wycofania z Sejmu projektu 
ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez 
nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy ko-
misji oraz do wnioskodawcy, marszałka Stanisława 
Karczewskiego.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

(Senator Sławomir Rybicki: Tak.)
Proszę bardzo.

Senator Sławomir Rybicki:
Chciałbym zapytać pana senatora sprawozdawcę, 

jaka była argumentacja marszałku Senatu za wyco-
faniem z obiegu prawnego projektu.

Senator Rafał Ambrozik:
Panie Marszałku, Wysoki Senacie, Panie 

Senatorze, marszałka Karczewskiego nie było na 
posiedzeniu komisji.

(Senator Robert Mamątow: Ja go reprezentowa-
łem.)

Reprezentował go pan senator Mamątow. Tak jak 
mówiłem, padł taki argument, że to mogło narazić 
Polskę na naruszenie dobrosąsiedzkich stosunków 
z innymi krajami.
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(senator J. Czerwiński) osiągnięcia założonego celu? Być może odpowiedzią 
na to pytanie jest fakt opisany przez część portali 
internetowych, który nie został zdementowany, a mia-
nowicie że to wycofanie projektu z drugiego czyta-
nia w Sejmie nastąpiło po rozmowie… Nazwijmy to 
wprost: po interwencji ambasadora Ukrainy w Polsce. 
Jeśli tak było, uważam to za bardzo naganne, bo to 
świadczyłoby o tym, że… Dawniej, przez długi czas, 
bo ponad 40 lat, słuchaliśmy się Moskwy, potem przez 
kilka czy kilkanaście lat – Berlina, a teraz musimy 
się słuchać Kijowa. Czy tak powinny pracować obie 
Izby parlamentu suwerennego państwa, jakim jest 
Polska? Zostawiam to do państwa oceny.

Jest jeszcze drugi element, moment być może 
bardziej odległy w czasie i nie tak oczywisty, który 
może potwierdzać moje przypuszczenie, że chodzi tu 
o upokorzenie Wysokiej Izby. Ja państwu przypomnę, 
co działo się na początku lipca poprzedniego roku. 
Wtedy w Sejmie było kilka projektów uchwał doty-
czących upamiętnienia ofiar ludobójstwa na Wołyniu 
i w Małopolsce Wschodniej, ludobójstwa dokonanego 
na polskiej ludności przez Ukraińców. Żaden z tych 
projektów nie mógł się przebić. To była mniej więcej 
taka sama sytuacja jak teraz. Żaden z nich nie mógł 
zyskać, powiedzmy wprost, woli politycznej do prze-
głosowania ich treści. I co wtedy się stało? Wtedy to 
Senat właśnie, być może mniej podatny na tę wolę 
polityczną, być może bardziej niezależny, jako pierw-
szy w wolnej Rzeczypospolitej nazwał zbrodnię na 
Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej ludobójstwem 
– i w tytule, i w treści uchwały senackiej podjętej 
7 lipca poprzedniego roku. Jak Senat się odważył, 
stanął w prawdzie, to i Sejm to zrobił. Sejm bodajże po 
2 tygodniach, już po tej symbolicznej dacie 11 lipca, 
w swojej uchwale uznał, że na Polakach dokonano 
zbrodni ludobójstwa. Mówię, że ta sytuacja jest bar-
dzo podobna. Teraz też mamy wahania Sejmu, tylko 
że tym razem Senat musi się jakoby podporządkować. 
Czy rzeczywiście musimy? Nie, wcale nie musimy.

(Senator Jerzy Fedorowicz: No to się nie podpo-
rządkujemy.)

Zaś być może przesłanie tego w takim trybie, 
w dość dziwnym trybie, i w takiej formie do decyzji 
Senatu ma świadczyć o tym, że Senat się wycofuje ze 
swoich zamiarów, ze swoich poglądów i ma „odkupić 
swoje winy” z roku poprzedniego. Mam nadzieję, że 
na to Wysoka Izba się nie zgodzi. Ja wyrażam wobec 
tego swój zasadniczy sprzeciw.

Teraz co do spraw merytorycznych. Cała nowe-
la, o której mówimy, ten projekt noweli… Ona jest 
dość rozbudowana, to są 3 bite strony tekstu. Ona 
wprowadza – nie wiem, czy państwo pamiętacie, 
krótko przypomnę – nowe nazwy, nowe jednostki, 
nowe określenia na budowle, obiekty i urządzenia 
użyteczności publicznej. Wprowadza też zakaz nada-
wania szkołom i instytucjom nazw, które nawiązują 

nie wiemy za bardzo, co się stało, dlatego że uchwała 
nie została uzasadniona. Nie ma ani jednego słowa 
uzasadnienia w tekście, zaś uzasadnienia, które zo-
stało przed chwilą podane z mównicy, wyczerpują-
cym nazwać nie możemy. Możemy więc tylko się 
domyślać.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Przepraszam, Panie 

Senatorze. Proszę o spokój na sali, bo hałas uniemoż-
liwia przemawianie panu senatorowi. Bardzo proszę.)

Możemy tylko się domyślać, ale o tym dalej.
Pytanie, czy musimy taką uchwałę podejmować, 

żeby zrealizować cel, który autorzy tej uchwały 
chcą osiągnąć. Otóż nie. W tej chwili projekt uchwa-
ły pierwotnej, nowelizującej ustawę – nazwijmy ją 
tak krótko – dekomunizacyjną, jest w Sejmie i Sejm 
jest jej gospodarzem. Ten projekt, proszę państwa, 
przeszedł pierwsze czytanie bez większych napięć 
w komisji. Był tam obecny pan senator Mamątow, 
być może to potwierdzi. Z niewielkimi zmianami, 
raczej legislacyjnymi, technicznymi, uściślającymi, 
został przedstawiony do drugiego czytania w Sejmie. 
Na tym słynnym posiedzeniu z połowy grudnia… 
Fakty, które zaszły po przerwaniu tego posiedzenia, 
tak jakby przesłoniły to, co wtedy się działo z tym 
projektem w Sejmie. I bodajże na dzień przed drugim 
czytaniem marszałek Sejmu, pan Marek Kuchciński, 
wycofał ten projekt z obrad, zrobił to jednoosobowo, 
nie konsultując tej decyzji ani z komisją, ani z izbą 
niższą in gremio.

A w Sejmie, proszę państwa, jest w tej chwili kilka 
różnych możliwości. Zarówno komisja, jak i plenum 
mogą złożyć poprawki, które najbardziej „niewygod-
ne” zapisy z tego naszego projektu mogłyby usunąć, 
mogłyby zmienić. Można zrobić z tą ustawą niemal 
wszystko. Mało tego, marszałek Kuchciński może 
poprosić komisję sejmową o sporządzenie poprawio-
nego sprawozdania. Kolejne rozwiązanie: nasz wnio-
skodawca, pan senator Mamątow, jeśli rzeczywiście 
jest tu – mało, że w to wątpię; jestem temu przeciw-
ny – jakieś… Jeśli któryś z zapisów tego projektu 
rzeczywiście narażałby na szwank nasze stosunki 
z sąsiadami, nasz wnioskodawca mógłby w trakcie 
prac nad tym projektem złożyć w Sejmie wniosek 
o wprowadzenie odpowiedniego zapisu. Dlaczego 
w takim razie… Jak mówię, wystarczy to zrobić na 
posiedzeniu komisji albo w trakcie drugiego czytania 
– reprezentujący nas wnioskodawca ma takie prawo. 
Dlaczego w takim nie robi się tego w Sejmie, tylko 
stara się zrobić to z zastosowaniem jakiegoś dziwne-
go trybu, który tak naprawdę ma upokorzyć Senat? 
Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Dlaczego my 
teraz, na etapie prac sejmowych, mamy się z tego 
projektu wycofywać, skoro istnieją prostsze metody 
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(senator J. Czerwiński) przyjęcia tej poprawki mogą oddziaływać na kwe-
stie polityczne, ale postaram się przekonać państwa, 
dlaczego wbrew pozorom będzie to oddziaływanie 
pozytywne, tak jak pozytywne skutki miała podjęta 
uchwała z lipca tamtego roku. Stanęliśmy w prawdzie 
i nic się nie stało, jeśli chodzi o stosunki polsko-ukra-
ińskie. Wprost przeciwnie, jesteśmy o krok bliżej do 
tego, żeby stosunki polsko-ukraińskie były oparte na 
prawdzie, bo na czymś innym skutecznie i stabilnie 
ich się oprzeć nie da.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
(Senator Jerzy Czerwiński: 5 minut.)
(Senator Sekretarz Marek Pęk: Jeszcze senator 

Żaryn się zgłosił.)
Pan senator Żaryn. Dobrze, to pan senator…
(Senator Sekretarz Marek Pęk: Żaryn i potem…)
Powiedzmy, 3 minuty, 2,5 minuty, bo pan prze-

dłużył…
Proszę bardzo.

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zabieram głos nie tylko dlatego, żeby pan senator 

miał szansę jeszcze zabrać głos…
(Senator Jerzy Czerwiński: Dziękuję.)
Ale tak, oczekiwałem na słowo „dziękuję”.
Chcę powiedzieć, że bez wątpienia jest to jed-

na z ustaw, które porządkują nam kwestie zarówno 
przestrzeni publicznej w sprawach dotyczących po-
mników, jak i kwestie pamięci historycznej, ale de 
facto jest to wymiar nie tylko porządkujący, także 
zabezpieczający. My jako naród w XX wieku zosta-
liśmy poddani tak wielowymiarowym aktom ludo-
bójczym, że powinniśmy myśleć także w kategoriach 
zabezpieczających nas, nasze dzieci, wnuki, przed 
możliwością jakiegokolwiek powtórzenia się takich 
aktów i powtórzenia się w atmosferze dzisiejszego 
zaniedbania. Jak rozumiem, taki był główny zamysł 
pana senatora Czerwińskiego.

Jak zawsze w takich przypadkach, trzeba też brać 
pod uwagę nie tyle odbicie danej ustawy w sferach 
zewnętrznych, poza państwem polskim, ile przede 
wszystkim to, czy rzeczywiście dany zapis w pełni 
odzwierciedla myśl, czy nie został być może zbyt po-
chopnie i przede wszystkim niejasno sformułowany.

Można w związku z tym przewidywać… Jeżeli 
okaże się, że przyjmiemy wniosek zawarty w punkcie 
dziesiątym naszego porządku dziennego, to bardzo 
liczę, Panie Senatorze, że nie załamie się pan i stwo-
rzy nową podstawę legislacyjną, która spowoduje, że 
przed realnymi zagrożeniami, które wynikają z naszej 

do komunizmu i innych totalitaryzmów, ale także 
zawiera zapis, który był najbardziej kontestowany… 
Aha, no i przede wszystkim odnosi się do upamięt-
nień symbolicznych, czego wcześniej nie było, bo 
my w ustawie pierwotnej jeszcze z tamtego roku od-
nosiliśmy się tylko do nazw. W tej noweli mówimy 
o upamiętnieniach symbolicznych, czyli o pomni-
kach. Ona jest dość rozbudowana, ale zasadniczy 
protest – ja mówię o dyskusji, która przetoczyła się 
i w mediach, i na forach internetowych – wywołuje 
zapis proponowanego ust. 3 w art. 1 ustawy matki. 
Brzmi on tak, cytuję: „Za inny ustrój totalitarny uwa-
ża się w szczególności faszyzm, nazizm niemiecki, 
nacjonalizm ukraiński i litewski, militaryzm pruski, 
rosyjski i niemiecki”. Ja byłem autorem tej poprawki 
do noweli. Nie wycofuję się z tej poprawki. Pierwsza 
kwestia jest natury legislacyjnej. Taki sposób wpro-
wadzania treści, mianowicie przez sformułowanie, 
że „za coś uważa się w szczególności”, jest często 
stosowany w legislacji. Ja tu mam, proszę państwa, 
tytuły kilkudziesięciu aktów prawnych, w których 
taka formuła jest zawarta. To jest otwarcie katalogu 
– chodzi o słowo „w szczególności” – ale to wcale 
nie oznacza, że ustawodawca zrównuje i mówi, że: 
ustrój totalitarny jest to – i teraz wymienia się – mili-
taryzm, nacjonalizm itd. Bo wszyscy wiemy, że czym 
innym jest ideologia, a czym innym jest ustrój. To jest 
oczywista oczywistość. Tylko pytanie, jak to inaczej 
określić. W najprostszy sposób, który jest, nawiasem 
mówiąc, zrozumiały dla większości naszych oby-
wateli, bo konsultowałem tę poprawkę być może nie 
z profesorami, ale z osobami, które czują ten problem.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
minęło 10 minut.)

Już kończę, tylko skończę myśl.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę.)
Otóż, proszę państwa, ta poprawka jest zrozumiała 

dla naszych obywateli. Dopiero od tytułu profesora 
w górę niestety zaczyna się brak zrozumienia dla jej 
treści. Co to znaczy „uważa się w szczególności”? To 
oznacza, że co do skutków ta ustawa mówi, że takie 
upamiętnienia nie mogą powstać. To znaczy, że tak 
samo jak będziemy usuwać z przestrzeni publicz-
nej upamiętnienia zwieńczone czerwoną gwiazdą, 
czyli te, które upamiętniają system komunistyczny, 
tak samo powinniśmy usuwać te, które upamiętniają 
militaryzm pruski, nacjonalizm niemiecki, nacjona-
lizm ukraiński, czyli np. zwieńczone tryzubem albo 
Krzyżem Żelaznym, bo wszystkie te ustroje i ide-
ologie równie źle wpisały się w polską historię, a na 
ogół kończyły się ludobójstwem. I o to merytorycznie 
chodzi w tej poprawce. Oczywiście skutki tej popraw-
ki… Już nie zdążę o tym powiedzieć, może przy oka-
zji następnego wystąpienia. Proszę państwa, skutki 



147

36. posiedzenie Senatu w dniu 3 marca 2017 r.
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wycofania z Sejmu projektu ustawy  

o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego…

(senator J. Żaryn) wszystko okrzepnie, i wtedy delikatnie może zacząć 
pukać do nich? No, pomyślcie państwo, przecież to 
jest kompletnie nielogiczne. Jeśli działać, to teraz, 
gdy ten ruch się odradza.

Jest taki argument: no bo to przeszkodzi Ukraińcom 
w walce ze stroną rosyjską. Proszę państwa, a jaka jest 
argumentacja strony rosyjskiej, jaka jest tam sączona 
może nie ideologia, ale propaganda? Że to banderow-
cy walczą w Donbasie z tymi zielonymi ludzikami. 
To jeśli namawiamy Ukraińców: nie idźcie tą drogą, 
nie sławcie Bandery, działamy przeciwko propagan-
dzie rosyjskiej czy zgodnie z propagandą rosyjską? 
Bo jeśli mówimy: nie idźcie tą drogą, wycofajcie się 
z mitu założycielskiego mówiącego o Banderze, UPA 
i OUN, to mówimy: oprzyjcie swoje stosunki mię-
dzynarodowe, swoją historię na czymś innym, a nie 
na ludobójstwie. I wtedy wytrącimy Rosjanom broń 
z ręki. No, przecież to są logiczne argumenty.

I ostatnia kwestia. Jeśli to wszystko nie dotarło 
do państwa, to chciałbym zacytować osobę, która 
powinna być dla części z państwa autorytetem, mówię 
o prezesie Jarosławie Kaczyńskim. To wystąpienie 
z początku lutego, w którym m.in. mówił: „Poziom 
ignorowania przez władze w Kijowie spraw związa-
nych z ludobójstwem dokonanym na naszych obywa-
telach na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, a często 
też zakłamywania ich prawdziwego przebiegu, glo-
ryfikowania sprawców, przekroczył granice akcepto-
walności. Wspieramy niepodległość Ukrainy, rozwój 
demokracji w tym kraju, jednak nie zrezygnujemy 
z upominania się o prawdę”. Całkowicie podpisuję 
się pod tymi słowami.

Co zaś do sugestii pana senatora prof. Żaryna, to 
oczywiście ustawę trzeba uchwalić, ale być może, bo 
nikt nie jest nieomylny, trzeba ją zmienić na bardziej 
opisową, tak żeby te przymiotniki „litewski”, „nie-
miecki”, „pruski” nie drażniły. Proszę państwa, jeśli 
ona wyjdzie z Sejmu, możemy z nią zrobić wszystko, 
możemy ją zmienić tak, jak powinna być zmieniona. 
Ale nie uciekajmy od odpowiedzialności. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Fedorowicz.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ile mam czasu?)
10 minut.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Zrobię to w 5 minut.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dziękuję za udzielenie głosu.
Panie Senatorze, ale mnie się wydaje, że to jest 

jakaś paranoja. No to ja teraz będę bronił polskiej racji 
stanu. Jest jakaś racja stanu, która wynikła z debaty 

historii, zostaniemy dzisiaj zabezpieczeni. A zatem 
bardzo zachęcam pana także do takiej pokornej re-
fleksji na temat tego, że może gdzieś w zapisie znalazł 
się błąd. Jeżeli tak, to przyjmijmy, że damy radę i za-
równo poprawimy tę ustawę, która powinna jak naj-
szybciej wejść w życie, a odnosi się do niebudzącego 
konfliktów zapisu dotyczącego pomników po komuni-
zmie, jak i jak najszybciej zabezpieczymy – żebyśmy 
nie zaniedbali tego, co możemy dzisiaj zrobić – nasze 
interesy narodowe, które wiążą się z pobytem na tej 
ziemi naszych dzieci, naszych wnuków, prawnuków, 
tych, którzy będą nam potem wypominali, a nie chcie-
libyśmy tego, że w wolnej i niepodległej Polsce nie 
robiliśmy wszystkiego, żeby dać naszym sąsiadom, 
bo o nich przecież mówimy, o nich chodzi, wyraźny 
sygnał, że nie wolno powtarzać złych fragmentów 
w historii i w relacjach z Polakami. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Czerwiński po raz drugi.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Czy musimy teraz podejmować nie uchwałę, której 

jestem przeciwny, ale tę ustawę, która w tej chwili 
jest w Sejmie? Kontynuując myśl, powiem, że tak, 
powinniśmy, i z taki zapisami. Dlaczego? Dlatego że 
jeśli tych zapisów nie umieścimy w tekście ustawy, to 
one i tak wrócą, może nie do nas, ale do IPN. Proszę 
zauważyć, że te pomniki w przestrzeni publicznej 
istnieją. I to IPN będzie decydował o tym, czy dane 
upamiętnienie usunąć, czy nie. I co wtedy? Ta sama 
dyskusja, którą my tu możemy nie tylko skanalizo-
wać, ale możemy ją w pewnym stopniu utwardzić 
i jednoznacznie zamknąć, będzie powtarzała się 
w przypadku każdego upamiętnienia. To dajmy wska-
zówkę IPN, jak powinien traktować poszczególne 
upamiętnienia.

Argument często podnoszony przez przeciwni-
ków tej ustawy w takim brzmieniu, w jakim ona jest 
w tej chwili, przeciwników takiego projektu, jaki 
jest w tej chwili jeszcze w Sejmie, brzmi w ten spo-
sób: nie teraz, nie drażnijmy kogoś tam, nie teraz, 
za wcześnie. To pytam: kiedy? Czy wtedy, kiedy… 
Czas płynie i na Ukrainie rozwija się neobanderyzm. 
Są nazywane ulice, są podejmowane uchwały przez 
Radę Najwyższą Ukrainy, są stawiane upamiętnienia 
Bandery, Szuchewycza i innych. Czy wtedy, kiedy 
ten neobanderyzm się utwierdzi, będzie nam łatwiej 
w stosunkach dwustronnych? Czy teraz powinni-
śmy Ukraińców przestrzec, czy też poczekać, aż to 
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(senator J. Fedorowicz) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pana czas nie minął, ale dziękuję za to przemó-

wienie.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Przepraszam, trzeba 

było nacisnąć guzik.)
(Senator Andrzej Misiołek: Nie minął.)
(Głos z sali: Nie minął.)
Nie minął.
Pan senator Misiołek.

Senator Andrzej Misiołek:
Panie Marszałku! Panie Senator i Panowie 

Senatorowie!
Ja będę mówić jeszcze krócej, postaram się skoń-

czyć swoje wystąpienie w ciągu 1,5 minuty.
Nie chcę jakoś szczególnie rozwijać tego wątku, 

który pojawił się w czasie debaty, kiedy mówiliśmy 
– m.in. ja o tym mówiłem – że ta poprawka jest zła 
i że po prostu będzie przeszkadzała w uchwaleniu tej 
ustawy. Zaproponowałem wtedy, żeby zapis brzmiał 
tak, jak zapis w konstytucji. Państwo do odrzucili-
ście. Dzisiaj sytuacja jest taka, że Senat skierował tę 
ustawę do Sejmu. Dla mnie mało zrozumiałe jest to, 
dlaczego mamy wycofać tę ustawę z Sejmu i dlaczego 
posłowie nie mogą jej po prostu poprawić. Jeżeli po-
słowie Prawa i Sprawiedliwości, być może i Platformy 
Obywatelskiej, być może i innych partii, uznają, że 
te zapisy są złe, to po prostu będzie należało je zmie-
nić. Ta sytuacja jest trochę kuriozalna. Senat kieruje 
ustawę, po czym ją wycofuje. Ta sytuacja jest mało 
zrozumiała i myślę, że dla opinii publicznej będzie 
ona w ogóle niezrozumiała. Więc apeluję o to, aby 
może jednak izba niższa pochyliła się nad tą ustawą 
i naniosła stosowne poprawki, które pozwolą ją przy-
jąć. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Mamątow.

Senator Robert Mamątow:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym podziękować panu senatorowi 

Fedorowiczowi, bo on powiedział to, co chciałbym 
powiedzieć. Są takie momenty, kiedy nasze osobiste 
sprawy nie mają większego znaczenia. Są sprawy 
ważne i ważniejsze. Ta sprawa należy właśnie do tych 
spraw najważniejszych.

Można różnie mówić o stosunkach między sąsia-
dami, ale jest racja stanu. I w tym momencie… Może 

odbytej w Sejmie i w rządzie. Pan zgłosił popraw-
kę, której my nie akceptowaliśmy, czyli Platforma 
Obywatelska odrzuciła tę poprawkę w całości. Pan 
opowiada nam jakieś historie, że Senat jest przez 
to znieważony, pan występuje przeciwko własnemu 
ministrowi. To ja panu tylko powiem, że my tym ra-
zem będziemy się zgadzać z prośbą marszałka Senatu 
i rządu.

No przecież, proszę państwa, jest coś takiego, co 
się nazywa racją stanu. Brałem udział w debacie na 
temat ludobójstwa i rzeczywiście nie udało się nam 
wprowadzić zapisu „ludobójstwo na Ukrainie”, był 
zapis, co wszyscy pamiętacie, „o znamionach ludobój-
stwa”. Taka była racja stanu. Pan cytuje pana premiera 
Kaczyńskiego w sytuacji, w której zupełnie inna jest 
w tej chwili polityka polska w stosunku do Ukrainy 
i ziem wschodnich. Prosiliśmy, żeby tej poprawki nie 
było, odrzuciliśmy ją. Teraz będziemy głosować za 
tym, żeby to odrzucić.

Jeżeli idzie o ustawę dotyczącą tych zmian, o któ-
rych pan mówi, to ona jest potrzebna. Ale chcę panu 
przypomnieć tylko o jednej rzeczy. Zbrodnia na 
Wołyniu, która dotknęła nas wszystkich i nasze ro-
dziny, to jest zbrodnia, która wymaga najsurowszej 
oceny. Jednak chcę panu łaskawie przypomnieć, że 
gdyby nie list biskupów polskich i gdyby potem nie 
Willy Brandt i spotkanie, to my byśmy nigdy nie od-
nowili stosunków polsko-niemieckich. Bo zbrodnie, 
które na naszym narodzie popełniły faszystowskie 
Niemcy, są dziesięciokrotnie większe niż to straszliwe 
nieszczęście, które zdarzało się na Wołyniu. A teraz 
można zauważyć, obserwując historię i dzisiejszą po-
litykę, że nie mamy lepszego sojusznika w Europie niż 
Niemcy. Polityka i polityka historyczna to coś więcej 
niż nasze emocje związane z przeżyciami naszych 
bliskich. Dlatego doskonale rozumiem pana senatora, 
który w imieniu marszałka prosił, żebyśmy odrzucili 
tę poprawkę.

Siądźmy nad prawdziwą ustawą o reliktach tam-
tych czasów. Podałem przykład, który został odrzu-
cony; są kraje, które zostawiają te pomniki, w któ-
rych otacza się je – nie wiem – płotem, parkanem, 
mówiąc „niestety, żyliśmy w takich czasach, byliśmy 
w ten sposób niszczeni” itd. „Byliśmy zniewoleni. 
I teraz popatrzcie, młodzi, w jakiej sytuacji potrafili 
sobie poradzić wasi rodzice”. Tak bywa w miejscach, 
w których pokazujemy… Tak bywa w Niemczech, tak 
bywa w Hiszpanii. To jest i to było, żebyśmy mogli to 
zobaczyć. Po to też tworzy się takie muzea.

Dziękuję, Panie Marszałku, mój czas chyba już 
minął. 

Wydaje mi się, że my, jako Platforma Obywatelska, 
będziemy głosować za odrzuceniem w całości tego 
projektu uchwały.
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o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego… Komunikaty

(senator R. Mamątow) Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja głosuję za obu tymi rozwiązaniami, czyli 

za pańskim życzeniem dotyczącym przerwy, ale 
i w sprawie, którą przedstawiał tutaj… No, z inicja-
tywą wystąpił Sejm opanowany przez większość, 
którą zdobył, raczej nie na krótko, PiS. Nie rozumiem, 
dlaczego senator Mamątow wywiesza białą flagę wo-
bec podjętej już decyzji. W sposób uświadomiony… 
Myślę, tu o swoich koleżankach i kolegach, którzy 
zastanawiali się nad tym i zgłaszali poprawki, broniąc 
stanowiska, w którym była zawarta pewna prawda. 
Patrzę teraz na największego specjalistę w tej dziedzi-
nie, czyli na pana senatora Żaryna, człowieka bywa-
łego w IPN. Przecież istotą ustawy o IPN, co wynika 
również z konstytucji, jest walka z totalitaryzmami, 
nie zaś z nacjonalizmami. Z tej racji podzielam sta-
nowisko, które tak pięknie przedstawił tutaj senator 
Fedorowicz. Nie ma powodów, dla których Senat 
miałby bić się w piersi, skoro nie bije się w piersi, gdy 
popełnia błędy w innych sprawach lub gdy polepsza 
różne ustawy. Podzielam stanowisko, które wypo-
wiedzieli i senator Misiołek, i senator Fedorowicz, że 
domeną i uprawnieniem, a nawet obowiązkiem Sejmu 
jest to, żeby tę ustawę rozpatrzyć. I będę głosował za 
utrzymaniem status quo. Dziękuję bardzo.

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

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

Jeszcze komunikat, ale zaraz zarządzę przerwę 
do godziny 15.00.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Nie można krócej?)
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sekretarz Marek Pęk:
Komunikat pierwszy. Wspólne posiedze-

nie Komisji Infrastruktury, Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych w sprawie rozpatrzenia wnio-
sków zgłoszonych w toku debaty nad ustawą o sys-
temie monitorowania drogowego przewozu towarów 
odbędzie się bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy 
w obradach w sali nr 182.

I komunikat drugi. Bezpośrednio po zakończeniu 
wspólnego posiedzenia komisji w sali nr 182 roz-
pocznie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych w sprawie rozpatrzenia wniosków zgło-

brzmi to górnolotnie, ale tak jest. Nie możemy sobie 
dzisiaj pozwolić na psucie stosunków z takimi właśnie 
sąsiadami, jakimi są… Ani razu nie padło tutaj słowo… 
W tej poprawce zawarte są też słowa „nacjonalizm li-
tewski”, prawda? A nikt o tym tutaj nic nie powiedział. 
Ukraiński… Przecież główną kwestią, jeśli chodzi o tę 
ustawę, było to, że chcieliśmy zlikwidować pozostałości 
po komunizmie. To był podstawowy cel tej ustawy.

Ta ustawa została mocno rozbudowana. Przyznaję 
rację panu senatorowi Misiołkowi, który zwrócił mi 
wtedy uwagę na to, że ta poprawka utrąci tę ustawę. 
Zbagatelizowałem to – taka jest prawda – a powi-
nienem się wtedy sprzeciwić. Zbagatelizowałem to, 
a okazało się, że jest to o wiele poważniejsza sprawa, 
niż nam się wydawało.

Dzisiaj z tej mównicy proszę państwa, żebyśmy 
wszyscy razem wycofali się z tej ustawy, wycofali 
ją z Sejmu i złożyli na nowo. Ja osobiście na pewno 
tego dopilnuję. I wtedy będziemy mogli dyskutować 
o uwzględnieniu tych poprawek, ale na większym 
forum. Jeszcze raz powtórzę: mogę państwa tylko 
prosić o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Panie Senatorze Mamątow, myślę, że ja – mogę 

mówić tylko za siebie – przychylę się do pańskiej 
prośby, tylko proszę powiedzieć, jak to się stało i dla-
czego my w tej chwili o tym rozmawiamy. Trzeba 
było przyjąć poprawkę, którą proponowaliśmy, i nie 
byłoby tego całego kłopotu.

(Senator Robert Mamątow: Tak się stało, stało się, 
Pani Senator.)

Wiem, że się stało, ale dwie nauki powinniśmy 
z tego wyciągnąć. Po pierwsze, czasami warto po-
wiedzieć: przepraszamy, Koledzy, mieliście rację i na 
drugi raz was uważnie wysłuchamy. A po drugie, 
jak się głosuje, czy to po raz pierwszy, czy to po raz 
drugi, trzeba zawsze myśleć o polskiej racji stanu. To 
właśnie proponuję. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Rozkręca nam się dyskusja. Bardzo się cieszę. 

Chcę jednak poinformować, że czeka nas jeszcze dość 
długa przerwa na posiedzenia komisji przed głoso-
waniami.

Pan senator Rulewski, bardzo proszę.
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(senator sekretarz M. Pęk) Po pierwsze, skoro dotychczas w okólniku ZUS 
było tak, że graniczną datą, która umożliwiała ZUS-
owi dochodzenie wstecz swoich należności, było 5 lat, 
to nie pogarszajmy sytuacji podatników, klientów ZUS.

A drugi zespół poprawek dotyczy tego, że skoro 
mówimy, iż ma to dotyczyć sytuacji, w których doszło 
do przestępstwa, to nie rozdrabniajmy tego na inne 
sytuacje, które też są przestępstwem, np. na składa-
nie fałszywych dokumentów czy świadome fałszywe 
oświadczenia. Wydaje mi się, że intencją było to, żeby 
nie pogarszać sytuacji osób, które do tej pory ubiegały 
się… A pewna grupa znalazłaby się, moim zdaniem, 
w położeniu trudniejszym niż poprzednio.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
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.

Bardzo proszę, głosujemy nad wnioskiem o przy-
jęcie ustawy bez poprawek.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Dziękuję bardzo.
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 54 było za, 28 – przeciw, 

wstrzymujących się nie było. (Głosowanie nr 2)
Ustawa została przyjęta bez poprawek.
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.

Bardzo dziękuję.
Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 

porządku obrad: ustawa o szczególnych zasadach 
usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyza-
cyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, 
wydanych z naruszeniem prawa.

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 422 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Marka Pęka, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Marek Pęk:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Na wspólnym posiedzeniu Komisja Ustawodawcza 

oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności 

szonych na trzydziestym szóstym posiedzeniu Senatu 
do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skar-
bowy. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Przerwa do godziny 15.00.
(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 29  

do godziny 15 minut 00)

Wicemarszałek Maria Koc:
Wznawiam obrady.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-

szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
która ustosunkowała się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 416 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Jana Filipa 
Libickiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jan Filip Libicki:
Przepraszam bardzo, Pani Marszałek, pozwolę 

sobie z miejsca, bo krótko.
(Wicemarszałek Maria Koc: Tak, tak, oczywiście.)
Po dzisiejszym posiedzeniu Komisja Rodziny, 

Polityki Senioralnej i Społecznej rekomenduje 
Wysokiemu Senatowi przyjęcie ustawy bez popra-
wek. Ale jest zgłoszony wniosek mniejszości, który 
będzie prezentował pan senator Augustyn – złożył on 
ten wniosek razem ze mną. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Proszę sprawozdawcę mniejszości komisji, senato-

ra Mieczysława Augustyna, o przedstawienie wnio-
sków popartych przez mniejszość komisji.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Mieczysław Augustyn:
Pani Marszałek! Państwo Senatorowie!
Nasze wnioski zmierzają do dwóch celów.
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(senator sprawozdawca M. Pęk) Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Senator Obremski… Nie ma. Dobrze.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 30 – za, 53 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 3)
Stwierdzam, że Wysoki Senat wniosek odrzucił.
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi 
poprawkami.

Poprawka nr 1 zmierza do tego, aby ustawa doty-
czyła nie tylko nieruchomości położonych na terenie 
miasta stołecznego Warszawy i objętych tzw. dekre-
tem Bieruta.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 2 – za, 81 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 4)
Stwierdzam, że Senat poprawkę odrzucił.
Poprawka nr 2 przewiduje, że siedzibą komisji jest 

miasto stołeczne Warszawa.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 30 – za, 55 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 5)
Stwierdzam, że Senat poprawkę odrzucił.
Poprawki nr 3 i 7 należy przegłosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie nad 
poprawkami nr 5 i 8.

Poprawki nr 3 i 7 zmieniają usytuowanie syste-
mowe członków komisji w randze sekretarzy stanu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 83 – za, nikt nie był prze-

ciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 6)
Wobec tego stwierdzam, że poprawki nr 3 i 7 zo-

stały przyjęte.
Poprawki nr 4 i 31 – należy je przegłosować łącz-

nie – mają na celu to, aby w postępowaniu, w szcze-
gólności z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, 
nie uczestniczyli członkowie komisji, którzy brali 
udział w wydaniu zaskarżonej decyzji.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 29 – za, 54 – przeciw,  

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 7)
Wobec tego stwierdzam, że poprawki nr 4 i 31 

zostały odrzucone.

i Petycji rozpatrzyły w dniu dzisiejszym wnioski 
zgłoszone w toku debaty w dniu 2 marca bieżącego 
roku nad ustawą o szczególnych zasadach usuwania 
skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych do-
tyczących nieruchomości warszawskich, wydanych 
z naruszeniem prawa, i przedstawiają Wysokiemu 
Senatowi następujące stanowisko: Wysoki Senat ra-
czy przyjąć wnioski zawarte w pkcie II ppkty: 3, 7, 9, 
15, 26, 27, 29, 30, 32 i 33. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały 

senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos? 
Przypomnę, że wnioski w trakcie dyskusji zgłosili 
senator Piotr Florek, senator Jan Rulewski, senator 
Zbigniew Cichoń, senator Bogdan Borusewicz, sena-
tor Marek Martynowski, senator Jerzy Czerwiński. 
Ponadto sprawozdawcą Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji był senator Zbigniew Cichoń.

Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Dziękuję.
(Senator Jan Rulewski: Ja.)
Pan senator. Przepraszam, nie zauważyłam. 

Proszę, Panie Senatorze. Pan senator sekretarz mnie…

Senator Jan Rulewski:
Wszystko jest okej, Pani Marszałek.
Pani marszałek przez przypadek nie zauważyła, 

ale Wysoka Izba zauważy mój wniosek w pkcie I, 
w którym apeluję o odrzucenie tej ustawy, bo… 
Posłużę się znaną już oczywiście i popartą doświad-
czeniem maksymą. Po co jest komisja? Komisję po-
wołuje się wtedy…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę państwa, pro-

szę o ciszę.)
(Głos z sali: Ciii.)
…kiedy jakaś instytucja niczego nie umie zała-

twić. Komisja jak zawsze ma niejasne kompetencje. 
Komisja nie jest nikomu potrzebna. Niczego nie 
załatwi. Nic po niej. Tak więc apeluję o odrzucenie 
ustawy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad przedstawionymi poprawkami.

Kto z państwa jest za?
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(wicemarszałek M. Koc) Poprawka nr 13 umożliwia powoływanie człon-
ków Społecznej Rady spośród członków fundacji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? 
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 27 – za, 56 – przeciw,  

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 13)
Wobec tego stwierdzam, że poprawka nr 13 została 

odrzucona.
Poprawka nr 14 usuwa przepis, zgodnie z którym 

decyzje i postanowienia komisji podpisuje jej prze-
wodniczący.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? 
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 28 – za, 56 – przeciw,  

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 14)
Wobec tego stwierdzam, że poprawka nr 14 została 

odrzucona.
Poprawka nr 15 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 84 – za, nikt nie był prze-

ciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 15)
Stwierdzam, że poprawka nr 15 została przez 

Wysoki Senat przyjęta.
Poprawka nr 16 wyklucza możliwość zajęcia 

przez prokuratora rzeczy w celu zabezpieczenia 
dowodów w sprawie lub zwrotu równowartości 
nienależnego świadczenia na wniosek przewodni-
czącego komisji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 28 – za, 54 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 16)
W związku z tym stwierdzam, że poprawka nr 16 

została odrzucona.
Poprawka nr 17 przewiduje, że komisja przeprowa-

dza czynności sprawdzające także na wniosek osoby 
objętej decyzją reprywatyzacyjną.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 27 – za, 56 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 17)
Stwierdzam, że poprawka nr 17 została odrzucona.
Poprawka nr 18 eliminuje przepis zakładający, że 

zawiadomienia o wszczęciu postępowania, decyzjach 
i innych czynnościach komisji mogą być ogłaszane 

Poprawka nr 6 przewiduje, że wymogi określone 
w przepisie muszą być kumulatywnie spełnione przez 
kandydata na członka komisji.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 28 – za, 56 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 8)
Wobec tego stwierdzam, że Wysoki Senat odrzucił 

poprawkę nr 6.
Poprawka nr 9 określa źródło finansowania komisji.
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 84 – za, nikt nie był prze-

ciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 9)
Wobec tego stwierdzam, że Senat przyjął popraw-

kę nr 9.
Poprawka nr 10 przewiduje, że regulamin działa-

nia komisji określa jej przewodniczący.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? 
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 26 – za, 56 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 10)
Wobec tego stwierdzam, że poprawka nr 10 została 

odrzucona.
Poprawka nr 11 usuwa przepis wyłączający odpo-

wiedzialność przewodniczącego i członków komisji 
za działalność wchodzącą w zakres sprawowania 
funkcji w komisji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? 
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 28 – za, 55 – przeciw,  

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 11)
Wobec tego stwierdzam, że poprawka nr 11 została 

odrzucona.
Poprawka nr 12. Celem poprawki nr 12 jest to, 

aby to organizacje pozarządowe zgłaszały członków 
wchodzących w skład Społecznej Rady.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pani Senator Zdrojewska, proszę zagłosować.
I proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 28 – za, 56 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 12)
Wobec tego stwierdzam, że poprawka nr 12 została 

odrzucona.
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Głosowania

(wicemarszałek M. Koc) Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 28 – za, 56 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 22)
Stwierdzam, że poprawka nr 22 została odrzucona.
Poprawka nr 23 zastępuje użyte w przepisie określenie 

„zapatrywania prawne” zwrotem „wykładnia prawa”.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 28 – za, 56 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 23)
Stwierdzam, że poprawka nr 23 została odrzucona.
Poprawka nr 24 eliminuje jedną z przesłanek wy-

dania przez komisję decyzji uchylającej decyzję re-
prywatyzacyjną lub stwierdzającej wydanie decyzji 
reprywatyzacyjnej z naruszeniem prawa.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 29 było za, 54 – przeciw, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 24)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że po-

prawka nr 24 została odrzucona.
Poprawka nr 25 ma charakter redakcyjny, popra-

wia czytelność przepisu.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 34 było za, 49 – przeciw, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 25)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

odrzucił poprawkę nr 25.
Poprawka nr 26 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 82 – za, 2 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 26)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że po-

prawka nr 26 została przez Wysoki Senat przyjęta.
Poprawka nr 27 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 84 było za, 1 wstrzymał 

się od głosu. (Głosowanie nr 27)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że po-

prawka nr 27 została przyjęta.
Poprawka nr 28 eliminuje fragment przepisu ogra-

niczający możliwość dochodzenia odszkodowania lub 

w Biuletynie Informacji Publicznej, z przypisaniem 
takiemu ogłoszeniu fikcji doręczenia.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pan senator Cichoń… Dobrze.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 29 – za, 55 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 18)
Stwierdzam, że poprawka nr 18 została odrzucona.
Poprawka nr 19 przewiduje, że publiczne ogło-

szenie decyzji i innych czynności komisji oraz za-
wiadamianie o postępowaniach może mieć miejsce 
jedynie w przypadku, gdy komisja nie ma możliwości 
ustalenia adresu strony.

Kto z państwa jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pan senator Cichoń… Dobrze.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 28 – za, 55 – przeciw,  

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 19)
Stwierdzam, że poprawka nr 19 została odrzucona.
Poprawka nr 20 określa, iż ogłaszanie w Biuletynie 

Informacji Publicznej zawiadomień o wszczęciu po-
stępowania, decyzjach i innych czynnościach komisji 
ma jedynie charakter dodatkowy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 29 – za, 54 – przeciw,  

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 20)
Stwierdzam, że poprawka nr 20 została odrzucona.
Poprawka nr 21 wprowadza niejawność rozpraw 

przed komisją.
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pani senator Borys-Damięcka i pan senator 

Golba… Bardzo proszę.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 27 – za, 57 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 21)
Stwierdzam, że Wysoki Senat odrzucił poprawkę 

nr 21.
Poprawka nr 22 przewiduje, że zawieszenie to-

czącego się przed organem lub sądem postępowania 
dotyczącego decyzji reprywatyzacyjnej w związku 
z rozpoczęciem przez komisję postępowania rozpo-
znawczego następuje na czas nie dłuższy niż 6 mie-
sięcy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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Głosowania

(wicemarszałek M. Koc) Nad poprawkami nr 34 i 35 głosujemy łącznie. 
Zakładają one, że komisja ma działać do dnia 31 grud-
nia 2018 r.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 27 – za, 56 – przeciw,  

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 33)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że po-

prawki nr 34 i 35 zostały odrzucone.
Poprawka nr 36 przedłuża okres vacatio legis do 

90 dni.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Rozmowy na sali)
Głosowało 84 senatorów, 28 było za, 55 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 34)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że po-

prawka nr 36 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?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 55 było za, 29 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 35)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o szczególnych za-
sadach usuwania skutków prawnych decyzji repry-
watyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszaw-
skich, wydanych z naruszeniem prawa.

Dziękuję bardzo.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 

porządku obrad: ustawa o systemie monitorowania 
drogowego przewozu towarów.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, 
Komisji Infrastruktury oraz Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych, które ustosunkowały się do 
przedstawionych w toku debaty wniosków i przygo-
towały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje 
się ono w druku nr 421 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Grzegorza 
Peczkisa, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Peczkis:
Komisje rekomendują Wysokiej Izbie przyjęcie 

poprawek, które uzyskały akceptację rządu, tj. po-

zadośćuczynienia przez osoby zajmujące lokal w nie-
ruchomości warszawskiej i poszkodowane w wyniku 
wydania decyzji reprywatyzacyjnej.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 30 było za, 54 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 28)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że po-

prawka nr 28 została odrzucona.
Poprawka nr 29 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 84 – za, nikt nie był prze-

ciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 29)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że po-

prawka nr 29 została przyjęta.
Poprawka nr 30 doprecyzowuje odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 82 było za, nikt nie był 

przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 30)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Wysoki Senat poprawkę nr 30 przyjął.

Poprawka nr 32 ma na celu wskazanie prawidło-
wego odesłania.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 84 – za, nikt nie był prze-

ciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 31)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że po-

prawka nr 32 została przyjęta.
Poprawka nr 33 umożliwia wpisanie jako wła-

ściciela obok miasta stołecznego Warszawy także 
Skarbu Państwa w odniesieniu do nieruchomości, 
w przypadku których nastąpiło wykreślenie w księ-
dze wieczystej wpisu dokonanego na podstawie uchy-
lonej decyzji reprywatyzacyjnej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Poproszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 35 było za, 49 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 32)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Wysoki Senat poprawkę odrzucił.
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Głosowania

(senator sprawozdawca G. Peczkis) (Głos z sali: Trzecia…)
Została wykluczona. Głosowanie nad poprawką 

nr 3 jest możliwe tylko wtedy, kiedy odrzucimy po-
prawkę nr 2. Ponieważ poprawka nr 2 została przy-
jęta, nie głosujemy nad poprawką nr 3.

Poprawka nr 4 przesądza, że systemem monitoro-
wania nie będą objęte wszystkie przesyłki towarów 
poniżej 500 kg wagi lub 500 l objętości, a także prze-
syłki wybranych materiałów w niewielkich opako-
waniach jednostkowych, nawet jeśli łączna masa lub 
objętość przesyłki przekroczy te limity.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 84 było za, 1 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 38)
Stwierdzam, że Senat poprawkę nr 4 przyjął.
Przyjęcie poprawki nr 4 wyklucza głosowanie nad 

poprawkami nr 5 i nr 6.
Poprawka nr 7 wskazuje na niezbędne dane, jakie 

powinien zawierać dokument potwierdzający przesu-
nięcie międzymagazynowe.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 85 było za, nikt nie był 

przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 39)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że po-
prawka nr 7 została przyjęta.

Poprawka nr 8 poszerza zakres wyłączenia towarów 
spod systemu monitorowania o towary przewożone 
wszystkimi używanymi przez wojsko i inne wskazane 
podmioty pojazdami, a nie tylko o towary przewożone 
pojazdami użytkowanymi przez te podmioty.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Senator Bierecki, senator Mamątow… Bardzo 

proszę.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 85 było za, nikt nie był 

przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 40)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że po-
prawka nr 8 została przyjęta.

Poprawka nr 9 koryguje błędne odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 85 – za, nikt nie był prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie 
nr 41)

prawek nr 2, nr 4, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, 
nr 15, nr 18 oraz nr 22. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?
Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili: senator 

Mieczysław Augustyn, senator Leszek Czarnobaj, 
senator Marek Martynowski.

Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję.
Przystępujemy do…
(Rozmowy na sali)
Przystępujemy… Będziemy teraz głosować. 

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 
głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stępnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia 
ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przy-
jętych poprawek.

(Głos z sali: A wniosek o odrzucenie?)
(Głos z sali: Nie było…)
Poprawka nr 1 powoduje, że warunkiem uzyskania…
(Głos z sali: Pani Marszałek, a wniosek o odrzu-

cenie?)
Nie ma takiego wniosku.
(Głos z sali: Nie ma, nie ma.)
Nie ma. Nie ma takiego wniosku.
Poprawka nr 1 powoduje, iż warunkiem uznania 

za podmiot odbierający, w przypadku przewozu do-
tyczącego paliw ciekłych, jest posiadanie koncesji na 
obrót takimi paliwami.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 27 było za, 56 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 36)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że po-

prawka nr 1 została odrzucona.
Poprawka nr 2 ma na celu doprecyzowanie defi-

nicji podmiotu wysyłającego poprzez uwzględnienie 
przypadków, w których towar jest przemieszczany, 
w celu dokonania dostawy towarów, po zakończeniu 
przewozu towarów.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 84 było za, nikt nie był 

przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 37)

Stwierdzam, że poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 4 przesądza, że systemem monito-

rowania…
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Głosowania

(wicemarszałek M. Koc) Poprawki nr 13, 16 i 19 należy przegłosować łącz-
nie. Skreślają one przepisy określające warunki od-
stąpienia od nałożenia kary pieniężnej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 30 – za, 53 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie nr 45)
Stwierdzam, że poprawki zostały odrzucone.
Poprawka nr 14 ma na celu obniżenie sankcji 

z 5 tysięcy zł do 1 tysiąca zł za nieuzupełnienie da-
nych zgłaszanych przez przewoźnika.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, 28 – za, 53 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 46)
Wobec tego stwierdzam, że poprawka nr 14 została 

odrzucona.
Poprawka nr 15 była już przegłosowana. Poprawka 

nr 16 była przegłosowana łącznie z poprawkami nr 13 
i 19.

Poprawka nr 17 ma na celu obniżenie z 10 tysię-
cy zł do 1 tysiąca zł sankcji nakładanych na podmio-
ty wysyłające, odbierające albo na przewoźników, 
którzy nie zaktualizowali danych lub zgłosili dane 
niezgodne ze stanem faktycznym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, 29 – za, 51 – przeciw,  

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 47)
Wobec tego stwierdzam, że poprawka nr 17 została 

odrzucona.
Poprawki nr 18 i 19 były już przegłosowane.
Poprawka nr 20 ma na celu określenie ogólnej dy-

rektywy nakładania kar pieniężnych. Kary powinny 
być nakładane, gdy na skutek naruszenia przepisów 
doszło do uszczuplenia należności budżetowych lub 
gdy nie ustalono odbiorcy towaru.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 80 senatorów, 29 – za, 51 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 48)
Wobec tego stwierdzam, że poprawka nr 20 zo-

stała odrzucona.
Teraz poprawka nr 21, która wydłuża vacatio legis 

do 6 miesięcy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?

W związku z tym stwierdzam, że poprawka nr 9 
została przyjęta.

Poprawka nr 10 skreśla przepis pozwalający na-
łożyć opłatę za strzeżenie i przechowywanie środka 
transportu, której wysokość jest ustalana nie w dro-
dze powszechnie obowiązujących przepisów, lecz 
w drodze porozumienia zawartego pomiędzy orga-
nem podatkowym a podmiotem prywatnym prowa-
dzącym wyznaczone miejsce.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Senator Bierecki, senator Klich i senator Piechota…
(Głos z sali: Uuu, gadają…)
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 85 – za, nikt nie był prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie 
nr 42)

Wobec tego stwierdzam, że Senat przyjął popraw-
kę nr 10.

Poprawka nr 11 przesądza, że zasada zaokrąglania 
w górę maksymalnej stawki opłat powinna wynikać 
z przepisów materialnych ustawy, a nie z upoważnie-
nia do wskazania tej stawki w obwieszczeniu właści-
wego ministra.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Senatorowie Bierecki, Komarnicki i Romańczuk…
(Rozmowy na sali)
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 83 – za, nikt nie był prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie 
nr 43)

Wobec tego stwierdzam, że poprawka nr 11 została 
przyjęta.

Poprawki nr 12, 15 i 18 należy przegłosować 
łącznie. Poprawki te modyfikują przepisy dotyczące 
odpowiedzialności administracyjnej. Przyjmują, że 
można odstąpić od nałożenia kary pieniężnej nie tylko 
na wniosek strony, ale i z urzędu, oraz że odstąpienie 
od nałożenia kary może mieć miejsce we wszystkich 
przewidzianych ustawą przypadkach jej nałożenia, 
a nie jedynie w większości takich przypadków.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 83 – za, nikt nie był prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie 
nr 44)

Wobec tego stwierdzam, że poprawki nr 12, 15 
i 18 zostały przyjęte.
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Głosowania

(wicemarszałek M. Koc) Wobec tego stwierdzam, że poprawka nr 1 została 
przyjęta.

Poprawka nr 2 jest konsekwencją uchylenia art. 37 
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 80 senatorów, 80 było za, głosów 

przeciwnych ani wstrzymania się od głosu nie było. 
(Głosowanie nr 53)

Wobec tego stwierdzam, że poprawka nr 2 została 
przyjęta.

Poprawka nr 3 wprowadza do noweli przepis mo-
dyfikujący art. 2 ustawy o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w związku 
ze zniesieniem podziału rynku regulowanego na ry-
nek giełdowy i rynek pozagiełdowy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 80 senatorów, 80 było za, głosów 

przeciwnych ani wstrzymania się od głosu nie było. 
(Głosowanie nr 54)

Wobec tego stwierdzam, że poprawka nr 3 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?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, 81 było za, głosów 

przeciwnych ani wstrzymania się od głosu nie było. 
(Głosowanie nr 55)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektó-
rych innych ustaw.

Dziękuję bardzo.
Powracamy do rozpatrywania punktu piątego 

porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi oraz niektórych innych 
ustaw.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wniosła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki 
nr 412 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, 32 było za, 49 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 49)
Wobec tego stwierdzam, że poprawka nr 21 została 

odrzucona.
Poprawka nr 22 modyfikuje vacatio legis tak, aby 

w katalogu przepisów wyłączających do późniejsze-
go wejścia w życie znalazły się wszystkie przepisy 
dotyczące nakładania kar pieniężnych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 80 senatorów, 79 było za, głosów 

przeciwnych nie było, wstrzymał się 1 senator. 
(Głosowanie nr 50)

Wobec tego stwierdzam, że poprawka nr 22 zo-
stała przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 
uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, 52 – za, 28 – przeciw,  

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 51)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o systemie monito-
rowania drogowego przewozu towarów.

Dziękuję bardzo.
Powracamy do rozpatrywania punktu czwar-

tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ob-
rocie instrumentami finansowymi oraz niektórych 
innych ustaw.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przed-
stawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowa-
dzenie poprawek do ustawy – druk senacki nr 411 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 
głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stępnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia 
ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przy-
jętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1 stanowi konsekwencję uchylenia 

art. 166 ustawy o obrocie instrumentami finanso-
wymi.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 80 senatorów, 80 głosów za, głosów 

przeciwnych ani wstrzymania się od głosu nie było. 
(Głosowanie nr 52)
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Głosowania

(wicemarszałek M. Koc) Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili senator Marek 
Martynowski i senator Grzegorz Bierecki. Nie.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 

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

Poprawka nr 1 przesądza, że sporządzone przez 
urząd skarbowy zeznanie podatkowe jest udostępnia-
ne jedynie na portalu podatkowym oraz że podatnik 
akceptuje lub odrzuca zeznanie za pośrednictwem 
tego portalu, a nie w dowolny sposób, np. pocztą.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Głosy z sali: Nie działa. Nie działa.)
(Rozmowy na sali)
Już działa.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 70 senatorów, 70 – za, głosów prze-

ciwnych nie było i nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 58)

Stwierdzam, że poprawka nr 1 została przyjęta.
Poprawka nr 2 wprowadza możliwość składania 

wniosków o sporządzenie zeznania za pomocą sys-
temów teleinformatycznych banków i spółdzielczych 
kas oszczędnościowo-kredytowych i wskazuje, że 
dane zawarte we wnioskach nie mogą być przetwarza-
ne, ujawniane lub wykorzystywane do celów innych 
niż przekazanie wniosku, o ile nie są przetwarzane 
na podstawie przepisów odrębnych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 72 senatorów, nikt nie był za, 72 – prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 59)

Wobec tego stwierdzam, że poprawka nr 2 została 
odrzucona.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Kto zgłosił poprawkę, 
którą wszyscy odrzucili?)

(Głos z sali: Bierecki.)
(Wesołość na sali)
Poprawka nr 3…
Wobec tego stwierdzam, że poprawka nr 2 została 

przyjęta…
(Głosy z sali: Nie, nie została przyjęta!)
Poprawka nr 3 wprowadza możliwość składania 

wniosków o sporządzenie zeznania za pomocą sys-
temów teleinformatycznych banków i spółdzielczych 
kas oszczędnościowo-kredytowych i wskazuje, że 
dane zawarte we wnioskach nie mogą być przetwa-
rzane do celów innych niż przekazanie wniosku, 
z zastrzeżeniem, że dane, które zostały ujawnione 

Głosowało 80 senatorów, 79 było za, 1 – prze-
ciw, wstrzymania się od głosu nie było. (Głosowanie 
nr 56)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektó-
rych innych ustaw.

Dziękuję.
Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 

porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansach 
publicznych.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przed-
stawiła projekt uchwały, w którym wniosła o przyję-
cie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 414 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 77 senatorów, 77 – za, głosów prze-

ciwnych nie było i nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 57)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o finansach publicznych.

Powracamy do rozpatrywania punktu siódme-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy 
– Kodeks karny skarbowy.

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 432 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Grzegorza 
Biereckiego, o przedstawienie sprawozdania komi-
sji…

(Głos z sali: Senator Mróz.)
Bardzo proszę, senator Krzysztof Mróz.

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Mróz:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawar-

te w pktach 1 i 3. Takie jest stanowisko komisji. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?
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Głosowania

(wicemarszałek M. Koc) Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Głos z sali: Pani Marszałek…)
Senator Bielan, senator Jackowski, senator 

Rotnicka…
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 70 senatorów, 70 – za, nikt nie głosował 

przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 63)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o uzyskiwaniu tytu-
łu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie 
w ochronie zdrowia.

Dziękuję bardzo.
Powracamy do rozpatrywania punktu dziesiąte-

go porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały 
w sprawie wycofania z Sejmu projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub 
innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Przypominam, że zostało przedstawione spra-
wozdanie komisji o projekcie uchwały oraz została 
przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o odrzucenie 

projektu uchwały, druk nr 410 S.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem komisji zawartym 
w druku nr 410 S o odrzucenie projektu uchwały, 
a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad przyjęciem projektu uchwały przedstawionego 
przez marszałka Senatu w sprawie wycofania z Sejmu 
projektu ustawy, druk nr 410.

(Głos z sali: …Projektu uchwały, tak?)
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem komisji zawartym 
w druku nr 410 S o odrzucenie projektu uchwały, 
a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad przyjęciem projektu uchwały przedstawionego 
przez marszałka Senatu w sprawie wycofania z Sejmu 
projektu ustawy.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem po-
łączonych komisji o odrzucenie projektu uchwały, 
druk nr 410 S.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników głosowania.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Jaka grobowa cisza.)
Głosowało 68 senatorów, 11 głosowało za, 52 

 – przeciw, 5 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 64)

w związku z wykonywaniem czynności określonych 
w odrębnych przepisach, mogą być przetwarzane do 
celu, dla którego zostały przekazane.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? 
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 73 senatorów, 72 – za, 1 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 60)
Wobec tego stwierdzam, że poprawka nr 3 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?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 73 senatorów, 72 – za, 1 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 61)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz usta-
wy – Kodeks karny skarbowy.

Dziękuję bardzo.
Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego 

porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Przepisy 
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym 
i ustawę o pracownikach samorządowych.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej przedstawiła projekt uchwały, w którym 
wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk 
senacki nr 420 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 68 senatorów, 68 – za, głosów prze-

ciw nie było i nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 62)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – 
Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie tery-
torialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Bardzo dziękuję.
Powracamy do rozpatrywania punktu dziewią-

tego porządku obrad: ustawa o uzyskiwaniu tytułu 
specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie 
w ochronie zdrowia.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, 
w którym wniosła o przyjęcie tej ustawy bez popra-
wek – druk senacki nr 429 A.
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Głosowania. Oświadczenia

(wicemarszałek M. Koc) Panie Senatorze Pociej! Panie Senatorze 
Fedorowicz!

(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie, to pan senator 
Pociej, on jest winien.)

Bardzo proszę, żebyście państwo teraz byli cicho, 
bo są wygłaszane oświadczenia.

(Senator Aleksander Pociej: Proszę tego kome-
dianta, Pani Marszałek, nie słuchać. Naprawdę.)

(Głos z sali: Komedianta?)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Tragedianta.)
(Rozmowy na sali)
Pani Senator, jeszcze chwileczkę.
Pani Senator, bardzo proszę.

Senator Janina Sagatowska:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Oświadczenie swoje kieruję do ministra spraw 

wewnętrznych i administracji państwowej.
Szanowny Panie Ministrze!
Wszystkim nam bardzo zależy na budowaniu 

społeczeństwa obywatelskiego, na uaktywnianiu 
społeczności lokalnych. Wszyscy wiemy, że ak-
tywność przyczynia się do rozwoju tych najmniej-
szych społeczności, szczególnie wtedy, kiedy dążą 
one do wykazania swojej tożsamości, swojego ro-
dowodu, swoich korzeni. Bo bez korzeni nie ma 
owoców.

Taki wstęp pozwoliłam sobie zrobić w związ-
ku ze staraniami wsi Bieliniec w gminie Ulanów 
w powiecie niżańskim, a więc w moim okręgu 
wyborczym. Wieś ta stara się o uzyskanie her-
bu. Występowała w tej sprawie do ówczesnego 
ministra administracji i cyfryzacji w listopadzie 
2015 r. i otrzymała odpowiedź, że tylko gmina 
jako jednostka samorządu terytorialnego może 
mieć przyznany herb, gdy tymczasem sołectwo 
jest tylko jednostką pomocniczą samorządu te-
rytorialnego. Nie zgadzam się z takim poglądem, 
tym bardziej że wiem o tym, że są miejscowości, 
sołectwa w Polsce, które po zaopiniowaniu przez 
Komisję Heraldyczną otrzymywały właśnie herby.

Wieś Bieliniec w gminie Ulanów znam osobiście. 
Jest wyjątkowa, jeżeli chodzi o zachowywanie swo-
jej tożsamości, swojej kultury i swojego bogactwa. 
Uczestniczę tam w wielu przedsięwzięciach kultural-
nych, religijnych, gospodarczych, turystycznych. Ta 
aktywność spowodowana jest także tym, że rodowód 
tej wsi sięga czasów bardzo odległych, czasów Jana 
Długosza.

Herb był i jest znakiem rozpoznawczym o genezie 
średniowiecznej, powiązanym z dawnym rycerstwem. 
Posiadanie herbu zarezerwowane było dla władców, 
państw, ziem oraz rycerstwa. Z czasem herbów za-
częły używać m.in. kapituły katedralne, zgroma-
dzenia zakonne, samorządy miejskie, uniwersytety 

Wobec tego stwierdzam, że Senat odrzucił… Nie, 
nie, przepraszam…

Wobec tego przystępujemy do głosowania nad 
przedstawionym przez marszałka Senatu projek-
tem uchwały w sprawie wycofania z Sejmu projektu 
ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez 
nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej, zawartym w druku nr 410.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 68 senatorów, 49 – za, 12 – przeciw, 7 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 65)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie wycofania z Sejmu projektu 
ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez 
nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej.

W związku z podjętymi uchwałami proszę se-
natorów sprawozdawców o reprezentowanie Senatu 
w toku rozpatrywania uchwał Senatu przez komisje 
sejmowe.

Informuję, że porządek obrad trzydziestego szó-
stego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Przypominam, że porządek kolejnego posiedzenia, 
planowanego na dni 15 i 16 marca br., został państwu 
przekazany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadcze-
nia złożone do protokołu zostaną zamieszczone 
w urzędowej wersji sprawozdania stenograficzne-
go. Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 mi-
nut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy 
związane z wykonywaniem mandatu, przy czym 
nie może ono dotyczyć spraw będących przedmio-
tem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu. 
Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych 
oświadczeń, których treści nie można ustalić lub 
których wygłoszenie przez senatora nie byłoby moż-
liwe w przysługującym na to czasie, czyli w ciągu 
5 minut. Nad oświadczeniami senatorskimi nie prze-
prowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos?

Pani senator Janina Sagatowska…
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo! Ponieważ… Państwo 

Senatorowie, ponieważ teraz są składane oświad-
czenia, bardzo proszę o ciszę na sali.

(Rozmowy na sali)
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(senator J. Sagatowska) Ponieważ praktyka wojewodów odbiega od art. 7 
ust. 3, w związku z art. 19, wnoszę o to, ażeby pan 
minister zechciał pouczyć podległych wojewodów 
i ustalić jednolitą wykładnię tych przepisów. Ludzie 
czują się bowiem skrzywdzeni, gdyż jeżeli są pomi-
nięci w tym rejestrze, który prowadzi wojewoda, to 
traktują to jako zaprzeczenie ich uprawnień do uzy-
skania zaspokojenia, mimo że sprawy administracyj-
ne są prowadzone, one są w toku. Tak jak powiadam, 
powinny być w tym rejestrze uwzględnione.

Drugie oświadczenie – kieruję je do pana ministra 
infrastruktury i równocześnie do prezesa Narodowego 
Banku Polskiego – jest w sprawie tzw. książeczek 
mieszkaniowych.

Wiadomo, że w poprzednim ustroju istniały tzw. 
książeczki mieszkaniowe, które zwykle były za-
kładane przez ludzi dla własnych dzieci po to, żeby 
one uzyskały w przyszłości mieszkanie. Na tych 
książeczkach były gromadzone środki finansowe. 
W momencie kiedy pełny wkład został wpłacony 
na mieszkanie określonej kategorii, np. M1, M2, M3 
itd., następowała tzw. winkulacja i ustalano, że taka 
osoba ma prawo otrzymać mieszkanie, że ma już 
całkowicie zgromadzony wkład i nie musi go więcej 
uzupełniać. Jak wiadomo, były olbrzymie kolejki do 
uzyskania tego mieszkania i ludzie oczekiwali całe 
lata. Oczywiście duża część nie doczekała się tego 
nigdy i mieszkania nie uzyskała, a pieniądze dalej 
zalegają na tychże książeczkach. W tej chwili istnie-
je jedynie możliwość uzyskania pewnej minimalnej 
rekompensaty, jeżeliby podjęli np. budowę własnego 
domu. W przeciwnym przypadku, gdyby z tego zre-
zygnowali, otrzymują groszowe pieniądze. A wyni-
ka to z jednego mankamentu, mianowicie z tego, że 
przy okazji zmiany kodeksu cywilnego w roku 1990 
wprowadzono art. 3581, który wprowadził zasadę re-
waloryzacji zobowiązań poprzez uwzględnienie nie 
ich nominalnej wysokości, ale ich realnej wysokości, 
a więc przy braniu pod uwagę zmiany wysokości siły 
nabywczej pieniądza. Wtedy ta nowość wprowadzona 
do kodeksu cywilnego nie objęła – a to na podstawie 
art. 13 tych przepisów, które wprowadzały ustawę 
o zmianie kodeksu cywilnego – wkładów zgroma-
dzonych na rachunkach oszczędnościowych.

Ten mankament został zresztą dostrzeżony 
i w minionej kadencji posłowie PiS złożyli wnio-
sek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie 
niezgodności z konstytucją art. 13 tychże przepi-
sów wprowadzających ową zmianę i wykluczają-
cych wprowadzenie klauzuli waloryzacyjnej co do 
tych książeczek oszczędnościowych. Został złożony 
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, ale niestety 
trybunał nie zdążył go rozpoznać i wobec istnienia 
zasady dyskontynuacji – umarzania postępowania, 
o ile w okresie do 6 miesięcy po nowych wyborach 
wniosek nie zostanie ponowiony – umorzono to postę-

itp., a więc był to szeroki wachlarz podmiotów, bo 
chociażby uniwersytety…

Panie Ministrze, jestem przekonana, że ten mój 
wniosek, to moje poparcie dla wniosku wsi Bieliniec 
zyska uznanie w oczach pana ministra i wieś Bieliniec 
uzyska herb, o który występuje. Odpowiednia doku-
mentacja znajduje się w ministerstwie. A jeżeli nie, to 
oczywiście oni są w każdej chwili skłonni przyjechać 
do ministerstwa w celu ustalenia szczegółów.

Będę wdzięczna za zrozumienie dla tej sprawy 
i za poinformowanie mnie o dalszym jej toku, dlatego 
że gorąco wspieram to przedsięwzięcie. Myślę, że 
przyznanie herbu jednostce pomocniczej samorzą-
du zachęci także i inne jednostki pomocnicze, inne 
bardzo małe społeczności lokalne do prezentowania 
swojego dorobku, chociażby poprzez posiadanie her-
bu. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
O zabranie głosu poproszę pana senatora 

Zbigniewa Cichonia.

Senator Zbigniew Cichoń:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam dwa oświadczenia.
Pierwsze, skierowane do pana ministra admi-

nistracji i spraw wewnętrznych, dotyczy problemu 
z rejestrowaniem się przez osoby uprawnione do 
uzyskania rekompensaty za mienie pozostawione za 
Bugiem, albowiem wbrew treści art. 7 ust. 3, w związ-
ku z art. 19 ustawy, urzędy wojewódzkie odmawia-
ją rejestrowania decyzji wcześniej wydanych przez 
różnego rodzaju instytucje, a to prezydentów miast, 
a to naczelników gmin czy przewodniczących innych 
struktur administracyjnych, które kiedyś decydowały 
o mieniu zabużańskim, tych decyzji, które właśnie 
stwierdzały pozostawienie mienia poza obecnymi 
granicami Polski i które tym samym potwierdzają 
prawo do uzyskania rekompensaty. Odmawiają re-
jestrowania w przypadku, kiedy osoby te częściowo 
zrealizowały swoje uprawnienie. Moim zdaniem jest 
to sprzeczne z treścią art. 7 ust. 3, który wyraźnie 
przewiduje rejestrowanie wszystkich uprawnionych, 
a zatem nie tylko tych, którzy są uprawnieni w 100% 
do zrealizowania tego, co im się należy – a przypomi-
nam, że to jest wartość 20% pozostawionego majątku 
– ale również i tych, którzy już jakąś część dostali. Bo 
są ludzie, którzy w ramach tych rekompensat dostali 
np. mieszkanie czy inną nieruchomość, ale jeszcze do 
owych 20% im brakuje i w tym zakresie mają prawo 
do zaspokojenia.
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(senator Z. Cichoń) Związek Polaków na Ukrainie – Oddział 
w Sławucie prosi o pomoc we wzniesieniu pomnika 
księciu Romanowi Sanguszce oraz w zorganizowaniu 
międzynarodowej konferencji poświęconej uszano-
waniu pamięci książęcego rodu Sanguszków w 2017 r.

Panie Ministrze, Polacy mieszkający poza gra-
nicami Polski dają kolejny dowód tego, jak ważna 
jest dla nich polska kultura, dają dowód, jak bardzo 
pamiętają o tym, co z Polską jest związane. I dlatego 
proszę pana ministra o podjęcie wszelkich możli-
wych działań i udzielenie pomocy w zorganizowaniu 
uroczystości poświęconych pamięci książęcego rodu 
Sanguszków w Sławucie. Proszę o informację, jakie 
działania w tym kierunku ewentualnie pan minister 
podejmie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pan senator Marek Borowski.

Senator Marek Borowski:
Pani Marszałek, oświadczenie kieruję do wicepre-

miera, ministra finansów Mateusza Morawieckiego.
Szanowny Panie Premierze!
Moje oświadczenie – i jednocześnie prośba do 

pana premiera o zajęcie stanowiska – dotyczy sytuacji, 
w jakiej znaleźli się mieszkańcy osiedla Czerwona 
Jarzębina na warszawskim Targówku i kilku innych 
osiedli w tym rejonie. Osoby te nabyły u dewelope-
ra mieszkania – segmenty – i wpłaciły pełną kwotę 
na specjalne konto, którym zarządzał finansujący 
dewelopera SK Bank w Wołominie. Wpłata na to 
konto miała skutkować, zgodnie z deklaracją ban-
ku i udzielonymi nabywcom mieszkań promesami, 
zdjęciem hipoteki z gruntu, na którym wybudowano 
osiedle. W ten sposób nabywcy mieszkań staliby się 
także właścicielami gruntów, dzięki czemu mogliby 
zadośćuczynić żądaniom banków, które udzieliły im 
kredytów na zakup mieszkań. Banki te zgodziły się 
bowiem udzielić kredytów pod warunkiem, że będą 
mogły je zabezpieczyć na gruntach, które w wyniku 
realizacji wspomnianych promes stałyby się własno-
ścią mieszkańców.

Niestety, SK Bank upadł, a syndyk uznał, że 
zagospodarowane już przez mieszkańców tereny 
osiedlowe stanowią masę upadłości i początkowo 
odmawiał realizacji promes, czyli zgody na bezob-
ciążeniowe wyodrębnienie lokali. Ostatnio zmie-
nił zdanie i gotów jest to uczynić, jednak uzależ-
nia tę decyzję od zgody Ministerstwa Finansów. 
Tymczasem Ministerstwo Finansów nie podejmuje 
żadnych decyzji, tłumacząc to „skomplikowaniem 
sprawy”. Na początku grudnia pytany przeze mnie 
o tę sprawę wiceminister Leszek Skiba poinformo-

powanie. Bo taka jest procedura postępowania przed 
Trybunałem Konstytucyjnym, że jest pozostawiony 
termin 6-miesięczny na to, żeby ponowić taki wnio-
sek po nowych wyborach, w nowej kadencji.

Uważam, że skoro jest oczywiste, że należałoby 
ten błąd naprawić, ale zarazem sytuacja polityczna 
uległa zmianie – poprzednio mieliśmy jedynie możli-
wość kwestionowania tego jako partia, która nie była 
przy władzy, mieliśmy możliwość kwestionowania 
tego jedynie poprzez wniesienie skargi, a właściwie 
wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwier-
dzenie niezgodności takiej regulacji z konstytucją, 
ale obecnie partia PiS ma władzę – to celowe byłoby 
podjęcie inicjatywy ustawodawczej. Albowiem to 
może dużo szybciej załatwić sprawę aniżeli składanie 
po raz drugi wniosku do Trybunału Konstytucyjnego 
– wiadomo, jak te procedury są długotrwałe. A poza 
tym uważam, że byłoby to nawet bardziej eleganckie 
ze strony nas jako rządzących, gdybyśmy obecnie 
taką ustawę wnieśli.

Uważam też, że dużą inicjatywę ustawodawczą 
w tej mierze ma minister infrastruktury. Dlatego 
poddaję tę myśl panu ministrowi. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I o zabranie głosu proszę pana senatora Stanisława 

Gogacza.

Senator Stanisław Gogacz:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Oświadczenie swoje kieruję do ministra kultury 

i dziedzictwa narodowego.
Panie Ministrze!
Zwrócił się do mnie Związek Polaków na Ukrainie 

– Oddział w Sławucie z prośbą o pomoc przy or-
ganizacji uroczystości uszanowania pamięci rodu 
Sanguszków w Sławucie w setną rocznicę zabójstwa 
ostatniego księcia, Romana Damiana Sanguszki, 
przez bolszewików w dniu 1 listopada 1917 r.

Sanguszkowie mieszkali w Sławucie ponad 
200 lat. Od 1703 r., dzięki ich staraniom, powstało 
25 przedsiębiorstw, kościół, szpital oraz zawodowe 
szkoły wyższe, a także biblioteka licząca kilka ty-
sięcy wyjątkowych dzieł – było tam wiele rękopisów. 
Sławuta zawdzięcza książęcej rodzinie prężny rozwój. 
W tym czasie miasto stało się punktem handlowym na 
Wołyniu, o czym świadczy nadane przez króla Polski 
Augusta III w 1754 r. prawo magdeburskie. Książę 
Roman Sanguszko pomagał powstańcom stycznio-
wym 1863 r., którzy zatrzymali się i przebywali w la-
sach Puszczy Wołyńskiej.
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(senator M. Borowski) zbędne promesy, nie mogą być dzisiaj zakładnikami 
w prawnych przepychankach między ministerstwem 
a syndykiem.

Z poważaniem, Marek Borowski.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę pana senatora sekretarza o odczytanie ko-

munikatów.
(Głos z sali: Nie ma.)
Nie ma komunikatów, dobrze.
Informuję, że protokół trzydziestego szóste-

go posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
IX kadencji zostanie udostępniony senatorom w ter-
minie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac 
Senackich, w pokoju nr 255.

Zamykam trzydzieste szóste posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską mar-
szałkowską)

wał, że Ministerstwo Finansów przygotowuje opinię 
prawną i że będzie ona gotowa w ciągu kilkunastu 
dni. Od tego czasu minęły już 3 miesiące, a decyzji 
nie ma. Ministerstwo Finansów odsyła do syndyka, 
a syndyk – do Ministerstwa Finansów.

Tymczasem mieszkańcy wspomnianych osiedli 
znajdują się w coraz trudniejszej sytuacji. Banki, któ-
re udzieliły im kredytów, nie mogąc zabezpieczyć się 
na gruntach, do których mieszkańcy ciągle jeszcze 
nie mają praw, żądają dodatkowych finansowych za-
bezpieczeń, a nawet zapowiadają przystąpienie do 
przyspieszonej procedury spłaty kredytów. Powoduje 
to dodatkowe wydatki i rodzi atmosferę niepewności 
wśród mieszkańców, którzy są bezradni wobec pań-
stwowej machiny biurokratycznej.

Proszę pana premiera, aby osobiście wejrzał w tę 
kwestię i przerwał ten chocholi taniec. Setki osób, 
które wypełniły wszystkie ciążące na nich obowiązki, 
wpłaciły do banku stosowne kwoty i uzyskały nie-

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 08)
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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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    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  54 A. Mioduszewski - + - - - + - - + - - - - - + - - - - -
  55 A. Misiołek + - + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  56 K. Mróz - + - - - + - - + - - - - - + - - - - -
  57 G. Napieralski + - + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  58 J. Obremski - + + - - + - - + - - - - - + - - - - -
  59 B. Orzechowska - + - - - + - - + - - - - - + - - - - -
  60 A. Pająk - + - - - + - - + - - - - - + - - - - -
  61 M. Pańczyk-Pozdziej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  62 G. Peczkis - + - - - + - - + - - - - - + - - - - -
  63 M. Pęk - + - - - + - - + - - - - - + - - - - -
  64 W. Piecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  65 L. Piechota + - + - + + + + + . + + + + + + + + + +
  66 A. Pociej + - + - + ? + + + + + + ? + + + + + ? ?
  67 M. Poślednik + - + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  68 M. Potoczny - + - - - + - - + - - - - - + - - - - -
  69 K. Probierz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  70 Z. Pupa . + - - - + - - + - - - - - + - - - - -
  71 K. Radziwiłł . + - - - + - - + - - - - - + - - - - -
  72 M. Rocki + - + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  73 T. Romańczuk - . - - - + - - + - - - - - + - - - - -
  74 J. Rotnicka + - + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  75 J. Rulewski + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  76 J. Rusiecki - + - - - + - - + - - - - - + - - - - -
  77 S. Rybicki + - + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  78 C. Ryszka - + - - - + - - + - - - - - + . - - - -
  79 J. Sagatowska - + - - - + - - + - - - - - + - - - - -
  80 M. Seweryński - + - - - + - - + - - - - - + - - - - -
  81 K. Słoń - + - - - + - - + - - - - - + - - - - -
  82 W. Sługocki + - + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  83 A. Stanisławek - + - - - + - - + - - - - - + - - - - -
  84 L. Staroń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  85 G. Sztark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  86 A. Szwed - + - - - + - - + - - - - - + - - - - -
  87 A. Szymański - + - - - + - - + - - - - - + - - - - +
  88 R. Ślusarz - + - - - + - - + - - - - - + - - - - -
  89 P. Termiński + - + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  90 P. Wach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  91 A. Warzocha - + - - - + - - + - - - - - + - - - - -
  92 J. Wcisła + - + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  93 K. Wiatr - + - - - + - - + - - - - - + - - - - -
  94 J. Włosowicz - + - - - + - - + - - - - - + - - - - -
  95 A. Wojtyła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  96 A. Zając . + - - - + - - + - - - - - + - - - - -
  97 J. Zając . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  98 B. Zdrojewska + . + - + + + + + . + + + + + + + + + +
  99 P. Zientarski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  100 J. Żaryn - + - - - + - - + - - - - - + - - - - -
 
  Głosujących 81 82 84 83 85 85 85 85 85 83 85 85 85 85 85 83 84 85 85 85
  Za 28 54 30 2 30 83 29 28 84 26 28 28 27 28 84 28 27 29 28 29
  Przeciw 53 28 53 81 55 0 54 56 0 56 55 56 56 56 0 54 56 55 55 54
  Wstrzymało się 0 0 1 0 0 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

36. posiedzenie Senatu w dniach 2 i 3 marca 2017 r.
Wyniki głosowań168

    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

36. posiedzenie Senatu w dniach 2 i 3 marca 2017 r.
Wyniki głosowań 169

    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  54 A. Mioduszewski - - - - - + + - + + + - - - + - + + + +
  55 A. Misiołek + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  56 K. Mróz - - - - - + + - + + + - - - + - + + + +
  57 G. Napieralski + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  58 J. Obremski - - - - - + + - + + + - - - + - + + + +
  59 B. Orzechowska - - - - - + + - + + + + - - + - + + + +
  60 A. Pająk - - - - - + + - + + + - - - + - + + + +
  61 M. Pańczyk-Pozdziej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  62 G. Peczkis - - - - - + + - + + + + - - + - + + + +
  63 M. Pęk - - - - - + + - + + + - - - + - + + + +
  64 W. Piecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  65 L. Piechota + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  66 A. Pociej + + + + + + + + + + + + ? + - + + + + +
  67 M. Poślednik + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  68 M. Potoczny - - - - + + + - + + + - - - + - + + + +
  69 K. Probierz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  70 Z. Pupa - - - - - + + - + + + - - - + - + + + +
  71 K. Radziwiłł - - - - - + + - + . + - - - + - + + + +
  72 M. Rocki + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  73 T. Romańczuk - - - - - + + - + + + - - - + - + + + +
  74 J. Rotnicka + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  75 J. Rulewski + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  76 J. Rusiecki - - - - - + + - + + + - - - + - + + + +
  77 S. Rybicki + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  78 C. Ryszka - - - - - + + - + + + - - - + - + + + +
  79 J. Sagatowska - - - - - + + - + + + - - - + - + + + +
  80 M. Seweryński - - - - - + + - + + + + - - + - + + + +
  81 K. Słoń - - - - - + + - + + + - - - + - + + + +
  82 W. Sługocki + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  83 A. Stanisławek - - - - - + + - + + + - - - + - + + + +
  84 L. Staroń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  85 G. Sztark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  86 A. Szwed - - - - - + + - + + + - - - + - + + + +
  87 A. Szymański - - - - + + + - + + + - - - + - + + + +
  88 R. Ślusarz - - - - - + + - + + + - - - + - + + + +
  89 P. Termiński + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  90 P. Wach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  91 A. Warzocha - - - - - + + - + + + - - - + - + + + +
  92 J. Wcisła + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  93 K. Wiatr - - - - - + + - + + + - - - + - + + + +
  94 J. Włosowicz - - - - + + + - + + + - - - + - + + + +
  95 A. Wojtyła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  96 A. Zając - - - - - + + - + + + - - - + - + + + +
  97 J. Zając . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  98 B. Zdrojewska + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  99 P. Zientarski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  100 J. Żaryn - - - - - + + - + + + - - - + - + + + +
 
  Głosujących 85 85 85 85 85 85 85 85 85 83 85 85 85 84 85 83 84 85 85 85
  Za 27 28 28 29 34 82 84 30 84 82 84 35 27 28 55 27 84 84 85 85
  Przeciw 57 56 56 54 49 2 0 54 0 0 0 49 56 55 29 56 0 1 0 0
  Wstrzymało się 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

36. posiedzenie Senatu w dniach 2 i 3 marca 2017 r.
Wyniki głosowań170

    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

36. posiedzenie Senatu w dniach 2 i 3 marca 2017 r.
Wyniki głosowań 171

    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 85 85 83 83 83 82 82 80 82 80 82 80 80 80 81 80 77 70 72 73
  Za 85 85 83 83 30 28 29 29 32 79 52 80 80 80 81 79 77 70 0 72
  Przeciw 0 0 0 0 53 53 51 51 49 0 28 0 0 0 0 1 0 0 72 1
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

36. posiedzenie Senatu w dniach 2 i 3 marca 2017 r.
Wyniki głosowań172

    61 62 63 64 65
  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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    61 62 63 64 65
  54 A. Mioduszewski + + + - -
  55 A. Misiołek + + + + -
  56 K. Mróz + + + - +
  57 G. Napieralski + . . . .
  58 J. Obremski + + + - +
  59 B. Orzechowska + + + + +
  60 A. Pająk + + + - +
  61 M. Pańczyk-Pozdziej . . . . .
  62 G. Peczkis + + + + -
  63 M. Pęk + + + - +
  64 W. Piecha . . . . .
  65 L. Piechota + . + + -
  66 A. Pociej + . + ? ?
  67 M. Poślednik . . . . .
  68 M. Potoczny + + + ? ?
  69 K. Probierz . . . . .
  70 Z. Pupa . . . . .
  71 K. Radziwiłł + + + - +
  72 M. Rocki + + + - ?
  73 T. Romańczuk + + + - +
  74 J. Rotnicka + + + + .
  75 J. Rulewski . . . . .
  76 J. Rusiecki + + + - +
  77 S. Rybicki + + + - +
  78 C. Ryszka + + + - +
  79 J. Sagatowska + + + - +
  80 M. Seweryński + + + - +
  81 K. Słoń + + + - +
  82 W. Sługocki . . . . .
  83 A. Stanisławek + + + - +
  84 L. Staroń . . . . .
  85 G. Sztark . . . . .
  86 A. Szwed + + + - +
  87 A. Szymański + + + - +
  88 R. Ślusarz + + + - -
  89 P. Termiński + + + . .
  90 P. Wach . . . . .
  91 A. Warzocha + + + - +
  92 J. Wcisła + + + + -
  93 K. Wiatr + + + - +
  94 J. Włosowicz + + + - +
  95 A. Wojtyła . . . . .
  96 A. Zając . . . . .
  97 J. Zając . . . . .
  98 B. Zdrojewska + + + - +
  99 P. Zientarski . . . . .
  100 J. Żaryn + + + - +
 
  Głosujących 73 68 70 68 68
  Za 72 68 70 11 49
  Przeciw 1 0 0 52 12
  Wstrzymało się 0 0 0 5 7
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Podstawowym celem omawianej ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz niektórych innych ustaw jest dostosowanie jej przepisów do wskazówek zawartych w wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2012 r. (sygn. akt. K 5/11).

W demokratycznym państwie prawa jedną z podstawowych zasad, które określają stosunki pomiędzy 
obywatelami a państwem, jest zasada zaufania obywateli do państwa oraz stanowionego przez nie prawa. 
Przedstawiona zasada posiada swoje gwarancje prawne w konstytucji, jak również w orzecznictwie Trybunału 
Konstytucyjnego.

W przypadku ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
(DzU z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.) doszło do stwierdzenia przez sędziów TK niezgodności jej art. 114 ust. 1a1 
z przedstawioną zasadą.

Aby zapewnić społeczeństwu przestrzeganie przepisów prawa przez państwo, a także respektowanie pod-
stawowych zasad demokratycznego państwa prawa, należy dokonać wskazanych poniżej zmian.

Art. 114 ust. 1a umożliwiał organom FUS wznowienie postępowania oraz wzruszenie prawomocnej decyzji 
w przypadku, gdy organ na podstawie dostarczonych nowych dowodów lub po przeanalizowaniu faktów dokonał 
zmian w poprzednio wydanej decyzji.

Oczywiście, gdyby nowe, uzupełnione dowody bądź fakty oznaczały dla świadczeniobiorców zmianę pra-
womocnej decyzji na ich korzyść, zasada demokratycznego państwa nie zostałaby aż w taki sposób zachwiana. 
Jednakże problem pojawia się, kiedy to wydana na korzyść świadczeniobiorcy decyzja okazuje się po kolejnej 
weryfikacji przez organ świadczeniem nienależnym. Wtedy powinno się dokonać zmiany prawomocnej decy-
zji i zabrać przyznane świadczenie. Zdaję sobie sprawę, że każda zmiana na niekorzyść świadczeniobiorców 
oddziałuje jak brak właściwych gwarancji prawnych dla nich.

Dlatego uważam, że urzędy powinny zadbać o dobre przygotowanie pracowników do wykonywanej pracy, 
aby ewentualna weryfikacja przez nich dokumentów nie powodowała w większości przypadków zmian.

Wracam do omawianego art. 114 ust. 1a. Umożliwiał on organom zmianę także pozytywnej dla świadcze-
niobiorców decyzji. W takim przypadku obywatel tracił możliwość otrzymania danego świadczenia. Urzędy 
bezterminowo mogły dokonać analizy zebranych dokumentów i przy ocenie uznać, że dane świadczenie jednak 
nie powinno zostać przyznane. Co więcej Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę na przypadki, gdy urzędnicy 
błędnie wydali decyzje. A warto przypomnieć, że to właśnie po ich stronie leży obowiązek zbadania przesłanek 
przyznania bądź nie danego świadczenia.

Trybunał Konstytucyjny nie zanegował weryfikacji samych decyzji rentowych, o czym już wspomniałem, 
zwrócił jednak uwagę na całokształt problemu.

Przyjęta przez Sejm w dniu 10 lutego 2017 r. ustawa dokonuje zmian w stanie prawnym polegającym na 
tym, że świadczeniobiorca ma możliwość przedstawienia nowych dowodów czy faktów w sprawie, lecz przed 
wydaniem prawomocnej decyzji. Ma to zapobiec problemom, o których była mowa.

Reasumując: przedstawione argumenty potwierdzają zasadność wprowadzenia proponowanych zmian do 
omawianej ustawy.
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Przemówienie senatora Andrzeja Kamińskiego  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących 

nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, uchwalona przez Sejm dnia 10 lutego 2017 r., 
ma na celu usunięcie naruszeń prawa z roku 1945, tj. skutków decyzji reprywatyzacyjnych będących wynikiem 
tzw. dekretu Bieruta. Pomimo podzielonych zdań co do słuszności dekretu z 26 października 1945 r. – opinii 
o jego pozytywnym wpływie na możliwość rekonstrukcji zniszczonej Warszawy czy wręcz przeciwnie, spo-
wodowaniu zastoju odbudowy stolicy – jedno jest pewne: decyzja reprywatyzacyjna, która była wynikiem tego 
dekretu, spowodowała, iż naruszone zostały prawa ogromnej liczby obywateli. Przenoszenie własności na osoby, 
które pierwszy raz widziały daną nieruchomość, fałszowanie dokumentów, naruszenia proceduralne – nie są 
to niczyje wymysły. Upłynęło wiele lat, jednak spadkobiercy byłych właścicieli bezsprzecznie zasługują na 
wyegzekwowanie naruszonego wówczas prawa.

Rozwiązanie tego problemu to właśnie cel ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych 
decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa.

Proces ten ma rozpocząć stworzenie odpowiedniej komisji. Zajmie się ona – będąc organem administracji 
publicznej – ocenianiem i dokładnym badaniem decyzji obejmujących nieruchomości warszawskie. Komisja 
składać się będzie z 9 osób – przewodniczącego, którym będzie sekretarz stanu w MS albo MSWiA, oraz 
8 członków, którzy powoływani i odwoływani będą przez Sejm. W mojej opinii implikacja omawianej ustawy 
w prezentowanej formie jest bardzo słusznym posunięciem. Pomimo indywidualnej walki części obywateli – 
poprzez specjalizujące się już w tym zakresie kancelarie prawne – setki roszczeń spadkobierców jest ciągle 
otwartych, niezałatwionych. Zadaniem państwa powinno być wsparcie obywateli w tej ciężkiej sprawie. Nie 
kto inny niż właśnie władze, ówczesne władze spowodowały taki stan rzeczy. Dlatego też i my, jako obecni 
ustawodawcy, powinniśmy pomóc obywatelom, których dobra zostały w tak silny sposób naruszone.
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Debatujemy o ustawie, która ma usunąć naruszenia prawa, jakie wystąpiły w trakcie wydawania decyzji 

odnoszących się do przepisów tzw. dekretu Bieruta z 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów 
na obszarze miasta stołecznego Warszawy. Słowo „naruszenia” brzmi jak eufemizm, chodzi bowiem o złodziej-
ską reprywatyzację w Warszawie, największą i najbardziej kosztowną aferę w samorządzie stolicy ostatnich 10 
lat. Krótko mówiąc, to sprawa nie tylko działki przy ul. Chmielnej 70, której wartość szacowana jest na ponad 
160 milionów zł, ale również ponad 100 innych nieruchomości, często przejmowanych nielegalnie, na podstawie 
sfałszowanych dokumentów. To również, a nawet przede wszystkim, dramat wielu warszawskich rodzin, które 
z dnia na dzień straciły dach nad głową z powodu chciwości i pazerności nieuczciwych handlarzy roszczeniami.

Niby dla wielu od lat było oczywiste, że w Warszawie jest prowadzony przestępczy proceder odzyskiwania 
nieruchomości przez tzw. czyścicieli kamienic, jednak dla władz samorządowych Warszawy, na czele z panią 
prezydent Hanną Gronkiewicz-Waltz, wszystko odbywało się zgodnie z prawem. Jeszcze obecnie, skoro zrezy-
gnowano z audytu, władze samorządowe nie potrafią lub nie chcą wyjaśnić tej w wielu przypadkach złodziej-
skiej, przestępczej reprywatyzacji. Twierdzę tak, ponieważ zarzuty postawione przez prokuraturę obecnym 
i byłym urzędnikom Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy pokazują, jak gigantyczna jest skala wyłudzeń 
publicznych pieniędzy.

W mediach czytam, że pani prezydent Warszawy wiedziała o tym przestępczym procederze, unikała jednak 
rozwiązania problemu, ponieważ jej rodzina również stała się beneficjentem reprywatyzacji z naruszeniem 
prawa. Dopowiem więcej: przykład reprywatyzacji nieruchomości przy ul. Noakowskiego 16 w Warszawie, 
przejętej przez rodzinę Waltzów, stanowił zachętę dla innych, w tym dla przestępców, którzy nie cofnęli się 
nawet przed dokonaniem zabójstwa pani Jolanty Brzeskiej.

Przyznam, że aż trudno uwierzyć, ile patologii narosło wokół procesu reprywatyzacyjnego na obszarze 
miasta Warszawy. Mam na myśli przenoszenie własności na osoby nieuprawnione, zarządzanie odszkodowań 
w olbrzymich kwotach czy wyrzucanie z mieszkań na bruk osób uprawnionych do zamieszkiwania w nich. 
Z danych medialnych wynika, że w samej Warszawie liczba poszkodowanych osób to może być 40 tysięcy. To 
wszystko dokonywało się w majestacie prawa, przy zaangażowaniu sądów grupa osób bogaciła się, odkupując 
za bezcen warte wiele milionów złotych roszczenia. Wszystko kosztem pokrzywdzonych osób indywidualnych, 
często przy wykorzystaniu ich trudnej sytuacji materialnej lub trudnej sytuacji spadkobierców i kosztem in-
teresu społecznego.

Przez 8 lat rządów PO-PSL wydawano decyzje administracyjne o zwrotach kamienic nie tylko z narusze-
niem prawa, ale wręcz z naigrywaniem się z prawa. Prezydent zwracała nieruchomości, prokuratura umarzała 
wnioski o ściganie przestępców, a sądy to wszystko przyklepywały. Od 1990 r. podjęto ponad 4 tysiące decyzji 
reprywatyzacyjnych. Oczywiście nie wszystkie były niezgodne z prawem, ale chodzi o ogromną skalę nadużyć: 
nawet 4 miliardy zł, a może i więcej. W takiej sytuacji być może była w Polsce praworządność, ale niewiele 
miała ona wspólnego ze sprawiedliwością, skoro osoby publiczne pracujące w samorządach i sądach dopuściły 
się rozkradania publicznego majątku na taką skalę. Co więcej, powiązania tych osób przypominają strukturę 
mafijną. Metoda na kuratora czy fikcyjna reaktywacja spółek nie mogłyby zaistnieć bez luk prawnych, o które 
najwyraźniej ktoś zadbał. Czyżby prezydent Warszawy nie miała żadnej wiedzy na temat decyzji podejmowanych 
w warszawskim Biurze Gospodarki Nieruchomościami, skoro biuro było jej bezpośrednio podporządkowane?

Teraz ma to wszystko sprawdzić powoływana komisja reprywatyzacyjna, stanowiąca organ administracji 
publicznej, której zadaniem będzie weryfikacja wydawanych dotąd decyzji reprywatyzacyjnych oraz występowa-
nie do właściwych organów w razie stwierdzenia okoliczności sprzyjających wydawaniu decyzji z naruszeniem 
prawa lub popełnianiu przestępstw bądź utrudniających ich ujawnianie. Na czele komisji stanie powołany przez 
prezesa Rady Ministrów przewodniczący, czyli de facto przedstawiciel rządu; 8 członków komisji powoła Sejm. 
Regulamin pracy komisji określi minister sprawiedliwości. Jednocześnie przy komisji ma działać społeczna 
9-osobowa rada o charakterze doradczym, której członków również będzie powoływał minister sprawiedliwości 
w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji.

To prawda, że komisja otrzymuje bardzo duże uprawnienia, większe niż sejmowa komisja śledcza, faktycznie 
stanie się quasi-sądem, ponieważ będzie mogła wzruszać wyroki sądowe. Dopowiem: komisja śledcza kończy 
się raportem, natomiast oszukani mieszkańcy Warszawy oczekują szybkiej sprawiedliwości. Warszawiacy liczą 
na to, że polskie państwo wygra ze zorganizowaną grupą przestępczą. Gdy jeszcze da się to zrobić, kamienice 
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powinny trafić we właściwe ręce. Jeżeli jakaś nieruchomość została już przez osobę trzecią nabyta w tzw. dobrej 
wierze, to komisja będzie miała możliwość wyznaczania tzw. rekompensat od osób, które niesłusznie zarobiły 
miliony złotych na reprywatyzacji. Jeżeli komisja wyznaczy tę rekompensatę, to środki pozyskane w ten sposób 
będą przeznaczone dla ofiar dzikiej reprywatyzacji.

Opozycja zgłasza wątpliwości co do niezgodności z konstytucją tak powołanej komisji. Zapytam: czyż 
wprowadzenie takiego szczególnego trybu postępowania – jeśli weźmie się pod uwagę wiele lat procederu tzw. 
dzikiej reprywatyzacji – nie jest jedynym i najlepszym rozwiązaniem?

Przeciwnicy powołania komisji chcą, żebyśmy zostawili tę sprawę sądom. One wszystko wyjaśnią i posta-
nowią najlepiej. Otóż nie musielibyśmy zajmować się sprawą dzikiej reprywatyzacji, gdyby nie sądy. Po prostu 
gdyby sądy w Warszawie dobrze działały, nie byłoby tej afery. Gdyby polskie sądy nie ustanawiały kuratorów 
140-letnich osób, żaden z warszawiaków nie utraciłby mieszkania. Cóż, sądy są niezawisłe, ale bywają przekupni 
sędziowie. I dlatego powołujemy tę nadzwyczajną komisję weryfikacyjną.
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Przemówienie senatora Andrzeja Kamińskiego  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zadaniem ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów uchwalonej przez Sejm w dniu 

10 lutego 2017 r. jest wdrożenie regulacji, które mają na celu udoskonalenie systemu podatkowego. Monitorowanie 
drogowe zakłada nadzór nad przewozem paliw płynnych, alkoholu skażonego oraz suszu tytoniowego. Wszelkie 
zebrane dane dotyczące przewozu tych towarów będą gromadzone i przetwarzane. Implikacja ustawy niesie za 
sobą wiele korzystnych skutków. Pierwszym i najbardziej oczywistym jest bezsprzecznie zniwelowanie matactw 
podatkowych – zarówno nieprawidłowości w zakresie rozliczania podatku VAT, jak i podatku akcyzowego – 
często występujących w przypadku omawianych towarów.

Nie od dziś walka z nielegalnym rynkiem towarów wrażliwych jest sprawą istotną dla naszego państwa. 
Przywołana regulacja pozwala na podjęcie walki z problemem, z którego wynika kolejne, również wymagające 
zwalczania istotne zagadnienie owocujące nie mniej ważnymi niż oszustwa podatkowe, a z perspektywy in-
teresu obywatela może właśnie znacznie bardziej istotnymi, skutkami. Mowa tutaj oczywiście o naruszeniach 
zasad uczciwej konkurencji.

Nieuczciwa konkurencja bardzo mocno odbija się na interesie przedsiębiorców przestrzegających obowią-
zującego prawa. Wprowadzenie omawianych zmian pozwoli zniwelować ten proces. Towary, które obejmuje 
omawiana ustawa, często są przedmiotem obrotu na czarnym rynku. Monitorowanie ich transportu, przewozu 
pozwoli na znaczne ograniczenie tego procederu. Słuszne jest także ustalenie konkretnej masy brutto pod-
legającej kontroli, wagi oraz objętości – odpowiednio 500 kg i 500 l. Pozwala to na uspokojenie wszystkich 
martwiących się zbytnią ingerencją i kontrolą państwa, jeżeli chodzi o drogowy przewóz towarów wrażliwych.
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Ideą zaproponowanych zmian w ustawie o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie 
terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych jest dostosowanie przepisów zawartych w ustawie 
z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach 
samorządowych do przepisów Konstytucji RP. Co więcej, zaproponowane zmiany mają polegać na noweliza-
cji przepisów w zakresie powoływania członków komisji, tym samym prowadzić do rezygnacji z wydawania 
rozporządzenia w tym aspekcie przez prezesa Rady Ministrów.

W ramach obowiązujących przepisów prawnych na podstawie upoważnienia do wydania przez prezesa Rady 
Ministrów wskazanego rozporządzenia działa obecnie Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa, która jest organem 
odwoławczym od decyzji wojewodów w przedmiocie komunalizacji mienia. Zaproponowane zmiany mają 
na celu przede wszystkim dostosować prace komisji do dzisiejszych realiów prawnych, dokonać nowelizacji 
obowiązujących przepisów wymienionej ustawy oraz dokonać zmiany organu, który będzie miał uprawnienia 
do odwołania i powołania nowych członków komisji.

Nowe przepisy proponują ministra właściwego do spraw administracji publicznej jako organ podejmujący 
decyzje personalne dotyczące składu osobowego komisji. Komisja miałaby liczyć 6 członków, w tym prze-
wodniczącego. Ponadto nowelizacja ustawy precyzyjnie określa, jakie warunki musi spełnić kandydat, żeby 
mógł się ubiegać o pozostanie członkiem komisji. Ma to przede wszystkim zapewnić sprawne działanie komisji 
w składzie do tego przygotowanym merytorycznie. Zaproponowane zmiany określają tryb pracy komisji oraz 
zasady jej finansowania i wynagradzania jej członków, czego nie można odnaleźć w pierwotnych zapisach usta-
wy. Praca w komisji, związana z pełnieniem funkcji publicznej, nakłada na jej członków obowiązek składania 
oświadczeń o swoim stanie majątkowym.

Zaproponowane zmiany uważam za trafne. Brak pewnych zapisów powodował, że ustawa była niepre-
cyzyjna w dość istotnych kwestiach, przez co mogła być różnie interpretowana. Jestem za wprowadzeniem 
zaproponowanych zmian.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Błaszczyka

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka

Szanowny Panie Ministrze!
Z niepokojem obserwuję ostatni cykl negatywnych zdarzeń związanych z kutnowską komendą powiatową 

Policji i łączący się z tym negatywny odbiór społeczny. Smutny jest fakt, że rzutuje to na wizerunek tej forma-
cji, która w swych szeregach ma wielu wspaniałych i oddanych funkcjonariuszy. O interwencję zwrócili się do 
mnie mieszkańcy, a także lokalne media zaniepokojone problemem.

Ostatnie zdarzenie związane jest z młodym aspirantem z komisariatu w Krośniewicach, który, mając 2 promile 
alkoholu we krwi, zgłosił się na posterunek, by pełnić 12-godzinny dyżur zdarzeniowy. Gdyby nie interwencja 
jego kolegi, nietrzeźwy funkcjonariusz pełniłby normalne obowiązki, mając przy sobie broń! Pierwsze tragiczne 
zdarzenie w kutnowskiej policji miało miejsce w 2015 r., kiedy to w trakcie przesłuchania na komendzie od kul 
policjanta zginął świadek. Z kolei w zeszłym roku głośna była afera dotycząca funkcjonariusza, który posługiwał 
się fałszywym dokumentem co do wyższego wykształcenia i przepracował dzięki niemu aż 19 lat. W styczniu 
br. zatrzymano z kolei 29-letniego policjanta z Kutna, oskarżonego o morderstwo mężczyzny w lesie niedaleko 
Strzegocina. Tak wiele złych zdarzeń budzi niepokój i wywołuje wiele pytań.

Bardzo proszę Pana Ministra o zainteresowanie się sprawą.

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Bonkowskiego

Oświadczenie skierowane do pełniącego obowiązki dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych 
Przemysława Gorgola

Oświadczenie dotyczy kontroli ex-ante projektu transportowego: Rozbudowa i przebudowa Nabrzeża 
Obrońców Poczty Polskiej oraz Nabrzeża Mew w Porcie Gdańsk, projekt 2015-PL-TM-0413-W „Modernizacja 
toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską z instrumentu „Łącząc Europę”, kod NUTS:634.

W związku z przekazaniem do kontroli ex-ante dokumentacji przetargowej na przedmiotowy projekt niniej-
szym składam interpelację senatorską w przedstawionym tu zakresie i na mocy obowiązujących w tym zakresie 
przepisów oczekuję w przewidzianym ustawowo czasie odpowiedzi na następujące pytania.

1. Czy Centrum Unijnych Projektów Transportowych zamierza uzgodnić bez uwag przedłożoną do kontroli 
przedmiotową dokumentację przetargową w części wyznaczonego zakresu robót, który obejmuje wydzieloną 
część robót czerpalnych na przedmiotowych obiektach, skoro:

– cała aplikacja o dofinansowanie obejmuje gruntowne roboty czerpalne na terenie całego portu wewnętrz-
nego;

– prowadzenie wydzielonych prac czerpalnych (prowadzonych odcinkowo w niewielkim zakresie) doprowa-
dzi do zasypywania uprzednio wykonanych prac czerpalnych na odcinkach już zrealizowanych na odcinkach 
sąsiednich lub położonych w niższej części biegu Martwej Wisły, co jest sprzeczne z racjonalnym działaniem 
inżynierskim i racjonalnym gospodarowaniem środkami finansowymi z dofinansowania UE;

– projekt przewiduje wykonanie konstrukcji umocnienia dna, która w następstwie prowadzonych prac 
czerpalnych na sąsiednich akwenach i górnym odcinku biegu rzeki zostanie przysypana i nie będzie możliwe 
jej odmulenie bez jej uszkodzenia w przypadku stosowania standardowego sprzętu pogłębiarskiego, a użycie 
nurków będzie nieefektywne z uwagi na dużą ilość urobku oraz istniejące w tym akwenie ujściowe prądy wód 
płynących, ponadto nie istnieje nurkowa metoda wydobycia urobku, a jedynie możliwe jest jego przemiesz-
czenie po dnie?

2. Czy Centrum Unijnych Projektów Transportowych zamierza uzgodnić bez uwag przedłożoną do kontroli 
przedmiotową dokumentację przetargową w części wyznaczonego zakresu robót, który obejmuje wydzieloną 
część robót czerpalnych na przedmiotowych obiektach, skoro irracjonalny technicznie podział całkowitych robót 
czerpalnych objętych całościowo przedmiotowym projektem na dofinansowanie na małe odcinki (o względnie 
małej kubaturze do wyczerpania) stanowi jawne ograniczenie konkurencyjności z uwagi na bardzo wysokie 
koszty mobilizacji sprzętu pogłębiarskiego, co wprost jest uprzywilejowaniem jednej firmy z Gdańska?

3. Czy Centrum Unijnych Projektów Transportowych zamierza uzgodnić bez uwag przedłożoną do kontroli 
dokumentację przetargową, która przewiduje rozliczenie kontraktu jako ryczałtowe, zblokowane zaledwie w kilku 
pozycjach, skoro na pełen zakres zamawiający posiada kosztorysy szczegółowe ze szczegółowym przedmiarem 
robót? Następstwem takiego założenia do rozliczeń kontraktowych jest szacowanie (obarczone dużym błędem 
finansowym w przypadku tak niewielkiej liczby pozycji w pomocniczym kosztorysie ofertowym rozliczenia 
ryczałtowego) wielkości przerobu wykonawcy do przejściowego świadczenia płatności, które przewiduje za-
mawiający. Zauważyć trzeba, że zasady prowadzenia kontraktów FIDIC, na które powołuje się zamawiający 
i które modyfikuje na potrzeby przedmiotowego kontraktu, są oparte na prowadzeniu rozliczeń przedmiarowych, 
gdzie wartość przejściowego świadectwa płatności jest nie szacowana, a wyznaczona dokładnie.

Z wyrazami szacunku 
Waldemar Bonkowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

W ministerstwie trwają prace nad projektem utworzenia centralnej bazy rachunków. Ta inicjatywa budzi 
zastrzeżenia, czy projekt, którego celem jest szybkie i automatyczne przekazywanie organom państwa i służbom 
informacji o rachunkach, m.in. bankowych i inwestycyjnych obywateli i przedsiębiorców, w pełni zabezpiecza 
przed niekontrolowanym wyciekiem wrażliwe dane obywateli i przedsiębiorców. 

Proszę o informację, jakie działania są przewidziane, aby takiemu zjawisku zapobiec.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kamińskiego

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło oraz do ministra zdrowia Konstantego 
Radziwiłła

Szanowna Pani Premier! Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Państwa w związku z docierającymi do mojej osoby, w szczególności od przedstawicieli 

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, krytycznymi opiniami na temat rządowego projektu ustawy 
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tzw. sieć szpita-
li), w którym, jak się zdaje, nie uwzględniono medycznych laboratoriów diagnostycznych jako obligatoryjnej, 
stałej części szpitala.

Projektowany system ma stanowić główną formę zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, 
a zatem zagwarantowane winno być to, aby każdy działający w ramach systemu świadczeniodawca spełniał 
wymagania dotyczące świadczeń z zakresu medycyny laboratoryjnej. Medyczne laboratorium diagnostyczne 
musi stanowić zatem jednostkę organizacyjną podmiotu zakwalifikowanego do danego poziomu systemu 
zabezpieczenia, świadczącą całodobowo usługi medyczne. Posiadanie własnego medycznego laboratorium 
diagnostycznego w strukturze szpitala stanowi gwarancję, że badania laboratoryjne będą wykonywane szybko, 
wiarygodnie, co zapewni najwyższą jakość świadczenia i należyty nadzór ze strony zarządzającego szpitalem.

Nadto chciałbym zwrócić uwagę, iż brak rejestru badań laboratoryjnych, brak wycen badania, brak okre-
ślenia wymogów kadrowych i sprzętowych wobec świadczeniodawców badań laboratoryjnych, a także brak 
nadzoru publicznego nad jakością świadczonych usług w medycznych laboratoriach diagnostycznych, prowadzi 
do wielu potencjalnych nieprawidłowości, w tym otwiera furtkę firmom z kapitałem zagranicznym, lawinowo 
przejmującym rynek usług diagnostycznych w Polsce, naginającym zasady uczciwej konkurencji i jednocześnie 
niszczącym prestiż i rolę medycznego zawodu zaufania publicznego, jakim jest zawód diagnosty laboratoryjnego.

Kolejnym zagadnieniem jest rosnąca tendencja wykonywania czynności autoryzacji wyniku badania labo-
ratoryjnego na odległość, tzn. przez osobę, która nie była obecna w laboratorium, w którym przeprowadzone 
były badania laboratoryjne, co z kolei oprócz pozostawania w sprzeczności z obowiązującymi przepisami rodzi 
wiele niebezpieczeństw. Stosownie bowiem do postanowień ustawy o diagnostyce laboratoryjnej wykonywanie 
zawodu diagnosty laboratoryjnego polega na wykonywaniu czynności w laboratorium.

Podkreślenia wymaga fakt, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia, Departamentu Organizacji 
Ochrony Zdrowia wyrażonym w piśmie z dnia 22 listopada 2012 r. (MZ-OGZ-079-30204-1/DM/12) „…Osoba 
dokonująca autoryzacji wyników badań ma obowiązek sprawdzić, czy badanie zostało przeprowadzone zgodnie 
z procedurą stosowaną w laboratorium i zgodnie ze sztuką medyczną w tym zakresie. Natomiast jeżeli osoba 
uprawniona do autoryzacji wyników badań nie jest obecna w laboratorium i nie ma bezpośredniego wglądu 
w postępowanie technika analityki medycznej celem weryfikacji zgodności badania z procedurą obowiązującą 
w laboratorium – to nie można dokonać autoryzacji”. Takie stanowisko zostało podtrzymane przez Departament 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia w piśmie z dnia 12 lutego 2015 r. (MZ-NS-ZM-078-5/
JŚ/14(1)), w treści którego wskazano: „przepisy prawne jednoznacznie wskazują na obowiązek przebywania 
diagnosty laboratoryjnego autoryzującego wynik badania w miejscu wykonania tego badania”.

Innymi słowy, jak się zdaje, w pełni zasadne, a wręcz konieczne jest, aby laboratorium diagnostyczne sta-
nowiło integralną część publicznych podmiotów leczniczych wchodzących w skład systemu zabezpieczenia, 
co stanowi gwarancję bezpieczeństwa i zdrowia pacjenta.

Mając to wszystko na uwadze, proszę o odniesienie się do przedstawionych zagadnień oraz o wskazanie, 
czy planowane jest przedsięwzięcie działań uwzględniających zaprezentowane postulaty.

Andrzej Kamiński 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kamińskiego

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister!
W związku z wątpliwościami dotyczącymi wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom reali-

zującym w publicznych placówkach oświatowych zajęcia wspomagania rozwoju dzieci, zwracam się z prośbą 
o wyjaśnienie przedstawionego poniżej problemu.

Zasady organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci określa rozporządzenie ministra edukacji 
narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. 
Zgodnie z jego treścią „wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu i w szkole podstawowej, 
w tym w specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego, w ośrodkach, o których mowa w art. 2 
pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz w publicznej i niepublicznej poradni psycho-
logiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej”.

Warunki przyznawania nauczycielom dodatków za trudne i uciążliwe warunki pracy zostały z kolei ure-
gulowane w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej i sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia za-
sadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, wydanym na podstawie delegacji przyznanej 
w art. 34 ust. 2 Karty Nauczyciela. Minister edukacji narodowej i sportu określił w wymienionym rozporządzeniu 
wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznania nauczycielom dodatku 
za warunki pracy (§1 pkt 6 rozporządzenia). Analizując treść §8 przedmiotowego rozporządzenia, należy dojść 
do wniosku, iż warunki uprawniające do uzyskania przez nauczycieli dodatku za warunki pracy zostały uregu-
lowane w sposób wyczerpujący i na zasadzie katalogu zamkniętego. Powstała jednakże wątpliwość, czy można, 
biorąc pod uwagę przywołane wyżej przepisy, przyznać dodatek za warunki pracy (trudne bądź uciążliwe) 
nauczycielom prowadzącym zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, a w szczególności, czy 
można przyznać dodatek nauczycielom prowadzącym zajęcia w ramach wczesnego wspomagania w publicznej 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, prowadzącym zajęcia w ramach wczesnego wspomagania w publicznej 
szkole specjalnej, będącym członkami zespołu wczesnego wspomagania, o którym mowa w §3 rozporządzenia 
ministra edukacji narodowej w sprawie organizowania wczesnego wspomagania, czy też tylko nauczycielom 
prowadzącym bezpośrednio zajęcia z dziećmi.

Kolejnym problemem jest ustalenie obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizu-
jących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, np. w przedszkolu, w szkole podstawowej, 
czy też w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Proszę o wskazanie, czy organ prowadzący powinien ustalić 
w drodze uchwały wymiar godzin dla tych nauczycieli, czy też przyjmować za obowiązkowe ustawowe pensum 
dla nauczycieli szkół podstawowych (18 godzin), przedszkoli (22, 25), czy też poradni (20), zależnie od tego, 
gdzie zajęcia są prowadzone.

Andrzej Kamiński 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kamińskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W grudniu bieżącego roku minie 10 lat od momentu wstąpienia Polski, Czech, Słowacji i Litwy do strefy 

Schengen. Jednak pomimo zlikwidowania kontroli granicznych pozostał problem lokalnej komunikacji publicznej 
na pograniczu Polski z Czechami, Słowacją i Litwą, która de facto nie istnieje. Zaobserwować można bowiem 
jedynie dalekobieżne linie autokarowe, i to w zakresie komunikacji na linii stolica – stolica (np. Warszawa – 
Wilno, Warszawa/Katowice – Praga).

Problem występuje jednak w odniesieniu do komunikacji publicznej na szczeblu lokalnym, np. z Zakopanego 
na słowacką Orawę, z Puńska do przygranicznych obszarów Litwy czy z polskiej części Sudetów do czeskiej. 
Prywatni przewoźnicy nie otwierają lokalnych transgranicznych linii autobusowych na Słowację, do Czech i na 
Litwę ze względu na zbyt skomplikowane formalności związane z wyrobienie licencji międzynarodowej i zbyt 
wysoki koszt uzyskania wszelkich zezwoleń. Do tego dochodzą często bariery nieformalne w sąsiednim kraju, 
nie do przezwyciężenia dla małego przewoźnika. 

Na przykład na Słowacji polskim przewoźnikom narzuca się zaporowe opłaty za korzystanie z przystanków 
czy dworców, które często są własnością konkurencyjnych przewoźników lub są z nimi powiązane. Kolejnym 
problemem jest narzucany przez stronę słowacką zakaz kabotażu (zabierania pasażerów na odcinkach krajo-
wych), który czyni te przewozy nieopłacalnymi. Nieprzypadkowo jedyną w pełni rentowną (od wielu lat) linią 
jest lokalne i niedrogie połączenie Zakopane – Poprad, na którym zakaz kabotażu nie obowiązuje. Zdecydowana 
większość wpływów z biletów pochodzi od pasażerów jadących na krótkich odcinkach wewnątrzkrajowych 
(np. Tatranská Javorina – Ždiar, Tatranská Kotlina – Starý Smokovec, Tatranská Lomnica – Poprad) i to właśnie 
dzięki nim ta linia może funkcjonować, zapewniając skomunikowanie polskiej i słowackiej części Tatr. Linia ta 
kursuje jednak jedynie od połowy czerwca do połowy października. Przewoźnicy, którzy chcą wyrobić licencję 
na sezon zimowy, mają do dyspozycji jedynie opcję z zakazem kabotażu i spotykają się z licznymi barierami 
nieformalnymi, które czynią te starania niewartymi zachodu i nieopłacalnymi.

W efekcie otwieranie połączeń transportowych opłaca się jedynie dużym przewoźnikom autokarowym, 
przeważnie z zagranicznym kapitałem, jedynie w przypadku długich tras (np. do Bratysławy, Budapesztu, Pragi 
czy Wilna). Samo pogranicze, komunikacja lokalna, pozostaje jednak komunikacyjną pustynią.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o wskazanie, czy do ministerstwa 
docierały zgłoszenia dotyczące zakreślonej problematyki, oraz o odpowiedź, czy Ministerstwo Infrastruktury 
i Budownictwa rozważało/rozważa podjęcie działań zmierzających do zawarcia umów dwustronnych z Czechami, 
Słowacją i Litwą, liberalizujących wymagania koncesyjne na pograniczu, zgodnie z postanowieniami art. 25 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie 
wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 561/2006.

Andrzej Kamiński 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

Szanowna Pani Premier!
W związku z wypowiedzią pana Jerzego Szmita, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

i Budownictwa, która padła na 36. posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 lutego 2017 r., i za-
powiedzią, że budowę drogi ekspresowej nr 6 zastąpi się modernizacją drogi z Trójmiasta do Władysławowa, 
proszę Panią Premier o informację, czy rzeczywiście takie są intencje rządu w sprawie tych inwestycji.

Nie negując potrzeby modernizowania drogi do Władysławowa, chciałbym mocno podkreślić, że droga 
ekspresowa nr 6 i droga Władysławowo – Reda są szlakami komunikacyjnymi o zupełnie innym znaczeniu 
i nie mogą się zastępować.

Droga do Władysławowa prowadzi na północ i rozwiązuje problemy lokalne. Z kolei droga ekspresowa nr 6 
ma znaczenie co najmniej regionalne i rozwiązuje problem wykluczenia komunikacyjnego całego Pomorza 
Środkowego. Istotna jest także z punktu widzenia kwestii rozwoju gospodarczego regionu i kwestii obronnych, 
w tym programów wojskowych USA i NATO (baza wojskowa USA w Redzikowie).

Porównywanie tych dwóch dróg i traktowanie ich zamiennie jest więc niedopuszczalne. Dlatego pytam 
Panią Premier: kiedy nastąpi rozstrzygnięcie drugiego etapu ogłoszonego w 2015 r. przetargu na budowę 
odcinka drogi ekspresowej nr 6 pomiędzy obwodnicą Trójmiasta i Lęborkiem oraz Słupskiem i kiedy nastąpi 
rozpoczęcie budowy?

Z wyrazami szacunku 
Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister!
Podmioty zajmujące się edukacją kaszubską i odpowiedzialne za nią (Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Centrum Języka 

i Kultury Kaszubskiej na Uniwersytecie Gdańskim, Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Kaszubskiego) po przeanalizowaniu 
zaproponowanej podstawy programowej nauczania języka kaszubskiego wnoszą o uwzględnienie następujących uwag.

W podstawie programowej kształcenia ogólnego w klasach IV–VIII bezwzględnie powinien zostać przywrócony zapis 
dotyczący treści historycznych i kulturowych, tzn. obszar VI, umożliwiających poznanie i zrozumienie elementarnych 
treści kulturowych, społeczno-historycznych i przyrodniczo-geograficznych związanych z Kaszubami i Pomorzem oraz 
zdobycie – np. w czasie lekcji, wycieczek, spotkań z ciekawymi ludźmi oraz warsztatów i projektów edukacyjnych – 
umiejętności funkcjonowania we wspólnocie kaszubskiej i pomorskiej stosownie do roli społecznej ucznia. Treści te 
powinny być realizowane nie tylko w ramach odrębnych zajęć z historii i kultury, ale i podczas lekcji języka kaszubskiego.

Uwzględnienie tych treści w ramach kształcenia jest ważne z uwagi na to, że nauczanie języka kaszubskiego (przed-
miot szkolny) zasadniczo różni się od nauczania języków mniejszości narodowych i obcych języków nowożytnych ze 
względu na jego specyfikę, na fakt trwania w rozwoju historycznym społeczności Kaszubów w obrębie państwa polskiego. 

Przerwanie przekazu pokoleniowego sprawiło, że języka ojczystego trzeba uczyć w szkole, korzystając 
z metodologii wypracowanej przez metodyków języków obcych, ale treści językowe należy zanurzyć w kulturze 
w zdecydowanie szerszym zakresie niż w ramach innych językowych przedmiotów szkolnych. Mniejszości 
narodowe korzystają z podręczników i opracowań przygotowanych przez państwa pochodzenia, ale Kaszubi 
takowych nie posiadają. Jeśli zaś chodzi o odrębne zajęcia z historii i kultury własnej (historia, geografia, 
przyroda i kultura Kaszub), to nie ma wskazówki co do zakresu treści kształcenia. Nauczyciele korzystają 
z podstawy programowej „Język regionalny – język kaszubski” jako wytycznej do realizacji zajęć w ramach 
przedmiotu szkolnego „historia i kultura Kaszubów”.

W związku z powyższymi uwagami zmiany muszą nastąpić także w liście lektur.
Klasy I–III:
1. Stanisław Janke –„Krôjczi pôjczi”, „Żużonka jak mrzónka – kołysanka z marzeń”, wybrane utwory;
2. Alojzy Nagel – wybrane utwory;
3. Jerzy Samp – „Zaklęta stegna. Bajki kaszubskie” – wybrane utwory;
4. Bernard Sychta – „Kaszëba béł mój tatk”;
5. Jan Trepczyk – „Ùkłôdk dlô dzôtk” – wybrane utwory;
6. wybór wierszy poetów kaszubskich i przekładów literatury światowej na język kaszubski, wybór bajek, 

legend i podań kaszubskich oraz inne teksty do wyboru przez nauczyciela i uczniów.
Klasy IV–VIII:
1. Bolesław Bork – wybrane opowiadania;
2. Alojzy Budzisz – wybrane opowiadania;
3. Hieronim Derdowski – „Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł” – wybrane fragmenty;
4. Jan Drzeżdżon – „Brawãdë” – wybrane fragmenty;
5. Aleksander Labuda – „Gùczów Mack gôdô” – wybrane felietony;
6. Aleksander Majkowski – „Żëcé i przégòdë Remùsa” – wybrane fragmenty;
7. Janusz Mamelski – „Mack” – wybrane opowiadania;
8. Danuta Stanulewicz – „Balbina z IV b”– wybrane opowiadania;
9. wybór wierszy poetów kaszubskich, przekładów literatury światowej na język kaszubski, wybór bajek, legend i po-

dań kaszubskich, inne teksty prozatorskie i publicystyczne do wyboru przez nauczyciela i uczniów oraz inne teksty kultury. 
Zwracam się do Pani Minister z prośbą o wnikliwe przeanalizowanie przekazanych uwag. Proszę o uwzględ-
nienie ich w podstawie programowej tak, aby nie nastąpiło cofnięcie w nauczaniu języka kaszubskiego, lecz 
aby umiejętnie wykorzystano dotychczasowy dorobek nauczycieli kaszubskich.

Z wyrazami szacunku 
Kazimierz Kleina 
przewodniczący Kaszubskiego Zespołu 
Parlamentarnego
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej, do prezesa 
Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Roberta Kwiatkowskiego oraz do 
prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marka Niechciała

W związku z opublikowaniem w dniu 6 lutego 2017 r. komunikatu PFRON, dotyczącego wykazywania 
stanów zatrudnienia u pracodawcy wnioskującego o dofinansowanie do wynagrodzeń „sod” wraz ze stanami 
zatrudnienia w jednostkach z nim powiązanych – stany te wykazuje się we wniosku Wn-D poz. 39 i 41 – proszę 
o zajęcie stanowiska skonstruowanego pod względem prawnym. Otóż prezentowane w komunikacie stanowisko 
PFRON jest sprzeczne z przedstawionymi stanowiskami, tj.:

„Warszawa, 2016-01-18, BON-I.52312.305.2015.PM
Przy wykazywaniu efektu zachęty pracodawca wnioskujący o pomoc w formie dofinansowania do wynagro-

dzenia pracowników niepełnosprawnych przedstawia wyłącznie własny stan zatrudnienia, nawet jeśli znajduje 
się w relacji powiązania z innymi przedsiębiorstwami. Ustawodawca w art. 26a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU z 2011 r. 
Nr 27, poz. 721, z późn. zm.) posłużył się pojęciem pracodawcy a nie przedsiębiorcy”.

„Warszawa, 2015-11-13, BON-I.52312.269.2015.PM
Pracodawcy pozostający w relacji powiązania wykazują spełnienie efektu zachęty, przedstawiając wyłącznie 

własny stan zatrudnienia”.
Zmieniające się i sprzeczne informacje z BON oraz PFRON tworzą niezrozumienie wśród pracodawców. W ocenie 

przedsiębiorców ustawa o rehabilitacji nie stanowi o tym, aby łączyć stany zatrudnienia u pracodawcy wnioskującego 
o pomoc w formie dofinansowania ze stanami zatrudnienia innych jednostek z nim powiązanych. Aby taki stan prawny 
zaistniał, konieczna jest zmiana ustawy o rehabilitacji. Należy zwrócić uwagę na inną, ale podobną podstawę prawną 
tj.: „Aby pracodawca mógł uzyskać dofinansowanie na konkretnego pracownika z niepełnosprawnością, musi ustalić 
dla niego tzw. efekt zachęty. Istnienie efektu zachęty wykazuje się dwoma metodami: metodą ilościową lub metodą 
jakościową”. Od dnia 1 stycznia 2015 r. zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 uznającym niektóre ro-
dzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (DzU UE L 187 z 26.6.2014 r. 
strona 1) pracodawcy przysługuje dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, które stanowi pomoc 
publiczną. Przepisy te umożliwiały uzyskiwanie dofinansowania do wynagrodzeń już od 2015 r. również na „starych 
pracowników”, jednak przepisy krajowe zawarte w ustawie o rehabilitacji takiego rozwiązania nie normowały.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w pismach z 5 lutego 2015 r. (znak: DDO-52-255 (2)/14/KP) 
oraz z 24 kwietnia 2015 r. (znak: DDO-52-170 (2)/15/RR) wskazał, że efekt zachęty jest spełniony również w przy-
padku osób, które stały się niepełnosprawne w trakcie trwania zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie (tzw. starych 
pracowników niepełnosprawnych). W swojej interpretacji UOKiK opierał się na wytycznych Komisji Europejskiej.

W kwestii efektu zachęty na temat tzw. starych pracowników wypowiedziało się także Biuro Pełnomocnika 
Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Zakwestionowało ono interpretację UOKiK, wskazując na koniecz-
ność zmiany przepisów ustawy o rehabilitacji w tym zakresie. Czyli pomimo, że przepisy unijne umożliwiały 
uzyskiwanie dofinansowania do wynagrodzeń tzw. starych pracowników niepełnosprawnych, to ustawa o re-
habilitacji tego nie przewidywała. Od 1 lipca 2016 r. obowiązuje przepis (ustawa z dnia 25 września 2015 r. 
o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – DzU 
poz. 1886), który umożliwia pracodawcom uzyskanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepeł-
nosprawnych, którzy uzyskali orzeczenie w trakcie zatrudnienia, tzw. starych pracowników.

Wracając do problemu dotyczącego wykazywania stanów zatrudnienia u pracodawcy wnioskującego o dofi-
nansowanie do wynagrodzeń „sod” wraz ze stanami zatrudnienia w jednostkach z nim powiązanych, zaznaczam, 
że nie ma podstaw prawnych wynikających z obowiązującej ustawy o rehabilitacji wskazujących na łączne 
wykazywanie zatrudnienia, pomimo innych zapisów wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Czy pracodawca, wnioskując o pomoc w formie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepeł-
nosprawnych, przedstawia wyłącznie własny stan zatrudnienia (poz. 39 i 41 wniosku Wn-D), nawet jeśli jest 
powiązany z innymi przedsiębiorstwami?

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak 
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Oświadczenie złożone 
przez senator Marię Koc

Oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Mariana Banasia

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego trafiło pismo Zarządu Powiatowego NSZZ Rolników Indywidualnych 

„Solidarność” w Węgrowie dotyczące działania przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (tekst ujednolicony z dnia 04.06.2016 r., Dz.U. z 2016 r., poz. 710).

Zarząd NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” przedstawił liczne przypadki, w których to rolnik 
zakupił paliwo lub inne środki do produkcji rolnej – uiścił przy tym należność w gotówce i otrzymał fakturę 
– od firmy upadającej lub umyślnie nieopłacającej podatku VAT, bezsprzecznie popełniającej w ten sposób 
przestępstwo. W obecnej sytuacji podatek ten ściągany jest od rolnika, od którego urząd skarbowy żąda zapłaty 
VAT mimo dowodu księgowego, który rolnik posiada. Przepisy te dotykają ludzi, którzy, nabywając paliwa lub 
inne materiały, nie mieli żadnej wiedzy o kondycji firmy sprzedającej, tym bardziej o możliwym procederze 
przestępczym i manipulacjach wokół podatku VAT dokonywanych przez sprzedawcę.

W związku z przedstawioną kwestią zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem, czy resort planuje zmiany 
przepisów rozporządzenia. 

Czy Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić program pomocy dla poszkodowanych rolników? 
Czy będą możliwe weryfikacja rolników, którzy są uczciwi, i ewentualne umorzenia kar wystawianych im 

przez urzędy skarbowe?

Z wyrazami szacunku 
Maria Koc
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 36. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senator Marię Koc

Oświadczenie skierowane do prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertrudy Uścińskiej

Szanowna Pani Prezes!
Do mojego biura senatorskiego zgłosiła się pani A.D., która uważa za niesprawiedliwe i bezpodstawne 

odebranie świadczenia rentowego, gdyż jej stan zdrowia nie uległ poprawie.
W związku z powyższym bardzo proszę Panią Prezes o ponowną analizę dokumentacji pani A.D. [znak: (…)].
Czy możliwe jest wszczęcie ponownej procedury opiniującej w związku ze staraniem się przez panią D. 

o przywrócenie wypłacanej przez lata renty?

Z poważaniem 
Maria Koc
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Tadeusza Kopcia

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Pomimo wielomiesięcznych działań mających na celu uratowanie kopalni Krupiński przed likwidacją nie 

udało się tego osiągnąć. Kopalnia Krupiński posiada ogromne zasoby węgla koksującego klasy 35.1. Przekazanie 
KWK Krupiński do Spółki Restrukturyzacji Kopalń nie wyklucza jednak możliwości stworzenia na bazie 
koncesji tej kopalni i jej zasobów nowego podmiotu mającego na celu eksploatację tego pokładu. Pokłady wę-
gla klasy 35.1. o zinwentaryzowanych zasobach szacowanych na około 52 miliardy t pozwalają na osiągnięcie 
ogromnych zysków w okresie koncesyjnym do 2030 r.

Na tych pokładach możliwe jest wdrożenie innowacyjnego projektu kompleksu wydobywczo-energetycznego 
polegającego w pierwszej fazie na odmetanowaniu złóż z możliwością pozyskania około 8 miliardów m3 metanu, 
z którego można produkować energię elektryczną w kogeneracyjnych zespołach prądotwórczych napędzanych 
silnikami gazowymi lub nowoczesnymi blokami gazowo-parowymi (CCGT – Combined Cycle Gas Turbine). 
Takie rozwiązanie techniczno-technologiczne jest wzorcowym, bardzo elastycznym źródłem pozwalającym 
na zrównoważenie mocy wytwórczych. W kolejnej fazie instalacje odmetanowania pokładu przekształcone 
zostaną w instalację podziemnego procesowania węgla. Koncepcję taką przedstawiłem również ministrowi 
energii na spotkaniu w dniu 2 marca 2017 r.

Proponując koncepcję restrukturyzacji ekonomicznej i technologicznej górnictwa, której realizacja miałaby 
się rozpocząć od powołania podmiotu działającego na koncesji obejmującej obszar wydobywczy zlikwidowanej 
KWK Krupiński, a szczególnie jej pokładu 405, przedstawiam poniżej kilka najistotniejszych kwestii.

W zakresie struktury własnościowej proponuję utworzenie spółki kapitałowej lub spółdzielni w strukturze 
własnościowej akcjonariatu pracowniczego. Pragnę zauważyć, że budowa akcjonariatu pracowniczego wpisuje 
się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, której celem jest m.in. budowa długoterminowego ka-
pitału Polaków. W dokumencie tym jest m.in. mowa o „rozwoju akcjonariatu pracowniczego” i „zwiększeniu 
korzyści pracodawców z włączania pracowników do grona właścicielskiego”. Napisane w nim zostało ponadto, 
że „zasada mobilizacji kapitału krajowego oznacza tworzenie takich warunków, w których realizacja działań 
rozwojowych angażuje w szerszym zakresie środki krajowe, w szczególności prywatne. W tym zakresie klu-
czowa jest aktywizacja już istniejących zasobów kapitałowych oraz budowanie kultury oszczędności w Polsce 
jako niezbędnych warunków zwiększania inwestycji”. Należy również podnieść, że do kwestii przejęcia KWK 
Krupiński przez pracowników pozytywnie odniósł się wiceminister energii podczas obrad Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego w Katowicach w dniu 16 stycznia 2017 r.

Co do podstaw ekonomicznych i kierunku rozwoju kompleksu wydobywczo-energetycznego na bazie pokładu 
405 zlikwidowanej KWK Krupiński, to niezbędne do uruchomienia pokładu 405 środki w szacowanej wyso-
kości około 500 milionów zł mogą zostać pozyskane częściowo z przeznaczonej na likwidację kopalni kwoty 
400 milionów zł, a częściowo z udziałów (kwoty przeznaczone na odprawy dla górników zwalnianych z kopalni 
sięgają setek milionów złotych). Z prowadzonych przez nas rozmów wynika, że jeśli nastąpi restrukturyzacja 
sektora górniczego lub niektórych jego podmiotów, to możliwe będzie zaangażowanie polskiego, rodzimego 
kapitału w takie inwestycje. Jak wynika z dokonanych przez nas analiz, w dalszej kolejności wypracowane 
przez kopalnię zasoby finansowe oraz możliwe do pozyskania środki z programów wsparcia B+R oraz EU 
pozwolą na budowę kompleksu wydobywczo-energetyczno-chemicznego opartego o technologię podziemnego 
procesowania węgla. W niedalekiej przyszłości rozwój technologii reaktorów jądrowych IV generacji VHTR 
lub technologii reaktorów jądrowych z falą wędrującą (TWR) pozwoli na wdrożenie koncepcji bezemisyjnej 
synergii węglowo-jądrowej. BSWJ jest technologią inicjującą współpracę reaktora jądrowego oraz elektrolizerów 
wysokotemperaturowych stałotlenkowych produkujących tlen i wodór ze zmodyfikowaną elektrownią węglową 
spalającą węgiel w tlenie w celu produkcji energii elektrycznej i tlenku węgla, będącego składnikiem gazu syn-
tezowego wykorzystywanego do produkcji paliw płynnych w zmodyfikowanej technologii Fischera-Tropscha.

Chciałbym zauważyć, że Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju kładzie szczególny nacisk na rozwój 
nowoczesnego sektora wydobywczo-energetycznego. Czytamy w niej m.in., że „energia – nowoczesny sektor 
energetyczny stanowi warunek dla zapewnienia Polsce bezpieczeństwa energetycznego oraz konkurencyjnej 
i efektywnej gospodarki. Do osiągnięcia tak postawionego celu niezbędne jest również tworzenie rozwiązań 
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na rzecz modernizacji i rozbudowy sieci wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii. Efektem działań inwe-
stycyjnych, modernizacyjnych oraz poszukiwań nowych źródeł energii, także odnawialnych, będzie stabilność, 
dywersyfikacja i niezawodność dostaw energii”. 

Należy również podnieść, że w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zostało napisane, iż „wy-
pracowanie długofalowej, stabilnej polityki energetycznej oraz wdrożenie opartych na jej podstawie strategii 
sektorowych i systemu regulacji prawno-instytucjonalnych jest warunkiem koniecznym dla rozwoju sektora 
energetyki w Polsce”. W innym miejscu strategia zawiera następujące wskazania. „Działania: zwiększenie wy-
dajności kopalni; dostosowanie wydobycia do potrzeb rynku, a tam, gdzie to możliwe, zwiększenie w strukturze 
wydobycia udziału produktów w wyższej wartości dodanej, tj. węgli średnich i grubych o wysokich parametrach 
jakościowych, paliw kwalifikowanych; zapewnienie odpowiedniego poziomu inwestycji tam, gdzie zapewnią one 
najwyższą efektywność ekonomiczną – jest to istotny czynnik uzyskania oczekiwanego poziomu wydajności”.

Proponowany model biznesowy oraz koncepcja techniczno-technologiczna mogą być wzorcowym rozwią-
zaniem dla kompleksowej restrukturyzacji sektora energetyczno-wydobywczego w Polsce, zgodnym z posta-
nowieniami strategii. Taka koncepcja restrukturyzacji górnictwa doskonale wpisuje się także w tzw. program 
dla Śląska.

Szczegóły dotyczące proponowanych działań mających na celu uratowanie bezcennych zasobów najwyższej 
klasy węgla po likwidacji KWK Krupiński, a także programu dla całego polskiego górnictwa, gotowi jesteśmy 
przedstawić na spotkaniu z Panem Premierem. Gotowi jesteśmy także np. zorganizować konferencję naukową, 
techniczno-ekonomiczną, weryfikującą dotychczasowe krajowe i zagraniczne osiągnięcia w tej technologii oraz 
perspektywy jej rozwoju.

Łączę wyrazy szacunku 
z górniczym pozdrowieniem 
Tadeusz Kopeć 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Józefa Łyczaka

Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zmiana ustawy – Prawo budowlane (DzU z 2016 r. poz. 290 ze zm.) wprowadzona ustawą o inwestycjach 

w zakresie elektrowni wiatrowych (DzU z 2016 r. poz. 961) wywołała wątpliwości interpretacyjne w zakresie 
opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości. Zmiany te budzą wątpliwości, czy poda-
tek należy naliczać tylko od fundamentu i wieży, czy też w celu określenia podstawy opodatkowania powinna 
zostać wskazana wartość elektrowni jako budowli, tj. części budowlanych oraz infrastruktury technicznej.

Powyższe wątpliwości w zakresie określania podstawy opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem 
od nieruchomości mają właściciele elektrowni, ale przekładają się one również na rozbieżne interpretowanie 
znowelizowanych przepisów przez organy samorządów terytorialnych, na których terenie znajdują się farmy 
wiatrowe. Tytułem przykładu można wskazać wydane przez właściwe organy indywidualne interpretacje prawa 
podatkowego, które potwierdziły, że w obecnym stanie prawnym nie doszło do zmiany podstawy opodatkowa-
nia elektrowni wiatrowych na skutek wskazanej na wstępie zmiany przepisów (por. interpretacje indywidualne 
wydane przez wójta gminy Zgorzelec z dnia 3 listopada 2016 r., znak FP.310.1.1.2016.2, wójta gminy Puck z dnia 
2 grudnia 2016 r., znak F.B.310.2.2016.MW, burmistrza Iłży z dnia 5 grudnia 2016 r., znak FB.3123.4.105.2016). 
Odmienne stanowisko zostało wyrażone w interpretacjach indywidualnych wydanych przez wójta gminy Słupia 
z dnia 19 października 2016 r., znak Fn.P.3120.7/2016/KS, wójta gminy Radziejów z dnia 29 listopada 2016 r., 
znak UGB.3120.3.2016, wójta gminy Bądkowo z dnia 27 stycznia 2017 r., znak Bitw.3120.1.2017.

Mając na uwadze powyższe wątpliwości, można zgodzić się z tym, że zgodnie z ustawą o inwestycjach 
w zakresie elektrowni wiatrowych elektrownia wiatrowa jest budowlą, na którą składa się fundament, wieża 
oraz elementy techniczne, jednakże nie przesądza to automatycznie o zmianie zasad opodatkowania elektrowni 
wiatrowych od dnia 1 stycznia 2017 r. Nie można pomijać milczeniem tego, że to ustawa o podatkach i opłatach 
lokalnych reguluje opodatkowanie podatkiem od nieruchomości, a ta odwołuje się jedynie do przepisów prawa 
budowlanego. Nie ma takiego odesłania do ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, w której 
została zawarta definicja elektrowni wiatrowej. Co więcej, nie można uznać, że jest to ustawa, która stanowi 
odesłanie do prawa budowlanego.

Nie wchodząc w szczegóły zagadnień prawnych, stwierdzić należy, że skutki rozbieżności interpretacyjnych 
związanych z zasadami opodatkowania elektrowni wiatrowych odczuwają nie tylko przedsiębiorcy, ale również 
organy gmin. Z jednej strony właściciele elektrowni nie mają jasnej informacji w zakresie sposobu opodatkowania 
działalności w 2017 r. i w latach następnych, a z drugiej strony nie jest możliwe wypracowanie przez organy 
właściwe w sprawach poboru podatku od nieruchomości jednolitego stanowiska w zakresie interpretacji obecnie 
obowiązujących przepisów prawa. Sytuacja taka nie powinna mieć miejsca, gdyż każdy organ powinien działać 
na podstawie przepisów prawa, a wątpliwości (w szczególności w zakresie prawa podatkowego, zgodnie z art. 2a 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa) powinny być rozstrzygane na korzyść podatnika. 
Wskazane wyżej interpretacje indywidualne potwierdzają, że poszczególne organy podatkowe nie są w stanie 
wypracować jednolitego stanowiska w tym zakresie. Sytuację, w której przepisy w przypadku jednych pod-
miotów są interpretowane niekorzystnie, a w przypadku innych nie zmieniają zasad opodatkowania elektrowni 
wiatrowych, należy postrzegać jako zjawisko negatywne. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że z problemem zasad 
opodatkowania elektrowni wiatrowych musi zmierzyć się kilkaset gmin na terenie całego kraju.

Nie można pomijać również aspektu ekonomicznego zaistniałego na skutek zawirowań prawnych, który 
niewątpliwie będzie miał negatywne konsekwencje zarówno dla przedsiębiorców, jak i organów samorządu 
terytorialnego. Jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to dodatkowe obciążenie spowodowane znacznym wzrostem 
należnego podatku od nieruchomości może pociągać za sobą likwidację istniejących elektrowni wiatrowych. 
W szczególności trzeba tu mieć na uwadze osoby fizyczne, które realizowały inwestycje ze środków własnych 
oraz kredytów bankowych. Dodatkowe obciążenie spowodowane naliczeniem wyższego podatku od nieru-
chomości powiązane ze spadkiem cen za produkowaną energię będzie dla wielu przedsiębiorców oznaczało 
likwidację działalności w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł. Wpłynie to oczywiście na 
spadek dochodów gmin z tytułu podatku od nieruchomości, gdyż podatek ten nie będzie już wpłacany. O ile 
przedsiębiorstwa posiadające dużą liczbę elektrowni wiatrowych oraz mogące liczyć na wsparcie prowadzonych 
działalności przez koncerny zagraniczne będą w stanie funkcjonować nawet przy zwiększeniu daniny z tytułu 
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podatku od nieruchomości, o tyle drobni przedsiębiorcy będą zmuszeni do zaprzestania prowadzenia działal-
ności i poniosą znaczne straty m.in. związane ze spłatą kredytów. Trudno uznać, aby rozbieżności w zakresie 
interpretacji przepisów mogły zostać wliczone w ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli zaś 
chodzi o gminy, to oczywiste jest to, że w przypadku pobierania podatku w wyższej wysokości ich dochody 
wzrosną, jednakże ze względu na wątpliwości interpretacyjne może okazać się, że samorządy będą zmuszone 
zwrócić nadpłacony podatek wraz z odsetkami. Ponadto w przypadku likwidacji działalności wpływy z po-
datków również będą się zmniejszały.

Reasumując, chciałbym zaznaczyć, iż celem niniejszego oświadczenia jest zwrócenie uwagi na występujące 
rozbieżności interpretacyjne, które niewątpliwie mają wpływ na branżę wytwarzania energii z odnawialnych 
źródeł, jak również mają znaczenie dla kilkuset gmin w całym kraju. Niepewność w zakresie stosowania 
prawa stawia pod znakiem zapytania jedną z podstawowych zasad, tj. zasadę zaufania obywatela do państwa, 
w szczególności w takich przypadkach, w których zasady opodatkowania oparte na tych samych normach 
prawnych są odmiennie interpretowane, w zależności od miejsca wykonywania działalności. W istocie organy 
gminy poprzez nieprecyzyjne zapisy ustawy otrzymały swoistego rodzaju narzędzie do arbitralnego obciążania 
podatników wyższym podatkiem lub, jak wskazano na podstawie pozytywnych interpretacji indywidualnych, 
do poboru podatku na dotychczasowych zasadach. Oczywiste jest, że takie działania wymagają stosownych 
kroków legislacyjnych, które pozwolą wyeliminować zaistniałe nieprawidłowości w zakresie określania i poboru 
podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych. Stąd też oczekuję odpowiedzi, która nie tylko będzie 
koncentrowała się na wskazaniu stanowiska Pana Ministra w zakresie interpretacji przepisów, ale również 
będzie polegała na wskazaniu rozwiązań o charakterze legislacyjnym, które doprowadziłyby do ujednolicenia 
zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych w przypadku wszystkich podmiotów, niezależnie od miejsca ich 
działania, tak jak miało to miejsce przed 1 stycznia 2017 r.

W związku z wątpliwościami interpretacyjnymi w ww. zakresie zawracam się do Pana Ministra z następu-
jącymi dodatkowymi pytaniami.

1. Czy prowadzone są prace (ewentualnie czy takie prace są planowane) nad nowelizacją ustawy o inwesty-
cjach w zakresie elektrowni wiatrowych dotyczące zmiany definicji elektrowni wiatrowych poprzez wykreślenie 
z jej treści sformułowań odnoszących się do elementów technicznych?

2. Czy w przypadku braku zmiany definicji elektrowni wiatrowej w ustawie o inwestycjach w zakresie 
elektrowni wiatrowych planuje się doprecyzowanie przepisów w taki sposób, aby nie wpływały one na zmianę 
zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości?

Z poważaniem 
Józef Łyczak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Majera 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Gmina Kruszyna jest położona na północnym krańcu powiatu częstochowskiego i woj. śląskiego, obejmuje 

obszar 93,24 km2 położony w zlewni Warty. Ludność gminy liczy 4 tysiące 888 mieszkańców mieszkających 
w 12 wsiach: Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg, Pieńki Szczepockie, Teklinów, 
Widzów, Widzówek, Wikłów. Przez teren gminy w kierunku północno-południowym przebiegają ważne szlaki 
komunikacyjne – droga krajowa nr 1 i droga krajowa nr 91 o łącznej długości 12,3 km.

W dniu 20 października 2016 r. ukazała się informacja o skierowaniu do realizacji budowy autostrady A1 
na odcinku Tuszyn – Częstochowa. Użytkownicy dróg z zadowoleniem przyjęli informację, lecz z przykrością 
muszę poinformować, iż mieszkańcy gminy Kruszyna są zaniepokojeni ową inwestycją. Wójt gminy Kruszyna, 
pani Jadwiga Zawadzka w swojej korespondencji podkreśla, że wybudowanie tego odcinka autostrady A1 
katastrofalnie zdegraduje istniejącą komunikację drogową terenu gminy z najbliższymi ośrodkami miejskimi, 
tj. Częstochową i Radomskiem.

W swoim wystąpieniu pani wójt sygnalizuje, iż wybudowanie autostrady zlikwiduje istniejące od 40 lat 
dwa jednopoziomowe skrzyżowania DK1 z drogami lokalnymi w miejscowościach Bogusławice i Wikłów 
z wjazdami na drogę krajową.

Zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości utworzenia infrastruktury dro-
gowej w celu zapewnienia połączenia gminy Kruszyna z węzłem autostradowym w Kościelcu.

Z poważaniem 
Ryszard Majer
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Majera

Oświadczenie skierowane do wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, do wojewody 
mazowieckiego Zdzisława Sipiery, do wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, do wojewody pomor-
skiego Dariusza Drelicha oraz do wojewody warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego

Szanowny Panie Wojewodo!
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu 

wieku, choroby lub niepełnosprawności wymaga pomocy innych osób. Mogą też być przyznane osobie mającej 
rodzinę, jeśli osoba ta wymaga pomocy innych osób, a rodzina oraz małżonek niezamieszkujący wspólnie, 
wstępni i zstępni nie są w stanie takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze ze względu na swój charakter są bardzo ważnym instrumentem w kształtowaniu prze-
strzeni przyjaznej osobom starszym, umożliwiając im funkcjonowanie w warunkach domowych. Jak wy-
nika z informacji przekazanych mi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pismo znak: 
DPS.V.0702.5.2016.WW z dnia 13 stycznia 2017), liczba samorządów lokalnych, które nie zapewniają usług 
opiekuńczych, maleje – z 820 w 2013 r. do 785 w 2015 r. 

Warto jednak zauważyć, że nadal niemal 1/3 gmin w naszym kraju nie zapewnia tego podstawowego dla 
seniorów świadczenia. Osoby w wieku senioralnym niejednokrotnie w rozmowach ze mną i moimi pracow-
nikami sygnalizują potrzebę rozwoju usług opiekuńczych, ponieważ spotykają się z odmową ich świadczenia 
w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Tymczasem, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, każda 
gmina, w której z rozeznania potrzeb wynika, że na jej terenie istnieje zapotrzebowanie na świadczenie usług 
opiekuńczych, jest zobowiązana takie usługi zrealizować w ramach zadań własnych.

W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o następujące informacje z terenu województwa, nad 
którym Pan Wojewoda sprawuje nadzór.

1. Czy funkcjonują w województwie gminy, które w 2016 r. nie realizowały usług opiekuńczych dla osób 
starszych?

2. Jakie są przyczyny, dla których poszczególne gminy nie realizowały w 2016 r. usług opiekuńczych?
3. Jakie działania podejmują urząd wojewody i samorządy lokalne, by tę sytuację zmienić?
Proponuję, aby pytając poszczególne jednostki o deficyt w tym zakresie, rozważyć dopytanie samorządów 

lokalnych, czy nie planują w najbliższym czasie uruchomienia usług opiekuńczych na swoim terenie. Byłbym 
wdzięczny za informacje w tym zakresie albo w formie zbiorczej, albo w formie kopii odpowiedzi poszcze-
gólnych jednostek samorządowych.

Z poważaniem 
Ryszard Majer
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Majera 

Oświadczenie skierowane do komendanta głównego Policji Jarosława Szymczyka

Szanowny Panie Komendancie!
Przemoc wobec seniorów jest jednym z najbardziej negatywnych zjawisk, jakie dotykają tę grupę społeczną. 

Przemoc wobec innej osoby to jej złe traktowanie – rozumiemy więc przemoc jako wszelkie nadużycia i zanie-
dbania w stosunku do osób starszych, przy czym nadużycia to takie sposoby zachowania lub/i akty działania, 
które przejawiają się w stosowaniu przemocy fizycznej lub/i psychicznej, np. zadawanie bólu fizycznego (bicie) 
lub udręki duchowej (poniżanie osoby starszej, ograniczanie jej praw).

Przemoc aktywna pod postacią nadużyć to nic innego jak np. poniżanie osoby starszej, zmuszanie jej do 
jedzenia, ograniczanie jej praw, zniewalanie psychiczne, wyrządzanie szkód, znęcanie się, maltretowanie, 
izolowanie czy też nielegalne użycie funduszy lub zasobów materialnych (okradanie). Przemoc pod postacią 
nadużycia może przybierać różne formy. Najczęściej wyróżniamy:

– nadużycia fizyczne –  użycie siły fizycznej, którego następstwem jest uszkodzenie ciała, ból; jego prze-
jawem może być popychanie, policzkowanie, a skutkiem – stłuczenia, złamania, rany cięte, a także strach, 
niepokój, depresja;

– nadużycia psychiczne – permanentne używanie gróźb, upokarzanie, obwinianie, znęcanie się, zastraszanie, 
izolowanie, przeklinanie i inne werbalne zachowania i/lub inne formy psychicznego okrucieństwa, a skutkiem 
tego jest strach, depresja, zażenowanie, utrata apetytu;

– nadużycia finansowe – nielegalne i nieodpowiednie użycie funduszy, własności lub innych zasobów osoby 
starszej; przejawia się to w sprzeniewierzaniu pieniędzy, rzeczy wartościowych albo własności, odmawianiu 
osobie starszej prawa dostępu do własnych funduszy; skutkiem takich działań jest utrata pieniędzy, niemożność 
opłacania rachunków, pogorszenie stanu zdrowia i standardu życia, brak poczucia bezpieczeństwa;

– nadużycia seksualne – bezpośredni lub pośredni związek z aktywnością seksualną bez zgody osoby, np. 
patrzenie, obnażanie, fotografowanie;

– nadużycia symboliczne – wymuszanie na ludziach starszych zachowania, które jest wygodne grupom 
dominującym (np. poprzez strój, język), bądź dyskryminowanie ich przez grupy dominujące.

Istotnym elementem przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych w naszym kraju jest system „Niebieskiej 
Karty” i lokalne systemy przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Policja państwowa pełni w nich jedną z zasad-
niczych ról, dysponując zarówno narzędziami do przeciwdziałania przemocy, jak i metodyką ich stosowania. 

W związku z powyższym pragnę prosić o udostępnienie informacji statystycznych dotyczących przemocy 
w naszym kraju wobec osób w wieku senioralnym w ciągu ostatnich pięciu lat w podziale na województwa. 
Za podstawowe źródło proszę przyjąć „Niebieską Kartę”, tj. procedurę, którą określa rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” i wzorów formularzy „Niebieska 
Karta” (DzU nr 209, poz. 1245 z ew. późn. zm.), wydane na podstawie art. 9d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (DzU nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).

Bardzo proszę o wygenerowanie informacji dotyczących osób starszych oraz opinię policyjnych specjalistów 
zajmujących się problemem przemocy wobec osób starszych co do skali i przyczyn występującego zjawiska 
oraz skuteczności podejmowanych przez państwa działań w zakresie przeciwdziałania temu problemowi.

Z poważaniem 
Ryszard Majer
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 36. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Marka Martynowskiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra 
Glińskiego

Szanowny Panie Premierze!
20 stycznia 2017 r. otrzymałem informację o zamknięciu Biblioteki im. Zielińskich w Płocku podpisaną 

w imieniu Towarzystwa Naukowego Płockiego przez księdza profesora Michała Grzybowskiego. Zarząd TNP 
w dniu 12 grudnia 2016 r. podjął decyzję o zamknięciu instytucji „po wyczerpaniu wszelkich sposobów na 
pozyskanie środków finansowych zapewniających jej funkcjonowanie”.

Biblioteka im. Zielińskich została założona w 1820 r. i jest siódmą z kolei wśród najstarszych bibliotek 
w Polsce. Posiada status biblioteki naukowej. Zbiory mieszczą się w dwóch gmachach o łącznej powierzchni około 
4 tysięcy m2. Dział zbiorów specjalnych mieści się w zabytkowej oficynie, a zbiory nowsze w XIX-wiecznym 
„Domu pod Opatrznością”. Biblioteka udostępnia swoje zbiory pod nazwą „Płocka Biblioteka Cyfrowa” na 
platformie Federacji Bibliotek Cyfrowych.

Ze względu na dużą liczbę studiujących w Płocku Biblioteka im. Zielińskich TNP spełniała funkcję mię-
dzyuczelnianej biblioteki studenckiej. Korzystała z niej kadra naukowa płockich uczelni, nauczyciele, a także 
uczniowie szkół średnich. Biblioteka im. Zielińskich TNP jest naukową biblioteką uniwersalną – gromadzi 
zbiory z wielu dyscyplin naukowych. Profilem uzupełnia się z innymi płockimi bibliotekami, z którymi zresz-
tą ściśle współpracuje, a są nimi Biblioteka Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, biblioteka filii 
Politechniki Warszawskiej, Książnica Płocka i biblioteka pedagogiczna.

Bibliotekę może uratować tylko rozwiązanie systemowe, czyli stałe subsydium na działalność, na utrzyma-
nie budynku oraz na wypłacanie pensji pracownikom. W tej chwili, po wprowadzeniu nowelizacji do ustawy 
w 2015 r., jest to niemożliwe.

Zwracałem się z tym problemem do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które z kolei przekiero-
wało ten temat do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Biblioteka im. Zielińskich Towarzystwa 
Naukowego Płockiego jako instytucja kultury, której zbiory stanowią unikatowe i cenne dziedzictwo narodo-
we, zakresem swej działalności podlega ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego, a więc resort kultury 
winien rozważyć możliwość wprowadzenia rozwiązania systemowego, umożliwiającego utrzymanie ważnych 
dla dziedzictwa kulturowego zasobów bibliotecznych oraz placówek gromadzących, przechowujących i chro-
niących te zasoby.

W związku z powyższym bardzo proszę o informację, czy ministerstwo zamierza podjąć inicjatywę ustawo-
dawczą, która pozwoliłaby na funkcjonowanie biblioteki. Jeżeli tak, to proszę o podanie przybliżonego terminu.

Z poważaniem 
Marek Martynowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Misiołka

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława 
Gowina

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 3 pkt 2 lit b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym podstawowa jednostka 
organizacyjna uczelni nieposiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego 
w obszarze kształcenia i dziedzinie, do których jest przyporządkowany kierunek studiów, może uzyskać upraw-
nienie do prowadzenia, zgodnie z opisem efektów kształcenia określonym przez senat uczelni, studiów o profilu 
praktycznym na tym kierunku i określonym poziomie kształcenia oraz studiów o profilu ogólnoakademickim 
na tym kierunku i poziomie kształcenia, jeżeli prowadzone na tym kierunku studia pierwszego lub drugiego 
stopnia uzyskały co najmniej pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Należy w tym miejscu stwierdzić, iż ustawa wprowadza sytuację, w której można rozpocząć prowadzenie 
nowego kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim pod warunkiem uzyskania uprzedniej oceny Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej. Sytuacja wprowadzona przez ustawę o szkolnictwie wyższym, w drodze przywołanych 
powyżej przepisów, jest niezrozumiała, gdyż zmusza ona do poddania ocenie kierunku studiów, który jeszcze 
nie powstał. Mówiąc obrazowo, ustawa wymaga oceny czegoś, co jeszcze nie powstało, ani tym bardziej nie 
zafunkcjonowało.

Wobec tego rodzi się pytanie, jaki tryb postępowania mają przyjąć uczelnie, które po spełnieniu kryteriów 
wynikających z art. 11 przywołanej ustawy pragną otworzyć nowy kierunek studiów o profilu ogólnoakademic-
kim, opisany w przywołanych powyżej przepisach, skoro z mocy prawa tenże kierunek musi zostać oceniony 
przez PKA, zanim jeszcze powstanie? Jak można oceniać cokolwiek, co jeszcze nie powstało?

Andrzej Misiołek
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Mariusza Gajdy

Szanowny Panie Ministrze!
Nawiązując do wyjaśnień przygotowanych we współpracy z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej, 

a udzielonych w piśmie z dnia 2 września 2016 r. w sprawie dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w G., uprzejmie proszę o rozważenie ponownego zbadania przedmiotowej sprawy, gdyż uzasadnione 
jest twierdzenie o celowym wprowadzeniu Pana Ministra w błąd i mówieniu nieprawdy przez pana p.o. dyrek-
tora RZGW w G., T.C.

Powyższe twierdzenie znajduje odzwierciedlenie w prawno-karnych ustaleniach dokonanych przez wła-
ściwą Prokuraturę Rejonową w K. w sprawie pana N.R. (przedsiębiorcy). Stanowisko prokuratora podzielił 
Sąd Rejonowy w K. Wydział II Karny (w załączeniu kopia postanowienia Sądu Rejonowego w K. Wydziału 
II Karnego z dnia 10 października 2016 r. sygn. akt II Kp 185/16). Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż 
pozwolenie wodnoprawne z dnia 15 listopada 2011 r. udzielone przedsiębiorcy nigdy nie zostało ani cofnięte, 
ani ograniczone przez marszałka województwa opolskiego – tj. organ, który wydał to pozwolenie – a wygasło 
z upływem okresu, na jaki było wydane.

Zdziwienie budzi stwierdzenie przez pracowników Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. w kwiet-
niu 2016 r. wielu nieprawidłowości przy wykonywaniu przez przedsiębiorcę pozwolenia wodnoprawnego z dnia 
15 listopada 2011 r. Niezrozumiała jest – z uwagi na obowiązek wynikający z art. 160 ust. 2 prawa wodnego 
– bezczynność w zakresie prowadzenia postępowania służbowego lub innego przewidzianego prawem postępo-
wania przeciwko osobom winnym dopuszczenia do uchybień, chyba że odpowiednie wnioski zostały złożone.

Stanowczej reakcji wymaga formułowanie przez przedsiębiorcę w pismach zarzutu pod adresem pracownika 
M.M., który rzekomo, w trakcie wykonywania czynności służbowych, miał nazwać przedsiębiorcę – cytuję 
pisma – określeniem „złodziej”. Z pism wynika, iż miało to miejsce dnia 5 kwietnia 2016 r. Formułowanie tego 
typu nieprawdziwych zarzutów pod adresem funkcjonariusza publicznego powinno spotkać się ze stanowczą 
reakcją, chyba że takowe słowa padły z ust pracownika administracji, co jednak wydaje się mało prawdopodobne. 
Kwestia ta wymaga wnikliwego wyjaśnienia, a w przypadku ustalenia, iż nie było to przedmiotem oceny przez 
właściwe organy – wyjaśnienia przyczyn bezczynności pana p.o. dyrektora RZGW w G., T.C. w tym zakresie.

Pragnę wyjaśnić, iż moje oświadczenie ma na celu zadbanie o przestrzeganie praworządności i należyte 
wykonywanie zadań przez organy administracyjne.

Z poważaniem 
Grzegorz Peczkis



204
36. posiedzenie Senatu w dniach 2 i 3 marca 2017 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 36. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA Jacka Kurskiego

Szanowny Panie Prezesie!
Zwracam się z prośbą o wykaz liczby wystąpień w Telewizji Polskiej oddział w Opolu w roku 2016 senatorów 

z terenu Opolszczyzny, posłów z terenu Opolszczyzny, marszałka województwa opolskiego oraz jego zastępców.
Proszę o uzasadnienie powodów kompletnego ignorowania poszczególnych parlamentarzystów.
Proszę o wskazanie zasad uczestnictwa parlamentarzystów z Opolszczyzny w prezentowaniu opinii w pro-

gramach Telewizji Polskiej oddział w Opolu.
Proszę o ustalenie przyczyn nieudzielenia odpowiedzi na moje pismo skierowane do dyrektora oddziału 

Telewizji Polskiej w Opolu w dniu 10 sierpnia 2016 r.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Mariana Poślednika

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela

Szanowny Panie Ministrze!
Lokalne grupy działania (LGD) w związku z realizacją podpisanej umowy o warunkach i sposobie realizacji 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną zobowiązane są do osiągnięcia zaplanowa-
nych wskaźników produktu i rezultatu.

W umowach podpisywanych pomiędzy zarządem województwa a LGD, w art. 8 zawarte są warunki wy-
konania umowy. Mowa w nich m.in. o tym, że jeżeli do 31 grudnia 2018 r. LGD nie osiągnie co najmniej 20% 
poziomu każdego ze wskaźników produktu, który został przewidziany do realizacji w latach 2016–2018, kwota 
określona w art. 4 ust. 1 umowy w ramach danego programu ulega obniżeniu o 10% oraz o różnicę pomiędzy 
poziomem wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach 
lokalnej strategii rozwoju (LSR) w ramach danego programu, określonym w pkcie 2, a faktycznym poziomem 
wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach 
danego programu.

Istnieje obawa, że wprowadzone od stycznia 2016 r. i planowane zmiany przepisów prawa dotyczącego 
prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania działalności gospodarczej przez rolników i sposobu 
ubezpieczeń rolników spowodują, że lokalne grupy działania nie osiągną zakładanych na etapie opracowania 
lokalnej strategii rozwoju wskaźników dotyczących podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej.

Czy Pan Minister dostrzega wyżej wymieniony problem? Czy ministerstwo planuje zmiany w tym zakresie?

Z poważaniem 
Marian Poślednik 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Mariana Poślednika

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela

Szanowny Panie Ministrze!
Lokalne grupy działania (LGD) zwracają się do mnie z problemami w związku z realizacją lokalnych 

strategii rozwoju. Jednym z najczęściej poruszanych problemów jest stała intensywność pomocy dla jednostek 
sektora finansów publicznych (JSFP). W przypadku, gdy podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy jest 
jednostka sektora finansów publicznych, pomoc jest przyznawana zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, 
tj. w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

W ramach naboru wnioski są wybierane do limitu środków wskazanego w ogłoszeniu o naborze. W przypadku 
projektów realizowanych przez JSFP z budżetu LSR zostaje ściągnięta kwota 100% kosztów kwalifikowanych 
takiej operacji, mimo iż JSFP otrzymuje dofinansowanie w wysokości 63,63%.

Ponieważ JSFP nie mają ograniczenia w zakresie możliwej do uzyskania pomocy na jedną operację oraz 
limitu w ramach PROW 2014–2020, JSFP może złożyć jeden projekt na całą kwotę limitu z danego naboru 
wniosków. W przypadku, gdy taka operacja spełnia wszystkie kryteria formalne i punktowe, może zostać 
wybrana do realizacji LSR, mimo świadomości LGD, że spowoduje to brak możliwości realizacji wskaźników 
produktu i rezultatu zapisanych w LSR.

Stała intensywność pomocy dla JSFP może również doprowadzić do sytuacji, że operacja wybrana przez 
LGD „odpadnie” w wyniku weryfikacji wniosków przez urząd marszałkowski. Sytuacja taka nastąpi, gdy UM 
uzna koszty niekwalifikowane jednej operacji za kwalifikowane i zwiększy kwotę pomocy do poziomu 63,63%, 
powodując tym samym brak środków dla drugiej operacji.

Opisane przypadki wskazują, że stała intensywność pomocy dla JSFP praktycznie pozbawia LGD decyzyj-
ności w zakresie wyboru operacji składanych przez te podmioty. Jedyną możliwością zwiększenia decyzyjności 
LGD jest wprowadzenie sztucznego limitu środków dla operacji realizowanych przez JSFP, co naszym zda-
niem, przy znacznie ograniczonych środkach, stoi w sprzeczności z ideą konkursowego wyboru operacji oraz 
realizacji projektów stanowiących spójną całość.

W związku z tym zwracam się z pytaniem, czy, a jeśli tak, to kiedy ministerstwo zamierza zmienić zapis 
dotyczący stałej intensywności pomocy dla JSFP.

Z poważaniem 
Marian Poślednik 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Marka Rockiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
W przyjętej przez Sejm i Senat ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w rozdziale 3 opisu-

jącym wymogi dla kandydatów na członków organów nadzorczych oraz organów zarządzających, stwierdza się, 
że kandydatem może być osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra (lub równorzędny), a także spełniająca 
przynajmniej jeden z kilku wymienionych wymogów, wśród których znajdują się wymagania bardzo konkretne, 
takie jak posiadanie certyfikatu CFA lub ACCA, ale także wymóg nieskonkretyzowany: chodzi o osobę, która 
„ukończyła studia Master of Business Administration (MBA)”.

W Polsce funkcjonuje wiele podmiotów (są to nie tylko uczelnie wyższe), które prowadzą kształcenie nazy-
wane studiami MBA o bardzo różnym poziomie. Tylko część z nich poddaje się dobrowolnym akredytacjom 
różnych (tzw. środowiskowych) instytucji akredytujących, a jednocześnie żadna z nich nie podlega ocenom 
jakości kształcenia dokonywanym przez Polską Komisję Akredytacyjną, gdyż nie są to studia I lub II stopnia 
zdefiniowane w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym. W przypadku instytucji, które nie są uczelniami 
wyższymi, kształcenie takie nie jest także prowadzeniem studiów podyplomowych. Na rynku pracy funkcjonują 
jednocześnie dyplomy (certyfikaty) MBA wydawane przez uczelnie (szkoły biznesu) z różnych części świata.

W odpowiedzi na me oświadczenie złożone w tej sprawie podczas trzydziestego czwartego posiedzenia 
Senatu RP w dniu 1 lutego br. minister nauki i szkolnictwa wyższego wskazał, że „w polskim obszarze szkol-
nictwa wyższego brak jest definicji prawnej studiów MBA; zarówno nadrzędny akt prawny, jakim jest ustawa 
z dnia 27 lipca 2005 r., jak i akty wykonawcze nie określają pojęcia «studia MBA» ani tytułów zawodowych 
związanych z ich ukończeniem” (pismo DSW.WNP.1700.1.2017.1 z 17 lutego br.).

Proszę wobec tego Pana Premiera o wyjaśnienie, jaką wykładnię pojęcia „studia Master of Business 
Administration” stosować będą podmioty uprawnione do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu 
Państwa, oceniając spełnienie wymogów wskazanych we wspomnianej na wstępie ustawie przez kandydatów 
na członka organu nadzorczego.

Z poważaniem 
Marek Rocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Marka Rockiego

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza

Szanowny Panie Ministrze!
Na stronach internetowych Zakładów Mechanicznych „Tarnów” należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej  

można znaleźć cytat z wypowiedzi Pana Ministra ze spotkania 9 lutego br. w Przemysłowym Centrum Optyki 
SA w Warszawie: „My nie chcemy kupować na świecie, chcemy kupować w Radomiu, Tarnowie, w polskich 
zakładach”.

Z tego powodu proszę Pana Ministra o wyjaśnienie dotyczące powodów wyboru produkowanych w Finlandii 
karabinów wyborowych SAKO TRG M10. Podobne karabiny, Alex-338, produkowane są w Zakładach 
Mechanicznych „Tarnów”, które swą ofertę także przedstawiły w przetargu wygranym przez Finów.

Z poważaniem 
Marek Rocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z zapowiadanymi zmianami finansowania służby zdrowia, jakie mają wejść w życie w lipcu 

2017 r., dyrekcja Szpitala Powiatowego w Zawierciu zwróciła się do mnie z prośbą o przedstawienie Panu 
Ministrowi sytuacji szpitala, który jest jedyną jednostką udzielającą świadczeń zdrowotnych z zakresu lecze-
nia szpitalnego mieszkańcom powiatu zawierciańskiego. W niektórych specjalnościach (udary, neurologia, 
okulistyka, OIOM, dermatologia, choroby zakaźne, SOR) obsługuje ona również mieszkańców sąsiednich 
powiatów. Jest to zdecydowanie inna sytuacja niż w przypadku szpitali w dużych miastach, gdzie jednocześnie 
funkcjonuje kilka jednostek.

W projekcie zmian planowane jest wyliczenie budżetów dla szpitali w oparciu o wykonanie kontraktów 
z NFZ za rok 2015, co w przypadku tego szpitala jest bardzo krzywdzące z uwagi na termomodernizację 
prowadzoną w okresie czerwiec 2015 – czerwiec 2016. Pomimo tego, iż prace odbywały się przy zachowaniu 
ciągłego ruchu w jednostce, bez czasowego zaprzestania udzielania świadczeń w poszczególnych zakresach, 
spowodowały one zmniejszenie liczby wykonanych usług, a utrudnienia związane z remontem niewątpliwie 
zniechęciły część pacjentów do korzystania z opieki szpitalnej w tym okresie. Wynikające z termomodernizacji 
niewykonanie kontraktu w oddziałach szpitalnych w roku 2015 wynosiło 775 tysięcy 372 zł. Z kolei w roku 
2016, pomimo trwającej w pierwszym półroczu termomodernizacji, szpital odnotował nadwykonanie z tytu-
łu udzielania świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitalnych na kwotę 1 miliona 127 tysięcy 589 zł 32 gr. 
Dotyczy to głównie świadczeń nielimitowanych i ratujących życie. Byłoby niesprawiedliwie, gdyby w kolejnych 
latach swej działalności szpital ponosił konsekwencje działań podjętych w trosce o poprawę warunków udzie-
lania świadczeń. W mojej opinii przy wyliczaniu budżetów dla szpitali powinny być uwzględniane warunki 
demograficzne, obszar zabezpieczenia, jaki obejmują poszczególne jednostki, oraz wariantowo korzystniejszy 
pod kątem wykonania umowy z FNZ rok (2015 lub 2016).

W przypadku Szpitala Powiatowego w Zawierciu różnica między wykonaniem kontraktu z NFZ w zakresie 
leczenia szpitalnego między rokiem 2015 a 2016 wynosiła 2 miliony 200 tysięcy zł. Przy budżecie, jakim dys-
ponuje szpital, w ramach umowy z NFZ stanowi to ok. 6% i ma duże znaczenie dla funkcjonowania szpitala, 
jedynego w powiecie.

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o uwzględnienie szczególnej sytuacji Szpitala Powiatowego 
w Zawierciu w kontekście finansowania szpitali sieciowych.

Z poważaniem 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka

Szanowny Panie Ministrze!
Od kilku dni mieszkańcy województwa lubuskiego z zaniepokojeniem obserwują działania zmierzające 

do przeniesienia siedziby izby administracji skarbowej (IAS) z Zielonej Góry do Gorzowa Wielkopolskiego. 
Przedmiotowe działania budzą sprzeciw mieszkańców Zielonej Góry w związku z tym, że zaangażował się 
w nie wojewoda lubuski, pan Władysław Dajczak. W przedmiotowej sprawie zaniepokojenie budzi fakt, że pan 
wojewoda swoimi działaniami udowadnia, iż nie respektuje postanowień umowy paradyskiej zawartej 13 marca 
1998 r., za sprawą której utworzono województwo lubuskie.

Przeniesienie siedziby izby administracji skarbowej z Zielonej Góry do Gorzowa Wielkopolskiego spowoduje, 
że w wyniku lobbingowego działania wojewody pracę straci 250 w pełni wykwalifikowanych, doświadczonych 
oraz wielokrotnie nagradzanych za swoją działalność przez Ministerstwo Finansów pracowników administracji. 
Działanie to jest nie tylko szkodliwe dla pracowników i ich rodzin, ale także powoduje marginalizację Zielonej 
Góry i znaczne podniesienie się poziomu bezrobocia w mieście.

Należy podkreślić, że wojewoda, chcąc w obecnym momencie przenieść siedzibę IAS do Gorzowa 
Wielkopolskiego, naraża Skarb Państwa i podatników na wygenerowanie w krótkim czasie nowych wysokich 
kosztów związanych z przygotowaniem infrastruktury, a także z wykwalifikowaniem i przeszkoleniem nowych 
pracowników, którzy mogliby w pełni przejąć obowiązki w nowej siedzibie.

W związku z przedstawioną sprawą uprzejmie proszę Pana Ministra o zajęcie stanowiska oraz o odpowiedź 
na następujące pytania.

1. W jaki sposób kierowany przez Pana resort zamierza wyciągnąć konsekwencje z działań prowadzonych 
przez pana wojewodę?

2. Jaka regulacja ustawowa sugeruje, iż w kompetencjach wojewody leży decydowanie o lokalizacji izby 
administracji skarbowej, a także nadzorowanie jej funkcjonowania?

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
We wrześniu 2016 r. wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-

sowanych ze środków publicznych zakładający podział lecznic na szpitale pierwszego, drugiego i trzeciego 
stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne i pediatryczne. Środki na szpitale, którym uda się dostać do tzw. sieci, 
przekazywane będą w formie ryczałtu i będą stanowiły około 91% tego, co dziś przeznaczone jest na finanso-
wanie leczenia szpitalnego. Reszta rozdzielona zostanie w drodze konkursu.

Projekt nie zyskał jednak przychylności Naczelnej Rady Lekarskiej, zdaniem której wprowadzenie przed-
miotowej ustawy doprowadzi do takiej sytuacji, że szpitale będą musiały likwidować oddziały specjalistyczne, 
na które środków nie dostały w ryczałcie, lub zgadzać się na dalsze zadłużanie tych oddziałów. W rzeczywi-
stości dla pacjentów oznacza to, że po pomoc lekarza specjalisty będzie musiał udać się do odległego szpitala. 
Doprowadzi to również do pogorszenia jakości usług, ponieważ lekarze zmieniać będą miejsce pracy, a co za tym 
idzie, rozpadną się zespoły medyczne, które przez lata wspólnej pracy miały szansę się zgrać oraz zintegrować.

Szanowny Panie Ministrze, zwracam się z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w odniesieniu do podanych 
informacji oraz odpowiedź na następujące pytania.

1. Czy kierowany przez Pana resort planuje wprowadzić do projektu ustawy zmiany w oparciu o opinię 
Naczelnej Rady Lekarskiej?

2. Czy kierowany przez Pana resort planuje podjąć działania zapobiegające samolikwidacji szpitali, którym 
nie uda się spełnić kryteriów i dostać się do tzw. sieci?

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jerzego Wcisłę

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
13 lutego 2017 roku Pan Minister zwrócił się do różnych środowisk o opinię w sprawie memorandum 

w sprawie alternatywnej drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Memorandum, podpisane 29 
września 2016 roku przez marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka, w dniu 30 września 2016 
roku zostało przekazane wiceprezesowi Rady Ministrów i ministrowi rozwoju Mateuszowi Morawieckiemu.

W związku z tym, że w latach 2007–2015 reprezentowałem województwo warmińsko-mazurskie w kon-
sorcjum powołanym w sprawie realizacji projektu „Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną”, 
jestem autorem książki o kanale przez Mierzeję Wiślaną, przez wiele lat uczestniczyłem w pracach między-
wojewódzkich zespołów na rzecz rewitalizacji Międzynarodowych Dróg Wodnych E70 i E40, a w Parlamencie 
jestem członkiem Parlamentarnego Zespołu ds. Narodowego Programu Rewitalizacji, Rozwoju i Wykorzystania 
Potencjału Gospodarczego Polskich Rzek, uznałem, że powinienem przedstawić Panu Ministrowi także swoją 
opinię w tej sprawie, co niniejszym czynię.

Z poważaniem 
Jerzy Wcisła 
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