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Porządek obrad

37. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 15 i 16 marca 2017 r.

1. Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie 
sieci przesyłowych.

2. Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i 
agentami.

3. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz 
ustawy – Kodeks postępowania karnego.

4. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

5. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

6. Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

7. Ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

8. Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, 
przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

9. Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych in-
nych ustaw.

10. Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych 
innych ustaw.

11.  Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką 
Gdańską.

12.  Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.



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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:

Kancelaria Prezydenta RP  ‒ sekretarz stanu Andrzej Dera

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  ‒ sekretarz stanu,  
     pełnomocnik rządu do spraw  
     strategicznej infrastruktury  
     energetycznej Piotr Naimski

Ministerstwo Energii  ‒ minister Krzysztof Tchórzewski

Ministerstwo Finansów  ‒ podsekretarz stanu Paweł Gruza

Ministerstwo Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej  ‒ podsekretarz stanu Grzegorz Witkowski

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  ‒ podsekretarz stanu Sebastian Chwałek

Ministerstwo Sprawiedliwości  ‒ sekretarz stanu Patryk Jaki 
  ‒ podsekretarz stanu Marcin Warchoł

Ministerstwo Zdrowia  ‒ podsekretarz stanu Katarzyna Głowala





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

Marszałek Stanisław Karczewski:
Otwieram trzydzieste siódme posiedzenie Senatu 

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

natora Arkadiusza Grabowskiego oraz pana senato-
ra Łukasza Mikołajczyka. Listę mówców prowadzić 
będzie pan senator Mikołajczyk.

Informuję, że Sejm na trzydziestym siódmym po-
siedzeniu 9 marca 2017 r. przyjął wszystkie poprawki 
Senatu do ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach 
patentowych, do ustawy o wymianie informacji po-
datkowych z innymi państwami, do ustawy o zmianie 
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz 
niektórych innych ustaw, do ustawy o szczególnych 
zasadach usuwania skutków prawnych decyzji re-
prywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości war-
szawskich wydanych z naruszeniem prawa, do ustawy 
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy. 
Ponadto Sejm na tym samym posiedzeniu przyjął 
większość poprawek Senatu do ustawy o systemie 
monitorowania drogowego przewozu towarów oraz 
jedyną poprawkę Senatu do ustawy o zmianie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych.

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

Wysoki Senacie, informuję, że w dniu 8 grud-
nia 2016 r. pani prezes Rady Ministrów przekazała 
Senatowi sprawozdanie z funkcjonowania ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
za lata 2014–2015. Zawarta jest ona w druku nr 372. 
W dniu 14 grudnia 2016 r. skierowałem tę informację 
do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

oraz do Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej. Komisje zapoznały się 
z informacją i poinformowały mnie o tym.

Państwo Senatorowie! Projekt porządku obrad 
został wyłożony na ławach senatorskich.

Proponuję rozpatrzenie punktu pierwszego, siód-
mego i ósmego projektu porządku obrad, pomimo że 
sprawozdania komisji w sprawie tych ustaw zostały 
dostarczone w terminie późniejszym niż określony 
w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu.

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

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

Państwo Senatorowie, proponuję zmianę kolej-
ności rozpatrywania punktu dziewiątego: ustawa 
o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji stra-
tegicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych – 
i rozpatrzenie tego punktu jako pierwszego porządku 
obrad.

Witam pana ministra.
Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka 

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

Senat przedstawioną propozycję przyjął.
Państwo Senatorowie! Proponuję uzupełnienie 

porządku obrad o punkty: ustawa o zmianie ustawy 
o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego – 
i rozpatrzenie go jako punktu szóstego, tj. po punkcie 
o ustroju sądów powszechnych; ustawa o związku 
metropolitalnym w województwie śląskim – i roz-
patrzenie go jako punktu siódmego, tj. po punkcie 
dotyczącym funkcjonowania górnictwa węgla ka-
miennego.

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

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

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

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 02)
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37. posiedzenie Senatu w dniu 15 marca 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

(marszałek S. Karczewski) budowy linii Blachownia – Łagisza. Przedstawiciel 
Biura Legislacyjnego, pan Michał Gil, zaproponował 
jedną poprawkę, w której wyrazy „aglomeracją war-
szawską” zastępuje się wyrazem „Warszawą”. Pan 
minister Piotr Naimski stwierdził, że ta poprawka nie 
jest konieczna. Nad omawianą ustawą została przepro-
wadzona dyskusja, w której głos zabrali zarówno se-
natorowie, pan minister Naimski, jak i prezes Zarządu 
Polskich Sieci Elektronergetycznych Inwestycje. 
Przewodniczący komisji Andrzej Stanisławek zgłosił 
wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. W wyniku 
głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek.

Bardzo proszę Wysoką Izbę o przyjęcie ustawy 
bez poprawek. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa, pań i panów senatorów pra-
gnie zadać takie pytanie?

Jest chętny. Bardzo proszę.

Senator Maciej Grubski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Senatorze Sprawozdawco, wspo-

mniał pan o załączniku z wykazem inwestycji strate-
gicznych. Jaka liczba elementów jest w tym załącz-
niku zamieszczona?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Stanisławek:
Przepraszam, nie zrozumiałem…
(Senator Maciej Grubski: Do ustawy jest dołączo-

ny załącznik. Chodzi o inwestycje strategiczne. Jaka 
jest liczba tych inwestycji?)

Przepraszam, nie wiem. Być może pan minister 
będzie wiedział. Nie wiem za bardzo, o co chodzi. 
Przepraszam.

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

sprawozdawcy? Nie ma.
No to dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie… A nie, to już było.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez grupę 

posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos?

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

Wysoka Izbo! Informuję, że dziś o godzinie 18.00 
zostanie zarządzona dwugodzinna przerwa w obra-
dach.

Do rozpatrzenia punktu drugiego, tj. ustawa o kre-
dycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami 
kredytu hipotecznego i agentami, przystąpimy jutro 
– to będzie jutro pierwszy punkt – o godzinie 9.00.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-
szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji 
w zakresie sieci przesyłowych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 434, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 434 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, pana senatora Andrzeja 
Stanisławka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Stanisławek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 

3 marca 2017 r. rozpatrywała ustawę o zmianie usta-
wy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwe-
stycji w zakresie sieci przesyłowych; druk senacki 
nr 434, druki sejmowe nr 1257, 1261.

W posiedzeniu uczestniczyli senatorowie oraz go-
ście: sekretarz stanu, pan minister Piotr Naimski ze 
współpracownikami, prezes Zarządu Polskich Sieci 
Elektronergetycznych Inwestycje Andrzej Kaczmarek 
ze współpracownikami oraz doradca ekonomiczny 
w departamencie gospodarki w Najwyższej Izbie 
Kontroli. Ze strony senackiego Biura Legislacyjnego 
ustawę prowadził pan mecenas Michał Gil. Ustawę 
omówił sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, pan minister Piotr Naimski.

Ustawa rozszerza wykaz strategicznych inwestycji 
w zakresie sieci przesyłowych określony w załączni-
ku do omawianej ustawy. Wprowadzona zmiana bę-
dzie skutkowała wsparciem i objęciem szczególnym 
nadzorem zadań inwestycyjnych, które wymagają 
priorytetowej, przyspieszonej ścieżki pozyskiwania 
decyzji i zezwoleń niezbędnych do ich realizacji. 
Uznanie inwestycji wskazanych w załączniku do 
ustawy za inwestycje o charakterze strategicznym 
umożliwi skorzystanie z wszelkiego rodzaju instru-
mentów prawnych przewidzianych w ustawie.

Jest to przedłożenie poselskie. Projekt stanowił 
przedmiot prac sejmowej Komisji do Spraw Energii 
i Skarbu Państwa, która poza poprawkami redakcyj-
nymi wprowadziła możliwość rozbudowy lub prze-
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37. posiedzenie Senatu w dniu 15 marca 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

(marszałek S. Karczewski) nie jest objęte tą nowelizacją, o której dzisiaj mówimy. 
To jest linia przesyłowa – mówię o linii pomiędzy 
Bydgoszczą i Piłą – która budzi społeczne sprzeciwy, 
zresztą podobnie jak duża część linii przesyłowych. 
Niestety, tak właśnie jest. Inwestor i wykonawca pro-
wadzą dialog – tak to mogę określić – z kilkunastoma 
rolnikami, którzy mają sady na tej trasie.

Jeżeli chodzi o wspomniane przez pana przyłącza, 
to rzeczywiście nie ma ich tutaj. W tej sprawie odpo-
wiemy po prostu na piśmie, odpowiemy konkretnie 
i dokładnie, bo to są już szczególne przypadki.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Pan minister 
zobowiązał się do udzielenia odpowiedzi panu se-
natorowi na piśmie. Tak? Wiadomo, że za pismo…)

To jest konsekwencja posiedzenia komisji. To py-
tanie wykraczało poza zakres tej nowelizacji, o której 
mówimy, jednakże oczywiście pytanie pana senatora 
wymaga odpowiedzi.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Zapisałem to tak dla porządku.
Jeszcze pan senator. Bardzo proszę, senator 

Arkadiusz Grabowski.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam pytanie dotyczące spra-

wozdania senatora sprawozdawcy z posiedzenia 
komisji, w którym wspomniał on, że na etapie prac 
sejmowych pierwotne plany modernizacji linii 220 kV 
Blachownia – Łagisza zostały niejako przemodelo-
wane w kierunku rozbudowy i przebudowy. I tego 
dotyczy pierwsze pytanie. Chciałbym się dowiedzieć, 
jakie względy o tym zdecydowały.

(Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej 
Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski: Już 
mówię…)

To pierwsze pytanie.
I drugie. Myślę, że to dobra okazja, żeby pan, 

Panie Ministrze, powiedział kilka słów na temat ogól-
nie stanu polskich linii przesyłowych, sieci elektro-
energetycznych na trenie całego kraju. Czy są jakieś 
zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa energetyczne-
go? Bo z informacji, które gdzieś tam w mediach się 
pojawiają, wynika, że ten stan jest niezadowalający, 
delikatnie mówiąc. Chciałbym, żeby pan parę słów 
też na ten temat powiedział. Dziękuję.

Pełnomocnik Rządu  
do spraw Strategicznej  
Infrastruktury Energetycznej  
Piotr Naimski:
Co do zmiany terminologicznej, bo do tego się 

sprowadzała poprawka zamieniająca słowo „moder-

Witam na posiedzeniu sekretarza stanu, pełno-
mocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury 
energetycznej, pana ministra Piotra Naimskiego.

Panie Ministrze, czy pan pragnie zabrać głos?
Bardzo proszę, zapraszam.

Pełnomocnik Rządu  
do spraw Strategicznej  
Infrastruktury Energetycznej  
Piotr Naimski:
Panie Marszałku, dziękuję bardzo.
Wysoka Izbo, ja tylko odpowiem na pytanie: 23 in-

westycje są w tym załączniku.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze.
Panie Ministrze, bardzo dziękuję za odpowiedź 

na to pytanie.
Teraz senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rzą-
du związane z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z pań i panów senatorów…
Jest chętny. Bardzo proszę, pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Na posiedze-

niu komisji senator Augustyn i ja zadaliśmy pytania 
w sprawie tych linii przesyłowych wysokiego na-
pięcia. Senator Augustyn pytał o okolice Piły, a ja 
zadałem pytanie dotyczące Żukowa i Przyjaźni, tych 
dużych magistrali w okolicach Gdańska. Otóż one 
się nie znalazły w tym projekcie. Poprosiliśmy też 
o odpowiedź na piśmie, tak żeby przygotowano nam 
informacje, czy te linie też mogłyby zostać przygoto-
wane do… Czy pan minister może powiedzieć o tym 
coś więcej na tym etapie, czy musimy jednak czekać 
na jakąś pisemną odpowiedź? Bo chodzi o to, dla-
czego te właśnie linie nie zostały w to włączone. To 
są tylko przyłącza, podobnie jak inne znajdujące się 
w tym załączniku połączenia.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę bardzo.

Pełnomocnik Rządu  
do spraw Strategicznej  
Infrastruktury Energetycznej  
Piotr Naimski:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! To wygląda 

tak, że w sprawie tej linii pomiędzy Bydgoszczą 
i Piłą odbyliśmy posiedzenie komisji sejmowej. To 
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Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

(pełnomocnik rządu P. Naimski) wość pojawiła się właśnie z tego powodu, że tej linii 
nie ma w tej ustawie. Wydawało się mi, że można 
by włączyć ją do tej ustawy, bo ta inwestycja jest 
w wysokim stopniu przygotowana i od wielu lat nie 
wiadomo, z jakiego powodu nie jest zrealizowana. 
Ta linia jest uzgodniona, a ciągle nie jest budowana. 
I stąd prosiłbym, żeby w tej odpowiedzi na piśmie 
przewidzieć także czas, kiedy ewentualnie projekt 
zostanie zrealizowany.

Pełnomocnik Rządu  
do spraw Strategicznej  
Infrastruktury Energetycznej  
Piotr Naimski:
Panie Senatorze, o ile mnie pamięć nie myli – prze-

praszam, ale nie byłem przygotowany na tak szczegó-
łowe pytanie w tej chwili – ta inwestygacja dotyczy 
linii 110 kV. To jest linia dystrybucyjna, to jest poza 
gestią Polskich Sieci Elektroenergetycznych, nato-
miast jest w gestii operatora sieci dystrybucyjnych.

(Senator Kazimierz Kleina: Nie, nie, to PSE mają 
tę linię budować.)

Okej, odpowiem…
(Głos z sali: To nie PSE, ale…)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dobrze, 

Panie…)
Odpowiemy szczegółowo na to pytanie.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Tak jest, odpowiedź na piśmie, zaraz powiem 

o tym.
Pan senator Jan Dobrzyński. Bardzo proszę.

Senator Jan Dobrzyński:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Czy ta nowela, ta zmiana, jeśli chodzi o inwesty-

cje strategiczne w zakresie sieci przesyłowych do-
tyczy całego kraju, czy jakby załatwia sprawę – tak 
to powiem w uproszczeniu – tylko Polski centralnej 
i wschodniej? Bo tak to możemy…

Pełnomocnik Rządu  
do spraw Strategicznej  
Infrastruktury Energetycznej  
Piotr Naimski:
Ta nowela wprowadza kilka koniecznych do zbu-

dowania elementów sieci, które uzupełniają obraz 
sieci w całej Polsce znajdujący się w ustawie noweli-
zowanej. W załączniku są 23 inwestycje objęte ustawą 
specjalną. My w tej chwili dodajemy ich kilka, m.in. 
takie trudne elementy, jak np. połączenie na południu 
Skawiny z magistralą przesyłową 400 kV. To jest tyl-

nizacja” na słowa „rozbudowa lub przebudowa”, to 
chodziło o to, żeby termin użyty w ustawie był spój-
ny z innymi regulacjami dotyczącymi budownictwa, 
pozwoleń na budowę itd., żeby nie było wątpliwości 
interpretacyjnych. Tak że to nie dotyczy istoty rze-
czy, a raczej właśnie terminologii i definicji. I to jest 
proste.

Jeżeli chodzi o stan polskich sieci przesyłowych 
energetycznych, to jest tak, że musimy je budować 
i musimy je modernizować. W dzisiejszej noweli-
zacji mówimy o budowie, a właściwie rozbudowie 
i modernizacji – używamy słów „budowa i przebu-
dowa” – linii pomiędzy Kozienicami a Miłosną. Tam 
linia 400 kV istnieje, ale ona ma kilkadziesiąt lat. 
My chcemy ją w tej chwili rzeczywiście przebudo-
wać i uczynić z niej istotny element, który pozwoli 
połączyć nowo budowany blok w Kozienicach z sie-
cią energetyczną. Poza tym jest kilka inwestycji – 
mogę powiedzieć, że kilkanaście, bo dokładnie jest 
13 takich inwestycji – które są uznane przez Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne za kluczowe, konieczne 
i w pierwszej kolejności, że tak powiem, do dopilno-
wania. Wśród nich jest m.in. ta linia Bydgoszcz – Piła 
– Poznań i okolice Poznania.

Mogę powiedzieć, że w pewnym sensie sieci prze-
syłowe energetyczne są w Polsce w lepszym stanie 
niż sieci dystrybucyjne energetyczne, które są w gestii 
operatorów dystrybucji i są oddzielone od tego, czym 
zawiadują, o co się martwią, w co inwestują i co budu-
ją PSE. Jeżeli mamy do czynienia z awariami, które są 
spowodowane np. pogodą, wichurą, oblodzeniem, to 
na ogół dotyczy to właśnie sieci dystrybucyjnych, tych 
sieci, które są sieciami niższego napięcia, o napięciu 
110 kV i poniżej. Tam mamy rzeczywiste problemy, 
bo niektóre sieci się datują jeszcze na lata pięćdzie-
siąte. I tutaj ten program inwestycyjny OSD, czyli 
operatorów sieci dystrybucyjnych, który mamy, jest 
bardzo rozbudowany. A jeżeli chodzi o PSE, to PSE 
mają w swojej strategii zapisaną budowę i rozbudowę 
sieci. Kontrolujemy to i myślę, że tutaj nie będzie 
kataklizmu – o, tak bym to powiedział.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Kleina. Później pan senator Jan 

Dobrzyński.
Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Ministrze, uzupełniając to pytanie doty-

czące przyłączy, szczególnie tego przyłącza Żukowo 
– Przyjaźń – Lębork, powiem, że ta nasza wątpli-
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37. posiedzenie Senatu w dniu 15 marca 2017 r.
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny,  

ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego 

(pełnomocnik rządu P. Naimski) mi, przedstawiciele pana prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, m.in. w osobie pana ministra Andrzeja Dery, 
przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, przed-
stawiciele rzecznika praw obywatelskich, przedsta-
wiciele rzecznika praw dziecka.

Jest to inicjatywa pana prezydenta. O zajęcie się 
tą tematyką wnosił rzecznik praw dziecka.

Kilka słów na temat celu i przedmiotu ustawy. 
Celem ustawy jest zaostrzenie systemu kar przewi-
dzianych dla sprawców przestępstw popełnionych na 
szkodę małoletnich oraz osób nieporadnych, prze-
stępstw przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wol-
ności oraz opiece i rodzinie. Wprowadzone zmiany 
prowadzić mają do podwyższenia poziomu ochrony 
małoletnich oraz osób nieporadnych ze względu na 
stan psychiczny lub fizyczny. Te zmiany wynikają 
z założenia, że ochrona osób małoletnich oraz osób, 
jak to się mówi, nieporadnych życiowo z różnych 
względów – psychicznych, społecznych, rozwojowych 
czy emocjonalnych – jest jedną z ważnych wartości 
społecznych, humanitarnych, która jak do tej pory nie 
znalazła właściwego odzwierciedlenia w przepisach 
kodeksu karnego. Wszyscy sobie zdajemy sprawę 
z tego, że sprawy związane z tymi osobami powinny 
być poddane szczególnej ochronie, ale kodeks karny 
jak na razie jakoś szczególnie się tym nie zajmuje. 
Dlatego podjęto decyzję, ażeby w wielu przepisach 
kodeksu karnego dokonać pewnych zmian, które do-
prowadzą do faktycznego podkreślenia kwestii ochro-
ny osób małoletnich i nieporadnych oraz zwiększą 
zakres ich ochrony prawnej. Kodeks karny jest aktem 
prawnym, który, oprócz tego, że zawiera przepisy do-
tyczące zwalczania określonych przestępstw, formu-
łuje pewien szerszy katalog wartości, taką aksjologię 
prawniczą, dlatego ważne jest, żeby akurat w tym 
akcie prawnym takie rozwiązania się znalazły.

Przepisy te zawierają rozwiązania, które spra-
wiają, że sąd będzie uwzględniać, jako okoliczność 
obciążającą sprawcę, popełnienie przestępstwa na 
szkodę osoby nieporadnej ze względu na wiek i stan 
zdrowia. Oprócz tego znajdują się tu zmiany, które 
zaostrzają sankcje karne w przypadku popełnienia 
tego typu przestępstw. Ponadto wprowadza się do 
kodeksu karnego postać kwalifikowaną przestępstwa, 
ze względu na następstwo czynu, którym jest śmierć 
człowieka. I tu sankcję w postaci kary pozbawienia 
wolności od lat 2 do lat 12 zastąpiono karą pozbawie-
nia wolności od lat 5, karą 25 lat pozbawienia wol-
ności albo dożywotniego pozbawienia wolności. Ze 
względu na wskazaną sankcję tego typu czyn będzie 
teraz stanowić zbrodnię.

Jeżeli chodzi o przebieg posiedzenia komisji, to 
tak jak mówiłem, przedstawiciel pana prezydenta, 
pan minister Andrzej Dera, przedstawił bardzo sze-
rokie uzasadnienie tych zmian. Do sprawy odniósł 
się również przedstawiciel resortu sprawiedliwości, 

ko 3,5 km, a równocześnie jest to teren zabudowany 
i jest tam duży kłopot, a dla Krakowa to jest bardzo 
ważne. W związku z tym ta ustawa ma charakter 
uzupełniający, to nie jest tak, że ta nowelizacja jest 
zregionalizowana.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nie ma.
Wobec tego dziękuję bardzo panu ministrowi.
(Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej 

Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski: 
Dziękuję.)

Informuję, że pan minister zobowiązał się do 
udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane 
przez pana senatora Kazimierza Kleinę.

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.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią przypo-
minam, że do rozpatrzenia punktu drugiego, czyli 
ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad 
pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, przy-
stąpimy jutro o godzinie 9.00.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trze-
ciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach 
nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania kar-
nego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 435, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 435 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji 
Ustawodawczej, pana senatora Marka Pęka, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Marek Pęk:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie połączo-

nych komisji, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, o uchwa-
lonej przez Sejm w dniu 24 lutego br. ustawie o zmia-
nie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu 
w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postę-
powania karnego.

Posiedzenie połączonych komisji odbyło się w dniu 
8 marca. Na posiedzeniu obecni byli, poza senatora-
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(senator sprawozdawca M. Pęk) górny wymiar kary? W analogiczny sposób brzmi 
art. 189 §3, gdzie jest mowa o karze pozbawienia wol-
ności również na czas nie krótszy od 3 lat. Chciałbym, 
żeby pan senator w jakiś sposób to wytłumaczył, 
dlaczego część artykułów zawiera, że tak powiem, 
karę od najniższej do najwyższej, a akurat te dwa 
artykuły nie zawierają górnej granicy kary.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Nie było na ten temat dyskusji na posiedzeniu ko-

misji. Wydaje mi się, że to nie jest jakieś szczególnie 
oryginalne, niespotykane określenie sankcji karnych. 
Tak w kodeksie karnym się robi. Nie zawsze się po-
kazuje takie widełki od najmniejszej do największej, 
niekiedy się wskazuje ten minimalny zakres kary. 
Jeżeli przedstawiciel pana prezydenta będzie chciał, to 
może to bardziej precyzyjnie wyjaśnić. Ja natomiast 
powiem, że była szersza dyskusja na temat właśnie 
zakresu tych sankcji, bo szczególnie przedstawiciel 
rzecznika praw obywatelskich wyraził pogląd, że 
te zmiany nie uwzględniają praktyki orzeczniczej, 
to znaczy że praktyka orzecznicza jest inna, niż my 
proponujemy w naszej nowelizacji. No, właśnie o to 
chodzi, że kodeks karny powinien jakby zmobilizo-
wać sędziów do zmiany pewnej praktyki orzeczni-
czej. Takie jest przeświadczenie projektodawców, że 
podwyższenie sankcji karnych po prostu zmobilizuje 
sądy do orzekania wyższych kar, oczywiście w tych 
widełkach, w tym zakresie, który ustawodawca okre-
ślił. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Antoni Szymański. Bardzo proszę.

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Problematyka, 

o której dyskutujemy, nie jest nowa. W kodeksie kar-
nym, w kodeksie wykroczeń mamy ochronę małolet-
nich i osób nieporadnych. Tutaj mamy niewątpliwie 
głównie zaostrzenie kar. 

Chciałbym zapytać, czy na posiedzeniu komisji 
prezentowano jakieś analizy, które by potwierdzały, 
że takie a nie inne podwyższenie jest zasadne i spo-
woduje właściwe skutki. Czy, krótko mówiąc, rozma-
ite instytuty, które można w tej kwestii wykorzystać, 
począwszy od instytutu badań sądowych po placówki 
naukowe, prezentowały jakieś badania, że tego typu 
zaostrzenie kar będzie racjonalne i przyniesie lepsze 
skutki niż to, co jest obecnie?

który poparł te przepisy, potwierdził, że były one 
wspólnie z ministerstwem opracowywane i szeroko 
konsultowane. Jak najbardziej pozytywnie do sprawy 
odniosła się przedstawicielka rzecznika praw dziecka.

Były również głosy krytyczne. One dotyczyły 
rozwiązań typowo systemowych, karnistycznych. 
Chodziło o to, czy wprowadzenie tych przepisów 
nie zburzy pewnej systematyki kodeksu karnego, czy 
nie można ich było wprowadzić w troszeczkę inny 
sposób. To była taka dyskusja karnistów, bardziej 
z zakresu dogmatyki prawa karnego niż polityki, 
a więc może szczegóły pominę.

Pewne zastrzeżenia Biura Legislacyjnego wzbu-
dziła terminologia. Pani legislator proponowała, aże-
by w celu zachowania pewnej spójności w termino-
logii prawniczej nie posługiwać się pojęciem „osoba 
nieporadna ze względu na wiek lub stan zdrowia”. 
Chodziło o to, że jest pewna niespójność z pojęciem 
„osoba nieporadna ze względu na jej stan psychiczny 
lub fizyczny”.

Podsumowując, chcę powiedzieć, że obrady komi-
sji zakończyły się przyjęciem poprawek do ustawy. 
Komisja przegłosowała m.in., aby wyrazy „wiek lub 
stan zdrowia” zastąpić wyrazami „jej wiek, stan psy-
chiczny lub fizyczny”.

Zatem podsumowuję: komisja wnosi o przyjęcie 
przez Wysoki Senat ustawy razem z poprawkami.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy. Czy są takie pytania?

(Senator Arkadiusz Grabowski: Ja mam takie py-
tanie.)

Tak? Bardzo proszę, pan senator Arkadiusz 
Grabowski.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Panie Marszałku, dziękuję za udzielenie głosu.
Panie Senatorze, ja zapytam o coś jako niepraw-

nik. Jeśli chodzi o tekst ustawy… Generalnie ustawa 
jest słuszna. Podwyższa wymiar kary, poszerza kata-
log czynów, które będą karze podlegały. 

Ale jako nieprawnika zastanawia mnie jedna 
rzecz: w przypadku zapisów w poszczególnych ar-
tykułach te katalogi są w większości domknięte, czyli 
jest kara od – do, wymiar kary najniższy – najwyższy. 
Zastanawia mnie, dlaczego np. w art. 156 §1 pkt 2 jest 
mowa o pozbawieniu wolności na czas nie krótszy od 
3 lat, a nie ma wskazanego górnego wymiaru kary. 
Z czego to wynika? Jaki w takim przypadku będzie 
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Dziękuję w takim razie, Panie Senatorze.
(Senator Marek Pęk: Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez pana 

prezydenta. Do prezentowania stanowiska pana pre-
zydenta został upoważniony pan Andrzej Dera, se-
kretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Witamy pana ministra.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 

Andrzej Dera: Dzień dobry.)
Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 

ustawy?
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 

Andrzej Dera: Na tym etapie nie, chyba że…)
Nie.
Czy są pytania do pana ministra?
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż…
To zapraszamy pana ministra tutaj, do mównicy. 

Bardzo proszę.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Szymański. Bardzo proszę.

Senator Antoni Szymański:
Ponowię pytanie, które zadałem senatorowi spra-

wozdawcy. Rozumiem, że podczas posiedzenia ko-
misji ta kwestia, o którą pytałem, nie musiała być 
kwestią interesującą, nie musiała być kwestią rozpa-
trywaną. Dlatego kieruję je do przedstawiciela wnio-
skodawcy, czyli przedstawiciela pana prezydenta, do 
pana ministra.

I od razu wyjaśniam, że nie jestem osobą, która 
jest przeciwna podwyższaniu kar, co w tej ustawie 
w dużym stopniu występuje, tylko chodzi mi o pewną 
racjonalność, czyli o to, czy nie tylko analizowano 
to intelektualnie, ale czy mamy też jakąś podkład-
kę w badaniach naukowych na ten temat. Czy kon-
sultowano się z jakimiś placówkami i instytucjami, 
które by to badały w jakimś zakresie? Oczywiście 
mam świadomość, że tutaj nie otrzymamy takiego 
wyniku, że jeżeli podwyższymy o rok, to na pewno 
liczba przestępstw spadnie o 10% czy 15%, jednak 
w pewnym zakresie potrafi nam on podpowiedzieć, że 
te rozwiązania są racjonalne, nie są przesadne, krótko 
mówiąc, spowodują, że dobro małoletnich i dobro 
osób nieporadnych, na czym nam ogromnie zależy, 
będzie lepiej w warunkach tych rozwiązań prawnych 
traktowane i bardziej honorowane. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Marek Pęk:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, pana pytanie jest często obecne 

w takich dyskusjach o polityce karnej. Można po-
wiedzieć, że to jest kwestia pewnej filozofii. Jedni 
lansują pogląd, że podwyższanie kar, podwyższanie 
sankcji karnych nie wpływa skutecznie na zwalcza-
nie przestępczości. I tu się podnosi, że kara nie tyle 
powinna być wysoka, co nieuchronna, mieć charakter 
resocjalizacyjny itd., itd. Jednak nasze środowisko po-
lityczne stoi na stanowisku – wracam do tego, o czym 
mówiłem wcześniej – że kodeks karny, konstruując 
pewną aksjologię prawną, skupia się głównie na ka-
rze, na wysokości kary, na zakresie kary, na rodzajach 
kar, tych ściśle wymienionych w kodeksie karnym. 
Tutaj się jakby głównie konstruuje. Ta problematyka 
ma oczywiście też bardzo ważny aspekt socjologicz-
ny, społeczny, psychologiczny. To jest kwestia pracy 
w rodzinie.

Generalnie po stronie wnioskodawców było 
przeświadczenie, od czego ja zresztą zacząłem swo-
je sprawozdanie, że kodeks karny w tym momencie 
troszeczkę stoi z boku, że my zauważamy problem 
na wielu innych płaszczyznach, a kodeks karny nie 
dostrzega właściwie tego problemu. Tak więc trudno 
w kodeksie karnym dostrzec inaczej ten problem niż 
właśnie poprzez podwyższenie kary czy rozszerzenie 
katalogu kar, bo tu nie chodzi tylko o samo podwyż-
szenie kary, ale również o to, o czym też już mówiłem, 
że teraz te okoliczności będą miały charakter obcią-
żający. Można bowiem powiedzieć, że często było 
takie ciche przyzwolenie na dokonywanie pewnych 
czynów, które trwały nieraz latami, były dokonywane 
permanentnie w rodzinie, przez najbliższych. Była 
jakaś zmowa milczenia na ten temat. Dzisiaj też cho-
dzi o to, żeby był obowiązek tzw. denuncjacji, czyli 
zawiadomienia o popełnieniu takiego przestępstwa. 
Nie możemy chować głowy w piasek, musimy tutaj 
działać całościowo.

Jednak, żeby być całkiem obiektywnym, muszę 
powiedzieć, że właśnie przedstawiciel Rzecznika 
Praw Obywatelskich podnosił takie zastrzeżenia, że 
to nie wynika z empirycznych badań. Ale, tak jak 
mówię, to jest odwieczny spór pewnej filozofii praw-
nej, czy podwyższanie kar wpływa na zwalczanie 
przestępczości, czy nie wpływa. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy są jeszcze pytania do pana senatora? Nie.
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to jest tutaj kluczowe. Nie można łagodnie traktować 
sprawców przestępstw, których ofiarami są dzieci. Ta 
górna kara jest oczywiście tylko pewną możliwością. 
Sędzia w ramach prowadzonego postępowania, jeże-
li przestępstwo popełniono w sposób rażący, jeżeli 
okoliczności były straszne – tak to nazwijmy – może 
zastosować najwyższy wymiar kary, ale istotą jest to, 
że takie przestępstwa nie będą karane poniżej okre-
ślonego dolnego pułapu. I to jest tutaj istotne, i to jest 
tutaj kluczowe. 

Mogę powiedzieć, że tu nie było jakichś szczegó-
łowych badań – odpowiadam już bardzo precyzyjnie 
na pytanie pana senatora – niemniej przesłanki ogólne 
były bardzo mocne właśnie z tego względu, że dzieci 
nie można jednak traktować jak rzeczy. A patrząc 
z punktu widzenia ochrony prawnokarnej, myślę, że 
niestety tak do tej pory było. Można było postawić 
taki znak równości, bo dziecko było traktowane tak 
jak rzecz. Ochrona dziecka była traktowana tak jak 
ochrona rzeczy. Od dzisiaj, po przyjęciu tej ustawy, 
nie będzie już tak można powiedzieć. Dziecko jest 
wartością. Człowiek jest wartością, a dziecko jest 
szczególnie ważne. Dlaczego dziecko jest szczególnie 
ważne? Dlatego że samo w sobie jest bezbronne. Ono 
nie ma możliwości reagowania tak jak osoba dorosła 
i z tego powodu musi być chronione. Z tych względów 
zostały tym objęte osoby, które ze względu na stan 
fizyczny bądź psychiczny same po prostu nie są w sta-
nie reagować na różne sytuacje, które w codziennym 
życiu nam towarzyszą. Tak że takie były przesłanki, 
taka była idea wprowadzenia tego przedłożenia, idea, 
która została bardzo dokładnie omówiona w trakcie 
konsultacji. Jeszcze raz powtórzę, że inicjatorem tego 
przedłożenia był rzecznik praw dziecka. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pytanie zadaje pan senator Arkadiusz Grabowski. 

Bardzo proszę.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja ponowię moje pytanie doty-

czące art. 156. 
Chciałbym, żeby pan powiedział, dlaczego w §1 

ust. 2 dotychczasowy zapis określający górny pułap 
kary zamieniono na zapis, pewnie w jakiś sposób 
słuszny, wskazujący tylko i wyłącznie dolny pułap 
kary, bez górnego pułapu. Panie Ministrze, chciał-
bym spytać, jaki zatem będzie górny wymiar kary 
w przypadku dokonania przestępstwa czy szkody 
w stosunku do osoby. Pytam, bo jest tu mowa o okre-
sie nie krótszym niż 3 lata, zaś w pozostałych zapisach 

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Andrzej Dera:

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Odpowiem na to pytanie. Otóż istotą przedłożenia 

była prawnokarna ochrona, w szczególności osób ma-
łoletnich i dzieci. Takie było przesłanie tego projektu. 
Do czego jesteśmy… Po pierwsze, ochrona dziecka jest 
zapisana konstytucyjnie, a po drugie, wynika ona rów-
nież z zobowiązań międzynarodowych, które Polska 
podpisała, zobowiązań dotyczących właśnie realnej 
ochrony dzieci. Zresztą chcę wyraźnie powiedzieć, 
że inicjatywę w tej sprawie wykazał rzecznik praw 
dziecka. To on zwrócił się do pana prezydenta z prośbą, 
żeby ten projekt opracować legislacyjnie i przedłożyć. 

Do jakiego paradoksu doszło w polskim systemie 
karania? No, tak bym to nawet ujął. Otóż w żaden 
sposób nie można było dostrzec – pomimo zapisów 
konstytucyjnych, jak również zobowiązań mię-
dzynarodowych – tej szczególnej ochrony dziecka 
w polskim prawie karnym. Czym to się przejawiało? 
No, w ten sam sposób, jeżeli chodzi o wymiar kary, 
traktowano np. sprawcę rozboju, w ramach którego 
dokonano przestępstwa polegającego na zabraniu ko-
muś komórki, i sprawcę ciężkiego pobicia czy mal-
tretowania dziecka. Chyba jednak widać diametralną 
różnicę między tym, że ktoś komuś zabiera komórkę, 
a tym, że małe dziecko jest katowane. I to prawnokar-
ne rozróżnienie jest istotą tego przedłożenia. Otóż po 
przyjęciu tej ustawy będziemy mogli wyraźnie po-
wiedzieć jako kraj, jako Polska, że każde dziecko jest 
rzeczywiście prawnie chronione przez polski wymiar 
sprawiedliwości i że ktoś, kto ma zamiar popełnić 
przestępstwo, którego ofiarą padnie dziecko, będzie 
z tego właśnie powodu surowiej traktowany przez 
wymiar sprawiedliwości. Oczywiste jest, że wymiar 
kary jest zależny od władzy sądowniczej, ale władza 
sądownicza dostaje wyraźną informacje od suwerena, 
od narodu, że na pewne przestępstwa trzeba zwrócić 
szczególną uwagę. Sygnał płynący z tego przedłoże-
nia jest właśnie taki. Kluczowy jest tutaj, jeżeli dobrze 
pamiętam, art. 53, w którym są podane ogólne zasady 
wymierzania kary przez sędziego. Zapisaliśmy tam 
wyraźnie, że w każdym przypadku, w którym spraw-
ca popełnia przestępstwo na szkodę dziecka, musi 
być to brane pod uwagę przy wymierzaniu kary. To 
jest fundamentalna zmiana, bo każde przestępstwo… 
A te zapisy, które tutaj ujęliśmy, szczególnie te doty-
czące czy to pedofilii, czy to ciężkiego uszkodzenia 
ciała, w których podwyższamy dolne granice kary, 
wyraźnie wskazują, że jeżeli popełnisz przestępstwo 
i ofiarą tego konkretnego przestępstwa będzie dziec-
ko, musisz liczyć się z tym, że kara będzie zaostrzona. 

Na czym polega zaostrzenie tej kary? W pierwszej 
kolejności podwyższa się najniższy wymiar kary, bo 
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(senator A. Grabowski) wało już wcześniej, jest ono obudowane wyroka-
mi sądowymi, już dokładnie wiemy, o co chodzi. 
A tak to ten stan zdrowia musi na nowo zostać 
jakby przetrawiony przez system prawny, aby zo-
stał wprowadzony w sposób skuteczny. Tymczasem 
my chcemy, żeby to prawo jak najszybciej zaczęło 
działać, więc może lepiej odwołać się do czegoś, 
co już jest, co istnieje. To jest pierwszy powód. 
Powód drugi: czy pojęcie „stan psychiczny i fi-
zyczny” nie jest pojęciem bardziej ogólnym niż 
pojęcie „stan zdrowia”? Proszę zauważyć, że stan 
zdrowia… Być może można powiedzieć, że te po-
jęcia nie pokrywają się całkowicie, ale być może 
jest tak, że pojęcie „stan psychiczny lub fizyczny” 
obejmuje np. kwestię odurzenia kogoś na chwilę, 
aby wyrządzić mu krzywdę, popełnić na nim jakiś 
czyn karalny. To jest pierwsza kwestia.

Drugie pytanie. W art. 240, który stanowi o obo-
wiązku denuncjacji, był do tej pory kalendarz prze-
stępstw, to znaczy zestaw przestępstw.

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 
Andrzej Dera: Tak, zestaw.)

Teraz dodajemy tam przestępstwa przeciwko lu-
dziom młodym, nieporadnym. Dobrze, bardzo dobrze. 
Ale jednocześnie dodajemy ust. 2a, który wyłącza 
z tego katalogu… To znaczy zgodnie z tym przepisem 
nie popełnia przestępstwa zaniechania denuncjacji 
ten, kto został pokrzywdzony. I wersji pierwotnej, 
w projekcie były wymienione przestępstwa, o które 
chodziło w art. 2, ale też były wyraźnie wyłączone 
przestępstwa o naturze terrorystycznej. Czyli każdy 
miał obowiązek zawiadomić o przestępstwie o cha-
rakterze terrorystycznym, nawet jeśli był jego ofiarą, 
a w tej chwili tego nie ma. Proszę zauważyć: efekt 
jest taki, że to jakby w pewnym sensie rozmiękcza 
ten artykuł, cały art. 240. Bo w tej chwili ust. 2 od-
nosi się do ust. 1 w całości. Cały art. 240 zostaje roz-
miękczony. No, obowiązek denuncjacji w przypadku 
niektórych przestępstw, tych najbardziej godzących 
w dobra publiczne, zostaje… Ten obowiązek denun-
cjacji nie jest, że tak to określę, twardy, on zostaje 
rozmiękczony.

(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję.)
I ostatnie pytanie…
(Głos z sali: Trzecie.)
…trzecie, dotyczy przepisów przejściowych. 

Czy nie uważa pan minister, że takowe powinny się 
w ustawie znaleźć?

(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę bardziej zwięź-
le, Panie Senatorze, bo minuta już dawno minęła.)

Dobrze. Jedno zdanie.
Czy nie powinny się tam znaleźć takie przepi-

sy, szczególnie jeśli chodzi o ustawę o postępowa-
niu w sprawach nieletnich? Tam są pewne odcinki 
czasowe. Być może przydały by się tutaj przepisy 
przejściowe.

nowelizacji te katalogi są albo zamknięte, czyli jest 
i dolny, i górny pułap, albo podany jest górny wymiar, 
znany jest górny pułap. Jaki w tym przypadku…

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 
Andrzej Dera: Tak, już mówię.)

…będzie wymiar kary w sytuacji popełnienia 
czynu…

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Andrzej Dera:
Zapis art. 156 §1 pkt 2 stanowi, że kto powodu-

je ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci innego 
ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej 
lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, 
trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacz-
nej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub 
trwałego istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia 
ciała, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie 
krótszy niż 3 lata. To oznacza tyle, że jest to zbrod-
nia, a zbrodnia jest traktowana w polskim systemie 
karnym jako przestępstwo zagrożone karą na czas nie 
krótszy niż 3 lata, z możliwością orzeczenia kary do 
lat 15, zatem górna granica jest określona w innych 
zasadach, w innym miejscu. Tutaj tego nie zmieniamy. 
Tutaj, w tym przepisie mówimy tylko tyle – i to jest 
istota tej zmiany – że to przestępstwo jest traktowane 
jako zbrodnia. Dlatego – tak jak mówiłem wcześniej 
– dolny wymiar kary jest ustawowo określony jako 
nie mniej niż 3 lata, jeżeli ktoś popełnia takie prze-
stępstwo, a już o wysokości kary będzie decydował 
sąd na dotychczasowych zasadach.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Senator Arkadiusz Grabowski: Dziękuję.)
Pytanie zadaje pan senator Jerzy Czerwiński.

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

Mam 3 pytania. Jedno dotyczy art. 53, to jest zmiana 
w części ogólnej kodeksu karnego. Otóż tym pro-
jektem wprowadzamy nowe przesłanki, które sąd 
powinien brać pod uwagę przy wymierzaniu kary. 
Jedna z tych nowych przesłanek to jest wiek lub stan 
zdrowia, ale w części szczególnej operuje się pojęciem 
„stan psychiczny lub fizyczny”. 

Pytanie jest takie: czy w części ogólnej również 
nie należałoby używać zwrotu „stan psychiczny lub 
fizyczny”? Z dwóch powodów. Powód pierwszy: 
pojęcie „stan psychiczny lub fizyczny” występo-
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Jeżeli chodzi o drugie pytanie, dlaczego nie ma… 
Pan odebrał to tak, że jest to pewne rozmiękczenie 
tego obowiązku. Ja bym tak tego nie odbierał, tutaj nie 
ma żadnego rozmiękczenia obowiązku wynikającego 
z art. 240. Proszę zwrócić uwagę, że dotychczasowe 
normy, przepisy, które są wymienione w art. 240, 
które stanowią o obowiązku informowania organów 
państwa o określonych przestępstwach… To doty-
czyło przestępstw, które miały wymiar, nazwijmy 
to, ogólnopaństwowy. Mówimy tam o terroryzmie, 
o zabójstwach itd. Do tej pory w tym kontekście nie 
mówiliśmy o pokrzywdzonych. Prawda? Jeżeli ktoś 
zginął, to, że tak powiem, nie jest osobą pokrzyw-
dzoną, bo nie żyje. Jeżeli mówimy o terroryzmie, 
to mówimy o zagrożeniu dla nas wszystkich jako 
dla zbiorowości, społeczeństwa. W przypadku tych 
konkretnych przestępstw, a mówimy tutaj o pedofilii, 
o ciężkim uszkodzeniu ciała itd., występują osoby, 
które w świetle prawa są osobami poszkodowanymi, 
pokrzywdzonymi. Chodzi o to w tym zapisie, żeby 
te osoby uniknęły wtórnej wiktymizacji. Gdybyśmy 
przykładowo na ofiarę gwałtu nałożyli ten obowiązek, 
ale ona z różnych przyczyn nie powiadomiłaby… To 
jest przecież straszne przeżycie, ogromna trauma. 
Gdybyśmy tego nie zapisali w ten sposób, to ona nie-
jako powtórnie musiałaby zostać ukarana. Prawda? 
Sprawca dokonał na niej tego ohydnego czynu, a pań-
stwo musiałoby ją dodatkowo ukarać za to, że o tym 
nie powiadomiła. Tu chodzi właśnie o to. Ten zapis 
mówi, że nie podlega karze pokrzywdzony czynem 
wymienionym w §1, który zaniechał powiadomienia 
o tym czynie. Taka jest istota tego zapisu. Przepis 
ten się odnosi tylko do tych artykułów, które myśmy 
teraz wnieśli. Wcześniej nie było potrzeby umiesz-
czania tego, ponieważ w sensie prawa karnego nie 
było sensu stricto osoby pokrzywdzonej. W tej chwili 
one będą… Ofiara gwałtu jest osobą pokrzywdzoną, 
dziecko, które jest ofiarą pedofila, w świetle prawa 
jest osobą pokrzywdzoną. Osoba najbliższa, repre-
zentująca… Te zbrodnie są dokonywane w różnych… 
Obowiązek informowania jest, ale chodzi o to, żeby 
osoba, która w świetle prawa jest pokrzywdzona, nie 
była powtórnie karana. Bo raz – przez sprawcę, dwa 
– przez wymiar sprawiedliwości. I stąd taki zapis. 
Nie ma tutaj mowy o rozmiękczeniu tego obowiązku.

I trzecia rzecz – postępowania w sprawach nielet-
nich. Zmiany te dostosowują postępowania w spra-
wach nieletnich, w sprawach, w których mamy do czy-
nienia… Nie ma potrzeby wprowadzania przepisów 
przejściowych, ponieważ… Zmiana w art. 240 będzie 
wymagała bardzo dużej akcji informacyjnej, co jest 
związane z tym, że nakłada się na społeczeństwo 
nowe obowiązki prawne, do tego sankcjonowane. To 
jest coś na zasadzie: jeżeli nie wykonasz tych obo-
wiązków, może cię czekać kara. Stąd trzymiesięczny 
okres vacatio legis. Chodzi o to, żeby te informacje 

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Proszę pana  ministra o odpowiedź na pytanie.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Andrzej Dera:
Szanowna Pani Marszałek! Szanowny Senacie! 

Szanowny Panie Senatorze! Odpowiem na te 3 py-
tania.

Jeżeli chodzi o art. 53, to mamy tutaj do czynienia 
z normą ogólną. Otóż zapis w brzmieniu, które my 
proponujmy, wygląda w tej chwili tak: „Wymierzając 
karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację 
i sposób zachowania się sprawcy, zwłaszcza w razie 
popełnienia przestępstwa na szkodę osoby nieporad-
nej ze względu na wiek lub stan zdrowia”. Dalszy ciąg 
jest taki, jaki był do tej pory. I rzeczywiście pan sena-
tor słusznie zauważył, że jest różnica między zapisem 
tutaj w art. 53, który stanowi normę ogólną, a zapi-
sami już szczegółowymi, gdzie się mówi o stanie 
zdrowia fizycznego bądź psychicznego. Ale dlaczego 
tu jest… Tu nie ma żadnego problemu. Dlatego, że… 
Proszę zwrócić uwagę, że to jest przepis o charakterze 
ogólnym. Tutaj nie mówi się sędziemu konkretnie, na 
co ma zwracać uwagę, tylko mówi się w sposób ogól-
ny. Określenie „stan zdrowia” jest mimo wszystko 
pojęciem bardziej ogólnym, szerszym niż zapis „stan 
fizyczny lub psychiczny”. Jest to szersze pojęcie. No, 
naprawdę, myśmy to sprawdzali. Jest to pojęcie szer-
sze. I ono obejmuje wszelkie aspekty związane z tym, 
o czym tu mowa. Myśmy naprawdę już o tym dysku-
towali, konsultowaliśmy to. I nikt z naszych konsul-
tantów nie zauważył, że tego typu zapis stanowiłby 
jakikolwiek problem interpretacyjny dla sędziów. 
Sędzia, który ma zapis, że musi badać motywację 
i sposób zachowania sprawcy czynów w stosunku do 
osób nieporadnych ze względu na wiek lub stan zdro-
wia, w szczególności, kiedy ten sprawca tę motywację 
i sposób zachowania… No, to jest taki zapis, który nie 
budzi jakichkolwiek problemów interpretacyjnych. 
I to mówili nam sędziowie, to mówili nam praktycy: 
że ten zapis nie stanowi problemu. Z kolei przepisy 
szczegółowe muszą już być bardzo precyzyjne. Bo 
one się odnoszą do konkretnych stanów i tutaj już 
nie może być rozważań natury ogólnej, te przepisy 
muszą być bardzo precyzyjne. Dlatego nie ma tutaj 
dysonansu. Sędzia po prostu w normach ogólnych 
musi mieć pole do interpretacji. I to dlatego w zapi-
sach ogólnych używamy norm, które mają właśnie 
taki wymiar. A tam, gdzie już jest odniesienie do 
konkretnego, określonego typu przestępstwa, zapisy 
muszą być bardzo szczegółowe i odnosić się do kon-
kretnych, takich czy innych przesłanek.
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(sekretarz stanu A. Dera) nastoletnią. I stąd wprowadzono ten wyraźny po-
dział na… do lat 15, szczególnie chronione… Bo tutaj 
mówimy o pedofilii, tutaj mówimy o gwałtach, tu 
mówimy… A tam są różne okoliczności, prawda? 
I w tym wypadku postawienie granicy 15 lat to jest 
ukierunkowanie, tak bym powiedział, na dziecięc-
two. Że jest ten próg do 15 lat, że jest to traktowane 
jako szczególnie chronione, patrząc generalnie na 
nieletnich… No bo jest różnica, tak jak powiedziałem, 
między osobami, które mają 17 lat czy są już prawie 
dorosłe, a tymi w wieku lat 14 i iluś miesięcy, które 
nie mają przekroczonego tego progu i są traktowane, 
w sensie rozwoju, nie jako już prawie dorośli, tylko 
jeszcze jako dzieci. I tu jest ta cienka granica, która 
funkcjonuje. Myśmy to zrobili świadomie, po prze-
myśleniach. Wyraźnie wskazujemy w ten sposób, że 
w zakresie prawnokarnej ochrony dzieci właśnie do 
lat 15 podlegają szczególnej ochronie. Bo gdybyśmy 
je umieścili w tym drugim katalogu, do lat 18, to 
byłyby wielkie problemy, szczególnie w przedziale 
16–18 lat, skończone lat 15, a nieskończone lat 18, mó-
wiąc precyzyjnie. Wywołałoby to większe trudności, 
większe problemy w tłumaczeniu, dlaczego akurat 
w tę grupę wiekową wchodzimy. A więc wyraźnie tu 
pokazaliśmy… To, czym zainteresował się rzecznik 
praw dziecka, też był ten pierwszy próg, do lat 15, 
chodziło o to, żeby to wyraźnie wyartykułować.

(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję… Pani se-
nator pragnie dopytać, tak?)

(Senator Barbara Borys-Damięcka: To ja tylko 
bym poprosiła o potwierdzenie… To miało miejsce 
przy pełnej akceptacji pedagogów, psychologów, 
z którymi…)

Tak.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: I, jak rozu-

miem, rzecznik praw dziecka…)
Tak, dokładnie tak.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Państwo kon-

sultowali sprawę granicy wieku, tak?
Tak, tak, tak.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Dziękuję.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
I pytanie zadaje pan senator Antoni Szymański. 

Proszę bardzo.

Senator Antoni Szymański:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Szanowna 

Wysoka Izbo! Chciałbym jeszcze zapytać o kwestię, 
która jest istotna, chciałbym zapytać, na ile zdaniem 
pana ministra ta nowelizacja to rozwiązuje. 

Mianowicie chodzi mi o problem związany z po-
rwaniami rodzicielskimi, a także problem z kontak-

przekazać. Nie ma potrzeby wprowadzenia przepisów 
przejściowych, bo zasady postępowania karnego są 
jasne – dopiero od momentu wejścia ustawy w życie 
obowiązuje… Chodzi o sprawców, którzy popełnią 
przestępstwa po tym czasie, w którym ustawa stanie 
się ustawą obowiązująca. To wszystko. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pytanie pragnie zadać pani senator Barbara Borys-

Damięcka.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Popieram w całej rozciągłości potrzebę wprowa-

dzenia takiej ustawy, chciałabym tylko zapytać, czym 
sugerował się ustawodawca określający górną granicę 
wieku na poziomie lat 15. To jest pytanie nie tylko 
w kontekście tej ustawy, ale w kontekście w ogóle 
problemów ochrony dzieci i młodzieży, jakie bardzo 
często zadają nauczyciele czy psycholodzy i rodzi-
ce. Czy tą granicą wieku nie powinno być 16–17 lat, 
a może nawet osiemnasty rok życia, czyli uzyskanie 
pełnoletności przez dziecko, po to, żeby jego pra-
wa były chronione z tytułu obowiązujących praw… 
Wtedy mielibyśmy gwarancję ochrony dziecka od 
wczesnego dzieciństwa po wiek dojrzały. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Andrzej Dera:
Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo! 

Szanowna Pani Senator! Otóż ten podział dzisiaj już 
funkcjonuje. No, to jest istniejący w prawie karnym 
podział, że rozróżniani są małoletni do lat 15 i do 
lat 18. Dlaczego myśmy się tu zdecydowali… Bo ta 
dyskusja oczywiście była. A dlaczego myśmy przyjęli 
pierwszy przedział, wiek do 15 lat? Z tego względu, 
że część z tych przestępstw dotyczy… Może inaczej 
powiem. Chodzi nam o ochronę dzieci, tak? Proszę 
zwrócić uwagę, że prawo dopuszcza możliwość obco-
wania płciowego z osobami, które nie mają ukończo-
nego osiemnastego roku życia, jest to inaczej trakto-
wane. I dzisiaj, żeby dojść do motywacji sprawcy… 
ta granica musi być na tyle czytelna… Trudno w tym 
momencie, nie wiem, szesnasto-, siedemnastoletnią 
dziewczynę traktować jak np. trzynasto- czy dwu-
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(senator A. Szymański) powiedzieć, ale także wielu, wielu krajów – jest próba 
rozwiązywania tej kwestii. Każde państwo podchodzi 
do tego inaczej. My przed rozwiązaniem tego proble-
mu też musimy stanąć i myślę, że w niedługim czasie 
jakieś rozwiązania w tej kwestii zostaną przedstawio-
ne, nie wiem, czy przez pana prezydenta, czy przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości. Ja mogę powiedzieć, 
że w tej chwili Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje 
szczególnie nad porwaniami, które mają charakter… 
nad porwaniami poza granice kraju, bo to też jest 
osobny problem. Z tego, co wiem – żeby już nie pro-
wadzić… żeby nie było dwóch różnych podmiotów, 
które się zajmują kwestiami porwań – Ministerstwo 
Sprawiedliwości już pracuje nad tym, żeby rozstrzy-
gnąć prawnie, rozstrzygnąć kwestie odpowiedzial-
ności prawnej porwań rodzicielskich o charakterze 
zarówno krajowym, jak i zagranicznym. Tak więc 
myślę, że w niedługim czasie doczekamy się finału 
prac ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Marek Borowski.

Senator Marek Borowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
W trakcie dyskusji nad projektem na posiedze-

niu komisji jeden z dyskutantów, jedna z osób opi-
niujących zwróciła uwagę, że dochodzi do pewnego 
paradoksu ze względu na sprzeczność przepisów. 
Mianowicie przepis, o którym tutaj była mowa, że 
w wypadku – mówię ogólnie – ciężkiego uszkodzenia 
ciała, funkcji życiowych, jest kara od lat 3 do, jak już 
wiemy, lat 15. Z innego przepisu kodeksu karnego 
wynika, że jeśli w wyniku takiego pobicia, takiego 
potraktowania pokrzywdzonego, pokrzywdzony – 
choć nie było takiej intencji – zmarł, to maksymalną 
karą jest 8 lat. Czyli wynika z tego paradoksalnie, 
jakkolwiek okrutnie by to zabrzmiało, że z punktu 
widzenia sprawcy lepiej jest, jeśli ofiara umrze, bo 
wtedy sprawcy grozi maksymalnie 8 lat, a w tym 
przypadku – 15 lat. Czy to było przedmiotem jakiejś 
refleksji, jeśli chodzi o próbę usunięcia tego proble-
mu? Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Andrzej Dera:
Otóż to dotyczy art. 156 §3, który mówi, że jeżeli 

następstwem czynu określonego w §1, czyli ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu, jest śmierć człowieka, spraw-
ca podlega karze pozbawienia wolności od lat 5… 
karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze doży-

tami rodziców, które jedno z rodziców, mimo orze-
czenia sądu, mimo wyznaczenia tych kontaktów, 
blokuje, nie pozwala na nie. Wydaje mi się, że jeśli 
chodzi o porwania rodzicielskie, to ten zmieniony 
art. 211 w jakimś stopniu na to odpowiada, ale nie 
bardzo dostrzegam kwestię dotyczącą zabezpiecze-
nia kontaktów rodzice – dziecko, do których dzieci 
mają prawo, których sąd nie kwestionuje i które, no, 
również często wyznacza, jeżeli rodzice sobie tego 
życzą. Czy ta nowelizacja odpowiada na te kwestie?

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Andrzej Dera:
Nie odpowiada, od razu powiem, Panie Senatorze, 

ponieważ art. 211 nie dotyczy porwań rodzicielskich. 
Ten artykuł mówi, że kto wbrew woli osoby powo-
łanej do opieki… W świetle prawa obydwoje rodzi-
ce są powołani do opieki, nadzoru, więc mówimy 
tu o innych sytuacjach, gdy osoba nieuprawniona, 
czyli taka, która nie ma żadnych praw do dziecka, 
je porywa, i to jest tutaj zapisane. Porwania rodzi-
cielskie myśmy z tego wyłączyli. Rozmawialiśmy 
o tym na początku, ale także rzecznik praw dziecka 
się z tym zgodził… Była nawet konferencja na ten 
temat w Pałacu Prezydenckim. To celowo zostało 
wyłączone, gdyż jest to osobne zagadnienie. W sensie 
prawnym jest to zagadnienie bardzo zawiłe i trudne. 
Generalnie rzecz biorąc prawną opiekę nad dziećmi 
sprawuje obydwoje rodziców. Problemy zaczynają się 
w momencie konfliktu rodziców. Sąd w przypadku 
rozwodu czy separacji określa zasady wychowania 
dzieci, określa obowiązki jednego i drugiego rodzica. 
I do porwań rodzicielskich dochodzi wtedy, kiedy 
ktoś z tym się nie zgadza, czyli ma prawo, ale w jakiś 
sposób ogranicza prawa drugiego z rodziców. I tu jest 
kluczowe pytanie: czy za nieprzestrzeganie prawa 
cywilnego powinno karać prawo karne? To jest spór, 
który próbujemy rozwiązać. W różnych państwach 
różnie się do tego podchodzi. My przed tym proble-
mem nie chcemy uciekać, ale jest to istotne zagadnie-
nie i chcemy je dobrze przepracować, a to wymaga 
jeszcze wielu konsultacji. Na razie jesteśmy na etapie 
zbierania informacji. Była konferencja, na której wy-
powiedzieli się i teoretycy, i praktycy. Zebraliśmy 
wszystkie informacje. No i tu trzeba wybrać jakąś 
drogę. Którą? Czy bardziej doprecyzować prawo cy-
wilne, doprowadzając do respektowania tego prawa, 
które jest dzisiaj, czy stworzyć jakąś zasadę karania 
za nieprzestrzeganie rozstrzygnięć sądowych? To jest 
bardzo poważny spór, powiedziałbym, nawet doktry-
nalny, który trwa. I jest próba rozstrzygnięcia – bo 
to jest problem nie tylko Polski, co chcę wyraźnie 
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(sekretarz stanu A. Dera) Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Pytanie pragnie zadać pan senator Grzegorz 

Napieralski.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Napieralski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Dzień dobry, Panie Ministrze. Do pytania pan mnie 

zainspirował swoją wypowiedzią, dość ciekawą, która 
stanowiła spojrzenie w ogóle na problem tak naprawdę 
relacji dorosłych i dzieci, szczególnie w takich trudnych 
momentach, tak bardziej ogólnie. Bo pan powiedział 
też… I w ogóle wybiegając w przyszłość… Pytanie 
być może nie jest dokładnie związane z tą ustawą. Bo 
oczywiście tych, którzy są brutalni wobec dzieci, trzeba 
bardzo mocno i przykładnie karać. Sam jestem ojcem 2 
córek i nie wyobrażam sobie, żeby bić dzieci. Chciałbym 
jednak pana zapytać… Ponieważ tak naprawdę pan po-
wiedział, że relacje między rodzicami, szczególnie kiedy 
przyznaje się opiekę nad dziećmi… Nie zawsze rodzice 
się na to zgadzają, potem dochodzi do porwań, do róż-
nych innych bardzo groźnych incydentów. 

Ale czy nie uważa pan minister, że być może warto 
dalej prowadzić prace, żeby przygotować państwo 
polskie czy instytucje państwa polskiego na to, żeby 
jednak kiedy rodzice się przestają dogadywać, kiedy 
dochodzi do takiego bardzo personalnego sporu, ci 
rodzice jednak mieli kontakt z dziećmi, mimo wła-
snych waśni, własnych kłótni, żeby była nad tym jakaś 
kontrola i żeby była tu sprawiedliwość? Z drugiej stro-
ny oczywiście chodzi o to, żeby wspomniane waśnie 
na nie wpływały wychowanie dzieci i żeby… Ja nie 
wiem, jak to ująć w słowa, Panie Ministrze. Chodzi 
mi o to, żeby poczucie sprawiedliwości i kontroli spo-
czywało na barkach jednego i drugiego rodzica. Ja, 
kiedy jeszcze byłem przewodniczącym klubu parla-
mentarnego, miałem takie spotkanie z różnymi sto-
warzyszeniami; w większości to były stowarzyszenia 
ojców. I mówiono tam, że polskie prawo, szczegól-
nie w trudnych momentach spraw rozwodowych czy 
przydzielania opieki nad dziećmi, było jednak nieste-
ty bliżej serc kobiet niż mężczyzn, co było dla nich 
bardzo niesprawiedliwe, dlatego że oni też kochają 
dzieci i też chcą być… I być może takie zderzenie się 
ze ścianą, być może taka sytuacja, w ich mniemaniu, 
naprawdę bez wyjścia – a polskie prawo nie umie 
sobie z tym poradzić – prowadziło do desperackich 
ruchów. Nikogo tutaj, jeszcze raz powtarzam, nie chcę 
usprawiedliwiać, ale czy widzi pan możliwość takiej 
pracy – pana jako ministra czy Kancelarii Prezydenta 
– nad doprecyzowaniem przepisów czy może wpro-
wadzeniem nowych, po spojrzeniu na inne kraje, na 
to, jak one sobie ze wspomnianym problemem radzą?

wotniego pozbawienia wolności. I z drugiej strony 
mamy nieumyślne spowodowanie śmierci, tj. art. 155, 
w którym rzeczywiście, tak jak pan senator zauważył, 
jest określony niższy wymiar kary. Ale to są dwa 
aspekty. Po pierwsze, w bardzo krótkim czasie będzie 
nowelizacja kodeksu karnego i kwestia nieumyślności 
będzie tutaj ujednolicona, i nie będzie tej różnicy, 
o której pan senator mówi. Dlatego myśmy już nie 
chcieli wprowadzać zapisu, który… Będą ciągłe no-
welizacje. Bo jeżeli my tutaj wprowadzamy ten zapis 
i w tę stronę pójdzie wymiar kary… Chodzi o to, żeby 
nie tworzyć kolejnej sytuacji wprowadzania norm, 
które w krótkim czasie będą musiały być zmieniane. 
Tak więc tutaj jest już ta norma, która powinna być. 
A norma z art. 155 zostanie dostosowana do wymo-
gów, które tutaj są.

I drugi aspekt, który jest tutaj chyba fundamen-
talny. Otóż w pewnym sensie jest ogromna trudność 
dla sądów, bo naprawdę proszę zwrócić uwagę, czym 
się charakteryzuje… Chodzi o to, jak trudno jest 
udowodnić komuś, kto katuje dziecko… Mówimy 
o konkretnym przypadku, o kimś, kto katuje dziecko, 
powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu, w wyniku 
którego dziecko umiera, ale nie od razu, tylko, załóż-
my, po 2 czy 3 dniach agonii. I wtedy taki sprawca 
łapie się pod art. 156. I tylko dlatego, że w wyniku 
pobicia dziecko umiera po 2 czy 3 dniach, on jest 
inaczej traktowany niż ktoś, kto zabił dziecko od 
razu. Mówię to tak brutalnie, ale to rozróżnienie jest 
fundamentalne. Krótko mówiąc, my chcemy dopro-
wadzić do tego, żeby sprawca takiego strasznego, 
ohydnego czynu, niezależnie od tego, czy dziecko 
w wyniku jego brutalnego ataku zginie od razu, czy 
umrze po 2 dniach, w sensie prawnym był traktowany 
tak samo. A do tej pory była tu jednak różnica. Tak 
że, krótko mówiąc… Nie chcę tego w żaden sposób 
oceniać, bo to jest straszne, ale w tym wypadku, jeśli 
patrzeć na kalkulacje, to można by powiedzieć, że 
opłaca się tak pobić, żeby dziecko jeszcze przez dzień 
czy przez 2 dni żyło, żeby umierało w męczarniach, 
bo sprawca jest wówczas inaczej traktowany. Tak to 
wygląda z tej drugiej strony. Tak więc wydaje się, 
że ten zapis dotyczący sprawców przestępstw po-
pełnianych w stosunku do dzieci, to, że będą w sen-
sie prawnym tak samo traktowani… Nieważne, czy 
ktoś zabił, czy tak mocno pobił, że dziecko zmarło 
2 dni czy 3 dni potem, będzie w sensie prawnym 
traktowany tak samo. A różnica dotycząca art. 155, 
o której pan mówił, przy okazji najbliższej noweli-
zacji zostanie zlikwidowana. Taką mamy publiczną 
zapowiedź ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. 
Tak że tej różnicy nie będzie. Mówimy o nieumyśl-
nym spowodowaniu śmierci. To już jest troszkę inna 
sytuacja prawna.
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na łagodne… Może słowo „łagodne” nie jest tu dobre. 
Chodzi o takie podejście, że obydwoje rodzice mają 
prawa, bez ograniczeń, bo to można zrobić. Tylko 
że u nas przyjęto, że ustala się, że wyłączne prawo 
ma… Niestety, w większości orzeczeń mówi się, że 
matka – najczęściej matka – ma prawo do opieki, 
a ojciec z jakichś tam powodów ma je w znacznym 
stopniu ograniczone. Tu są różne propozycje, jak opie-
ka naprzemienna, właśnie po to, żeby pokazać… Raz 
dziecko jest u mamy, raz jest u taty. I należy apelować 
do wszystkich tych, którzy mają dzieci… mówić, że 
rodzicem się jest przez całe życie, że trzeba robić 
wszystko, aby dziecko miało dobrze. To, że ja nie po-
trafię się porozumieć z partnerką, z żoną, nie znaczy, 
że dziecko przez całe życie ma cierpieć. Tak więc tu 
są potrzebne z jednej strony edukacja, z drugiej stro-
ny – podejście sądowe, a z trzeciej strony – prawo, 
które będzie precyzyjne, które będzie stanowiło, że 
jeżeli już są dysfunkcje, jeżeli jest ograniczanie, to 
potem nie ma już samowoli, prawo, które jednak bę-
dzie przestrzegane. Tak więc tu jest potrzebne jeszcze 
wiele pracy, wiele głębokich przemyśleń i ze strony 
sędziów, i ze strony rodziców, i ze strony polskiego 
wymiaru sprawiedliwości.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Jerzy Czerwiński.

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

Ja jednak nie jestem do końca usatysfakcjonowany 
pańskimi odpowiedziami, tak więc wrócę jeszcze do 
pytania drugiego i trzeciego.

Otóż, żeby skonkretyzować… Mówimy o art. 240 
kodeksu karnego…

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 
Andrzej Dera: Tak.)

…który do tej pory w przypadku pewnej katego-
rii przestępstw nakładał obowiązek denuncjacji na 
każdego obywatela. Teraz, w omawianej tu ustawie, 
dodawany jest nowy ust. 2, który zdejmuje wspomnia-
ny obowiązek denuncjacji w odniesieniu do wszyst-
kich przestępstw, które były tam uwzględnione do 
tej pory, oraz nowych, dodawanych do wspomnia-
nej listy. W części oczywiście. I o ile w przypadku 
gwałtu czy… Powiedzmy tak: o ile w przypadkach, 
gdzie jest pojedynczy pokrzywdzony, to jest oczy-
wista oczywistość, o tyle w przypadku przestępstw 
terrorystycznych to już nie jest takie oczywiste. Bo 
dawniej był obowiązek denuncjacji, a w tym przepi-
sie my go zdejmujemy. Proszę zauważyć, że stopień 
pokrzywdzenia zamachem terrorystycznym może 
być bardzo różny.

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Andrzej Dera:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, otóż dotknął pan bardzo trudnego 

zagadnienia, które rzeczywiście w polskim syste-
mie występuje. Nie tylko zresztą w polskim, tak jak 
pan zauważył. W czym jest problem u nas, w Polsce? 
Otóż w tym, że przyjęto taką zasadę, która istnieje 
od wielu, wielu lat, że tak naprawdę od opieki jest 
matka, a ojciec jest od zabezpieczenia materialnego. 
Taki sposób myślenia już jest moim zdaniem sposo-
bem myślenia archaicznym. Przepisy prawa mówią 
wyraźnie, że obydwoje rodzice mają prawo do opieki 
nad dzieckiem. Obydwoje. Na czym polega problem? 
W momentach sporu dziecko jest traktowane jako 
przedmiot sporu. I jest tak, że ja chcę wykazać moją 
wyższość nad drugą stroną. I wtedy ten, kto ma wła-
dzę nad dzieckiem, ten wygrywa spór, mówi: to ja 
miałem rację. A dziecko w każdym przypadku jest 
ofiarą. Dochodzi do rzeczywiście strasznych sytuacji. 
Bo poczucie krzywdy, poczucie tego, że ktoś niesłusz-
nie otrzymał dziecko na wyłączność albo że komuś 
prawa rodzicielskie zostały ograniczone tak bardzo, 
że one są iluzoryczne, doprowadza właśnie do tego, 
że dzieci się porywa, że dzieci dalej są przedmiotem. 
Wspomniane osoby myślą: mnie nie interesuje, co sąd 
zrobił, ja tu mam rację. Policja jest bezradna, bo jed-
no i drugie z rodziców z prawnego punktu widzenia 
ma prawo do opieki, jest uprawnione… Dochodzi do 
straszliwych konfliktów i problemów. Mnie się wyda-
je, że tutaj jest… To jest ten spór, o którym, między 
innymi, były długie rozmowy i dyskusje na konferen-
cji, wypowiadało się wielu znakomitych fachowców 
w tej dziedzinie. I zostało bardzo wyraźnie wskaza-
ne, że trzeba w ogóle zmienić pierwotne podejście 
polskiego sądownictwa do opieki nad dziećmi, żeby 
w maksymalny sposób w pierwszych orzeczeniach 
dawać prawo obydwojgu rodzicom, a ograniczać je 
tylko w sytuacjach, kiedy jasne jest, że są jakieś dys-
funkcje z punktu widzenia rodzicielskiego. I wtedy to 
musi być czytelne dla wszystkich stron, że ze wzglę-
du na, przykładowo, alkoholizm – biorę pierwszy 
przykład z brzegu – należy ograniczyć te prawa, bo 
w tym stanie nie jest należycie… Ale też nie na takiej 
zasadzie, że kiedy coś takiego raz zostało orzeczone, 
to już nie jest zmieniane, bo często tak się, niestety, 
dzieje. Dana osoba może wyjść z nałogu, ale dalej 
już będzie traktowana jako ta, która nie ma prawa do 
opieki. Tak więc trzeba by zmienić to podejście, aby 
sądy jednak w pierwszej kolejności decydowały się 
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(senator J. Czerwiński) on popełnił przestępstwo, czy go nie popełnił. Jeżeli 
popełnił przestępstwo z tego katalogu, to sąd podejmuje 
decyzję o odwołaniu warunkowego zwolnienia. Krótko 
mówiąc, ta osoba z powrotem musi wrócić do zakładu 
karnego, bo popełniła przestępstwo, które jest wymie-
nione w tym katalogu. A więc w każdym przypadku 
sąd rozpatruje sytuację w danym momencie, to, czy ta 
osoba, będąc na warunkowym zwolnieniu, popełniła to 
przestępstwo. I to jest podstawa do odwołania warunko-
wego zwolnienia, czyli odnosi się do danego momentu, 
w którym zostało popełnione to przestępstwo. Jeżeli 
popełniono to przestępstwo w momencie, kiedy takiego 
prawa nie było, to oczywiście nie ma podstaw do odwo-
łania warunkowego zwolnienia. Jeżeli to przestępstwo, 
tak jak w tej chwili… Załóżmy, że mamy stan na dzień 
dzisiejszy, tego zapisu jeszcze nie ma, bo ustawa nie 
weszła w życie. Jeżeli ktoś popełni to przestępstwo w tej 
chwili, to nie będzie podstaw do uchylenia, ponieważ to 
przestępstwo nie jest wymienione w tym katalogu. Ale 
w momencie, kiedy przepisy tej ustawy wejdą w życie, 
popełnienie tego przestępstwa, rozpatrywane przez sąd, 
spowoduje, że warunkowe zwolnienie zostanie odwo-
łane. Nie ma tu powodów do wprowadzania przepisów 
przejściowych, bo sąd rozpatruje okoliczności, to, czy 
w danym momencie, kiedy popełniano to przestępstwo, 
ono było czy nie było wymienione w tym katalogu. Tak 
jest w tej chwili. A więc tu nie ma problemu.

Teraz tak: jeżeli chodzi o przepis… Bo pan po-
wiedział, że nie jest usatysfakcjonowany art. 240 
§ 2a, który mówi: nie podlega karze pokrzywdzony 
czynem wymienionym w §1, który zaniechał zawia-
domienia o tym czynie. Przestępstwa o charakterze 
terrorystycznym są na tyle istotne w odbiorze spo-
łecznym, że służby państwowe nie mają trudności, 
żeby ustalić ich sprawców, a więc tutaj nie mamy 
do czynienia z osobą pokrzywdzoną w sensie praw-
nym, która informując organy państwa o tym, że 
ktoś planuje, załóżmy, zamach terrorystyczny, jest 
w tym świetle również ofiarą tego przestępstwa. 
No, mówimy o planowaniu. Jeżeli ktoś dokonał 
zamachu terrorystycznego, to w tej sytuacji tak 
jakby nie odnosi… Jak by to precyzyjnie powie-
dzieć? Może inaczej powiem. Jeżeli mamy do czy-
nienia z przestępstwami, które są popełniane na 
danej osobie, np. w przypadku zgwałcenia, to dana 
osoba jest ofiarą tego przestępstwa. No, została 
ona zgwałcona. Gdybyśmy nie wprowadzili tego 
zapisu, ta osoba musiałaby… Bo kiedyś było to 
przestępstwo ścigane na wniosek, a dzisiaj ściga 
się je już z urzędu, prokurator może już z urzę-
du toczyć takie postępowanie. Jeżeli dana osoba 
nie zawiadomi, że została zgwałcona, to w świetle 
dzisiejszego prawa – byłoby tak nadal, gdybyśmy 
tego tutaj nie zapisali – musi zostać osądzona przez 
wymiar sprawiedliwości za to, że nie powiadomiła 
o tym, że została zgwałcona. I to ma ustrzec…

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 
Andrzej Dera: Tak.)

Niestety tak jest, bo mówimy o tym wyraźnie: nie 
podlega karze pokrzywdzony czynem wymienionym 
w §1. A w §1 mamy pełen katalog starych czynów 
i nowych czynów. I tu mnie pan nie przekonał, że 
przynajmniej, tak jak było w tekście pierwotnym pań-
stwa przedłożenia, należałoby wyjąć z tego zwolnie-
nia pokrzywdzonych czynami terrorystycznymi. To 
jest pierwsza kwestia.

Jeśli zaś chodzi o przepisy przejściowe, tzn. przede 
wszystkim o ustawę o postępowaniu w sprawach 
nieletnich… Weźmy dla przykładu, bo najlepiej się 
mówi na przykładach, art. 87. Chodzi o warunkowe 
zwolnienie z zakładu poprawczego. W dodawanym… 
Przepraszam, nie dodawanym, tylko zmienianym 
ust. 3a dochodzą nowe przestępstwa, w przypadku 
których następuje odwołanie z tego warunkowego 
zwolnienia. 

I teraz tak: przed wejściem w życie ustawy młody 
człowiek został warunkowo zwolniony, popełnił prze-
stępstwo, którego nie było na liście wtedy, kiedy był 
warunkowo zwolniony. Co będzie, kiedy ta ustawa 
wejdzie w życie? I teraz pytanie jest takie: odwołu-
jemy go z tego warunkowego zwolnienia czy nie? 
Chodzi o przestępstwo popełnione po wejściu w życie 
ustawy, a przed końcem warunkowego zwolnienia. 
I chodzi tu właśnie o przepisy przejściowe. Czy to 
nie powinno być jasno określone?

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Andrzej Dera:
Od razu odniosę się do tego art. 87. Tu są wymienione 

artykuły. Tak jak słusznie pan senator zauważył, myśmy 
dodali część artykułów dotyczących przestępstw, które 
są wymienione w tej ustawie. One są tutaj wymienione 
w ten sposób… Ten przepis mówi w ten sposób: sąd wła-
ściwy według przepisów kodeksu postępowania karnego 
odwołuje warunkowe zwolnienie i zarządza umieszcze-
nie nieletniego w zakładzie poprawczym, jeżeli popełni 
te przestępstwa, które są tutaj wymienione. Czyli jaką 
tu mamy sytuację? Taką, że ktoś popełnił wcześniej 
przestępstwo innego typu. Chodzi tu generalnie o prze-
stępstwa, które są tutaj wymienione, ale nie te, które my 
wprowadzamy w tej chwili. Na podstawie dotychcza-
sowego prawa sąd mówi w ten sposób: jeżeli popełnisz 
przestępstwa wymienione od tego momentu, kiedy ta 
ustawa wejdzie w życie, czyli te dodane w tej chwili 
przez nas, to… Popełnienie jakiegokolwiek przestęp-
stwa z tego katalogu powoduje odwołanie warunkowego 
zwolnienia. Czyli sąd będzie rozpatrywał stan na dany 
moment, czy, będąc na tym warunkowym zwolnieniu, 
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Dziękuję bardzo.
(Senator Marek Borowski: Przepraszam. Można?)
O, pan senator. Proszę, pan senator Marek 

Borowski.
Bardzo proszę podejść, Panie Ministrze.

Senator Marek Borowski:
W związku z zapowiedzią pana ministra Dery…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Ministrze, bar-

dzo proszę podejść tutaj do mównicy.)
W związku z zapowiedzią pana ministra Dery 

dotyczącą tego paradoksu między dwoma artykułami 
kodeksu karnego – zapowiedzią, że zostanie to zli-
kwidowane poprzez nowelizację tegoż kodeksu przy-
gotowywaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości 
– chciałbym się dowiedzieć, jakie są pana przewi-
dywania. Kiedy ta nowelizacja może wejść w życie?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Pani Marszałek! Panie Senatorze! Wysoka Izbo! 

Prace w resorcie w tej chwili trwają, projekt nie został 
jeszcze zgłoszony do wykazu prac. Szacuję, że będzie 
to druga połowa tego roku. Pan senator pyta wprost 
o termin wejścia w życie… Nie sądzę, aby to miało 
miejsce jeszcze w tym roku ze względu na czas prac 
w parlamencie. W związku z tym pewnie to będzie 
początek przyszłego roku.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pytanie pragnie zadać pan senator Jerzy 

Czerwiński.
Bardzo proszę.

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

Wrócę do kwestii, o której rozmawialiśmy z panem 
ministrem Derą, przedstawicielem wnioskodawców. 

Na którym etapie legislacyjnym ten zapis – chodzi 
o ten projekt pierwotny – uległ z jednej strony uogól-
nieniu, a z drugiej uproszczeniu? Mówię o art. 240 
kodeksu karnego i o tym, że nie ma już teraz obo-
wiązku denuncjacji np. ofiara ataku terrorystycznego. 
Kiedy to uległo zmianie? To jest pierwsza kwestia.

I druga. Jaki jest pana komentarz do tego? Czy tak 
rzeczywiście powinno być?

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Ministrze, zostawmy te gwałty, bo terro-
ryzm… Tu chodzi o to, że ten zapis ma zbyt szeroki 
zakres. W pierwotnej wersji według mnie był on pra-
widłowy, a teraz…

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 
Andrzej Dera: Ale…)

…uproszczono go, ale ma on zbyt szeroki zakres 
i obejmuje te przestępstwa, w przypadku których 
powinien być bezwzględny obowiązek denuncjacji.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Andrzej Dera:
Ale wyraźnie mówimy o tym, że nie podlega ka-

rze ten, kto jest pokrzywdzony w świetle prawa. No, 
nie możemy mówić o osobach, które są sprawcami 
przestępstw, że są ofiarami zabójstwa, terroryzmu itd. 
No kto w takiej sprawie będzie występował? O kim 
tu jest mowa? No nie wiem, Panie Senatorze, trudno 
mi się odnieść do tego zarzutu, że to jest zbyt ogólne. 
Ofiarą terroryzmu jesteśmy my wszyscy jako społe-
czeństwo. Tak? I w tym wypadku każda osoba ma 
obowiązek poinformować o planowaniu i dokonaniu 
przestępstwa. Każdy z nas ma ten obowiązek. I tutaj 
nie ma tej wtórnej wiktymizacji. To jest po prostu 
nasz obywatelski obowiązek poinformowania orga-
nów państwa o tym, że ktoś planuje zamach terro-
rystyczny, zbrodnię, zabójstwo etc. Inaczej jednak 
sytuacja wygląda, kiedy jestem ofiarą przestępstwa, 
które zostało dokonane na mnie. I tutaj chodzi o to, 
żeby ta konkretna osoba, która jest ofiarą, nie była 
karana przez wymiar sprawiedliwości. Tylko o to 
tutaj chodzi. I dlatego ten zapis jest taki, jaki jest. 
Wcześniej go w tym miejscu nie było.

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

panu ministrowi? Nie widzę chętnych.
Bardzo panu dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 

Andrzej Dera: Dziękuję.)
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Jest pan minister Marcin Warchoł, ale nie chce 

zabrać głosu. Dobrze.
Obecnie państwo senatorowie mogą zgłaszać 

z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania 
do przedstawiciela rządu związane z omawianym 
punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nie widzę chętnych.
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panu prezydentowi, który jest głównym inicjatorem 
tej nowelizacji.

Szczególnie bulwersujące są te sprawy, które 
dzieją się w rodzinie, w zaciszu domowym. Jest 
jeszcze bardzo dużo do zrobienia, ażeby w polskim 
społeczeństwie przełamać pewne zmowy milczenia, 
zminimalizować pewne mentalnościowe naleciało-
ści. Jeśli pewne karygodne przestępstwa – niektóre 
od teraz będą zbrodniami – mają miejsce w zaciszu 
domowym i ich jakoś nie widać, to jest tak, jakby ich 
nie było. Wiele jeszcze w społeczeństwie polskim jest 
do zrobienia, jeżeli chodzi o pewien szacunek dla 
osób niepełnosprawnych umysłowo, fizycznie. Myślę, 
że te zmiany w mentalności również nie powinny 
odbywać się poza przepisami karnymi. I dlatego ja 
tę nowelizację widzę głównie właśnie w taki sposób, 
że podchodzimy do tego zagadnienia kompleksowo.

Oczywiście, że samo podwyższenie kary nie roz-
wiązuje problemu, nie daje żadnej gwarancji. Ale 
kodeks karny jest najważniejszą ustawą w zakresie 
polityki karnej państwa, tym podstawowym kodek-
sem, na którym kształcą się całe pokolenia zarówno 
prawników, późniejszych sędziów, prokuratorów, jak 
i tych ludzi, którzy zajmują się resocjalizacją itd., 
itd. Ja sam jestem z tego pokolenia prawników, które 
kształciło się na takim paradygmacie prawa liberal-
nego. I można powiedzieć, że w różnych dziedzi-
nach polityki karnej pewne kanony dzisiaj boleśnie 
się weryfikują. Myślę więc, że powinniśmy, jako ci, 
którzy tworzą w Polsce prawo, zdecydowanie poka-
zać, że to są przestępstwa o szczególnie szkodliwym 
charakterze.

Proszę państwa, byłem nieco zdumiony na posie-
dzeniu naszej komisji, że w trakcie dyskusji ujawniło 
się bardzo polemiczne stanowisko… ujawniła się róż-
nica zdań pomiędzy rzecznikiem praw dziecka, który 
jak najbardziej był za tymi zmianami, był jakby jed-
nym z ich inicjatorów, a rzecznikiem praw obywatel-
skich. Wydaje mi się, że rzecznik praw obywatelskich 
jednak za mocno cały czas akcentuje ten liberalny 
paradygmat w prawoznawstwie. Myślę, że bardziej 
przekonujące jest dla mnie zdanie tego wyspecjali-
zowanego organu, jakim jest rzecznik praw dziecka.

Podsumowując, powiem, że uważam, że to jest 
dobra inicjatywa, oczywiście, tak jak mówię, sku-
teczna, jeżeli będzie miała miejsce w szerszym 
kontekście, ale dająca, szczególnie sądom, ważny 
instrument do zwalczania tych przestępstw i, tak jak 
mówię, wprowadzania w jeszcze większym zakresie 
tego, co ja nazywam humanizmem prawniczym. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
I pan senator Marek Borowski. Bardzo proszę.

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, projekt był konsultowany z nami 

przez Kancelarię Prezydenta. Jest mi w tej chwili 
trudno powiedzieć, na którym etapie… Może moi 
legislatorzy byliby w stanie powiedzieć precyzyjnie, 
jaki to był etap.

Czy tak powinno być? Tak. Ja tutaj prezentuję 
stanowisko zbieżne ze stanowiskiem pana ministra 
Dery. Dziękuję.

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

panu ministrowi? Nie widzę zgłoszeń.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Marka Pęka.

Senator Marek Pęk:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Jako sprawozdawca czuję się w obowiązku zabrać 

głos w dyskusji. Moja wypowiedź będzie krótka i bę-
dzie miała charakter aksjologiczny.

Otóż często w naszych dyskusjach o dobrym 
prawie, o prawie w ogóle pojawiają się argumenty 
z dziedziny prawa liberalnego i z dziedziny prawa 
represyjnego. Jedni mówią o tym, że prawo powinno 
być surowe, a inni – że wręcz przeciwnie. Ja myślę, że 
jednym z podstawowych kryteriów oceny tego, czy 
prawo jest dobre i sprawiedliwe, jest to, czy prawo 
we właściwy sposób chroni osoby najsłabsze. Myślę, 
że w tym przypadku, mimo iż sporo rozmawiali-
śmy o poszerzeniu zakresu karania, o podwyższeniu 
tych widełek, o zmianie kategorii ze zwykłych prze-
stępstw na zbrodnie, nie powinno nam umykać to, 
że głównym ratio legis tych przepisów jest właśnie 
lepsza, pełniejsza, właściwsza ochrona szczególnej 
kategorii osób słabych. Dobro zarówno małoletnich, 
jak i osób nieporadnych ze względów zdrowotnych, 
umysłowych, ale także z różnych innych względów, 
społecznych czy rozwojowych, powinno leżeć na 
sercu ustawodawcy w demokratycznym państwie 
prawnym. I dlatego cieszę się, że przepisy właściwie 
chroniące osoby słabsze znalazły swoje pełniejsze 
odzwierciedlenie w kodeksie karnym. Dziękuję za to 
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to jest jasne. Zbyt niskie kary nawet w opinii spo-
łecznej są po prostu negatywnie przyjmowane i ro-
dzą przekonanie, że – mówiąc kolokwialnie – nie ma 
sprawiedliwości, więc z całą pewnością i ten aspekt 
trzeba brać pod uwagę. Tyle, że to musi być poważ-
nie udokumentowane, a w tym przypadku niestety 
tak nie było, zresztą w innych przypadkach też się 
zdarza, że tak nie jest. Mogę tylko zaapelować z tego 
miejsca – jest tu pan wiceminister sprawiedliwości 
– żeby w przypadku tego rodzaju propozycji w tych 
uzasadnieniach było jednak coś, co będzie nas prze-
konywało do takiej decyzji, a nie było to po prostu 
odfajkowanie sprawy, nie było tak, że przyjmujemy 
wyższe kary, idziemy do ludzi i mówimy: proszę, 
sprawa załatwiona.

Tak na marginesie dodam, że z tym się wiąże spra-
wa generalnie przeciwdziałania takim zjawiskom, 
o czym tu mówiliśmy, dotyczy to np. przemocy domo-
wej. Kara karą, ale cały czas pozostaje problem, jak 
temu zapobiegać. Tymczasem ostatnio słyszeliśmy, 
że poważne stowarzyszenia, fundacje, które zajmują 
się przeciwdziałaniem takiej przemocy albo opie-
ką nad jej ofiarami, w ogóle nie otrzymały dotacji, 
np. fundacja „Niebieska Linia”. Więc z jednej strony 
owszem, tak, kary, ale z drugiej strony gdzie indziej 
odpuszczamy sprawę. Skrajnie rzecz ujmując, postę-
powanie w taki może sposób doprowadzić do takiego 
efektu, że będzie więcej aktów przemocy, będziemy 
oczywiście ostrzej karać i powstanie błędne koło.

Konkludując, jeszcze raz zwracam się z apelem 
i do prezydenta, który ma inicjatywę ustawodaw-
czą i dzisiaj ją tu przedstawił, i do Ministerstwa 
Sprawiedliwości, aby w tych sprawach dokonywać 
gruntownej analizy i przedstawiać ją parlamentarzy-
stom. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I jeszcze raz głos zabierze pan senator Marek Pęk.

Senator Marek Pęk:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Niejako odpowiadając mojemu przedmówcy, panu 

senatorowi Borowskiemu, chcę powiedzieć, że nie 
uważam, żeby te rozwiązania były jakimś pójściem 
na łatwiznę. Trudno sobie wyobrazić w obszarze 
kodeksu karnego inne zmiany niż zmiany właśnie 
w obszarze pewnego systemu karania, to znaczy 
w zakresie podwyższania kar, zmieniania katego-
rii poszczególnych przestępstw. I ja przypominam, 
że tu nie chodzi o samo tylko podwyższanie kary, 
ale również o to, że niektóre przestępstwa stają się 
zbrodniami, co też ma bardzo zasadnicze znaczenie 
na późniejszym etapie, w samym procesie ścigania 

Senator Marek Borowski:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Najpierw, nawiązując do troszkę odpryskowej 

dyskusji na temat konfliktów między małżonkami 
i wynikających z tego różnego rodzaju działań nie-
zgodnych z prawem, jak porywanie dzieci właśnie, 
chciałbym tylko powiedzieć – akurat podniósł tę spra-
wę pan senator Napieralski, który w poprzedniej ka-
dencji nie był senatorem – że my przyjęliśmy wtedy 
w Senacie nowelizację kodeksu rodzinnego, która, 
jak sądzę, ma charakter przełomowy, bo stwierdza się 
w niej, że obydwoje rodzice są równo odpowiedzialni 
za opiekę nad dzieckiem w przyszłości, po rozwodzie 
i że sąd jest zobowiązany to uwzględniać, no, chyba że 
rodzice sami się dogadają inaczej, przyjdą z konkret-
ną propozycją, to wtedy oczywiście może być inaczej. 
Ta zmiana była bardzo dobrze przyjęta, m.in. właśnie 
przez te stowarzyszenia ojców, które o taką zmianę 
występowały. Teraz oczywiście wszystko zależy od 
praktyki sędziowskiej i warto to zbadać.

Przechodząc do tematu dzisiejszej debaty i tego 
projektu, ja także chciałbym nawiązać do tej pole-
miki, która miała miejsce na posiedzeniu komisji, 
i stanowiska rzecznika praw obywatelskich. To nie 
jest tak, Panie Senatorze Pęk, że to jest konflikt mię-
dzy podejściem liberalnym a nieliberalnym. Rzecznik 
praw obywatelskich nie kwestionował tego, że kary 
są podwyższane, on zakwestionował coś innego. On 
zakwestionował to, że w uzasadnieniu do tego pro-
jektu ustawy nie było żadnej analizy dotychczasowej 
jurysdykcji, tego, jak się przedstawiały dotychczaso-
we kary, czy one były niskie, czy one były orzekane 
ciągle gdzieś tam w dolnych granicach i w związku 
z tym trzeba wprowadzić dolną granicę i podwyższyć 
górną itd. I co do tego, proszę państwa, absolutnie 
miał rację. Niestety obserwujemy – i to nie jest cecha 
tylko tego rządu czy prezydenta Andrzeja Dudy, spo-
tykaliśmy to również w przeszłości – że ministrowie 
sprawiedliwości, chcąc wykazać się troską o bezpie-
czeństwo, stosują najprostszą formę, polegającą na 
tym, że kiedy pojawiają się pewne sygnały, że w ja-
kiejś sytuacji jedno czy drugie orzeczenie okazuje się 
niewłaściwe, to występują z propozycją podwyższania 
kar. To miało świadczyć o ich szczególnej trosce. 
Proszę państwa, to jest łatwizna, powiedzmy sobie 
szczerze. Nie jestem prawnikiem, ale gdybym był 
ministrem sprawiedliwości, to bardzo chętnie bym 
z tego korzystał, bo to pokazywałoby, że rzeczywi-
ście się troszczę. Otóż wydaje mi się niewłaściwe, że 
tego rodzaju projekty nie zawierają takiej analizy, 
a wiem, że bywały projekty, które zawierały taką 
analizę i które to rzeczywiście uzasadniały.

Ażeby sprawa była jasna, powiem, że ja nie jestem 
ani zwolennikiem, ani przeciwnikiem podwyższania 
kar. To ma swoje znaczenie. Kara jest także odpłatą, 
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(senator M. Pęk) two sądów, prowadzi je w kierunku takiego właśnie 
łagodnego traktowania sprawców.

Istotnie najważniejszą zmianą jest tu zmiana 
w art. 156. To jest jakby klucz do tej zmiany, bo mamy 
tu do czynienia, proszę państwa… No, poza życiem 
jako dobrem chronionym prawem to chyba zdrowie 
jest na drugiej pozycji, tak jest w moim przekonaniu. 
Tym bardziej tu, w tym artykule, gdzie mamy do czy-
nienia z ciężkim kalectwem, z ciężkim kalectwem… 
I tutaj nie może być mowy o szkole liberalnej. Tu 
rzeczywiście – pan senator Pęk to podkreśli, zauważył 
i ja też chcę to podkreślić – mamy zmianę zasadniczą 
przestępstwa z występku na zbrodnię, czyli przestęp-
stwo zagrożone karą od 3 lat pozbawienia wolności. 
Decyduje tutaj dolna granica… Oczywiście ze zbrod-
niami związane są pewne konsekwencje, łącznie na-
wet z warunkowym przedterminowym zwolnieniem 
itd. To nie jest tylko sztuczny podział. Prawo karne 
wiąże z tą kwalifikacją określone poważniejsze, bar-
dziej kwalifikowane konsekwencje.

Ja byłem wieloletnim praktykiem i myślę, że kary 
za pozbawienie człowieka wzroku, słuchu, mowy, 
zdolności płodzenia czy za spowodowanie innego 
ciężkiego kalectwa nie były orzekane w granicach 
dolnego zagrożenia, nie były tak orzekane. Myślę, że 
biorąc pod uwagę rangę dobra chronionego prawem, 
tego rodzaju możliwość orzeczenia kary od 3 do 15 lat 
daje sądowi właściwą możliwość orzeczenia rzeczy-
wiście sądowego wymiaru kary i to nie przez pryzmat 
jakiegokolwiek liberalizmu, tylko normalnie na pod-
stawie kodeksowych zasad wymiaru kary, które mają 
bardzo szeroki zakres, począwszy od sposobu życia 
przed popełnieniem przestępstwa, pobudek, stopnia 
winy związanego oczywiście z tym skutkiem… Bo 
przecież, powiedzmy sobie szczerze, wszystko jest 
względne, proporcjonalne. Inna jest sytuacja, kie-
dy mamy do czynienia z pozbawieniem zdolności 
płodzenia np. młodej osoby czy też osoby w wieku 
już bardzo zawansowanym, to wszystko przecież ma 
znaczenie. Jest zasada indywidualizacji kary. Ma zna-
czenie oczywiście zachowanie się po popełnieniu 
przestępstwa czy też wszystkie kwestie związane 
z próbami naprawienia szkody itd. I to ma być podsta-
wą wymiaru kary, a nie jakieś zupełnie abstrakcyjne 
wytyczne liberalne. Bo przecież, jakkolwiek by było, 
zawsze rażąca łagodność kary była podstawą apelacji 
i rozstrzygania… i dawała możliwość zaskarżenia 
orzeczenia przez urząd prokuratorski.

Ja nie widzę – choć zawsze z panem senatorem 
Borowskim się zgadzam i nigdy nie miałem wątpli-
wości co do słuszności jego wypowiedzi – w chwili 
obecnej niespójności w przypadku art. 156. Inną kwe-
stią jest działanie nieumyślne, gdzie jest kara do 8 lat, 
a inną kwestią jest działanie, jeśli jego następstwem 
jest śmierć, wtedy jest to zbrodnia, za którą jest kara 
od 5 lat do 25 lat, a podstawowa forma kary to jest od 

tych przestępstw, w całym procesie orzeczniczym 
– w skrócie: w procesie karnym. Również bardzo 
ważne znaczenie dla orzecznictwa sądowego ma to, 
że te przepisy… przepraszam, że te działania stanowić 
będą niejako z urzędu okoliczność obciążającą, a więc 
to też jest bardzo… Będzie to po prostu wpływało na 
konkretne wyroki w konkretnych sprawach.

A wracając do polemiki rzecznika praw obywa-
telskich… Mnie się jednak wydaje, że na posiedzeniu 
naszej komisji pojawił się taki wątek, że… No, dla 
mnie to takie absurdalne uzasadnienie: po co doko-
nywać podwyższenia kar, skoro sądy i tak orzekają 
wyroki w dolnych granicach widełek? No, tu jest wła-
śnie pewne odwrócenie ról – ustawodawca poprzez 
przepisy prawa ma wpływać tak, żeby mobilizować 
sądy do surowszych wyroków. Jeżeli nie będzie takiej 
motywacji wskutek podwyższenia kar, to sąd dalej 
będzie poruszał się w dolnych granicach widełek. 
Panie Senatorze, patrząc niejako szerzej na politykę 
karną, można powiedzieć, że my w polskim wymiarze 
sprawiedliwości bardzo często mamy do czynienia 
z czymś takim: czyn jest zagrożony karą np. od 3 do 
15 lat, a orzekane kary cały czas są w tym dolnym pu-
łapie – 3, 4, 5 lat. Sędziowie, tak jak mówiłem wcze-
śniej, od pokoleń są… no, może nie od pokoleń, ale od 
lat są wychowywani w swoistym paradygmacie prawa 
liberalnego, w ramach którego ciągle mówi się o tym, 
że kara nie powinna być surowa, tylko nieuchronna. 
Taki właśnie jest najczęściej powtarzany slogan tego 
nurtu. Ja sam pamiętam, że gdy pisałem pracę ma-
gisterską o zwalczaniu recydywy, to naczytałem się 
dziesiątek książek i opracowań, które pokazywały 
wiarę w ideę resocjalizacji najcięższych przestęp-
ców. Ale te mity upadają. No, niestety… To, co pan 
powiedział, że kara ma również element odpłaty… 
Ona musi być po prostu sprawiedliwa, a elementem 
immanentnym sprawiedliwej kary jest jej surowość. 
Jeżeli w pewnych przypadkach kara nie jest surowa, 
to jest niesprawiedliwa. A więc wydaje mi się, że 
jest tu jakiś problem tego liberalizmu prawnego i że 
rzecznik praw obywatelskich jest dobrym adresatem 
tego, żeby tę ideę krytykować. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
I pan senator Piotr Zientarski. Proszę bardzo.

Senator Piotr Zientarski:
Pani Marszałek! Panowie Ministrowie! Szanowna 

Wysoka Izbo!
Ja nie zgodzę się z argumentacją pana senatora 

Pęka, że szkoła liberalna jakby kierunkuje orzecznic-
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(senator P. Zientarski) (Senator Piotr Zientarski: Ale to jest zamiar ewen-
tualny.)

No, właśnie, więc to… Dlatego oparłem się na 
autorytecie pana ministra Dery i nadal chciałbym się 
na nim opierać, tym bardziej że zapowiedział właśnie 
zmianę, to, że te kwestie zostaną uregulowane…

No i tak przy okazji chciałbym powiedzieć, że jeśli 
rzeczywiście ten konflikt istnieje, no to jednak jest to 
mankament tej ustawy. To są rzeczy dosyć zasadnicze 
i w ramach konsultacji ta sprawa powinna być wy-
chwycona. Od pana ministra Warchoła dowiedziałem 
się, że wejście w życie tej nowelizacji to nawet nie jest 
kwestia tego roku, tylko przyszłego roku, i to może 
w połowie, czyli mamy prawie półtora roku. Przez 
półtora roku sędziowie będą orzekać, no i oby im 
się nie trafił taki przypadek, bo jeśli będą zmuszeni 
orzec karę do 8 lat, nawet 8 lat, a powinno być 15, to 
już widzę, jak zareagują na to media, które się tym 
zajmują, jak zareaguje opinia publiczna… Po prostu 
nie powinno być takich różnic.

No i już tak na koniec, po tym, co powiedział pan 
senator Zientarski w tej sprawie, zgadzając się ze 
mną, tylko powiem tak: Panie Senatorze Pęk, z ca-
łym szacunkiem, ale pan w skrócie powtórzył swoje 
tezy, które pan wygłosił wcześniej, do których ja się 
nie odnoszę w tej chwili w ogóle, ja się odnoszę do 
tego, że powinna być przeprowadzona analiza. Sam 
pan powiedział, że są przypadki, kiedy sędziowie 
orzekają jakoś tak dziwnie, w dolnych granicach. 
Ale to znaczy, że była zrobiona jakaś analiza. I stąd 
wiadomo, że orzekają w dolnych granicach i że budzi 
to wątpliwości. A więc do tego tylko zmierzam – do 
tego, żeby w każdym takim przypadku ustawodawca 
miał pełne przekonanie, że karę trzeba podwyższyć. 
Bo zdaje się, że o obniżaniu kar to możemy nie mó-
wić. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców się wyczerpała.
Dla porządku informuję też, że senatorowie 

Łukasz Mikołajczyk, Robert Mamątow, Maciej 
Łuczak, Andrzej Kamiński złożyli swoje przemó-
wienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwar-

tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

3 do 15 lat, czyli tu nie może być żadnej kalkulacji 
sprawcy. Tu jest ewidentnie… Jeśli następuje śmierć 
człowieka, odpowiedzialność jest znacznie surowsza, 
bo i dolna granica jest wyższa, i można orzec karę 25 
lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozba-
wienia wolności. I te proporcje w moim przekonaniu 
są zachowane. To już abstrahując od informacji, że 
będą jeszcze zmiany, nie wiem, w jakim kierunku te 
zmiany… Ale ja nie zauważam niespójności w tym 
art. 156.

Uważam, że mając zaufanie do sądowego wymia-
ru kary, który będzie za podstawę miał przesłanki 
kodeksowe orzekania kary, w odczuciu społecznym, 
biorąc pod uwagę rangę dobra chronionego prawem… 
Wydaje się – bo kara ma również cel prewencji 
ogólnej, nie tylko szczególnej – że kary minimalne 
w wysokości 3 lat za pozbawienie człowieka wzroku, 
słuchu, mowy bądź spowodowanie innego ciężkiego 
kalectwa będą i były, w moim przekonaniu… I zgo-
dzę się absolutnie z panem senatorem Borowskim, że 
widzę ten brak, widzę brak tych analiz, bo być może 
właśnie orzecznictwo – ja mam takie doświadczenie 
– nie było tak liberalne, Panie Senatorze…

(Senator Marek Pęk: Być może.)
…jak pan mówi. Gdybyśmy mieli tę analizę, to 

moglibyśmy wyraźnie powiedzieć: były w dolnych 
granicach… A tego nie wiemy i stąd te zarzuty, i stąd 
też wątpliwości pana senatora Borowskiego, które 
absolutnie w pełni podzielam. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I jeszcze raz głos zabierze pan senator Marek 

Borowski.

Senator Marek Borowski:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Jeżeli chodzi o kwestie konfliktu między tymi 

dwoma artykułami, to ja opierałem się zarówno na 
dyskusji w komisji, jak i na potwierdzeniu tego faktu 
przez pana ministra Derę. Nie znam tak szczegółowo 
tych zapisów ani tych przepisów, ani, powiedzmy 
sobie, sposobu ich rozumienia, tego, co np. oznacza 
nieumyślne spowodowanie śmierci… Czy nieumyślne 
spowodowanie śmierci to jest wyłącznie to, że kogoś 
popchnąłem, on się przewrócił, uderzył głową o kant 
stołu i…

(Senator Piotr Zientarski: Tak, tak, tak jest.)
…i zmarł, czy też jednak np. to – przepraszam, 

że odnoszę to do siebie, to nigdy nie będzie miało 
miejsca – że biłem go, prawda, no i jakoś tak go ude-
rzyłem, że umarł…
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(wicemarszałek M. Koc) go przeświadczenia, iż należy robić wszystko, aby 
szkodę naprawić. A w przypadku tego typu prze-
stępstw szkoda głównie przybiera postać ogromnej 
szkody o charakterze materialnym, która pochodzi 
z popełnienia takiego przestępstwa. Często słyszymy 
o różnych bulwersujących opinię publiczną przypad-
kach, kiedy to sprawca unika tego podstawowego 
obowiązku naprawienia szkody, wręcz nieraz drwi so-
bie z wymiaru sprawiedliwości, mówiąc, że przecież 
on oficjalnie nic nie ma, nic o tym nie wie. Wszyscy 
wokół wiedzą, że jest człowiekiem zamożnym, że 
w ogromnym stopniu wzbogacił się na działalności 
przestępczej, właśnie bardzo często o charakterze 
zorganizowanym, mafijnym, międzynarodowym. 
Jednak prawo nie ma instrumentów, które mogłyby 
skutecznie przywrócić porządek prawny naruszony 
poprzez szeroko zakrojoną kradzież.

Myślę, że na podkreślenie zasługuje, że ta inicjaty-
wa ustawodawcza wynika z obowiązków narzuconych 
nam przez prawo europejskie. A więc jak najbardziej 
wpisuje się w pewne standardy europejskie dotyczące 
zwalczania przestępczości zorganizowanej – bardzo 
trudnej do zwalczania, nie ukrywajmy, i wykorzystu-
jącej najróżniejsze mechanizmy państwa prawnego, 
ażby uniknąć poniesienia konsekwencji prawnych 
bardzo szkodliwych czynów.

Jeżeli chodzi o samo posiedzenie komisji – mó-
wię na razie tak skrótowo – to dyskusja była dość 
ożywiona i, myślę, gruntowna. Bardzo rozbudowaną 
opinię przedstawiła pani legislator Kancelarii Senatu. 
Zaproponowała ona szereg poprawek. W trakcie po-
siedzenia komisji również senatorowie wnosili liczne 
poprawki.

Najwięcej zastrzeżeń było w stosunku do art. 23 
tej ustawy, bo rzeczywiście konstytucja tego artkułu 
jest taka, że wprowadza on pewne wyjątki od pod-
stawowych zasad kodeksu karnego, jakimi są zasada 
niedziałania prawa wstecz czy fundamentalna zasada 
nullum crimen sine lege, czyli nie ma przestępstwa 
bez ustawy. Argumenty pani legislator na rzecz hi-
potetycznej niekonstytucyjności tych przepisów były 
odpierane przez resort sprawiedliwości. Myślę, że 
obecny na posiedzeniu pan minister na pewno przed-
stawi taką pogłębioną analizę doktrynalną, karni-
styczną, bo jest ekspertem w tej dziedzinie. Ja jako 
sprawozdawca ograniczę się do zasygnalizowania tej 
problematyki.

Ponadto były pewne uwagi o charakterze termino-
logicznym, takim pojęciowym. Dotyczyły one pojęcia 
„mienie ruchome” i pojęcia „rzeczy ruchome”. Te 
sprawy również były dyskutowane i zostały dopra-
cowane w odpowiednich poprawkach, które przez 
komisje zostały przyjęte.

Emocje budziła także kwestia związana z kompe-
tencjami w zakresie działań operacyjnych pewnych 
służb. Wiadomo bowiem, że do skutecznego zwal-

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 436, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 436 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej, 
pana senatora Marka Pęka, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji. Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Marek Pęk:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu połączonych 

komisji, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, sprawozdanie 
o uchwalonej przez Sejm w dniu 24 lutego br. ustawie 
o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych 
innych ustaw.

Jeżeli chodzi o posiedzenie komisji, to odbyło 
się ono 8 marca br. Na posiedzeniu komisji poza se-
natorami obecni byli: przedstawiciel Ministerstwa 
Sprawiedliwości w osobie pana ministra Marcina 
Warchoła, przedstawiciele rzecznika praw obywa-
telskich, przedstawiciele Sądu Najwyższego i przed-
stawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Jeżeli chodzi o treść ustawy, jej cel, przedmiot, 
to ustawa ta wynika z obowiązku implementacji do 
polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/42/UE w sprawie zabezpie-
czenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia 
przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa 
w Unii Europejskiej. Skutkuje to wprowadzeniem 
do polskiego systemu prawa szeregu zmian, które 
– w skrócie – mają zwiększyć efektywność mecha-
nizmów prawnych służących pozbawianiu sprawców 
przestępstw korzyści osiągniętych z popełnienia czy-
nu zabronionego.

Ustawa w zmianach przepisów kodeksu karnego 
zawiera nową konstrukcję, tzw. konfiskaty rozszerzo-
nej, nazywaną również rozszerzonym przepadkiem 
mienia. Podstawą tej instytucji jest zastosowanie ze-
społu domniemań prawnych, których skutkiem jest 
przerzucenie ciężaru dowodu legalnego pochodzenia 
mienia zagrożonego przepadkiem na oskarżonego lub 
inną osobę dysponującą tym mieniem.

Przesłanką zastosowania domniemań jest np. udo-
wodnienie sprawcy popełnienia czynów zabronionych 
w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, uczy-
nienia z przestępstwa stałego źródła dochodów albo 
popełnienia przestępstwa o określonym ciężarze ga-
tunkowym. Efektem takiego domniemania jest stwier-
dzenie przestępczego pochodzenia całego mienia lub 
części mienia znajdującego się we władaniu sprawcy.

Można powiedzieć, że jest to dość nietypowa 
konstrukcja prawna, która wynika ze szczególne-
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(senator sprawozdawca M. Pęk) Chciałabym powiedzieć kilka słów, zanim przed-
stawię Wysokiej Izbie poprawki. Omawiany projekt 
ustawy, który dotyczy zmian w kodeksie karnym 
– i chciałabym powiedzieć, że także ok. 20 innych 
ustaw – ma m.in. na celu wprowadzenie do polskie-
go ustawodawstwa dyrektywy Unii Europejskiej 
z 2014 r., która prawdopodobnie już powinna zostać 
wdrożona w grudniu ubiegłego roku, dotyczącej 
konfiskaty korzyści z przestępstw transgranicznych 
zorganizowanych na dużą skalę. Ze względu na to, że 
przestępcy ukrywają ten majątek – mówiłam o tym 
– przekazują go również osobom trzecim, inwestu-
ją w coś innego, wprowadza się właśnie konstruk-
cję konfiskaty rozszerzonej. Chodzi o to, że można 
również konfiskować mienie, w przypadku którego 
sąd miał przeświadczenie, że pochodzi ono z innych 
przestępstw, a nie z tych, za które przestępca został 
skazany.

W przypadku ustawy, którą przedstawił nam rząd, 
nad którą na początku debatował Sejm, a następnie 
Senat czy komisja senacka, budzi to nasze poważne 
wątpliwości. Przede wszystkim chodzi o to, czy zasto-
sowane w naszym projekcie ustawy środki nie uderzą 
w uczciwe przedsiębiorstwa czy uczciwych obywateli, 
którzy dostaną niejako rykoszetem, ponieważ np. nie 
będą mogli wykazać – to jest bardzo niebezpieczne 
– że mienie przez nich nabyte w ciągu 5 lat przed 
popełnieniem przestępstwa jest mieniem pochodzą-
cym z legalnych źródeł . Prawo ma obowiązywać od 
razu, a nikomu nie przyszło do głowy organizowanie 
zabezpieczenia na okoliczność ewentualnego takiego 
podejrzenia.

Ta ustawa nie tylko zakłada, że trzeba to wykazać, 
ale również będzie działała wstecz. Jest to rzadki 
przypadek, jeśli taki w ogóle istnieje w naszym usta-
wodawstwie, kiedy uchyla się art. 4 kodeksu karnego, 
który stanowi, że w przypadku pojawienia się nowej 
ustawy stosuje się wobec przestępcy przepisy tej usta-
wy, która jest dla niego łagodniejsza, czyli tej jeszcze 
obowiązującej albo nowej, tej, która jest łagodniejsza. 
Do tej pory obowiązywały takie zasady. Tutaj bę-
dzie się stosować tę bardziej restrykcyjna ustawę od 
razu. Ona zakłada, że trzeba udowodnić legalne po-
chodzenie mienia z okresu 5 lat przed popełnieniem 
przestępstwa, czyli jeśli przestępstwo, za które ktoś 
jest sądzony, miało miejsce np. 4 lata temu, to musi 
on przedstawić dowody nawet sprzed 9 lat na to, że 
mienie, które nabył, pochodzi z legalnych źródeł. To 
może się okazać po prostu niemożliwe.

Też orientowałam się, jak to jest sformułowane 
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 
Europejskiej. Tamte sformułowania są znacznie bar-
dziej, że tak powiem, oględne. Jeśli jest taka możli-
wość… W każdym razie jest powiedziane, że sąd na 
podstawie okoliczności, faktów i innych rzeczy musi 
nabrać przekonania, że dany element mienia tej osoby 

czania tej kategorii przestępstw potrzebne są również 
specyficzne środki, takie jak podsłuchy. I tutaj też 
pojawiły się różnice stanowisk i obawy, czy przy-
padkiem ustawa w tym zakresie nie idzie za daleko.

Podsumowując, posiedzenie komisji zakończyło 
się przyjęciem ustawy z licznymi poprawkami, a na 
dodatek jeszcze został zgłoszony wniosek mniejszo-
ści. To może na początek tyle. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji 
Ustawodawczej, panią senator Grażynę Sztark, 
o przedstawienie wniosków mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca 
Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Panie Senator i Panowie 

Senatorowie!
Faktycznie również ja chciałabym podkreślić, po-

dobnie jak pan senator sprawozdawca, że posiedzenie 
było długie. Mam jednak wrażenie, że było bardzo 
merytoryczne. Dyskusja była bardzo mocno, że tak 
powiem, pogłębiona. Oczywiście wątpliwości, które 
mieliśmy w przypadku wielu spraw, pozostały – stąd 
wniosek mniejszości – jednak wiele kwestii udało 
nam się wyjaśnić.

Podstawową chyba kwestią – o tym była mowa 
wcześniej, w przypadku tamtego projektu ustawy, 
i obecnie – jest ciągłe poszerzanie pewnego zakresu, 
pewne przykręcanie śruby, czyli coraz więcej pod-
słuchów, coraz więcej służb, które mają się tym zaj-
mować. Przedstawię, ile służb obecnie zajmuje się 
nadzorem nad obywatelem. Zdajemy sobie sprawę 
z tego, że jest obowiązek wykonania tej dyrektywy, 
ale zdajemy sobie sprawę również z tego, że dotych-
czas chyba to prawo było zbyt łagodne wobec prze-
stępców, którzy zbyt łatwo zbywali na rzecz osób 
trzecich swój majątek, pozbywali się tego majątku, 
były kłopoty z wyegzekwowaniem prawa czy z kon-
fiskatą majątku. Doszło do zderzenia, że tak powiem, 
dwóch spojrzeń na tę ustawę.

Chciałabym również powiedzieć, że podczas tej 
debaty, o której mówimy, były też zarzuty naruszenia 
konstytucji. Chodzi o to, że wiele punktów – dotyczy 
to głównie art. 23 – narusza podstawową zasadę, że 
prawo nie może działać wstecz. A w tym przypadku 
nie dość, że zadziałało wstecz, to jeszcze z mocą na-
tychmiastową, bo przypomnę, że w art. 26 przyjęliśmy 
bardzo krótkie vacatio legis, bo wynoszące 14 dni.
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(senator sprawozdawca G. Sztark) tychmiast działał na wniosek prokuratora, bo wtedy 
przynajmniej jest zwiększona ta kontrola.

Chciałabym, proszę państwa, już nie wchodząc 
jakby w meritum tej sprawy, przypomnieć, że obecnie 
służbami i organami oraz instytucjami, które tym 
się zajmują są: Policja, Straż Graniczna, Wywiad 
Skarbowy, Krajowa Administracja Skarbowa, ABW, 
CBA, Żandarmeria Wojskowa, zgodnie z tą nową 
ustawą, Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz 
Służba Wywiadu Wojskowego. No, jak powiedzia-
łam, teraz dochodzi do tego Żandarmeria Wojskowa. 
Ja bym nie chciała wprowadzać tutaj jakiegoś, że 
tak powiem, języka zbyt mocnego, ale powiem, że 
zmierzamy w kierunku państwa policyjnego. Moim 
zdaniem jest to chyba za duża ingerencja, zbyt roz-
szerzona, bez możliwości kontroli ze strony sądu, tak 
jak mówiłam, wspominałam.

W związku z tym te poprawki, o których wcześniej 
mówiłam, wnioski mniejszości są takie, jak następuje.

„W art. 4 skreśla się pkt 1”. Ta poprawka ma na 
celu usunięcie z ustawy o Policji przepisu, który 
uprawnia Policję do stosowania kontroli operacyj-
nej, w tym podsłuchów, w celu ujawnienia mienia, 
co do którego będzie można zastosować przepadek 
mienia. Wykreślany przepis dopuszcza prowadzenie 
kontroli operacyjnej w przypadku jakiegokolwiek 
popełnienia przestępstwa, z którego została lub mo-
gła zostać osiągnięta, choćby pośrednio, korzyść 
majątkowa. Kwestionowany przepis nie wymienia 
rodzajowo przestępstw, których podejrzenie popeł-
nienia będzie uprawniało Policję do stosowania kon-
troli operacyjnej, tylko wskazuje przesłankę ogólną 
odnoszącą się generalnie do wszystkich przestępstw 
i przestępstw skarbowych. Tak zredagowany przepis 
jest niezgodny z dotychczasowym orzecznictwem 
Trybunału Konstytucyjnego. Na to zwracam uwagę – 
na zasadę, że prawo nie działa wstecz – w odniesieniu 
do art. 23, tak żeby trybunał nie został postawiony 
w trudnej sytuacji i nie orzekł o niekonstytucyjności 
i żebyśmy znowu nie przedłużali tego procedowania 
w nieskończoność; to jest np. sprawa K 23/11, tak 
w niej było. Brak wskazania rodzajów przestępstw, 
co do których można stosować kontrolę i utrwalanie 
rozmów telefonicznych, narusza wynikający z art. 2 
konstytucji wymóg określoności prawa.

Wprowadzenie poprawki nr 1 powinno łączyć się 
z wykreśleniem analogicznego uprawnienia wprowa-
dzanego w art. 6 do przepisów kodeksu postępowania 
karnego. Brzmienie tej poprawki winno być takie: 
„W art. 6 skreśla się pkt 5”.

Druga poprawka: skreśla się cały art. 23. O tym 
wspominał pan senator sprawozdawca. Przepis wy-
łącza stosowanie art. 4 kodeksu karnego skarbowego, 
który reguluje zasady prawa karnego międzyczaso-
wego, nakazując w przypadku kolizji norm w czasie 
stosowanie normy korzystniejszej dla sprawcy. Ale, 

też może pochodzić z działalności przestępczej. U nas 
wystarczającym dowodem jest niestety domniemanie, 
że to pochodzi z działalności przestępczej, domnie-
manie winy tej osoby, domniemanie, że to były inne 
przestępstwa, i to ona musi udowodnić swoją niewin-
ność. To jest restrykcyjne wymaganie, szczególnie 
gdy prawo ma niestety działać wstecz. Cały czas będę 
o tym przypominała.

Dyrektywa Unii Europejskiej nie przewiduje też 
rozszerzenia rozmaitych środków inwigilacyjnych. 
W tej ustawie jest kilkanaście paragrafów dotyczą-
cych rozszerzenia działań tylko CBA. Wprowadza się 
Żandarmerię Wojskową. Nie wiem, po co się to robi, 
skoro jest Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Są też 
rozmaite inne służby, jeśli chodzi np. o podsłuchy 
telefoniczne. To wszystko tam jest. To jest bardzo 
groźny precedens. Rozszerza się tu także możliwo-
ści stosowania podsłuchu, można go stosować nawet 
w przypadku, gdy mienie jest zagrożone konfiska-
tą, tylko zagrożone. Mienie zagrożone konfiskatą to 
jest mienie sprawcy, ale nie tylko sprawcy, bo też 
np. przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo było do 
tego celu używane. Dopiero trzeba będzie udowodnić, 
że ten przedsiębiorca musiał o tym wiedzieć albo 
przypuszczać, albo miał dostateczne przesłanki, że 
to mienie mogło być używane również w celu prze-
stępczym. W tym przypadku podsłuch może być 
zastosowany wcześniej, zanim te dowody zostaną 
przeprowadzone. A więc jest to niezwykle duże roz-
szerzenie zakresu stosowania podsłuchu.

Co więcej, nadaje się Policji uprawnienia doty-
czące pozyskiwania różnych informacji z banków, od 
ubezpieczycieli, z funduszy inwestycyjnych w ogóle 
bez zgody sądu, podkreślam, bez zgody sądu, nie 
jest na to potrzebna zgoda sądu. To są precedensy. Ja 
zwracam się z tym do państwa, dlatego że stwarza-
my naprawdę bardzo groźne precedensy, choć wiem, 
jeszcze raz to podkreślę, że nie może być zgody na 
dotychczasowe postępowanie.

Dyskusyjna naszym zdaniem jest również kwestia 
zabezpieczenia mienia, które może być przedmio-
tem konfiskaty. Zdajemy sobie sprawę, że przestęp-
ca chciałby bardzo szybko to mienie gdzieś ukryć, 
upłynnić, przekazać, ale na to w ustawie już gdzie 
indziej jest odpowiedź. Może być tak, że jeśli wpro-
wadza się przymusowego zarządcę decyzją proku-
ratora i dopiero post factum sąd ma to zbadać, to 
może zająć to kilka tygodni, a w pełni działające 
przedsiębiorstwo może w tym czasie ulec, niestety, 
demontażowi. Bo ten przymusowy zarządca musi 
każdą decyzję kontrolować, za każdą decyzję bierze 
odpowiedzialność i może to w ogóle sparaliżować 
działalność przedsiębiorstwa. My proponujemy, żeby 
kontrola sądowa była natychmiastowa, żeby sąd na-
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(senator sprawozdawca G. Sztark) w gruncie rzeczy utrzymać status quo, czyli sytu-
ację, w której państwo polskie jest w sumie bezsilne, 
ponieważ mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy 
majątek ogromnej wartości, zwłaszcza z przestęp-
czości zorganizowanej… No, po prostu ci przestępcy 
pozostają praktycznie bezkarni. Nawet odsiedzenie 
wieloletniego wyroku przy uzyskanych dochodach… 
To wskazuje, że miesięcznie mają doskonałe dochody, 
bo można przeliczyć, za ile im się opłaca po prostu 
odsiedzieć wyrok. Jeżeli to jest majątek wielomilio-
nowej wartości, to takich dochodów nikt czy prawie 
nikt nie osiąga. I czy tutaj nie przyświeca ten cel, żeby 
właśnie z takimi niby bardzo szlachetnymi intencja-
mi, dotyczącymi pewnej czystości legislacyjnej i me-
chanizmów, instrumentów prawnych, jakie państwo 
stosuje, w gruncie rzeczy utrzymać dotychczasową 
sytuację? Chciałbym znać odpowiedź pani senator 
na takie pytanie. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, gdyby był pan od początku moje-

go wystąpienia, mojej wypowiedzi, toby pan usłyszał, 
że absolutnie zdaję sobie sprawę z tego, że zbyt często 
następuje tego typu zjawisko jak zbycie majątku itd., 
itd. Widząc zagrożenia, właśnie występujemy w obro-
nie tej ustawy, ale zaznaczamy, że jeśli wykroczymy 
poza właściwą materię, ten nasz projekt może zostać 
odrzucony przez Trybunał Konstytucyjny, czego 
mieliśmy już przykład w poprzedniej kadencji, kie-
dy musieliśmy ponownie pracować nad projektem. 
I tylko tego typu obawy nam przyświecały. Chodzi 
o to, żeby zadbać o jakość prawną tej ustawy, tak żeby 
była ona zgodna z konstytucją. Podstawowa zasada 
konstytucyjna, czyli zasada, że prawo nie może dzia-
łać wstecz, została tutaj, Panie Senatorze, złamana 
przynajmniej dwukrotnie. I stąd nasza troska. Nasza 
troska – ale już mniejsza, o czym mówiłam podczas 
dyskusji prowadzonej pomiędzy nami na posiedzeniu 
komisji – wynika też z obawy, że nadmiar podsłu-
chów i nadmiar służb, które czuwają nad nami, może 
być raczej powodem chaosu, aniżeli przyczynić się 
do uporządkowania tej materii. I to jest wszystko. 
Troska kieruje nami wszystkimi, tylko niech to będzie 
zgodne z konstytucją.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Czy są jeszcze pytania?
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

co jest najważniejsze, wynika to z zasady stanowiącej, 
iż osoba, która dokonała czynu zabronionego, nie 
może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej 
na podstawie ustawy późniejszej niż ustawa obowią-
zująca w chwili czynu. I to jest chyba podstawowa 
przesłanka.

I wreszcie poprawka nr 3: „W art. 26 wyrazy «po 
upływie 14 dni» zastępuje się wyrazami «po upływie 
miesiąca»”. Uważamy, że vacatio legis w postaci 14 
dni jest naprawdę zbyt krótkie, bo jest to zbyt poważ-
na ustawa. O tym dyskutowaliśmy i tak zredukowali-
śmy swoją propozycję, bo najpierw chcieliśmy, żeby 
vacatio legis było trzymiesięczne, ale zredukowali-
śmy je do miesiąca, wiedząc o tym, że czas nagli.

Na zakończenie chciałbym jeszcze powiedzieć 
o tym, o czym wspomniał również pan senator spra-
wozdawca, że spośród poprawek, które zostały zgło-
szone przez pana senatora Martynowskiego, a zostały 
przyjęte przez Wysoką Komisję, według informacji 
przedłożonych przez panią legislator poprawki do-
tyczące art. 1 pkt 6, art. 1 pkt 8 i poprawka w art. 1 
dodająca pkt 9 wykraczają poza materię ustawy. 
W związku z tym to może być kolejny jakby przy-
pisany… Tu powinna być przedłożona propozycja 
wycofania się z tego, albowiem przez to ta cała ustawa 
może być uznana za niekonstytucyjną.

Składam na ręce pani marszałek…
(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję bardzo.)
…nasze poprawki. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela… przepraszam, do…

(Głos z sali: Sprawozdawców.)
…do senatorów sprawozdawców.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 

pytanie?
Pan senator Jan Maria Jackowski. Bardzo proszę.
Ktoś jeszcze? Pan senator.
I proszę powiedzieć, Panie Senatorze, do kogo to 

pytanie, dobrze?
Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja mam pytanie do pani senator Sztark.
Mianowice krytyka tej ustawy, którą przed chwilą 

usłyszeliśmy, mogłaby wskazywać na to, że państwo 
wnioskodawcy tych poprawek i tych uwag, które zo-
stały wygłoszone, jesteście zwolennikami tego, żeby 
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powiedzieć, że nie obawiam się tego. Wydaje mi się, 
że w polskim prawie, w polskim systemie gospodar-
czym i prawnym, stosunkowo łatwo wykazać, że jest 
się uczciwym przedsiębiorcą. Ja zaś chciałbym zaj-
mować się przede wszystkim tymi przedsiębiorcami, 
którzy są nieuczciwi. I myślę, że ta ustawa ma na celu 
uderzenie właśnie w nich, a uczciwi przedsiębiorcy 
mogą być spokojni.

Dodatkowo mogę powiedzieć, że z moich rozmów 
prywatnych wynika, iż uczciwi przedsiębiorcy wła-
śnie czekają na tę ustawę. Bo te zjawiska, z którymi 
będzie próbowała walczyć ta nowelizacja, w bardzo 
szeroki sposób uderzają niestety również w uczci-
wych przedsiębiorców. Jeżeli w systemie gospodar-
czym funkcjonuje zbyt dużo nieuczciwych przed-
siębiorców, to wszystko to, jak wiadomo, zaburza 
warunki uczciwej konkurencji i swobody działalności 
gospodarczej.

Jeżeli chodzi o to, że rozwiązania podsłuchowe 
nie są zawarte w dyrektywie…. No cóż, taki jest 
charakter dyrektywy. Dyrektywa określa pewien 
pożądany stan, jaki należy osiągnąć, i pozostawia 
poszczególnym państwom członkowskim pewną 
dowolność w doborze instrumentów dla osiągnięcia 
celu, który dyrektywa przewiduje. Dopóki są to in-
strumenty zgodne ze standardami – właśnie z kon-
stytucją, z prawem europejskim – dopóty, jak myślę, 
nie ma przeciwskazań, żeby je wprowadzić, nawet 
jeżeli one w jakimś tam modelu dyrektywy nie zo-
stały wymienione.

To jest jakby odprysk szerszej debaty, która 
tutaj oczywiście często ma miejsce, bo państwo 
często krytykujecie rozwiązania związane z pod-
słuchami, z inwigilacją, a tymczasem ja… No, 
minęło już sporo czasu, odkąd wprowadziliśmy 
nową ustawę o Policji, ustawę o prokuraturze, a ja 
jakoś nie słyszę żadnych szczególnych informacji 
o tym, że Polska została niejako zalana podsłu-
chami, inwigilacją uczciwych, niewinnych ludzi, 
przedsiębiorców. A więc myślę, że te obawy są 
płonne. W demokratycznym państwie prawnym 
to wszystko jest pod kontrolą, jest nad tym tak-
że kontrola prokuratury i sądu, a więc jest wiele 
procedur, które zapewniają uczciwe korzystanie 
z tych instrumentów w granicach prawa. Wydaje mi 
się, że w tym kontekście nieuprawnione jest takie 
ciągłe przedstawianie prokuratury jako jakiegoś 
represyjnego ciała obcego, które ma za zadanie 
gnębić uczciwych obywateli. Prokuratura jest bar-
dzo zasadniczym elementem w strukturze wymiaru 
sprawiedliwości, w strukturze ścigania… no, może 
nie tyle ścigania przestępstw, ile wymierzania spra-
wiedliwości w procesie sądowym, a więc powin-
niśmy dać prokuraturze odpowiednie instrumenty 
do realizacji jej konstytucyjnych zadań. Wydaje mi 
się, że tutaj jakiegoś nadużycia nie ma.

Senator Władysław Komarnicki:

Mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy. 
Pierwsze pytanie: Panie Senatorze, czy nie obawia-
cie się państwo, że zastosowane w projekcie ustawy 
środki uderzą przede wszystkim w uczciwe przed-
siębiorstwa i uczciwych obywateli, którzy dostaną 
niejako rykoszetem, ponieważ nie będą mogli np. 
wykazać, że mienie nabyte przez nich w przeciągu 
5 lat przed popełnieniem przestępstwa, jest mieniem 
pochodzącym ze źródeł legalnych? To jest pierwsza 
moja obawa i moje pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Dyrektywa Unii Europejskiej, 
Panie Senatorze, nie przewiduje również rozszerze-
nia zakresu różnych środków inwigilacyjnych. W tej 
ustawie jest kilkanaście paragrafów dotyczących tylko 
zwiększenia możliwości działania CBA, żandarmerii 
i rozmaitych innych służb, np. w kwestii podsłuchów 
telefonicznych. Podsłuchy telefoniczne można teraz 
zakładać za zgodą sądu, ale tylko w przypadku cięż-
kich przestępstw, również przeciwko mieniu, również 
w przypadku zorganizowanych grup przestępczych. 
To wszystko obejmuje już tego typu przestępstwa. 
Tutaj jednak wprowadza się możliwość stosowania 
podsłuchu nawet w wypadku, gdy mienie jest zagrożo-
ne konfiskatą. Mienie zagrożone konfiskatą to mienie 
sprawcy i mienie nie sprawcy, tylko przedsiębiorcy, 
którego przedsiębiorstwo było używane do celów 
przestępczych. Trzeba dopiero udowodnić, że przed-
siębiorca musiał o tym wiedzieć – albo przynajmniej 
przypuszczać – a więc że miał dostateczne przesłanki, 
by sądzić, że jego mienie może być używane w celu 
przestępczym. I tutaj podsłuch może być zakładany już 
wcześniej. Skąd ten zapis, Panie Senatorze?

I trzecie pytanie, ostatnie. Rząd proponuje nowe re-
gulacje dotyczące ustanowienia przymusowego zarządu 
przedsiębiorstwa jako formy zabezpieczenia przyszłego 
orzeczenia sądu. Rząd proponuje, aby na etapie postępo-
wania przygotowawczego postanowienie takie wydawał 
prokurator z następczą dopiero kontrolą sądu. Regulacja 
ta była na etapie prac krytykowana, Panie Senatorze, nie 
tylko przez posłów opozycyjnych, ale także przez środo-
wiska przedsiębiorców. Moje pytania wynikają li tylko 
z troski o rzetelnych przedsiębiorców, którzy od lat rzetel-
nie pracują i płacą podatki. Czy nie będzie to nadużycie?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana senatora sprawozdawcę o od-

powiedź.

Senator Marek Pęk:
Panie Senatorze, odpowiadając na pierwsze pyta-

nie dotyczące uczciwych przedsiębiorców, chciałbym 
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(senator M. Pęk) liwości istniejących służb. Została wprowadzona 
ustawa antyterrorystyczna – pamiętamy kiedy, przed 
Światowymi Dniami Młodzieży i szczytem NATO. 
Ale pozostały też uprawnienia istniejących służb. Po 
co wprowadzać dodatkowe uprawnienia dla istnieją-
cych służb i po co wyposażać służby wojskowe, np. 
Żandarmerię Wojskową, w następny pakiet narzędzi? 
I czy pan się nie obawia zagrożenia taką sytuacją, 
która może doprowadzić właśnie do zamętu, który 
– w zupełnie innych okolicznościach i na innym po-
ziomie – był prawdopodobnie powodem skutecznego 
ataku Al-Kaidy na Stany Zjednoczone 11 września 
2001 r., kiedy to jedna służba nie wiedziała o tym, 
jakie są ustalenia drugiej? Na podstawie doświad-
czeń z tamtego czasu Amerykanie wprowadzili tzw. 
narodową wspólnotę wywiadowczą, żeby zintegro-
wać działania, a państwo zwiększają uprawnienia 
poszczególnych służb, wyposażają istniejące służby 
w dodatkowe narzędzie, nie integrując działania tych 
służb. Czy nie obawia się pan tego?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Senatorze Sprawozdawco.

Senator Marek Pęk:
Panie Senatorze, zacznę od sprawy tego przejęzy-

czenia. To znaczy to nie było przejęzyczenie, chcia-
łem być precyzyjny, w tym sensie, że… Oczywiście 
prokuratura, tak jak Policja, jest powołana do ściga-
nia przestępstw, ale w pewnym szerszym kontekście 
uczestniczy w procesie wymierzania sprawiedliwo-
ści. O to mi chodziło. Nie miałem na myśli tego, że 
wymierza sprawiedliwość zamiast sądu, tylko to, 
że wymiar sprawiedliwości bez prokuratury nie 
może istnieć. To jest chyba dla wszystkich oczywi-
ste. W podręcznikowej wręcz, tak bym powiedział, 
definicji prokuratury zawarte jest stwierdzenie, że 
prokuratura jest instytucją, która stoi na straży prawo-
rządności. Zmierzam do tego, że w demokratycznym 
państwie prawnym zupełnie nieuprawnionym nad-
użyciem jest pokazywanie prokuratury jako jakiegoś 
organu represji, nie wiadomo gdzie zakorzenionego, 
wykonującego jakieś niecne plany i mającego niecne 
cele. Zakres tych wszystkich instrumentów, w które 
wyposażamy obecnie prokuraturę, który – oczywiście 
zgoda – jest szerszy w stosunku do tego sprzed kilku-
nastu miesięcy, ma służyć temu, żeby zasada prawo-
rządności była w kraju szerzej stosowana. To jest moja 
odpowiedź na dalszą część pana pytania. No, jednak 
uważamy, że nasz wymiar sprawiedliwości cały czas 
ma za mało instrumentów, żeby skutecznie wprowa-
dzać praworządność w życie, szczególnie w zderzeniu 
z tymi przestępstwami najtrudniejszymi do ścigania, 
z przestępczością zorganizowaną, przestępczością 

To jest jakby powiązane z odpowiedzią na trzecie 
pytanie. Bo pan mówił o tych szczególnych upraw-
nieniach prokuratury. No, jak mówię, jest między 
nami pewien spór dotyczący tego, jaki status, jakie 
uprawnienia, jakie konkretne kompetencje powinna 
mieć prokuratura. Ale wydaje mi się, że w odniesie-
niu do tego typu przestępstw my cały czas cierpimy 
na pewien deficyt konkretnych instrumentów, które 
dawałyby wymiarowi sprawiedliwości możliwości 
konkretnego reagowania na te przestępstwa. Tu jest 
niesłychana nierównowaga pomiędzy tym, w jak 
przychylnym środowisku funkcjonują ci nieuczciwi 
przestępcy, te układy mafijne… Bo oni po prostu so-
bie drwią z wymiaru sprawiedliwości, wykorzystując 
też często te wszystkie gwarancje, te wszystkie me-
chanizmy prawne, które powinny chronić uczciwych 
ludzi, a na pewno nie ich. A więc takie jest moje 
spojrzenie na tę sprawę.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pytanie zadaje pan senator Bogdan Klich.

Senator Bogdan Klich:
Do pana senatora Pęka.
Zacznę od takiej uwagi: przejęzyczenia czasem 

mają ogromne znaczenie. Otóż pan powiedział, że 
prokuratura jest – cytuję – od wymierzania spra-
wiedliwości. Przypominam, że prokuratura jest od 
ścigania przestępstw, a to sądy, sądy powszechne, są 
od wymierzania sprawiedliwości. Chyba że w mię-
dzyczasie coś się w Polsce zmieniło.

(Senator Leszek Czarnobaj: Kiedy nas nie było.)
Podsłuchy z kolei mają to do siebie – to też od-

nośnie do tego, co pan zechciał powiedzieć, Panie 
Senatorze – że ich po prostu nie słychać. A co do 
sprawy inwigilacji elektronicznej – weźmy to pod 
uwagę, że ustawa o Policji wprowadziła możliwość 
inwigilowania w przypadku wyłącznie zapobiegania, 
a nie podejrzenia przestępstwa, a sądy okręgowe są 
informowane raz na 6 miesięcy o statystyce stosowa-
nej inwigilacji w internecie. Nic więc dziwnego, że 
o tym nie słychać, bo jaki sąd bez żadnego sygnału 
będzie pytał o to, czy Jan Kowalski lub Józef Nowak 
są obserwowani czy też nieobserwowani na swoich 
profilach.

Chciałbym w związku z tym pana zapytać, Panie 
Senatorze, czy nie wystarczy już tych narzędzi. 
Przecież została wprowadzona ustawa o Policji, 
zwana inwigilacyjną, znacznie rozszerzająca moż-
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(senator M. Pęk) jest możliwość zaskarżenia tej ustawy do Trybunału 
Konstytucyjnego i Trybunał Konstytucyjny może 
orzec, czy ona jest konstytucyjna, czy nie jest kon-
stytucyjna. Dziękuję.

(Senator Leszek Czarnobaj: Teraz?)
(Senator Piotr Zientarski: Jaki trybunał?)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
(Senator Piotr Zientarski: Jaki trybunał?)
(Senator Leszek Czarnobaj: Aż się pan uśmiał.)
Proszę bardzo, Pani Senator.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Szanowni 

Państwo! Ja nie widzę tutaj jakby korelacji między 
wykroczeniem poza zakres czy poza materię ustawy 
a ustawą o skróconym wieku emerytalnym, albowiem 
to nie jest wyrok trybunału, to jest wykonanie dyrek-
tywy unijnej, którą oczywiście powinniśmy wykonać. 
I po raz trzeci już powiem, że ona jest konieczna, 
niezbędna. To, o czym pan przed chwilą mówił, że 
zasada złotego… zasada wyboru mniejszego zła nie 
powinna obowiązywać… Powinniśmy stanowić pra-
wo dobre i zgodne z prawem. I chyba wszyscy jako 
senatorowie, jako izba wyższa, powinniśmy się do 
tego przychylić. Ja chcę powiedzieć również, że nie 
można uznać np. Rady Legislacyjnej przy Prezesie 
Rady Ministrów jako ośrodka, który sprzyja opo-
zycji, a muszę powiedzieć, że rada przedstawiła też 
wiele krytycznych uwag. Panie Senatorze, general-
nie jest taka zasada, o którą powinniśmy dbać: nie 
naruszajmy prawa… Abstrahując już od Trybunału 
Konstytucyjnego, który według nas… Tutaj może 
być różna ocena, ale jest to ustawa, która zapewne 
będzie zaskarżona do trybunału. Tak jak już powie-
działam wcześniej, taka poważna ustawa już została 
zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego. Proszę 
mi wierzyć, że to nie jest jedno wykroczenie prze-
ciwko konstytucji. Artykuł konstytucji, który mówi… 
To powinna być twarda zasada, również dla pana. 
Powtórzę – i za każdym razem będę powtarzała – że 
po was przyjdą inni. Chciałabym przypomnieć, że 
ci inni mogą mieć troszeczkę inne podejście do sto-
sowania prawa i czerpiąc z tego przykładu, mogą… 
Nie chciałabym się wówczas znaleźć ani w naszej 
sytuacji, ani w państwa sytuacji. Dając jakąkolwiek 
możliwość występowania poza prawem, dajemy takie 
upoważnienie następcom. Powinniśmy się naprawdę 
bardzo mocno pilnować i bardzo mocno przestrzegać 
norm prawnych, bo… Panie Senatorze, to powinna 
być zasada podstawowa, która obowiązuje nie tylko 
w konstytucji, ale i tutaj na tej sali.

mafijną, gospodarczą, które z natury są bardzo trudne, 
jeśli chodzi zarówno o ustalenie sprawców, rozmiaru 
szkody, ustalenie tego całego pełnego łańcucha, który 
w finale doprowadza do tego, że nagle się dowia-
dujemy, że państwo polskie czy poszczególni oby-
watele ponoszą straty, nieraz liczone w milionach, 
w miliardach euro. Tak na to patrzę. I też niejako 
z przekąsem muszę panu senatorowi przypomnieć, że 
mimo że w czasach rządów Platformy Obywatelskiej 
i Polskiego Stronnictwa Ludowego prokuratura nie 
miała instrumentów, które my obecnie jej dajemy, 
to skala podsłuchów była rekordowa. Tak że to jest 
kwestia bardziej woli, pewnych intencji, które już 
nie jest tak łatwo uchwycić, nie da się ich zapisać, 
ująć w konkretne ramy przepisów prawnych. No, ale 
tak jak mówię, już kilkanaście miesięcy obowiązu-
je nowe prawo o Policji, ustawa antyterrorystyczna, 
nowa ustawa – Prawo o prokuraturze i, jak na razie, 
do nas przynajmniej nie docierają jakieś skandaliczne 
informacje o nadużywaniu przez te instytucje swoich 
nowych uprawnień. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Jan Maria Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie do pani senator Anny Sztark. 

Mianowicie chciałbym jeszcze wrócić do motywacji 
pani senator i grupy wnioskodawców poprawek, które 
państwo zgłaszacie. Ta obawa przed ewentualnym 
działaniem wstecz tych przepisów, które rząd w tej 
ustawie proponuje… Otóż chciałbym, żeby pani to 
skomentowała. Przecież w dość powszechnym prze-
konaniu przedłużenie wieku emerytalnego też było 
naruszeniem zasady, że prawo nie działa wstecz. 
No bo ktoś, kto podejmował pracę 30 lat temu na 
określonych zasadach, a później przedłużono wiek 
emerytalny, miał prawo mieć poczucie, że po prostu 
prawo działa wstecz. I taki był wniosek również do 
Trybunału Konstytucyjnego… Co ciekawe, Trybunał 
Konstytucyjny nie podzielił tej opinii. Tak więc mogą 
być różne opinie na temat konstytucyjności bądź nie-
konstytucyjności danych przepisów czy danej usta-
wy, ale słowem ostatecznym, tak naprawdę opinią 
w tej sprawie, która jest wiążąca dla systemu praw-
nego w Polsce, jest werdykt czy wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego. Tak więc tutaj ta motywacja pań-
stwa do końca mnie osobiście nie przekonuje, że tylko 
kwestie trybunałowe są główną motywacją złoże-
nia tych poprawek. Bo jeżeli tak by było… Przecież 
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(senator G. Sztark) I drugie pytanie. Proszę podać liczbę albo przy-
bliżoną wartość, na podstawie której pan mówi, że 
w latach poprzednich, na przykład w 2011 r., w 2012 
r. – bo ja mam te dane przed sobą – było więcej pod-
słuchów, z roku na rok. Czy rozróżnia pan…

(Senator Piotr Zientarski: Zapytania o abonenta.)
…założenie podsłuchu i zapytanie operatora 

o dane dotyczące właściciela urządzeń telekomuni-
kacyjnych? Czy pan to rozróżnia?

(Senator Piotr Zientarski: Tak jest.)
Jeśli pan to rozróżnia, to prosiłbym o odpowiedź, 

jakie były liczby w jednym i w drugim przypadku.

Senator Marek Pęk:
No nie mam takich precyzyjnych danych, ja się 

opieram…
(Senator Leszek Czarnobaj: To po co pan opowia-

da takie rzeczy?)
(Senator Piotr Zientarski: No, właśnie w tym jest 

problem.)
Ja się opieram na tym, co powszechnie funkcjo-

nuje w środkach masowego przekazu…
(Senator Piotr Zientarski: Gdzie? W jakich środ-

kach?)
Proszę pana, ja nie…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę nie 

dyskutować.)
Ja myślę, że takie szczegółowe dane jest w stanie 

przedstawić ministerstwo, jeżeli nie tutaj, w trakcie 
tej dyskusji, to na piśmie. I myślę, że w ten sposób 
może pana senatora usatysfakcjonuję. Ja jestem poli-
tykiem i ja mam prawo mówić z tej mównicy to, co 
uważam za stosowne, na takiej zasadzie, że kwestie 
powszechnie funkcjonujące w środkach masowego 
przekazu są takie, że można je powtórzyć. Intencją 
mojej wypowiedzi było jednak to, że państwo tutaj 
rozdzieracie szaty nad tym, że my burzymy jakiś 
ład i porządek konstytucyjny, rozszerzając pewne 
uprawnienia, a sami w ramach uprawnień, które przy-
sługiwały władzy poprzednio, również byliście na 
bakier z wieloma prawami, o które teraz tak walczycie 
i w związku z którymi tak nas krytykujecie.

Ja, żeby nie prowadzić tutaj takiej jałowej sprzecz-
ki, wrócę do istoty tego zagadnienia. My już nie 
pierwszy raz stajemy przez takim wyzwaniem, które 
niesie współczesna przestępczość, że jeżeli będziemy 
takimi purystami i legalistami w dziedzinie wszel-
kich rozwiązań, to staniemy w końcu pod ścianą. To 
znaczy, że ten legalizm jest w rzeczywistości pew-
nym rodzajem oportunizmu, on umożliwia coraz 
szersze rozwijanie pewnych działań przestępczych 
w majestacie prawa i ewidentną bezkarność. I tu jest 
ten zasadniczy spór, który my musimy rozstrzygnąć. 
I na pewno są dziedziny przestępczości, odnośnie do 
których wymagane jest wprowadzenie radykalnych 

(Rozmowy na sali)
Dziękuję. Nie wiem, czy usatysfakcjonowałam 

pana senatora…
Odniosę się jeszcze do jednej, zasadniczej kwe-

stii, jeżeli chodzi o te podsłuchy itp. Mówimy o tym 
i będziemy o tym mówili, proszę państwa, gdyż 
uważamy, że w ramach obecnego ustawodawstwa 
tych podsłuchów mamy naprawdę bardzo dużo. Ja 
powiem tylko o jednym przykładzie, o który bodajże 
przedstawicielka helsińskiej fundacji zapytała przed-
stawiciela rządu. Chodziło o to, czy w tej ustawie 
znajduje się przepis mówiący o tym, że jeśli byliśmy 
przypadkowym świadkiem takiej rozmowy, ale nie 
przekazaliśmy organom takiej informacji, to możemy 
być ścigani. Ta ustawa tak mocno… Nadmiar służb, 
którym przysługuje… Powtarzam, chodzi o podsłu-
chy, które nie są zatwierdzane, kontrolowane przez 
sąd. Jeżeli one by były w ten sposób kontrolowane, to 
nie byłoby… To oczywiście byłby jakiś problem, ale 
przynajmniej wiedzielibyśmy, że to podlega jakiejś 
kontroli, natomiast tutaj to jest poza kontrolą. Proszę 
państwa, każdy obywatel może nieświadomie, np. 
z związku z kupnem… O tym była mowa podczas 
posiedzenia komisji. Rodzic, który kupił bilet dla 
dziecka, a to dziecko potem dokonuje przestępstwa… 
Bo jest tutaj taki zapis, że to może podlegać karze. 
Ja wiem, że być może jest to pewne wyolbrzymienie, 
ale… Proszę państwa, prawo musi być skuteczne, 
a nie takie bardzo represyjne, żeby się wszyscy bali. 
A była taka rozmowa, że obywatele powinni się oba-
wiać. Nie, obywatele powinni przestrzegać prawa 
i czuć się związani ze swoją ojczyzną, bo płacą tu 
podatki, nie oszukują itd. Podwyższanie kar, proszę 
państwa, jak wiemy z dotychczasowych przykładów, 
tak do końca się nie sprawdza. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Pani Senator.
Pan senator Leszek Czarnobaj zadaje pytania.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, mam pytania do senatora spra-

wozdawcy Marka Pęka.
Panie Senatorze, jak widzę, dobrze się pan orien-

tuje w sprawach dotyczących podsłuchów. Mówił pan 
o tym, że w poprzednich latach było zdecydowanie 
więcej podsłuchów. Mam w związku z tym 2 pytania 
i proszę o konkretne odpowiedzi. 

Skoro pan się posługuje takimi danymi, to proszę 
powiedzieć, ile podsłuchów było w roku 2016. Bo pan 
mówi, że teraz jest mniej. To jest pierwsze pytanie.

(Senator Piotr Zientarski: Tak jest.)
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(senator M. Pęk) ustawy dotyczącej Żandarmerii Wojskowej… Proszę 
powiedzieć, czy to oznacza też, że Żandarmeria 
Wojskowa będzie mogła inwigilować obywateli, a nie 
tylko służby wojskowe? Proszę odpowiedzieć na to 
pytanie. Dziękuję bardzo.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Pani Senator! Wysoka Izbo! 

Jeżeli chodzi o to – odpowiadam na poszczególne 
pytania – czy ustawa jest wiernym oddaniem dyrek-
tywy, czy też wykracza poza dyrektywę, to trzeba 
uczciwie powiedzieć, że wykracza poza dyrektywę. 
To odpowiedź na pierwsze pytanie.

Drugie pytanie: ewentualnie do którego przepisu 
dyrektywy ten zapis się odnosi? Odnosi się do art. 9 
dyrektywy, którego tytuł brzmi: „Skuteczna konfi-
skata i wykonanie”. Zgodnie z tym przepisem pań-
stwa członkostwie podejmują niezbędne środki w celu 
umożliwienia wykrycia i śledzenia mienia, które ma 
być objęte zabezpieczeniem i konfiskatą, również po 
wydaniu prawomocnego wyroku skazującego, oraz 
w celu zapewnienia skutecznego wykonania nakazu 
konfiskaty, jeśli taki nakaz został już wydany. Mowa 
jest tutaj wyraźnie o skutecznej konfiskacie. Aby ta 
konfiskata była skuteczna, musimy wprowadzić szereg 
środków mających na celu identyfikację tego mienia. 
Bez tych środków mienie nie zostanie zidentyfikowane, 
gdyż, nie oszukujmy się, przestępca, gdy go zapytamy 
o to, gdzie ukrył mienie, na to pytanie nam po prostu 
odpowiedzi nie udzieli. Dlatego też ustawodawca unij-
ny zwrócił na to uwagę w owym art. 9 i my również 
wprowadzamy stosowne przepisy.

Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące konkretnie 
Żandarmerii Wojskowej, to powiem, że Żandarmeria 
Wojskowa działa w zakresie swego imperium. 
Podobnie jak szereg innych służb ma uprawnienie 
do prowadzenia postępowań przygotowawczych pod 
nadzorem prokuratora i prowadzi te postępowania. 
W związku z tym nie widzę powodów, dla których 
miałaby być wyłączona z zajmowania się np. usta-
wianiem przetargów, chociażby dotyczących mienia 
wojskowego, czy szeregiem innych przestępstw, które 
wchodzą w skład je imperium. To są te przepisy, które 
wchodzą w skład imperium Żandarmerii Wojskowej, 
żadne inne, to, co podlega jej. To jest normalne, że 
każda służba w swoim zakresie stosuje tego typu 
środki mające na celu identyfikację tego mienia.

zmian. No, nie udawajmy, że w takich białych ręka-
wiczkach jesteśmy w stanie rozprawić się z przestęp-
czością. Bo ona będzie się tylko rozwijać, a szkody 
społeczne będą coraz większe. Tyle mogę na to py-
tanie odpowiedzieć.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję bardzo państwu senatorom sprawozdaw-

com.
(Senator Marek Pęk: Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister spra-
wiedliwości.

Czy pan minister Warchoł chciałby zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Marcin Warchoł: Nie, dziękuję 
bardzo.)

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 albo powtórzyć…

(Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: Pani 
senator Zdrojewska.)

Pani senator Zdrojewska, proszę bardzo.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Ministrze, ja później jeszcze będę 

miała pytanie. Chyba że nie będzie innych pytań. 
Ale teraz chciałabym zapytać o wspomniane 

rozszerzenie dotyczące inwigilacji obywateli przez 
Żandarmerię Wojskową. Proszę powiedzieć, z które-
go konkretnie punktu dyrektywy unijnej to wynika. 
Ja zadaję to pytanie dlatego, że zadałam pytanie o to, 
czy ustawa dotyczy tylko dyrektywy, czy też wycho-
dzi poza nią, i usłyszałam opinię, że nie wychodzi 
poza nią. Tymczasem z opinii legislatora, jak i z na-
szych analiz wynika, że znacząco wykracza. Tak że 
chciałbym, żeby podać konkretny przepisy dyrekty-
wy unijnej, w którym jest oczekiwanie rozszerzenia 
tego o inwigilację przez Żandarmerię Wojskową.

I jeszcze, żeby uspokoić obywateli, proszę powie-
dzieć, czy Żandarmeria Wojskowa, bo tutaj zapoznali-
śmy się tylko ze zmianami, natomiast ja nie znam całej 
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:

Dziękuję bardzo.
Jeżeli chodzi o ustawę o Żandarmerii Wojskowej, 

to mamy tutaj do czynienia ze zmianą w art. 31 
ustawy o Żandarmerii Wojskowej, gdzie mowa jest 
o ujawnianiu mienia zagrożonego przepadkiem 
w związku z tymi przestępstwami. W związku z ja-
kimi przestępstwami? Przestępstwami, w związku 
z którymi postępowania prowadzi Żandarmeria 
Wojskowa. I przepis art. 30 stanowi wprost, że w celu 
zapobiegania popełnianiu tych właśnie przestępstw 
Żandarmeria Wojskowa podejmuje te działania. I tutaj 
mowa jest o żołnierzu Żandarmerii Wojskowej, mowa 
jest o osobach, które są poddane kognicji, władztwu 
tej służby… Tak że odpowiadam wprost na pytanie 
pani senator: nie, to nie jest służba, która służy do 
inwigilacji obywateli cywilnych poza zakresem swo-
jego działania. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Jerzy Czerwiński.

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

ja podpisuję się obiema rękami pod tą ustawą, bo czas 
najwyższy, aby państwo było po prostu skuteczne, 
było sprawiedliwe, ale przede wszystkim skutecz-
ne. I najgorzej by było, gdyby tę ustawę można było 
„wywrócić” ze względu na przypadki, których pań-
stwo może nie przewidzieli, a które, no, mogą być 
sprzeczne z ogólnymi zasadami prawa. Jedna z tych 
zasad dotyczy działania prawa wstecz. Ale mnie cho-
dzi o pewien przypadek szczególny, związany z tym 
działaniem prawa wstecz. Art. 23, ale także art. 24 
mówią o sprawach dotyczących czynów popełnionych 
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Co 
to oznacza? To mogą być czyny, które jeszcze nie są 
ścigane… Był czyn przestępczy, nie wiemy, że był, 
dowiemy się o tym, no, nie wiem, miesiąc po wejściu 
w życie tej ustawy. To większych problemów, przy-
najmniej dla mnie, nie nastręcza. To może dotyczyć 
czynów, które są ścigane, ale ściganie jeszcze się nie 
zakończyło, i stosujemy… Przypominam, tu chodzi 
o stosowanie nowego sformułowania dotyczącego 
korzyści uzyskanej z przestępstwa, korzyści mająt-
kowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa albo 
przestępstwa skarbowego, rozszerzona jest definicja 
tej korzyści. Ale także – i tutaj jest właśnie największe 
zagrożenie, według mnie – może to dotyczyć czynów, 
które zostały już osądzone prawomocnym wyrokiem, 

Chciałbym jeszcze podkreślić, że stosowanie 
kontroli operacyjnej dokonywane jest pod kontro-
lą sądu i kontrola operacyjna, jak tu już słusznie 
wcześniej zauważono, oczywiście jest i powinna 
być odróżniana od zapytania. To zapytanie jednak 
dotyczy zupełnie innego poziomu danych, zapy-
tanie o tzw. charakterze hit/no-hit, czyli pytanie, 
czy ktoś posiada polisę ubezpieczeniową, czy nie, 
czy ktoś posiada rachunek w banku, czy nie, a nie 
dotyczy operacji wykonywanych na tym rachun-
ku bankowym, nie dotyczy szczegółów tej polisy 
ubezpieczeniowej. To zapytanie nie ma charakteru 
intensywnej ingerencji w prawa i wolności oby-
watelskie.

Tak że to odpowiedzi na pytania pani senator. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Pani senator jeszcze raz. Proszę bardzo.

Senator Barbara Zdrojewska:

Przepraszam, ale ad vocem, bo chyba niedosta-
tecznie się zrozumieliśmy. Dla mnie sprawa wygląda 
tak: żandarmeria zajmuje się tym, co dotyczy wojska, 
różnego rodzaju przestępstwami, w tym też takimi, 
o których mówimy w tej ustawie. Ale chodzi mi o to, 
i ja zadałam o to pytanie, czy żandarmeria w tych 
przypadkach, które są określone w ustawie, będzie 
mogła inwigilować na zewnątrz, poza wojskiem in-
nych obywateli…

(Głos z sali: Cywili.)
…cywilnych związanych z daną sprawą. I chciał-

bym poprosić o odpowiedź na to pytanie.
I jeszcze przy okazji chciałbym przypomnieć panu 

ministrowi, że ja na posiedzeniu komisji zadałam py-
tanie, czy ta ustawa wykracza poza dyrektywę Unii 
Europejskiej, i otrzymałam informację, że nie wycho-
dzi, że ona stosuje się do dyrektywy. Tymczasem… 
I dziękuję, że teraz pan potwierdził, że ona wychodzi 
poza tę dyrektywę, moim zdaniem znacząco. Ale 
chyba pan się nie dziwi, że kiedy jakaś ustawa może 
zagrażać prawom obywateli, to my czujemy się za-
niepokojeni. Tak że chciałabym jeszcze zapytać, czy 
Żandarmeria Wojskowa na podstawie tego zapisu 
będzie mogła dokonywać różnego rodzaju działań 
operacyjnych w stosunku do cywili. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.
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(senator J. Czerwiński) też zmieniamy reguły gry, ale zapytajmy w jakim 
zakresie. W zakresie nielegalnego przysporzenia 
mienia. Owszem, czyn został popełniony na gruncie 
starej ustawy, ale my tą ustawą nie wprowadzamy 
żadnych nowych typów czynów zabronionych ani nie 
stwierdzamy, że coś, co nie było przestępstwem wczo-
raj, będzie przestępstwem jutro czy z dniem wejścia 
w życie tej ustawy. Nie kryminalizujemy nowych za-
chowań, niemniej jednak odnosimy się, podobnie jak 
w ustawie o sprawcach szczególnie niebezpiecznych, 
do owego stanu zagrożenia, płynącego tym razem 
z nielegalnego posiadania mienia. Tamci sprawcy 
byli źródłem zagrożenia dla społeczeństwa i państwo 
musiało wprowadzić – i bardzo dobrze, że poprzedni 
ustawodawca to zrobił – te rozwiązania, które w tej 
chwili się sprawdzają. Tak samo i my wprowadzamy 
te rozwiązania w trakcie gry, ale nie wprowadzamy 
przepadku jako nowej instytucji. Przepadek istnieje 
już od 2003 r. O ile mnie pamięć nie myli, od tego 
czasu mamy do czynienia i z przepadkiem, i z od-
wróconym ciężarem dowodu. I mamy też już w tej 
chwili do czynienia z tym, że – zgodnie z art. 45 §3 
kodeksu karnego – jeżeli mienie zostało przeniesione 
na osobę trzecią, która nie jest sprawcą, domniemywa 
się, że należy ono do sprawcy. Mamy tu do czynienia 
z całym szeregiem już funkcjonujących rozwiązań. 
My tylko modyfikujemy zasady i przesłanki orze-
kania przepadku mienia, dlatego zarzuty dotyczące 
retroaktywności nie mają tutaj znaczenia. Tak samo 
jak w przypadku tamtej ustawy, wprowadzamy roz-
wiązania z mocą wsteczną, owszem, ale całkowicie 
dopuszczalne konstytucyjnie. Ponadto art. 42 ust. 1 
konstytucji, z którego jest wywodzona zasada lex 
retro non agit, mówi o odpowiedzialności karnej. 
Odpowiedzialność karna odnosi się do popełnienia 
czynu zabronionego, bezprawnego, zawinionego 
i karygodnego – to jest czteroelementowa struktura 
przestępstwa – a nie odnosi się do kwestii związanych 
z orzekaniem przepadku mienia ani do kwestii doty-
czących zmiany sposobu orzekania tego przepadku. 
I ja tutaj, Panie Senatorze, nie widzę wątpliwości 
natury konstytucyjnej. Te rozwiązania są absolutnie 
paralelne z tamtymi i spełniają wymogi i standardy 
konstytucyjne. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Jeśli można, Panie Marszałku…
Panie Ministrze, jak mówię, nie mam żadnych 

wątpliwości co do tego, że ta ustawa jest słuszna 
i art. 43 jest słuszny, ale w powiazaniu z założeniem 
5 lat. Dajemy możliwość… Bo tu jest tak, że mówimy: 

w którym, tak jak w art. 24, orzeczono o przepadku 
mienia. Tylko proszę zauważyć, że to nie są czyny, 
które są zakreślone czasowo. Zaś w art. 45, dodawa-
nym do kodeksu karnego, zmienianym i dodawanym, 
wyraźnie jest wskazany pięcioletni okres zagrożenia 
mienia, które może być traktowane jako uzyskane 
wskutek przestępstwa. Jaka może być sytuacja, dla-
czego 5 lat? Chodzi o dowody księgowe, bo mamy 
obowiązek, tak słyszałem w komisji, trzymać te do-
wody księgowe przez 5 lat. I teraz taka oto sytuacja: 
czyn został osądzony, orzeczono przepadek mienia, 
nie wiem, 5 lat temu, czyn był 7 lat temu, niech bę-
dzie, że przewód sądowy trwał krótko, tylko 2 lata, 
czyn sprzed 7 lat, orzeczenie sprzed 5 lat, a więc w ta-
kim wypadku trzeba by trzymać dowody księgowe, 
żeby się, w cudzysłowie, uwolnić od działania tej 
rozszerzonej definicji korzyści majątkowej pocho-
dzącej z przestępstwa, przez 12 lat, w tym 5 lat przed 
popełnieniem czynu. To jest sprzeczne z założeniami. 
Panie Ministrze, może należałoby nieco zmodyfi-
kować art. 23 i wskazać, że chodzi o czyny, które 
będą osądzane albo które są w trakcie osądzania, 
a nie o te, które już zostały osądzone. Czy wam rze-
czywiście zależy na tych czynach, które już zostały 
osądzone? No, orzeczenia zapadły. Czy jest to nowy 
sposób ściągania należności i korzyści majątkowych 
z przestępców?

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Przepisy art. 23 i 24, o których mowa, dotyczą 

czynów popełnionych przed dniem wejścia ustawy 
w życie. Art. 23 stanowi, że stosuje się ją również do 
czynów popełnionych przed dniem wejścia tej ustawy 
w życie. Retroaktywność, o której tutaj mowa, jest, 
można powiedzieć, uregulowana w podobny sposób 
jak w słynnej ustawie zwanej przez media ustawą 
o bestiach, czyli sprawcach szczególnie niebezpiecz-
nych. Mianowicie w tamtym wypadku też mieliśmy 
do czynienia z zarzutami naruszenia konstytucji ze 
względu na wsteczne działanie ustawy. Chodziło 
wtedy o sprawców niebezpiecznych, którzy okre-
ślone czyny już popełnili i zostali osądzeni, skazani, 
i o to, że państwo zmieniało reguły gry w trakcie 
gry. Ale czego te reguły gry dotyczyły? Stanu zagro-
żenia, który ci sprawcy stwarzali. W tym wypadku 
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(senator J. Czerwiński) sposób: jeżeli sprawca nabył mienie legalnie, to siłą 
rzeczy są na to dowody – są przepływy na rachun-
kach, są transfery. To jest czymś oczywistym. Ja z całą 
pewnością jestem w stanie wykazać, w jaki sposób 
kupiłem 10 lat temu mieszkanie czy samochód. Ale 
jeśli ktoś nabył mienie w sposób nielegalny i następnie 
chce je legalizować, zbierać sobie dowody, dokumenty, 
to owszem, siłą rzeczy będzie miał problem. Czyli 
parzymy na ten problem z dwóch różnych perspektyw. 
Absolutnie nie zasługuje na ochronę przestępca, który 
nabył mienie nielegalnie, a w tej chwili zastanawia się, 
jak to zalegalizować, jak wykazać ten przeciwdowód. 
I my nie będziemy mu w tym pomagać. Ja nie widzę 
potrzeby, dla której mamy w tym momencie wpro-
wadzać ochronę osób, które… I tu nie chodzi tylko 
o kwestię tego, że ktoś zgubił paragon, zgubił fakturę. 
System nabycia mienia jest, można powiedzieć, pewną 
siecią powiązań, a więc to nie jest tak łatwe i proste… 
Nie będzie tak, że oto ktoś zgubił paragon, fakturę 
i zostanie skazany. Nie. Owszem, prowadzi przeciwdo-
wód, jest tutaj domniemanie, ale domniemanie składa 
się z podstawy domniemania i z wniosku domnie-
mania. I przecież prokurator, chcąc postawić zarzut 
dotyczący nielegalnego posiadania mienia, też będzie 
musiał czegoś dowieść – będzie musiał dowieść przede 
wszystkim tego, że jest mienie, że to mienie związane 
jest z przestępstwem, że to mienie ewentualnie zostało 
przeniesione na osoby trzecie… I dopiero wtedy za-
skutkuje to domniemanie, że uważa się, iż to mienie 
pochodzi z tego czy innego przestępstwa. Czyli pod-
stawa domniemania i wniosek domniemania. Tak że 
oskarżony nie będzie pozostawiony samemu sobie, nie 
będzie musiał dowodzić, mówiąc kolokwialnie, że jest 
wielbłądem, nie będzie przeprowadzać w całości do-
wodzenia. To na prokuratorze będzie ciążył dość spory 
ciężar dowodu w kontekście wykazania całej podstawy 
domniemania. A wniosek domniemania? Owszem, to 
będzie przerzucone na oskarżonego, ale, powtarzam, 
jeżeli on nabył to mienie legalnie, to z powodzeniem to 
wykaże. Natomiast nie zasługują na ochronę ci prze-
stępcy, którzy nabyli to mienie w sposób nielegalny, 
a teraz będą starać się to legalizować, szukać świad-
ków, szukać dowodów na to, że nabyli je legalnie. Takie 
osoby na ochronę nie zasługują. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Panie Ministrze, ja mam pytanie dotyczące 

statystyki podsłuchów, o którą pytał pan senator 
Czarnobaj. Chciałbym panu zadać to pytanie. Nie 
chodzi mi o bilingi. W tych informacjach prasowych 
podawano dane o kilkuset tysiącach podsłuchów, 
ale przede wszystkim to były bilingi. Ile tych pod-
słuchów według pana wiedzy było w roku 2015 i ile 
w roku 2016?

12 lat przed dzisiejszym stanem rzeczy, przed wej-
ściem w życie tej ustawy, otrzymał pan taką a taką 
korzyść majątkową… Nie wiem, czy jasno się wy-
rażam… 7 lat przed tym był czyn zabroniony, który 
został osądzony jako przestępstwo 2 lata potem, czyli 
5 lat przed wejściem w życie tej ustawy. I tu wszystko 
się zgadza, wszystkie zawarte dyspozycje są spełnio-
ne. Ale teraz problem: tylko 5 lat trzyma się dowody 
księgowe. Państwo, uniemożliwiając udowodnienie, 
że to mienie sprzed 12 lat zostało osiągnięte w spo-
sób prawidłowy, uniemożliwiacie obronę. I tu będzie 
punkt zaczepienia. Nie wiem, czy jasno się wyra-
żam… Chodzi o to, że problem jest nie w terminach, 
tylko w tym… no, właściwie w terminach, ale po-
średnio, bo chodzi o uniemożliwienie obrony przez 
takie, a nie inne usytuowanie przepisu przejściowego 
i przepisu materialnego. Ich wzajemna korelacja po-
woduje, że owszem, od momentu wejścia w życie 
tej ustawy wszystko będzie – w cudzysłowie – się 
zgadzało, ale… Chociaż można też wymyśleć takie 
przypadki, że nie, to jest w zależności od tego, jakie 
jest przedawnienie przestępstwa – w przypadku 10 lat 
przedawnienia też już można jakby, w cudzysłowie, 
wywalić tę ustawę. Ale przepisy przejściowe plus ten 
przepis materialny powodują, że ustawodawca z defi-
nicji uniemożliwia obronę, to znaczy udowodnienie 
przez skazanego – ciągle jednak mającego pewne pra-
wa – że mienie zostało przez niego uzyskane w spo-
sób prawidłowy. Nie wiem, czy jasno się wyrażam. 
Nie chodzi o przepisy przejściowe jako takie.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, my rozmawiamy, rozpatrując to 

na innych płaszczyznach. A mianowicie jeżeli chodzi 
o kwestię skutecznego prowadzenia przeciwdowodu 
przez oskarżonego, to w tym wypadku sprawą pod-
stawową jest to, że sprawca nie powinien zastanawiać 
się, jak legalizować mienie, tylko w sytuacji legalne-
go nabycia mienia on dowody na to z całą pewnością 
i oczywistością jest w stanie wykazać. Nie mamy do 
czynienia z… Nie powinniśmy dawać ochrony zacho-
waniom, które są zachowaniami bezprawnymi, a na-
stępnie zastanawiać się, jak je zalegalizować. Tutaj 
troszeczkę inna perspektywa spojrzenia jest uwzględ-
niona w pytaniu pana senatora, a inna jest perspekty-
wa, z jakiej my na to spoglądamy. My mówimy w ten 
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ustalenia, że dane mienie nie pochodzi z przestępstwa 
i nie podlega przepadkowi. Takie powództwo jest 
przewidziane – uprawnienie do jego wytoczenia dane 
jest osobie, która nabyła własność od sprawcy prze-
stępstwa poprzez przeniesienie tej własności. Taka 
osoba, czyli ten nabywca, może występować prze-
ciwko domniemaniu, które jest w art. 45 §3. Chodzi 
o to, że mimo zbycia takiego mienia na rzecz osoby 
trzeciej przyjmuje się domniemanie, że w dalszym 
ciągu jego właścicielem jest sprawca. I art. 45 §3 daje 
temu nabywcy od sprawcy uprawnienie wytoczenia 
powództwa cywilnego, czyli czegoś w rodzaju, na-
zwijmy to, powództwa przeciwegzekucyjnego, jeżeli 
szukać by tu jakiejś analogii do k.p.c., powództwa, 
które zmierza do wykazania, że jednak nabywca jest 
właścicielem, a nie sprawca przestępstwa. I moje py-
tanie: czy można by tutaj skonstruować jakieś analo-
giczne powództwo, jeżeli chodzi o samego sprawcę, 
który jest dotknięty owym przepadkiem? Jeżeli tak, 
to czy ewentualnie takie powództwo cywilne – wyto-
czone czy to w tym pierwszym przypadku, o którym 
mówiłem, przez nabywcę mienia od sprawcy, czy to, 
gdyby przyjąć, co jest moim zdaniem wątpliwe, że 
sam sprawca może z podobnym powództwem wystą-
pić – wpływałoby na zawieszenie postępowania kar-
nego? Ja przepraszam, że tak zadaję pytanie, ale to jest 
oczywiście w ramach takiej dociekliwości prawniczej. 
Pan minister niekoniecznie w danym momencie musi 
być na to przygotowany. Ale ciekaw jestem, jakie jest 
zdanie pana jako prawnika i wiceministra.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Rzeczywiście powództwo ma swoje uzasadnienie, 

dlatego że jeżeli sprawca przeniósł mienie na osobę 
trzecią, to w trybie art. 45 §3, o którym dzisiaj już 
mówiłem, kodeksu karnego domniemywa się, że to 
mienie należy do samego sprawcy. Prawda? Dlatego 
też to mienie ulegnie przepadkowi i dlatego też ochro-
na tej osoby trzeciej jest jak najbardziej konieczna 
i zasadna. I to jest właśnie podyktowane ochroną tej 
osoby trzeciej i jej interesów.

Ale w przypadku sprawcy ja nie widzę takiej 
potrzeby. Dlaczego mielibyśmy go chronić w tym 
wypadku powództwem? Trudno mi sobie wyobrazić 
teraz, tak na gorąco, przeciwko komu to powództwo 
miałoby być kierowane, przeciwko komu sprawca ta-
kie powództwo miałby kierować. A poza tym sprawca 

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, jeśli chodzi o bilingi, to pytanie 

dotyczy…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ja nie pytam 

o bilingi.)
Nie… O podsłuchy?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: O podsłu-

chy.)
Jasne. Czyli rozmawiamy w tym momencie o…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: …podsłu-

chach.)
…pozyskiwaniu danych z retencji, danych reten-

cjonowanych. Mamy tutaj 3 poziomy: zapytanie geo-
lokalizacyjne, czyli zapytanie o to, czy dana osoba 
logowała się w danym miejscu; zapytanie o to, czy 
numer telefonu należy do danej osoby; zapytanie o to, 
czy doszło do połączenia między numerem tym i tym. 
Nie pytamy o to, tylko o kontrolę operacyjną, w tym 
momencie o podsłuch. Panie Marszałku, odpowiedź 
prosta: nie wiem. Z pewnością… Wiem, że tego 
typu dane były przedstawiane Wysokiej Izbie bądź 
Sejmowi w poprzednich latach. Są to dane oficjalne, 
ale ja w tej chwili nie jestem w stanie sobie ich przy-
pomnieć. Zobowiązuję się do udzielenia panu mar-
szałkowi odpowiedzi na piśmie. Te dane, o ile wiem, 
były przygotowane przez resort spraw wewnętrznych 
i administracji. Mniemam, że w porozumieniu z na-
szym resortem w poprzednich latach, ale ja się tym nie 
zajmowałem, nie śledziłem tych danych. Tak że jeżeli 
chodzi o dane operacyjne, dane z kontroli operacyjnej 
rozmów, to te dane przygotujemy i prześlemy.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo. W takim razie poproszę o in-

formacje na piśmie dotyczące roku 2015 i 2016. 
Prokuratura, jeśli chodzi o wnioski prokuratorskie, 
a także o wnioski sądowe… Osobną sprawą są wnio-
ski służb. Taka statystyka jest przekazywana tylko 
do wiadomości marszałków Sejmu i Senatu, jeżeli 
chodzi o parlament.

Pan senator Cichoń zadaje pytanie. Proszę uprzej-
mie.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Ministrze…
(Głos z sali: Mikrofon nie jest włączony.)
Teraz słychać? Słychać.
(Głos z sali: Teraz już tak.)
Panie Ministrze, mam pytanie dotyczące kwestii 

ewentualnego powództwa cywilnego dotyczącego 
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) spodziewać się przedsiębiorcy? Niedługo wszyscy 
przedsiębiorcy z urzędu będą traktowani jako poten-
cjalni przestępcy.

Oczywiście, Wysoka Izbo, Szanowni Senatorowie, 
my jesteśmy za tym, żeby karać nieuczciwych przed-
siębiorców – mówię do państwa nie jako polityk, ale 
jako przedsiębiorca od ponad 25 lat – ale, tak jak 
powiedziałem na wstępie, nieuczciwych. Absolutnie 
jestem za karaniem nieuczciwych, bo sam się z nimi 
borykałem, często spotykaliśmy się na przetargach 
i przegrywałem tylko dlatego, że byli nieuczciwi. 
Tymczasem przykładanie takiego wzoru do wszyst-
kich przedsiębiorców wrzuca ich do jednego worka 
i może być tak, że każdy może stać się winny, bo 
każdego będzie można inwigilować.

Szanowni Państwo, w tej ustawie jest kilkanaście 
paragrafów dotyczących rozszerzenia możliwości 
działania CBA, Żandarmerii Wojskowej, rozmaitych 
innych służb np. w odniesieniu do stosowania pod-
słuchów telefonicznych. Teraz podsłuchy telefoniczne 
można zakładać za zgodą sądu i to tylko w przypadku 
poważnych przestępstw, również przeciwko mieniu, 
w przypadku zorganizowanych grup przestępczych. 
To wszystko, tego typu przestępstwa są tam ujęte. 
Tymczasem tutaj rozszerza się możliwości stosowania 
podsłuchu, można go stosować nawet w wypadku, 
gdy mienie jest zagrożone konfiskatą. Mienie zagro-
żone konfiskatą to jest mienie sprawcy, ale nie tylko 
sprawcy, bo też np. przedsiębiorcy, którego przedsię-
biorstwo było w związku z przestępstwem używane. 
Dopiero trzeba udowodnić, że ten przedsiębiorca mu-
siał o tym wiedzieć albo przypuszczać, albo miał do-
stateczne przesłanki, aby wiedzieć, że to mienie może 
być używane w celu przestępczym. Tutaj podsłuch 
może być stosowany wcześniej, zanim te dowody 
zostaną przeprowadzone. Więc to jest niezwykle duże 
rozszerzenie zakresu stosowania podsłuchu, jeszcze 
raz powtarzam, jest to niezwykle duże rozszerzenie 
zakresu stosowania podsłuchu.

Co więcej, nadaje się Policji uprawnienia do po-
zyskiwania różnych informacji, np. z banków, do-
tyczących ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych, 
w ogóle bez zgody sądu. W ogóle nie ma tu zgody 
sądu. Czy aby na pewno tak powinno być w pań-
stwie prawa, czy może jednak w państwie autory-
tarnym, gdzie każdego o każdej porze po prostu 
można zamknąć?

Rząd proponuje również nowe regulacje dotyczące 
ustanowienia przymusowego zarządu przedsiębior-
stwa jako formę zabezpieczenia przyszłego orze-
czenia sądu. Rząd chce, aby na etapie postępowania 
przygotowawczego postanowienie takie wydawał 
prokurator z następczą kontrolą sądu. W ten sposób 
doprowadzicie państwo do upadłości wielu firm. Ja 
uważam, że jest to zamach na polskie przedsiębior-
stwa. Tym samym prokurator będzie decydował o lo-

już i tak prowadzi dzisiaj przeciwdowód na gruncie 
art. 45 §2, jest obciążony przeciwdowodem. I tutaj 
musi to wykazywać. Dlatego konstruowanie kolej-
nego powództwa, na mocy którego miałby prowa-
dzić taki dowód, jest niezasadne, byłoby niepotrzeb-
nym tylko, można powiedzieć, mnożeniem bytów. 
Dziękuję bardzo.

(Senator Zbigniew Cichoń: Dziękuję bardzo. Też 
tak sądzę.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Pan senator też tak sądzi, zgadza się.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Nie ma 

pytań.)
Nie ma pytań, więc dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Marcin Warchoł: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
Poproszę o zabranie głosu pana senatora 

Władysława Komarnickiego.

Senator Władysław Komarnicki:
Serdecznie dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Od wielu, wielu lat działam jako człowiek go-

spodarki, ale też wiele lat działałem na wszystkich 
forach samorządu gospodarczego. I na tych forach 
samorządu gospodarczego często zastanawialiśmy 
się, ile jeszcze nas, przedsiębiorców, spotka różnych 
ciężko rozwiązywalnych spraw każdej władzy, która 
dochodziła w swoim czasie do rządzenia.

Dzisiaj, Szanowni Państwo, Wysoka Izbo, Polska 
jest zobowiązana do wprowadzenia przepisów o kon-
fiskacie rozszerzonej. My wszyscy to rozumiemy, 
a szczególnie rzetelni przedsiębiorcy. To jest dla nas 
jasne i oczywiste, ale jak to często bywało przez 
ostatnie półtora roku – obserwuję to osobiście – rząd 
Prawa i Sprawiedliwości bardzo często wykorzystu-
je to jako pretekst, by wyposażyć służby specjalne 
i służby mundurowe w kolejne instrumenty inwi-
gilacyjne. Bardzo często z ust przedstawicieli PiS 
słyszymy, że ma to wpłynąć na poprawę skuteczności. 
Ja też jestem za tym, tylko pamiętajcie państwo, że 
to samo słyszeliśmy przy ustawie o Policji, to samo 
słyszeliśmy przy inwigilacji internetu, to samo sły-
szeliśmy przy ustawie o prokuraturze, a teraz kolejny 
raz słyszymy, że inwigilacja musi postępować w celu 
zapewnienia skuteczności w ściganiu przestępców. 
Przypominam, że wprowadziliście już karę 25 lat np. 
za błędne wystawienie faktury. Czego jeszcze mogą 
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(senator W. Komarnicki) złamaniem zasady nulla poena sine lege, czyli „nie 
ma kary bez ustawy”.

Sztuczne, zupełnie nieprzekonujące, a nawet, 
powiedziałbym, niepoważne są sformułowania za-
warte w uzasadnieniu przedłożenia. Są one zresztą 
sprzeczne z tym, co powiedział pan przed chwilą 
w swoim wystąpieniu. W uzasadnieniu do projektu 
ustawy jest napisane, że wskazane w art. 23 przepisy 
obu kodeksów, czyli kodeksu karnego i kodeksu kar-
nego skarbowego, nie odnoszą się do kar ani środków 
karnych, zaś zmiana zakresu i sposobu stosowania 
regulacji składających się na konstrukcję przepadku 
nie narusza zasady lex retro non agit prawa karnego, 
„gdyż przepisy te – cytuję – nie mogą być uznane 
za zaostrzające z mocą wsteczną wymiaru kary za 
popełnienie przestępstwa”. Dzisiaj pan przyznał, 
że to jest retrospekcja. Oczywiście, że jest. Nawet 
w zakresie kodeksu karnego skarbowego przepadek 
przedmiotów stanowi rodzaj środków karnych. I na-
sze Biuro Legislacyjne wyraźnie – powiedziałbym na-
wet: wężykiem, czyli grubą czcionką – to podkreśliło.

Zgodnie z doktryną do przepadku znajdują za-
stosowanie dyrektywy sądowego wymiaru kary. 
Stanowisko, zgodnie z którym przepadek nie jest 
środkiem karnym, nie uwzględnia wielopoziomowo-
ści tego środka. Doktryna w tym zakresie jest bardzo 
szeroka. Czyli sztuczne wyodrębnienie nie świadczy 
o tym, że to nie jest ewidentnie środek karny. A gdzie 
zasada nulla poena sine lege? Oczywiście jesteśmy 
za tym, żeby sprawcom przestępstw odbierać majątki 
zgromadzone w wyniku przestępstw, ale z uwzględ-
nieniem świętych zasad prawa. 

Przypomnę, Panie Ministrze, że w tej chwili ist-
nieją środki, które mają urzędy skarbowe, po prostu 
podatek 70-procentowy – o ile dobrze pamiętam – od 
mienia nieujawnionego. No, przepraszam bardzo, jest 
instrument. 70% tego rodzaju majątku, który nie znaj-
duje uzasadnienia, można zabrać; mamy instrument.

(Senator Władysław Komarnicki: To się nie zmie-
nia.)

Na co czekać, pytam się? Należy uszanować pew-
ne zasady, które oczywiście powinny być stosowane 
w przyszłości. I w tym przypadku jest pełne prawo…

(Senator Władysław Komarnicki: Tak jest.)
Nie możemy niepoważnie argumentować i naru-

szać zasad. Nie dziwię się, bo pan senator Jackowski 
nie jest prawnikiem, porównuje sprawy karne ze spra-
wami emerytalnymi itd. Rozumiem, że zupełnie myli 
zakresy – to jest jasne – bo nie jest prawnikiem. Ale 
ja się zwracam do pana ministra. Absolutnie nie może 
być na to zgody. Jednak to nie znaczy, że sprawcy, 
którzy nielegalnie zdobyli majątek, mogą bezkarnie 
pławić się w dostatku. Nie o to chodzi. Służby są 
od tego, żeby rzeczywiście działały, ale instrumenty 
prawne muszą być wprowadzane zgodnie z zasadami 
i nie powinno być od tego odstępstw. 

sie firm. A co, jeśli się okaże, że się mylił? Kto zwróci 
tym przedsiębiorcom pieniądze?

Szanowni Senatorowie, czy nie warto jeszcze 
poprawić te ustawę? Apelowała o to również pani 
senator Anna Sztark. Dlaczego tu o tym mówię? Bo 
przecież byli uczciwi przedsiębiorcy z Małopolski: 
Paweł Rey, Lech Jeziorny. To byli uczciwi przedsię-
biorcy. Tak często mówimy o uczciwości prokurato-
rów, a myśmy widzieli, co zrobił prokurator z przed-
siębiorcami, którzy tyle lat jako bankruci, niesłusznie 
posądzeni, borykają się z prawem. Nawet pan senator 
Czerwiński, który nie jest z Platformy, tylko z PiS, ma 
tu wątpliwości. Czy apel o to, żeby nie robić ustawy 
na kolanie, a potem znowu jej nie poprawiać, nie jest 
słuszny? Zostawiam państwa z tą myślą. Dziękuję 
za uwagę.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Poproszę o zabranie głosu pana senatora Piotra 

Zientarskiego.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
W całej rozciągłości popieram to, co przedstawiła 

pani marszałek Anna Grażyna Sztark jako wniosek 
mniejszości. Popieram poprawki, które nie zostały 
przyjęte przez komisję.

Proszę państwa, wyraźnie skoncentruję się na 
tej sprawie i wrócę do, mówiąc delikatnie, bardzo 
konwersyjnego, a w moim przekonaniu niekonstytu-
cyjnego przepisu art. 23, który ma charakter normy 
intertemporalnej.

Proszę państwa, to nie jest pierwsza ustawa, 
w przypadku której, mając szlachetne założenia – tu 
jest akurat dyrektywa europejska, i to słuszna – przy 
okazji wprowadza się… Tak było w przypadku prze-
pisów o VAT, gdzie przy okazji niejako wprowadzało 
się zupełnie inne historie dotyczące np. inwigilacji 
w sprawach o wykroczenia i w innych drobnych spra-
wach. I tu sytuacja jest niestety analogiczna.

Panie Ministrze, ja absolutnie nie mogę się zgodzić 
z pana argumentacją, że to jest to samo, że to jest 
analogiczne do tego, co było w tzw. ustawie o be-
stiach. Były orzeczenia, również międzynarodowe, 
jeśli chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem 
obywateli. Tam rzeczywiście zasada lex retro non 
agit została wzruszona, ale zostało to odpowiednio 
uzasadnione. I tu absolutnie nie ma mowy o analogii. 
Tu mamy do czynienia, może nie tyle z zasadą nullum 
crimen sine lege czy z zasadą lex retro non agit, ile ze 
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(senator P. Zientarski) Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 426, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 426 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, pana senatora Rafała 
Ambrozika, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Chciałbym przedstawić sprawozdanie z prac 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
dotyczące…

(Senator Piotr Zientarski: Głośniej, głośniej.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Głośniej, 

Panie Senatorze.)
…dotyczące uchwalonej przez Sejm ustawy 

o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszech-
nych.

Proponowane zmiany w ustawie prowadzą do upo-
rządkowania systemu funkcjonowania dyrektorów 
sądów z uwagi na konieczność zwiększenia spraw-
ności zarządzania kadrami w sądach powszechnych. 
Dotyczą one zasad powoływania i odwoływania dy-
rektorów sądów oraz ich zastępców, zasad podległości 
służbowej dyrektorów sądów, jak również podejmo-
wania przez prezesów sądów czynności wywołują-
cych skutki finansowe.

Nowelizacja przewiduje rozdzielenie funkcji 
z zakresu administracji sadowej, należących do 
kompetencji prezesa sądu, związanych z wyko-
nywaniem zadań orzeczniczych oraz czynności 
administracyjnych, należących do kompetencji 
dyrektora sądu.

Projekt wprowadza zmiany w zakresie podle-
głości służbowej dyrektora sądu. Zwierzchnikiem 
dyrektora sądu będzie minister sprawiedliwości, na-
tomiast prezes sądu będzie wykonywał w stosunku 
do dyrektora sądu czynności z zakresu prawa pracy, 
z wyłączeniem czynności zastrzeżonych dla ministra 
sprawiedliwości.

Zgodnie z proponowanymi zmianami powoływa-
nie i odwoływanie dyrektorów sądów oraz zastępców 
dyrektorów sądów będzie odbywać się na zasadach 
określonych dla stosunków pracy na podstawie po-
wołania zawartych w kodeksie pracy.

W odniesieniu do powołania zastępców dyrekto-
rów sądów utrzymana zostaje zasada, że powołanie 
na to stanowisko jest możliwe, jeżeli przemawiają 
za tym szczególne względy, w tym wielkość sądu 
i rozmiar jego zadań.

Podczas posiedzenia komisji padły 2 wnioski: 
wniosek o odrzucenie ustawy, który nie uzyskał 
poparcia komisji, i wniosek o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, który został przyjęty. Dziękuję.

Rzeczywiście ta cała pajęczyna – o tym była 
już tu mowa wcześniej – służb, które mają różne 
uprawnienia, niewątpliwie może mieć zupełnie 
inny skutek, bo służby bardzo często konkurują 
między sobą, nie współdziałają właściwie, przez 
co nie są skuteczne, według zasady „gdzie kucha-
rek sześć, tam nie ma co jeść”. Myślę, że nie tędy 
droga. Dlatego też chciałbym powiedzieć, popiera-
jąc potrzebę wprowadzenia dyrektywy i nie kwe-
stionując tego, co jest meritum ustawy, że niestety 
ten przepis przejściowy, w szczególności art. 23, 
w moim przekonaniu absolutnie nie może się ostać. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane 
przez senatora Bogdana Borusewicza.

Dla porządku informuję, że senator…
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Nie 

ma.)
Aha, dobrze. Nikt nie złożył przemówienia do 

protokołu.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożyła pani senator Anna Sztark.
Pan też?
(Senator Piotr Zientarski: Nie, nie.)
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków?
(Senator Stanisław Kogut: Nie.)
Czy pan minister chciałby się ustosunkować do 

wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Marcin Warchoł: Nie, dziękuję 
bardzo.)

Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-
rze legislacyjnym, proszę Komisję Praw Człowieka, 
Praworządności i…

A, no tak, jeszcze zamknięcie dyskusji.
Zamykam dyskusję.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisję Ustawodawczą 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków 
i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piątego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
o ustroju sądów powszechnych.
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zdarzył się w sądzie w Krakowie. I ja to rozumiem. 
Jednak nie rozumiem, jaki to jest powód do zmiany 
ustawy. To jest powód do zmiany dyrektora sądu. 
No, podam przykład. Czy jeżeli np. rektor popełni 
przestępstwo, to my zmienimy ustawę o szkołach 
wyższych, podporządkowując rektorów ministrowi? 
Przecież to jest… Tak że dalej będę drążyć sprawę 
i poproszę o przedstawienie racjonalnego uzasadnie-
nia. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

Senator Rafał Ambrozik:
Procedura konkursowa się nie sprawdziła, mamy 

tego dobitne przykłady. Nowelizacja przewiduje roz-
dzielenie funkcji z zakresu administracji sądowej, 
która należy do kompetencji prezesa sądu, i funkcji 
z zakresu samego administrowania sądem, która bę-
dzie należała do dyrektora sądu.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
To i ja mam pytanie, Panie Sprawozdawco.
W uzasadnieniu czytamy, że według tego projektu 

ustawy procedura konkursowa nie będzie stosowana 
dlatego, że miała charakter długotrwały i nie zawsze 
zapewniała możliwość szybkiego i skutecznego obsa-
dzenia stanowiska dyrektora lub zastępcy dyrektora. 
Czy zna pan jakieś statystyki, które by to uzasadniały 
czy pokazały? Czy na ten temat było coś mówione na 
posiedzeniu komisji?

Senator Rafał Ambrozik:
Na posiedzeniu komisji nie padło pytanie o tę prze-

dłużającą się procedurę konkursową.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Senatorze, pan mówi, że tutaj chodzi o roz-

dzielenie administracji i orzecznictwa. Ale to nie 
jest nic nowego, bo takie rozdzielenie dawno nastą-
piło i było przedmiotem rozstrzygnięcia Trybunału 
Konstytucyjnego z listopada 2013 r. I ta zasada zo-
stała potwierdzona przez trybunał. Ale trybunał wy-
raźnie zastrzegł, że w takiej sytuacji organy, prezes 
i zgromadzenie, powinny mieć wpływ na powołanie 
i odwołanie. Dlaczego w takim razie ta ustawa czyni 
wbrew orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy. 

Czy są takie pytania?
Pani senator… senator…
(Senator Barbara Zdrojewska: Tak, ja, Szanowny 

Panie…)
(Głos z sali: Zdrojewska.)
A, przepraszam, pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Panie Marszałku, no, Panie Marszałku…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: W moim 

wieku to się zdarza.)
Szanowny Panie Senatorze Sprawozdawco, ja 

chciałabym tylko zapytać, ponieważ nie jestem człon-
kiem komisji, która to opiniowała… Proszę podać 
jeszcze uzasadnienie tych zmian. Bardzo proszę. 
Dziękuję.

(Senator Rafał Ambrozik: Uzasadnienie przedsta-
wiłem przed chwilą. Uzasadnienie dotyczy zwięk-
szenia sprawności zarządzania kadrami w sądach.)

Ale tak głębiej. No, ja rozumiem, że… Bo to jest 
bardzo ogólne. No, co się usprawni, w jaki sposób, 
chciałabym się dowiedzieć. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

Senator Rafał Ambrozik:
Przede wszystkim nowelizacja ma na celu nie-

dopuszczenie do takich sytuacji, jaka miała miejsce 
chociażby w sądzie w Krakowie, gdzie postawiono 
zarzuty dyrektorowi i części pracowników sądu. No, 
prokurator skierował również wniosek o uchylenie 
immunitetu samemu prezesowi sądu. Myślę, że ta 
nowelizacja w sposób zdecydowany usprawni możli-
wość odwołania takich dyrektorów i powołania w ich 
miejsce nowych.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Pani Senator. Jeszcze raz pani se-

nator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Ja przepraszam, ale to jest chyba, jak rozumiem, 

bardziej prawdopodobne uzasadnienie zmiany, czyli 
właśnie powołanie się na taki przypadek, jaki np. 
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funkcjonowania sądownictwa. Jednym z podstawo-
wych postulatów środowiska sędziowskiego jest to, 
aby… Inaczej, sędziowie często mówią, że mogliby 
szybciej pracować, że ta przewlekłość mogłaby nie 
być tak duża, gdybyśmy my – w sensie władza wy-
konawcza – lepiej zorganizowali im pracę i gdyby nie 
musieli się zajmować się wieloma obowiązkami, które 
nie dotyczą orzecznictwa. Ten projekt trochę wychodzi 
naprzeciw takim oczekiwaniom. Od teraz prezes sądu 
nie będzie już musiał nadzorować tego, w jaki sposób 
dyrektor sądu pełni funkcje stricte administracyjne, jak 
rozwiązuje proste sprawy począwszy od tych związa-
nych np. z papierem do drukarek po sprawy związane 
z wynagrodzeniem poszczególnych pracowników itd. 
Prezes sądu będzie miał więcej czasu na to, żeby się 
skoncentrować na najważniejszej działalności, jaką 
jest jakość orzecznictwa. To jest jeden element wpro-
wadzany w tej nowelizacji.

Drugi element dotyczy procedury konkursowej. 
Ona zmieni się przede wszystkim w taki sposób, że 
będzie znacznie szybsza. To są 2 zmiany, jakie pro-
ponuję Wysokiemu Senatowi. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Czy są pytania do pana ministra?
Pan senator Piotr Zientarski, a potem pani senator 

Zdrojewska.
Proszę bardzo.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Ministrze, nie mogę się zgodzić… Nie 

wiem, dlaczego pan przedstawia tak sytuację, jak-
by w tej chwili dyrektorzy sądów byli powoływa-
ni… Dyskusja o tym dualizmie już dawno, że tak 
powiem, się przetoczyła. Pamiętam, że prezesi byli 
przeciwni, ale dyrektorzy się zakorzenili. To odcią-
żenie, o którym pan mówi, funkcjonuje już od lat. 
Prezesi się papierem nie zajmują. Są dyrektorzy i ci 
dyrektorzy według aktualnego stanu podlegają mini-
strowi, przygotowują budżety sądów itd. Tu się nic nie 
zmieniło, jeśli chodzi o rozdział kompetencji dyrekto-
rów i prezesów. Została jednak złamana dyrektywa, 
uzasadnienie trybunału, który te kwestie rozstrzygał 
już w 2013 r… Trybunał uznał, że ten dualizm może 
pozostać, ale wpływ na wybór powinni mieć prezes 
i zgromadzenie sędziów. To oczywiście nie oznacza, 
że on nie ma podlegać ministrowi, tak jak jest to do 
tej pory. Pytam, dlaczego w takim razie wprowadza 
się tę dyskrecjonalną władzę ministra i pozbawia się 
tych uprawnień te organy sądowe wbrew wyrokowi 
Trybunału Konstytucyjnego.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Grzegorz Czelej)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo.

Senator Rafał Ambrozik:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Dlatego, że rozwiązania, które są obecnie, się nie 

sprawdziły. Prezes sądu w Krakowie miał wpływ na 
powołanie dyrektora i, jak wszystko na to wskazuje, 
działał w zorganizowanej grupie przestępczej. No, 
prokuratura mówi o postawieniu takich zarzutów, 
dlatego też wniosła o uchylenie immunitetu. To po 
prostu nie działało.

(Senator Piotr Zientarski: Ale to jest przestęp-
stwo.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
No dobrze. A czy, Panie Senatorze, może się 

zdarzyć, że także dyrektor powołany przez ministra 
znajdzie się w grupie przestępczej – tak teoretycznie?

Senator Rafał Ambrozik:
Na pewno nie można tego wykluczyć.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.
(Senator Rafał Ambrozik: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister spra-
wiedliwości.

Czy przedstawiciel rządu, pan minister Patryk 
Jaki, pragnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej 
ustawy?

Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Patryk Jaki:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przedłożona nowelizacja jest w gruncie rzeczy no-

welizacją małą, zmienia zasadniczo 2 elementy. Przede 
wszystkim porządkuje kwestie związane z nadzorem 
nad dyrektorem sądu w taki sposób, że zwierzchnikiem 
służbowym dyrektora sądu nie będzie teraz prezes 
sądu, ale minister sprawiedliwości. Czym to jest spo-
wodowane? Spowodowane jest to m.in. toczącą się 
już od wielu miesięcy dyskusją na temat sprawności 
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Senator Barbara Zdrojewska:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mam nadzieję, że pan minister ma podzielność 

uwagi, więc zadaję pytanie.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Patryk Jaki: Będę się starał.)
Panie Ministrze, powiedział pan, że dzięki tej krót-

kiej ustawie procedura konkursowa będzie szybsza. 
Chciałabym poprosić pana, żeby pan opisał, jak bę-
dzie teraz wyglądała i jak szybka będzie ta procedura 
konkursowa. Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Patryk Jaki:
Tak jest.
W międzyczasie już odpowiadam… Tak?
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Tak, tak, bardzo 

proszę.)
Dziękuję.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie! 

W międzyczasie odpowiem na pytanie pana senato-
ra: wspomniany przepis to jest art. 21 §3 obecnego 
u.s.p.: „Prezes sądu jest zwierzchnikiem służbowym 
dyrektora sądu”. I to jest odpowiedź na to pytanie. 
Obiecałem, że znajdę, i znalazłem.

A podzielność uwagi, Pani Senator, mam i odpo-
wiadam też na pani pytanie. Jak będzie wyglądała 
obecnie procedura powołania dyrektora? Po ewen-
tualnym odwołaniu dyrektora sądu Ministerstwo 
Sprawiedliwości ogłosi w Biuletynie Informacji 
Publicznej nabór, przekaże kryteria – które, przy-
pominam, są bardzo wyśrubowane, ponieważ mówi 
się tam o 2 latach doświadczenia na kierowniczym 
stanowisku i kierunkowym wykształceniu – i będzie 
zbierało oferty. My przygotowaliśmy już nawet ta-
kie wewnętrzne przepisy dotyczące tego, jak będzie 
przebiegała ta procedura. Ta procedura liczy 11 bądź 
12 elementów. I na końcu, po przeprowadzeniu tej 
procedury, decyzja będzie oczywiście należała do 
ministra. Tak więc mam nadzieję, że ta procedura 
będzie czytelna.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Czy to wyczerpuje odpowiedź?
Bardzo proszę o pytania.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Dla mnie jest to oczywiście jasne, że powinien być 
bardzo wyraźny podział funkcji pomiędzy dyrektora 

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Patryk Jaki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie, nic, co jest zaprezentowane w tej 

nowelizacji, nie jest wbrew wyrokowi Trybunału 
Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny w 2013 r. 
potwierdził ten dualizm i rzeczywiście wspomniał 
o tym, że np. przy procedurze odwołania dyrektora 
sądu co najmniej opinię, fakultatywnie, może wyrazić 
zgromadzenie ogólne, np. sędziów, w danej otocz-
ce instytucjonalnej. Ale to, że do tej pory mieliśmy 
sytuację, w której mimo dualizmu stwierdzonego 
w 2013 r. Trybunał Konstytucyjny… Jasno oddzie-
lił on, że jest działalność judykacyjna sądu, będąca 
elementem sprawowania wymiaru sprawiedliwości, 
i w to rzeczywiście my nie możemy wchodzić, ale jest 
też działalność administracyjna, gdzie najważniejszą 
rolę powinna odgrywać władza wykonawcza, która 
odpowiada za budżet, odpowiada za sprawność orga-
nizacji, wydatkowania tego budżetu. Tylko problem 
polegał na tym, że zostawał jeden punkt, który po-
wodował bałagan w systemie. Ten punkt stanowił, że 
zwierzchnikiem dyrektora sądu jest prezes sądu. I to 
powodowało, że dyrektor sądu często tak naprawdę 
nie wiedział, kogo ma słuchać. A w praktyce było tak, 
że słuchał po prostu prezesa sądu. I dochodziło do 
takich sytuacji – ja tu mam przykłady – jak chociażby 
w Sądzie Okręgowym w Świdnicy, gdzie w wyniku 
decyzji prezesa sądu nastąpiło przekroczenie planu 
finansowego o prawie 1 milion zł. My chcemy… I ta-
kich przykładów było więcej. Jak trzeba, to ja tutaj…

(Senator Piotr Zientarski: Ale gdzie jest taki prze-
pis, że prezes jest zwierzchnikiem dyrektora? Nie ma 
takiego przepisu.)

No, do tej pory był w u.s.p.
(Senator Piotr Zientarski: Nie, nie ma…)
Do tej pory był w u.s.p., Panie Senatorze. Właśnie 

to zmieniamy. Zaraz panu znajdę, jeżeli pan senator 
będzie chciał. Zaraz to znajdziemy, podczas dyskusji.

My chcemy sprawić, żeby sytuacja była czytelna 
i żeby podział kompetencji był jasny. Prezes sądu 
– kwestie judykacyjne. Dyrektor sądu – kwestie ad-
ministracyjne.

Mam tu gdzieś u.s.p. i zaraz znajdę panu senato-
rowi, precyzyjnie, wspomniany przepis. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Jeżeli można, to w tym czasie…
Pani senator Zdrojewska, proszę o pytanie.
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(senator A. Szymański) przebiega pod kontrolą prezesa sądu… Większość 
dyrektorów sądów – przepraszam za takie kolokwial-
ne określenie, ale muszę go użyć – większość dyrek-
torów sądów to są ludzie prezesów sądów. Tak? I to 
powoduje taką sytuację, mimo że na samym końcu 
do podpisania dostaje to minister… Minister może 
powiedzieć, że podpisuje, albo odmówić, i wtedy pro-
cedura rusza od nowa, i wtedy taka procedura trwa 
półtora roku i jest kompletny bałagan w sądzie. Pan 
pytał, jak to w praktyce wygląda. I dochodzi do takich 
sytuacji, że kiedy mamy takie doświadczenia, jak 
z tymi wspomnianymi już aferami – to nie jest tylko 
Kraków, to jest Wrocław, Szczecin i wiele innych 
miejsc, o których przecież państwo słyszeliście – to 
np. rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa mówi: ale 
to jest wina ministra sprawiedliwości, przecież on 
podpisuje powołanie takiego dyrektora sądu. Jaka 
tu jest moja wina? To byli ludzie, którzy ściśle ze 
sobą współpracowali w Krakowie, którzy się znali 
i procedurę wyboru dyrektora sądu od początku do 
końca kontrolował prezes sądu, a rzecznik Krajowej 
Rady Sądownictwa mówi: ale to wina ministra spra-
wiedliwości. No i to jest właśnie ten bałagan. I my 
teraz chcemy powiedzieć: okej, skoro mamy ponosić 
odpowiedzialność, no to chcemy mieć wpływ na to, 
co to są za ludzie, i chcemy, żeby ta odpowiedzial-
ność była czytelna, jasna, również z punktu widze-
nia opinii publicznej, po to, żeby takie osoby jak np. 
wspomniany rzecznik KRS nie wprowadzały opinii 
publicznej w błąd. Jesteśmy przekonani, że takie usa-
dowienie dyrektora i prezesa sądu, oparte na naszych 
dotychczasowych doświadczeniach, spowoduje, że 
nikt już nie będzie miał wątpliwości, kto za co ponosi 
odpowiedzialność.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Czy pan minister wyczerpująco odpowiedział na 

pytania pana senatora?

Senator Antoni Szymański:
Pytałem jeszcze o obciążenie Ministerstwa 

Sprawiedliwości nowymi zadaniami. Bo jest to nowe 
zadanie, ale również pewna kontrola ze strony mini-
sterstwa, która będzie systematyczna, to nie jest tylko 
kwestia konkursu i naboru. Prawda?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Patryk Jaki:
Panie Marszałku, Wysoki Senacie, to prawda, że 

teraz Ministerstwo Sprawiedliwości będzie miało 
więcej pracy, ale podjęliśmy taką decyzję, że skoro 
mamy ponosić odpowiedzialność publiczną, praw-

sądu, czy to apelacyjnego, okręgowego, czy rejonowe-
go, a prezesa sądu, tak jak pan to w tej chwili opisał. 
Ale czy to, co w tej chwili ma miejsce, to zaburza? To 
jest moje pierwsze pytanie. Mam na myśli sytuację 
takiego wyłaniania, jakie ma miejsce obecnie. To jest 
po pierwsze.

Po drugie, czy mamy jakieś…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Patryk Jaki: Nie rozumiem tego pytania, Panie 
Senatorze. Przepraszam, jestem może trochę zmę-
czony. Jakby pan mógł…)

Chodzi mi o to, czy ta sytuacja, która ma miejsce 
w tej chwili, powoduje, że kompetencje prezesa sądu 
i dyrektora zazębiają się, że oni wchodzą ze sobą wza-
jemnie w kolizję, czy też jest rozróżnienie, o którym 
pan mówi, że ono powinno być bardzo wyraźne.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Patryk Jaki: Jak jest teraz, tak?)

Tak, chodzi mi o to, jak jest teraz.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Patryk Jaki: Dobrze.)
Po drugie, czy mamy jakieś analizy, poza ana-

lizami, które były prowadzone w ministerstwie… 
Czy były jakieś zewnętrzne, zlecane analizy, które 
by wskazywały na taką potrzebę zmian i takie usy-
tuowanie?

I pytanie trzecie. No, jeżeli jest tak, że Ministerstwo 
Sprawiedliwości będzie prowadziło te konkur-
sy, to jest to ogromne obciążenie dla Ministerstwa 
Sprawiedliwości. Czy to jest dobre rozwiązanie, 
mówiąc krótko, z punktu widzenia, no, znaczącego 
obciążenia z jednej strony prowadzeniem konkursów, 
ale z drugiej również nadzorowaniem tej całej kadry? 
Bo wówczas mamy to przekształcenie – już nie pre-
zes, ale podległość ministrowi, a jeżeli tak, no to jest 
również pewien nadzór. Czy to nie jest nadmierne?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Patryk Jaki:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 

Senatorze! Jak to wygląda dzisiaj? No, właśnie dzisiaj 
jest pewien bałagan, ponieważ procedura konkur-
sowa dotycząca wybierania dyrektorów sądów, po 
pierwsze, jest bardzo długa, ale, po drugie, powoduje, 
że ze względu chociażby na element subiektywny 
związany z rozmową, tzn. etap rozmowy w tym pro-
cesie konkursowym, i to, że ten cały nabór jednak 
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(sekretarz stanu P. Jaki) Senator Piotr Zientarski:

Panie Ministrze, ja w sprawie tego pytania co do 
zwierzchnictwa, bo… Kto jest kierownikiem jed-
nostki, czyli sądu?

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Proszę…)
(Senator Piotr Zientarski: Wynika, że po prostu 

prezes jest kierownikiem jednostki. Czy to dyrektor 
jest kierownikiem jednostki?)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Patryk Jaki:
To znaczy to…
(Senator Piotr Zientarski: Czyli kto jest kierow-

nikiem jednostki?)
To znaczy to rozstrzyga…
(Senator Piotr Zientarski: Kto, zgodnie z pra-

wem?)
Zgodnie z prawem to rozstrzyga u.s.p., Szanowny 

Panie Senatorze. Art. 8 dzieli tę odpowiedzialność 
i mówi, za co prezes… I prezes sądu, i dyrektor sądu 
są organami, obydwaj są organami, każdy z nich ma 
swoją odpowiedzialność. Art. 8 u.s.p. wskazuje, za 
co odpowiada jedna osoba, a za co druga.

(Senator Piotr Zientarski: Ja to rozumiem, ale 
pytam, czy jest kierownik jednostki, czy go nie ma.)

No jest, w zakresie związanym…
(Senator Piotr Zientarski: Czy jest dwóch?)
To znaczy nie… W zakresie związanym z kwe-

stiami judykacyjnymi kierownikiem…
(Senator Piotr Zientarski: Nie. Zgodnie z prawem 

każda jednostka ma kierownika.)
No tak.
(Senator Piotr Zientarski: Pytam: kto jest kierow-

nikiem jednostki?)
Panie Senatorze, odpowiadam: w zakresie zwią-

zanym z kwestiami judykacyjnymi kierownikiem 
jednostki jest prezes sądu, z kolei w zakresie zwią-
zanym z kwestiami administracyjnymi określonymi 
w art. 8 pkt 2 takim kierownikiem jest dyrektor sądu.

(Senator Piotr Zientarski: Pan mówi o podziale 
kompetencji. A ja pytam o kierownika. Czy jest kie-
rownik, czy nie ma kierownika? Bo to z tego wynika 
zwierzchnictwo. A pan właśnie unika odpowiedzi.)

Nie, nie unikam. Odpowiadam.
(Senator Piotr Zientarski: To pytam: czy jest kie-

rownik, czy go nie ma?)
Są. Jest dwóch kierowników, każdy ma swoją od-

powiedzialność.
(Senator Piotr Zientarski: A, dwóch kierowników. 

Dwóch kierowników. Dziękuję.)

dziwą nie rzekomą, no to chcemy mieć pełny wpływ 
na to, co dzieje się w sądach, oczywiście w tym ele-
mencie administracyjnym, i mimo że liczymy się 
z tym, że będziemy musieli więcej pracować, lepiej 
analizować, to chcemy podjąć to wyzwanie, no bo 
lepszego rozwiązania po naszych doświadczeniach 
w tej chwili nie znaleźliśmy.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borusewicz, proszę o pytanie.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Ministrze, w uzasadnieniu tej ustawy mówi 
się, że procedura konkursowa miała charakter długo-
trwały i nie zawsze zapewniała możliwość szybkiego 
i skutecznego obsadzenia stanowiska dyrektora lub 
zastępcy dyrektora. Ile takich sytuacji było?

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

Panie Marszałku! No, praktycznie wszystkie, to 
znaczy wszystkie procedury konkursowe… Tak ta 
procedura konkursowa jest ustawiona, że trwa zwy-
czajowo od pół roku do półtora roku.

(Senator Bogdan Borusewicz: Aha… Taki roz-
ziew, od pół roku do półtora?)

Tak.
(Senator Bogdan Borusewicz: No, ale mnie intere-

suje, ile było takich sytuacji, kiedy trwało to, załóżmy, 
półtora roku…)

W tej chwili nie dysponuję precyzyjnymi staty-
stykami, ale tych sytuacji, gdy to było ponad rok, 
była znacząca ilość. Jeżeli pan marszałek będzie sobie 
życzył, to oczywiście udostępnimy bardzo precyzyjne 
dane pisemnie, bo w tej chwili nimi nie dysponuję.

(Senator Bogdan Borusewicz: Tak, poprosiłbym 
o odpowiedź na piśmie.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dobrze, czyli zapiszę: będzie odpowiedź pisemna 

na to pytanie.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Patryk Jaki: Tak jest.)
Bardzo proszę, kolejne pytania do pana ministra.
(Senator Piotr Zientarski: Ja mam pytanie.)
Bardzo proszę.
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w życie? Czy prześlecie je do parlamentu, czy to 
będzie kompleks i w tym roku będziemy nad tym 
pracować?

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

Panie Marszałku, tak, myślę, że w tym roku jeszcze co 
najmniej kilka ustaw dotyczących sądownictwa wpły-
nie do Wysokiej Izby, ale to, czy zostaną uchwalone, 
to… Tu już wszystko oczywiście zależy od mądrości 
Wysokiej Izby.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Dziękuję za tę odpowiedź.
Ja mam jeszcze pytanie – tu wracam już do kwestii 

ustawy – o to, jakie były opinie Sądu Najwyższego, 
Krajowej Rady Sądownictwa, Stowarzyszenia 
Sędziów Polskich „Iustitia”… A jeżeli wpłynęły ja-
kieś inne opinie, na przykład adwokatury, to też bym 
poprosił o informacje. Jakie były opinie dotyczące 
tych, jak pan mówi, drobnych zmian, pozytywne 
i negatywne?

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

W przypadku wszystkich opinii nie da się przedsta-
wić ich charakteru, bo niektóre miały w poszczegól-
nych elementach taki ambiwalentny wydźwięk. Ale 
jeżeli miałbym się pokusić o takie skonstatowanie, to 
sądzę, że były one negatywne.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja tylko chciałem 

podziękować za konkretne odpowiedzi.)
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

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

Mówił pan o przewlekłości postępowań. 
Chciałbym zapytać o stosunek liczby sędziów 

w Polsce do liczby mieszkańców w porównaniu do 
innych krajów unijnych. 

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan marszałek Borusewicz. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze…
(Senator Piotr Zientarski: Nie znam takiej jed-

nostki. Dwóch kierowników?!)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Patryk Jaki: To nie ja to wymyśliłem. To Platforma.)
Dobrze. Mogę?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Patryk Jaki: Tak, przepraszam.)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Pan marszałek. 

Bardzo proszę.)
To jest jedna z ustaw, które wpłynęły do Senatu, 

a dotyczyły zmian w sądownictwie. Jest także ustawa 
dotycząca Krajowej Rady Sądownictwa, którą przygo-
tował resort. Czy jeszcze jakieś inne ustawy są przy-
gotowywane? Np. ustrój sądów powszechnych itd.?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

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

Panie Marszałku, odpowiedź trochę wykracza poza 
przedmiot, poza porządek obrad, aczkolwiek udzie-
lę odpowiedzi. Tak, planowane są kolejne zmiany. 
Zapowiadaliśmy, że chcemy w sposób systemowy 
zmieniać polskie sądownictwo, i te wszystkie ustawy, 
które wpływają – bo w sumie będzie ich już kilka, to 
nie jest tak, że to… Tak, będą kolejne ustawy. I mó-
wimy, jaki jest cel, jaki cel nam przyświeca podczas 
przygotowywania tych ustaw. Przede wszystkim 
chcemy, żeby sądownictwo pracowało sprawniej. 
Przewlekłość postępowania jest wielką gangreną 
polskich sądów. Pewnie moglibyśmy toczyć również 
dyskusję taką o charakterze akademickim, dlaczego 
tak jest, ale my chcemy podjąć to wyzwanie i chcemy 
spróbować zmienić sądownictwo w taki sposób, żeby 
działało po prostu sprawniej, niż działa teraz.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Jeszcze jedno pytanie dotyczące całości tych… 

A czy te kolejne ustawy wejdą jeszcze w tym roku 
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(senator R. Ambrozik) Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Patryk Jaki:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Ma to z tym 
pewien związek, aczkolwiek nie jest to kluczowa usta-
wa, która w naszym zamyśle będzie miała być pewną 
receptą na rozwiązanie tego problemu. Otóż w naszej 
ocenie jednym z poważniejszych, najważniejszych 
powodów, dla których sądownictwo w Polsce działa 
w sposób przewlekły, jest to, że na ponad 10 tysięcy 
sędziów ponad 4 tysiące z nich pełni jakieś funkcje, 
w tym funkcje prezesów, które… ja rozumiem, że są 
naturalne dla systemu… Oczywiście jest pytanie, czy 
musi być tak duża ilość prezesów. Jest też na przykład 
taka kwestia, że ponieważ prezesi do tej pory byli 
zwierzchnikami dyrektorów sądów, to siłą rzeczy też 
bardzo dużo czasu poświęcali na analizę pracy dyrek-
torów sądów. Czy tak powinno być? W naszej ocenie 
nie. W naszej ocenie po to polskie państwo wydaje 
gigantyczne środki na kształcenie elit sędziowskich, 
na kształcenie sędziów, żeby sędziowie koncentrowali 
swój czas głównie na orzekaniu. Państwo wykształci-
ło tę elitę, sędziów po to, żeby orzekali. A mamy do 
czynienia z takim oto systemem, że prawie połowa 
sędziów reprezentuje sądownictwo, a nie koncentruje 
się na orzeczeniu. Prawda? Ta ustawa oczywiście tego 
problemu nie rozwiąże – będą kolejne, mamy pew-
ne pomysły, jak to zrobić – ale załatwi pewną część 
problemu. Dzięki tej ustawie prezes sądu na pewno 
będzie miał więcej czasu na pracę orzeczniczą.

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

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, podał pan statystykę dotyczącą 

liczby sędziów na liczbę mieszkańców. Niech pan 
powie, jak wygląda statystyka, jeżeli chodzi o liczbę 
sędziów na liczbę spraw w Europie. Chodzi o obło-
żenie.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Patryk Jaki:
To nie dotyczy tematu obrad, dlatego nie mam tutaj 

takich statystyk. Chętnie przyniesiemy odpowiednie 
materiały na inne posiedzenie. Debat o sądownictwie 

I jeszcze chciałbym zapytać, czy na spadek prze-
wlekłości miał wpływ wzrost… Czy w ogóle był 
spadek przewlekłości? Myślę, że nie było, ale… Czy 
na przewlekłość miało wpływ zwiększenie liczby 
asystentów sędziów?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

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

mam teraz wszystkich danych, ponieważ nie tego doty-
czy ustawa, ale chętnie odpowiem na pytanie z pamięci. 
Nie będę w stanie podać wszystkich państw i powie-
dzieć, jak to wygląda, ale trochę w pamięci zostało. 
Mianowicie tak. Jeżeli chodzi o ilość sędziów, to w prze-
liczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w Wielkiej Brytanii 
jest to 3,3, w Skandynawii jest to średnio 6 z kawałkiem, 
w Danii to jest 5 z kawałkiem… w Skandynawii to jest 
ok. 6 z kawałkiem… A w Polsce jest 26 sędziów na 100 
tysięcy mieszkańców. Jeżeli chodzi o przewlekłość, to 
gdyby odliczyć EPU, czyli elektroniczne postępowa-
nie upominawcze, które jest takim, powiedziałbym… 
Wiecie państwo, jak elektroniczne postępowanie upo-
minawcze działa, tzn. w sposób automatyczny. Gdyby 
odliczyć te postępowania, to okazałoby się, że Polska 
jest niemalże na szczycie, jeżeli chodzi o przewlekłość 
postępowań w całej Unii Europejskiej. Mówię o elek-
tronicznym postępowaniu upominawczym dlatego, że 
w wielu państwach to nie jest traktowane jako decyzja 
sądu, stąd tu się pojawiają pewne rozbieżności w danych.

Jeżeli chodzi o trzeci element pytania dotyczą-
cy liczby asystentów, to od ostatnich rządów Prawa 
i Sprawiedliwości, tzn. od 2006 r., liczba asystentów 
w sądach wzrosła o ponad 100%, a przewlekłość po-
stępowania w 15 kryteriach na 17, według których 
mierzona jest przewlekłość postępowania, wzrosła.

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

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! 

Rzeczywiście przewlekłość postępowania jest wiel-
kim problemem, który wymaga rozwiązania. Takie 
jest oczekiwanie społeczne, które jest oczywiste. Ale 
czy to ma jakiś związek z tym, o czym dzisiaj deba-
tujemy, czyli ze sposobem wyboru, i z tym, kto po-
winien wybierać dyrektorów poszczególnych sądów?
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(sekretarz stanu P. Jaki) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:

Ja odpowiem. Jest 500 wakatów. Liczba sę-
dziów… Chyba 153 sędziów pracuje w tej chwili 
w Ministerstwie Sprawiedliwości. Czy nadal jest to 
ta liczba, czy już…

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Patryk Jaki:

Jest tak, jak powiedziałem, Panie Marszałku. 
Powiedziałem, że jest ponad 100 sędziów. Precyzyjnej 
liczby nie mogę panu podać, ale jest ona podobna do 
liczby sędziów pracujących za czasów naszych po-
przedników. Powiem też panu marszałkowi, z czego 
ta liczba się bierze. Ta liczba bierze się z m.in. z orze-
czenia Trybunału Konstytucyjnego, który był uprzej-
my sprecyzować, że nadzór administracyjny nad sę-
dziami mogą sprawować tylko sędziowie. Dlatego 
Ministerstwo Sprawiedliwości nie ma wyjścia.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
To wszystko. Dziękuję.
Pan senator Łyczak. Bardzo proszę.

Senator Józef Łyczak:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze!
Znam dwie sprawy świadczące o wybitnej prze-

wlekłości postępowań. Sprawy te dotyczą rolników, 
którzy mieli nadzieję, że sprzedali zboże. Oni za to 
zboże nie otrzymali pieniędzy. Jedna sprawa dotyczy 
firmy Jantur, druga – firmy Szudzik.

Sprawy ciągną się od około 10 lat. W przypad-
ku firmy Jantur 13 listopada 2015 r., po 10 latach, 
wreszcie zapadł wyrok, oczywiście nieprawomocny. 
Oszuści, tak można ich określić, otrzymali po 7 lat 
więzienia. Minęło już prawie 1,5 roku i wreszcie 
wyznaczono termin apelacji. W przypadku firmy 
Szudzik postępowanie trwa już ponad 10 lat.

Mam proste pytanie. Co ministerstwo chce zrobić? 
Jak chce zreformować te nasze przeklęte sądy? Ten, 
kto brał udział – ja brałem udział – w przynajmniej 
jednej rozprawie sądowej, ten będzie za gruntowną 
reformą naszego sądownictwa, reformą od zera. Co 
ministerstwo chce zrobić, żeby takie sprawy, jakie 
tu przedstawiłem, trwały, tak jak w cywilizowanych 
krajach, 5–6 miesięcy?

w Wysokiej Izbie będzie w tym roku pewnie dużo 
w związku z ustawami, które będziemy przynosili. 
Bardzo precyzyjnie podamy te dane.

Odpowiadając ogólnie na pytanie pana marszałka, 
powiem, że gdyby wliczać EPU, to pewnie okazałoby 
się, że jesteśmy w średniej. Ale gdyby odliczyć EPU, 
którego w wielu państwach nie wlicza się do statystyk, 
to nasza statystyka wypadłaby fatalnie. W elektro-
nicznym postępowaniu upominawczym jest kilka 
milionów spraw i sprytniejsi komentatorzy, którzy 
bronią obecnego status quo, wliczają te postępowania 
do ogólnej liczby postępowań. A tu wszystko odbywa 
się z automatu, to nie wymaga żadnej… W przypadku 
sprzeciwu wymagany jest proces, a wcześniej – nie. 
No, uważam, że jest to pewnego rodzaju manipula-
cja. Są dwa rodzaje statystyk. Niech Wysoka Izba 
rozstrzygnie, która statystyka jest w ocenie Wysokiej 
Izby pełniejsza, efektywniejsza.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borusewicz.
Proszę do wyczerpania…
(Senator Bogdan Borusewicz: Do wyczerpania 

kogo?)
(Wesołość na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Do wyczerpania 

pytań.)

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku, dziękuję bardzo.
Proszę o dwie proste liczby. Ile jest w tej chwili 

wakatów w sądach? To jest pierwsze pytanie.
Drugie. Ilu sędziów zostało oddelegowanych do 

Ministerstwa Sprawiedliwości i ilu w tej chwili pra-
cuje w Ministerstwie Sprawiedliwości?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Patryk Jaki:
W tym przypadku też nie jestem przygotowany 

do odpowiedzi, bo nie dotyczy to przedmiotu obrad. 
Powiem z pamięci. Mogę się trochę mylić co do stanu 
faktycznego, ale na pewno będę blisko.

Jeżeli chodzi o liczbę wakatów, to myślę, że jest 
ich około 400. Jeżeli chodzi o liczbę sędziów oddele-
gowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości, to jest to 
na pewno liczba wynosząca ponad 100. Żeby od razu 
odpowiedzieć na ewentualne kolejne pytanie pana 
marszałka, powiem, że ta liczba nie zwiększyła się 
znacząco od czasów naszych poprzedników.
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finansów. Następna ustawa, ustawa o Krajowej Radzie 
Sądownictwa, da wam kontrolę nad mianowaniem sę-
dziów. Kolejna ustawa, którą przygotowujecie w mi-
nisterstwie, to generalna ustawa dotycząca ustroju 
sądów, która zmieni nazwy instancji, zapewne także 
zakres terytorialny sądów. Przy pomocy tej ustawy 
zrealizujecie to, co realizujecie przy okazji innych 
ustaw. Sędziowie, którzy nie otrzymają propozycji 
czy nie zostaną powołani do poszczególnych sądów, 
odejdą i znajdą się poza sądami. Ja przewiduję wła-
śnie ten najgorszy wariant, bo to nie będzie dotyczyło 
tylko wymiany prezesów sądów. To będzie dotyczyło 
wymiany całej kadry sądowniczej, dlatego że te za-
rzuty, które stawiacie i które nagłaśnia wasza telewi-
zja, zwana publiczną… Publiczna telewizja to zresztą 
dobra nazwa. Otóż wasze zarzuty i te właśnie infor-
macje z telewizji publicznej, które są uzasadnieniem 
tego typu działań, dotyczą wszystkich sędziów. Bo 
słyszę, że wszyscy sędziowie pracują źle, przewlekle, 
i że to jest towarzystwo wzajemnej adoracji czy jakiś 
klan, który trzeba rozbroić, a wtedy wszystko będzie 
dobrze i sądy będą działały sprawnie i porządnie. 
Gdyby to była tylko jedna ustawa, która miałaby po-
prawić funkcjonowanie administracji sądowej i są-
dów, ja bym w to uwierzył, ale w takiej sytuacji w to 
nie wierzę. PiS chce zawłaszczyć dwa pola, które są 
poza kontrolą partii rządzącej: samorządy i sądow-
nictwo. Pan się zajmuje akurat sądownictwem. Gdyby 
faktycznie chodziło o to, żeby usprawnić funkcjono-
wanie sądów, przecież dalibyście możliwość wpływa-
nia na obsadę stanowisk dyrektorów prezesom sądów. 
A jakie oni będą mieli kompetencje po tej ustawie? 
Tylko dawanie nagród? Jakie będą mieli kompeten-
cje i jaki wpływ na dyrektorów? A przecież prezes 
sądu nadal będzie odpowiadał za funkcjonowanie 
sądu. Dyrektor odpowiada z kolei za sprawy admini-
stracyjne. Odbieracie prezesom w zasadzie wszelkie 
kompetencje, które dotyczą administracji. Odbieracie 
im też kontrolę nad finansami i odpowiedzialność 
za te finanse. Czy jednostkowy przypadek prezesa 
sądu, który był zamieszany w jakąś sprawę czy aferę 
dotyczącą procedur zakupowych czy jakichkolwiek 
innych… A wasz dyrektor nie będzie mógł być za-
mieszany w taką sprawę? Ja znam sytuację, w której 
to dyrektor był zamieszany w tego typu sprawę. Ale 
jeżeli zdarzają się takie nieprawidłowości, to są od-
powiednie organa, a także procedury umożliwiające 
odwoływanie tego typu ludzi. I zgodziłbym się na tę 
ustawę, gdyby uproszczono procedurę odwołania pre-
zesa. Proszę bardzo, ale tu przecież nie o to chodzi. Tu 
chodzi o to, żeby administrację i dyrektorów sądów 
podporządkować ministrowi, czyli politykowi. Bo 
przecież minister Ziobro jest politykiem i każdy inny 
minister, jeżeli ten układ, ten system będzie funk-
cjonował, też będzie politykiem. To jest w związku 
z tym niedobra ustawa. 

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

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

Wczoraj dostałem list od jednego z obywateli, któ-
ry napisał do mnie tak: Panie Ministrze, pan w tej 
telewizji bzdury opowiada o polskich sądach. Pan 
mówi, że postępowania trwają w polskich sądach 7 
czy 8 lat, a moja sprawa trwa 18 lat. I wysłał mi za-
łącznik pokazujący, jak to wygląda. Panie Senatorze, 
pan mówi, że 10 lat trwa postępowanie w pierwszej 
instancji. No, cóż mogę…

(Senator Józef Łyczak: Mam dokumenty.)
Cóż mogę powiedzieć? Mogę tylko przeprosić za 

to, jak sądy działają w Polsce.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę o pytania. Nie widzę chętnych.
Bardzo dziękuję.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Patryk Jaki: Dziękuję.)
Informuję, że pan minister zobowiązał się do 

udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane 
przez pana marszałka Borusewicza.

Otwieram dyskusję.
Pan marszałek Borusewicz, zapraszam.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
W zasadzie nie musiałem zajmować się tą ustawą, 

bo faktycznie, jak pan minister powiedział, jest to nie-
wielka zmiana. To są dwie zmiany, Panie Ministrze, 
ale mogłaby to być także jedna zmiana. Zamiast „tak” 
można wprowadzić w ustawie „nie”. To by była zu-
pełnie mała zmiana, a miałaby znaczenie decydują-
ce. Pan odpowiadał szczerze na moje pytania, Panie 
Ministrze, i za to panu dziękuję. Odpowiadał pan bez 
owijania w bawełnę i ja też chcę powiedzieć szcze-
rze, że ta ustawa jest częścią kompleksu ustaw, które 
przygotowuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Część 
z nich oczywiście pan nadzoruje, tak jak tę właśnie 
ustawę. No, rozumiem, że pan ponosi odpowiedzial-
ność za tę ustawę. To jest pierwsza ustawa dotycząca 
sądownictwa. Następna ustawa zmierza do przejęcia 
przez większość rządową, która w tej chwili należy 
do Prawa i Sprawiedliwości, kontroli nad Krajową 
Radą Sądownictwa. To jest ustawa, która daje mini-
strowi –– ta, nad którą teraz procedujemy – kontrolę 
nad administracją sądu, a także nad znaczą częścią 
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(senator B. Borusewicz) „powinny”, ale jeszcze „znaczący wpływ”. I to po-
wiedział wyraźnie trybunał, akceptując ten dualizm.

To odciążenie, o którym pan mówił, że to jest jakiś 
dowód… Nie. I tu jest problem, bo przecież jasną rze-
czą jest… I dlatego jest ta kwestia. Jest dualizm, ale 
kierownikiem jednostki wszędzie – nie ma jednostki, 
gdzie by nie było tzw. kierownika jednostki, czy on 
się nazywa prezes, dyrektor czy obojętnie jak… I dla-
tego tam jest napisane, że jest prezes. On reprezentuje 
sąd jako całość, pomimo że rzeczywiście zajmuje się 
orzecznictwem. On, Panie Ministrze, nie zajmuje się 
analizą. Prawda? Od tego są dyrektorzy sądów apela-
cyjnych, którzy raz do roku przyjeżdżają do Krajowej 
Rady Sądownictwa i referują plan finansowy, budżet. 
Prawda? Prezesi się tym nie zajmują, nawet tego nie 
konstruują. Ale chodzi o to, żeby było to współdzia-
łanie. Dyrektorzy odpowiadają przed ministrem i do-
brze, że tak jest. Będąc członkiem Krajowej Rady 
Sądownictwa, byłem za tym, żeby minister miał ten 
wpływ. To jest oczywiste, że powinien mieć wpływ, bo 
odpowiada za, nazwijmy to, logistykę, za stworzenie 
warunków do orzekania itd. No ale to się odbywa przy 
współdziałaniu z prezesem. Prawda? Pan odpowie-
dział, że jest 2 kierowników jednostki… No, to jest 
sytuacja zupełnie dziwna. Kto reprezentuje jednostkę? 
To jest sytuacja zupełnie bez precedensu.

No i oczywiście, tradycyjnie już, likwidowane 
są konkursy, tak jak w innych obszarach, w Służbie 
Cywilnej itd., bo konkursy są niepotrzebne, bo musi 
być tu woluntaryzm urzędniczy, polityczny. Z tym też 
się nie możemy zgodzić. To jest clue problemu. Tak jak 
powiedziałem… Pan minister być może wie, że wraz 
z Krajową Radą Sądownictwa byłem inicjatorem przy-
wrócenia asesury. Był to przecież dobry krok. Byłem 
przeciwny, co jasno mówiłem – to się nie podobało sę-
dziom – zwiększaniu liczby asystentów. Uważam, że sę-
dzia powinien osobiście pisać uzasadnienie. Oczywiście 
nie tak, jak teraz jest, że po 20 stron, tylko… To powinno 
być 1,5–2 strony, to powinna być istota rzeczy napisana 
przez sędziego. Rzeczywiście jest problem ze statystyką 
i z niewłaściwą oceną, kryteriami stosowanymi przez 
wizytatorów. Robi się problem z tego, że tydzień póź-
niej jest uzasadnienie, podczas gdy zasada koncentracji 
materiału dowodowego leży… I można sobie latami 
prowadzić sprawę, co pół roku wykonać tzw. czynność, 
przesłuchać kolejny raz tego samego świadka, bo się nie 
ma koncepcji co do zakończenia sprawy. I to są kwestie, 
których rozwiązanie należy do ministerstwa, w tym 
ustalenie kryteriów oceny sprawności postępowania. 
Mam 500 spraw w toku – mówi sędzia. I on rzeczy-
wiście nie panuje nad sytuacją. Oczywiście nie będzie 
tak, jak jest w Wielkiej Brytanii, że sędzia nie dostanie 
sprawy, dopóki nie zakończy poprzedniej, bo to jest 
niemożliwe. Jeśli on prowadzi równolegle 500 spraw, no 
to jest tak, że raz na pół roku wyznacza termin… To jest 
kompletny obłęd, bo on nie pamięta, co było poprzednio. 

Ja zgłoszę poprawki dotyczące przywrócenia 
konkursu na stanowiska dyrektorów i wicedyrek-
torów oraz wprowadzenia czy utrzymania zasady 
mianowania na wniosek prezesa. Zgodziłbym się 
także na to, żeby odbywało się to w porozumieniu 
z prezesem, ale odbieracie prezesowi narzędzia 
w stosunku do całej administracji, bo przecież ad-
ministracja będzie zależała od dyrektora. Sekretarki, 
woźny, cały pion administracyjny… To, co robicie, 
jest złamaniem odrębności i niezależności władzy 
sądowniczej, czyli złamaniem art. 173 konstytucji. 
Trybunał Konstytucyjny, który się tą sprawą zajął, 
określił w zasadzie, jak to powinno wyglądać. Nie 
próbujecie z tego wyciągnąć jakichś pozytywnych 
wniosków. Dlatego będę głosował za odrzuceniem tej 
nie tylko złej, ale niebezpiecznej ustawy, która jest 
pierwszym krokiem do podporządkowania sądów 
politykom. Nie jest to dobra droga, Panie Ministrze.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Zientarskiego.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ja również jestem przeciwny tej ustawie, bo argu-

menty, które przytoczył pan minister Jaki, tłumacząc, 
że prezesi będą odciążeni od pracy administracyj-
nej… To nie znajduje się w tej ustawie, bo tu nie ma 
nowych kompetencji ani dyrektor sądu, który istnieje 
w sądzie od lat, ani też prezes, któremu już przecież 
w obecnym stanie prawnym administracja nie podle-
ga. Tak że tu nie chodzi o odciążenie, jak to tłumaczył 
pan minister. To się już dawno stało.

I, tak jak już tutaj przypominano, kwestia tego 
dualizmu była podnoszona w orzeczeniu Trybunału 
Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny zajął się 
tą kwestią, o czym przed chwilą mówił pan marsza-
łek Borusewicz, ale nie fakultatywnie czy tam bar-
dzo delikatnie – tak pan minister sugerował, żeby 
tutaj współdziałać – tylko w sposób jednoznaczny. 
Trybunał powiedział: skoro działalność administra-
cyjna sądu jest działalnością pomocniczą, usługową 
wobec głównej funkcji sądu, jaką jest sprawowanie 
wymiaru sprawiedliwości i wykonywanie zadań z za-
kresu ochrony prawnej, organy władzy sądowniczej 
składające się z sędziów, jakimi są zgromadzenia 
ogólne sędziów apelacji i prezes sądu – tutaj pod-
kreślam, co mówi trybunał – powinny mieć znaczą-
cy wpływ na odwołanie dyrektora sądu. Nie tylko 
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(senator P. Zientarski) Pan minister twierdzi, że ta ustawa ma usprawnić 
pracę sądów. Gdyby tak było, nigdy bym nie zabie-
rał głosu, bo zgadzam się z tym, Panie Ministrze, 
że wiele rzeczy w sądach jest nieprawidłowe. Jak 
spojrzymy na tę przygotowaną ustawę, to zauwa-
żymy, że to przecież nic innego jak skok na całą 
administrację sądową. Jak praca sądów może być 
usprawniona w związku z tym, że dyrektora sądu 
będzie powoływał minister bez konkursu? Kto bę-
dzie administrował tym sądem: jego prezes czy dy-
rektor? Przez ostatnie 20 lat właściwie wszystkie 
partie – także wy, kiedy rządziliście – starały się 
odsunąć partie od sądów tak, żeby wymiar spra-
wiedliwości był naprawdę niezależny, a sędziowie 
byli niezawiśli. Dzisiaj chcecie wprowadzić usta-
wę, która ma podporządkować dyrektorów sądów 
ministrowi sprawiedliwości – on będzie mógł ich 
powoływać bez konkursu i odwoływać bez żadnego 
uzasadnienia. Chcecie, aby dyrektorzy byli takimi 
namiestnikami ministra sprawiedliwości. Dyrektor 
sądu jest bezpośrednim przełożonym pracowników 
pomocniczych danego sądu, którzy odpowiadają za 
wykonywanie wielu czynności z obszaru wymiaru 
sprawiedliwości. To na tych pracownikach spoczywa 
obowiązek przygotowania zarządzeń przygotowaw-
czych, przygotowywania i wysyłania pism sądo-
wych, przygotowywania akt. W tej sytuacji minister 
sprawiedliwości, jeśli mu się nie spodoba działalność 
orzecznicza danego sędziego, może wydać polecenie 
służbowe dyrektorowi sądu, aby ten np. wpłynął na 
pracowników sekretariatu, by utrudnili, ograniczyli 
możliwość wykonywania działalności orzeczniczej 
przez danego sędziego. Taka sytuacja według praw-
ników, z którymi rozmawiałem i konsultowałem tę 
sprawę, jest nie do zaakceptowania, szczególnie je-
żeli chodzi o demokratyczne państwo.

Szanowni Państwo, partia rządząca od roku 
prowadzi walkę z sędziami, czy to z sędziami 
Trybunału Konstytucyjnego, czy to teraz z sę-
dziami sądów powszechnych. Wiele dyskusji na 
ten temat toczy się w naszym kraju. Jednak dą-
życie do tego, aby kontrolować każdą dziedzinę 
życia obywateli. Naprawdę rozumiem, że jest wiele 
spraw wymagających naprawy, również jeżeli cho-
dzi o sądy – mówiłem o tym na samym począt-
ku swojego wystąpienia – ale zmiany muszą być 
powodowane rzeczywistą troską o państwo, a nie 
chęcią podporządkowania sobie funkcjonowania 
sądów. Uważam, że nie może być tak, że nie będzie 
konkursów, że dyrektorów będzie powoływać mi-
nister – pytanie brzmi: na jakiej podstawie? – który 
będzie pytał kolegów z ław poselskich o to, kto ma 
być dyrektorem sądu w Gorzowie lub w Zielonej 
Górze. Muszą nimi zarządzać ludzie kompetentni, 
a nie partyjni. Będę głosował za odrzuceniem tej 
ustawy. Dziękuję za uwagę.

Pyta pełnomocnika, jakie jest jego stanowisko, on mu na 
to, że takie jak dotychczas, a sędzia: ale ja nie pamiętam, 
może pan przypomni. Taka jest praktyka.

Oczywiście, że sądownictwo, jeśli chodzi o szyb-
kość postępowań, wymaga reformy, ale i odpowied-
nich procedur oraz kryteriów oceny. Ja uważam, że 
można zakończyć sprawę maksymalnie w ciągu pół 
roku, nawet najbardziej skomplikowaną sprawę. I tak 
było kiedyś. Jako adwokat pamiętam, że jeszcze 15 lat 
temu sędziowie pierwszoinstancyjni potrafili przesłu-
chać w sprawie aferowej 30–35 świadków dziennie. 
W tej chwili sąd pierwszej instancji wyznacza 3 czy 
4 świadków raz na 1,5 godziny, na 2 godziny itd. To 
jest problem intensywności pracy, z tym się zgodzę.

Zgodzę się również z tym, że sędziów jest za dużo. 
Absolutnie się z tym zgodzę. W czasach, kiedy mój 
ojciec był sędzią, było tych sędziów 1/3 z tego, co teraz, 
i osobiście pisali uzasadnienia. Poziom, mówiąc delikat-
nie, wcale nie był niższy niż… Sądownictwo oczywiście 
wymaga reformy, ale nie pod względem zmian oso-
bowych, ale przede wszystkim, tak jak powiedziałem, 
procedur, kryteriów oceny, oceny intensywności pracy, 
a także statystyki. Wiemy o tym, że sprawę cywilną 
najpierw się rejestruje w trybie zwykłym, później to się 
zmienia na tryb uproszczony, a jak jest zażalenie czy 
zwrot… W efekcie jedna sprawa ma 4 numery. Często 
tak jest i stąd tego rodzaju statystyki. Ja o tym wiem do-
skonale. To absolutnie wymaga interwencji ministerstwa 
i jego nadzoru. Byłem redaktorem naukowym jednej 
z pozycji mówiących o kwestiach nadzoru i uważam, że 
taki nadzór administracyjny powinien być prowadzony, 
ale w tym kontekście, o którym mówię, natomiast nie co 
do kwestii doboru sędziów czy też… Słyszymy – to nie 
jest przedmiotem tej dyskusji – że będzie tak, iż Krajowa 
Rada Sądownictwa będzie w całości wybierana przez 
polityków. Po to są tam politycy – 4 posłów, 2 senato-
rów – żeby… Nie powinno być tak, żeby i sędziowie 
wybierani byli przez polityków, no ale to jest sprawa 
nie na dzisiaj.

Ze względów, o których tutaj mówił pan marszałek 
Borusewicz i o których ja tutaj wspomniałem, ta ustawa 
na akceptację absolutnie nie zasługuje. Dziękuję bardzo.

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

Komarnickiego.

Senator Władysław Komarnicki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Podpisuję się oburącz pod tym, to co przed chwilą 

powiedział, jeżeli chodzi o reformę sądów, pan sena-
tor, pan mecenas.
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trudno, żebyśmy w takich sytuacjach mogli toczyć 
jakąś konstruktywną dyskusję.

I na sam koniec chcę, Wysoki Senacie, powiedzieć, 
że nie znam przykładów, żeby dyrektor sabotował 
prezesa – mówię to już po naszych dotychczasowych 
praktykach – ale znamy wiele przypadków odwrot-
nych, że to prezes sabotował dyrektora, kiedy wielo-
krotnie decydował o przekroczeniu planu finansowe-
go i nic go nie interesowało. Nie interesowało go, skąd 
weźmiemy pieniądze, czy to jest niezgodne z planem 
– to ja jestem pan prezes i ja tutaj wyznaczam pewne 
możliwości. No i właśnie taki sposób postępowania 
w polskim państwie musi się skończyć. Ja wiem, że ta 
ustawa jest odważna, ale my często nie mamy innego 
wyjścia, obywatele oczekują od nas zmian tu i teraz, 
i to jest tylko jeden z wielu projektów zmieniających 
polskie sądownictwo. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji 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 szóste-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o funk-
cjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 444, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 444 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, pana senatora Jerzego 
Chróścikowskiego, o przedstawienie sprawozdania 
komisji. Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Jerzy Chróścikowski:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności krótkie sprawozdanie 
dotyczące zmiany ustawy o funkcjonowaniu górnic-
twa węgla kamiennego.

Komisje wczoraj wyraziły w tej sprawie opinię 
i w swoim wniosku proponują przyjęcie ustawy bez 
poprawek.

Jest to krótka zmiana, w zasadzie opiera się ona 
na zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. 
Druga sprawa dotyczy pracowników zatrudnionych 
pod ziemią w kopalni, możliwości ich wcześniejsze-

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że pan senator Łukasz 

Mikołajczyk złożył swoje przemówienie w dysku-
sji do protokołu* oraz że wnioski o charakterze le-
gislacyjnym na piśmie złożyli pan senator Marek 
Martynowski i pan marszałek Bogdan Borusewicz.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chciałby się ustosunko-

wać do przedstawionych wniosków? Panie Ministrze? 
Zapraszam.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Patryk Jaki:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Bardzo często w tej dyskusji pojawiał się argu-

ment, że teraz dyrektorowie sądów będą sabotowa-
li prezesów sądów czy sędziów, będą im zabierali 
asystentów, będą im robili na złość, jak się jakiś sę-
dzia nie będzie podobał itd. Problem tylko polega na 
tym, że to nie wynika z przepisów prawa. Przepisy 
prawa precyzyjnie rozdzielają obowiązki pomiędzy 
dyrektora sądu i prezesa sądu. No, ale z drugiej stro-
ny używanie tego typu argumentacji, jak wskazuję, 
całkowicie nieuprawnionej, pokazuje też stan umy-
słów niektórych sędziów, którzy są przekonani, że 
tak można działać. Powiem szczerze, że przypomina 
mi to trochę właśnie tę słynną sprawę z Krakowa; 
złodzieje zostają złapani za rękę, a mimo to znaj-
dują się ważni przedstawiciele sądownictwa, którzy 
ich bronią. Na przykład rzecznik Krajowej Rady 
Sądownictwa w stosunku do prezesa sądu – tego, 
któremu postawiono zarzuty i w przypadku które-
go złożono wniosek o ściągnięcie immunitetu – był 
uprzejmy stwierdzić: „no, może coś podpisał, ktoś 
mu tam coś podstawił”; cytuję rzecznika Krajowej 
Rady Sądownictwa. No, jeżeli w ten sposób będzie-
my myśleli, to absolutnie nie dojdziemy do żadnego 
konsensusu. Właśnie odpowiedzialność za państwo 
wymaga tego, żeby w takich sytuacjach reagować 
stanowczo i zdecydowanie. Niestety często jest tak, 
że prezesi sądów oczekują, że będą partnerami w de-
bacie publicznej, że będziemy uwzględniali ich oceny. 
Ale skoro te oceny bardzo często sprowadzają się 
właśnie do obrony wielu patologicznych przypadków, 
to trudno znaleźć obszar do konstruktywnej dyskusji. 
Jeżeli złodziej zostaje złapany za rękę – i nie mówimy 
tylko o Krakowie, podałem państwu wiele przykła-
dów – i próbuje się go tak ostentacyjnie bronić, to 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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(senator sprawozdawca J. Chróścikowski) z zapewnieniem należytego prowadzenia działalności 
rolnej. Na terenie kopalń istnieją działki rolne, na 
których nigdy nie prowadzono działalności rolnej, bo 
kiedyś, przed laty, w ten sposób powstawały kopal-
nie i te tereny były im przekazane w taki sposób, że 
te działki rolne po prostu pozostały rolnymi. I teraz 
mamy, np. jeśli chodzi o Katowicki Holding Węglowy, 
który jest przekazywany Polskiej Grupie Górniczej… 
Jeśli chodzi o całkowity zakres jego działalności, 
to jego tereny… to działki rolne i częściowo rolne 
stanowią 0,6 ha, a tereny po całej… a inne działki, 
które nie mają charakteru rolnego, a nie są związane 
z działalnością górniczą, stanowią 26 ha. Okazuje 
się, że z powodu tych 60 a nie możemy dokonać 
tej transakcji. Podobna sytuacja jest w przypadku 
części terenów byłej kopalni „Mysłowice”, które są 
przekazywane do spółki restrukturyzacji kopalń… 
Ale też z tego powodu, że są tam działki rolne, tego 
przekazania nie możemy dokonać. I to jest właśnie 
powód powstania tej krótkiej ustawy, w której za-
kładamy, że jej wprowadzenie nie naruszy zasad 
ustawy o ustroju rolnym, nie naruszy ani jej celów, 
ani interesów chronionych ustawą o kształtowaniu 
ustroju rolnego, dlatego że przedsiębiorstwa… te 
działki przedsiębiorstw górniczych nie są działkami 
do prowadzenia działalności rolniczej, a poza tym na 
większości z tych działek znajdują się hałdy związane 
właśnie z odpadami górniczymi. Dlatego też w treści 
ustawy zakładamy li tylko możliwość przekazania 
przez przedsiębiorstwo górnicze na rzecz przedsię-
biorstwa górniczego kopalni, zakładu górniczego lub 
jego części, w skład którego wchodzą nieruchomości 
rolne. I zakładamy, że to się odbywa tylko między 
przedsiębiorstwami górniczymi i jedynie wtedy, jeżeli 
ich nabywcą jest Skarb Państwa, państwowa osoba 
prawna lub przedsiębiorstwo górnicze. Więc w ten 
sposób nie wychodzimy poza zakres tego przepisu, 
a jednocześnie może być przeprowadzona restruktu-
ryzacja, która doprowadzi już do całkowicie rynko-
wego funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych.

I druga część ustawy jest związana z urlopem 
górniczym. Żeby przeprowadzić restrukturyzację 
zatrudnienia za zgodą Komisji Europejskiej w ra-
mach notyfikacji pomocy publicznej, możemy kiero-
wać na urlop górniczy górników, którym zostało do 
zakończenia pracy, a więc do emerytury, mniej niż 
4 lata, którym zostało 4 lata i mniej do osiągnięcia 
wieku emerytalnego. Wtedy mogą przejść na urlop 
górniczy. Istnieje pewna grupa pracowników, którzy 
w jakimś okresie byli wybierani i aktywni w działal-
ności społecznej czy funkcjonowali np. w związkach 
zawodowych, w tym momencie mają odpowiedni 
wiek do tego, żeby uzyskać urlop górniczy, i tylko ta 
ich działalność społeczna z wyboru była wyłączona 
z pracy typowo górniczej. I w związku z tym, że to 
są ludzie, można powiedzieć, zaufania społecznego, 

go przejścia na emeryturę. Wczoraj na posiedzeniu 
komisji pan minister dość obszernie tę sprawę rela-
cjonował.

Nie było poważniejszych uwag. Większość ustawę 
poparła, część się wstrzymała od głosu, a sprzeciw, 
jak pamiętam, był niewielki.

Tak że proszę Wysoką Izbę o poparcie tak pil-
nej ustawy. Pan minister wnosił, żeby ta ustawa jak 
najszybciej weszła w życie, by działania w ramach 
restrukturyzacji kopalń mogły ruszyć jeszcze w tym 
roku… w tym miesiącu. Tak że tyle. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Chciałbym powitać pana ministra Krzysztofa 

Tchórzewskiego.
Witam serdecznie, Panie Ministrze.
Czy pan minister chce zabrać głos? Zapraszam.

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Zgłoszenie tego projektu ustawy związane jest 

z prowadzoną obecnie restrukturyzacją górnictwa 
węgla kamiennego. Ta restrukturyzacja zakłada głę-
bokie przemiany strukturalne, jeśli chodzi o funk-
cjonowanie górnictwa, w tym także doprowadze-
nie do tego, żeby w przedsiębiorstwach górniczych 
pozostał jedynie majątek związany z górnictwem. 
Bezpośrednio po pierwszych przekształceniach, po 
1990 r., w spółki zostały zamienione całe gospodar-
stwa państwowe z wszelkimi różnego typu innymi 
działalnościami, które wtedy miały miejsce. Tak więc 
w ramach tejże restrukturyzacji te kwestie majątkowe 
są także porządkowane. W ramach spółek górniczych 
– w związku z sytuacją na terenie kopalń, które są 
przekazywane do Polskiej Grupy Górniczej w ramach 
połączenia Polskiej Grupy Górniczej z Katowickim 
Holdingiem Węglowym – znajdują się nieruchomo-
ści rolne. I zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju 
rolnego te nieruchomości rolne mogą być przekazy-
wane za zgodą Agencji Nieruchomości Rolnych tylko 
rolnikom prowadzącym działalność rolniczą i tylko 
w niektórych przypadkach innym instytucjom, ale 
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(minister K. Tchórzewski) zagospodarowania tych terenów? Czy są przyjęte ja-
kieś terminy? To jest moje drugie pytanie.

Trzecie pytanie dotyczy środków, które są z tym 
niejako powiązane. Wskazał pan na notyfikację przez 
Unię Europejską pomocy w trakcie restrukturyzacji 
naszej polskiej branży górniczej, tam jest kwota po-
nad 8 miliardów. Chciałbym się dowiedzieć, Panie 
Ministrze, jeśli pan ma takie dane, czy te środki zo-
stały już w jakiejś części wykorzystane i ile z nich 
zostało wykorzystanych na ten moment po notyfika-
cji. To jest trzecie pytanie.

I jeszcze jedno pytanie, tak naprawdę związane 
z pytaniem drugim. Czy nie byłoby zasadne już w mo-
mencie wniesienia tych terenów do PGG bądź SRK, 
a to jest ustawa, która musi zostać szybko uchwalona, 
przekształcenie, przekwalifikowanie tych gruntów na 
inne niż grunty rolne? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski:
Dziękuję bardzo.
Jeśli chodzi o tę operację obejmującą Polską Grupę 

Górniczą i Katowicki Holding Węglowy, to w su-
mie działki rolne i działki częściowo rolne stanowią 
101 ha.

Co dalej z tymi terenami? Te tereny są w takiej sa-
mej sytuacji, w jakiej były, ponieważ one dalej wcho-
dzą w skład przedsiębiorstwa górniczego. Problem 
restrukturyzacji tam, gdzie są hałdy górnicze, dotyczy 
restrukturyzacji w sytuacji, kiedy ta firma przechodzi 
do SRK, czyli kiedy przechodzi ta część majątku. 
I mamy takie sytuacje. Jeśli chodzi o SRK, to czas 
na notyfikację pomocy publicznej dla restrukturyzacji 
terenów pogórniczych mamy do 2018 r. Później musi-
my rozmawiać już w innej formule, bo w okresie do 
2018 r. zasadniczo jest to pomoc publiczna związana 
właśnie z restrukturyzacją obecnego górnictwa. A po-
moc publiczna dla restrukturyzacji terenów pogór-
niczych w tej chwili obejmuje też tę część, ale tylko 
w tym okresie obowiązywania tej pomocy publicznej. 
My w tym czasie na pewno nie zakończymy procesu 
restrukturyzacji terenu, bo szczególnie jeśli chodzi 
o hałdy, proces restrukturyzacji jest bardzo trudny. 
Te rzeczy będziemy prawdopodobnie jeszcze osobno 
notyfikowali w Komisji Europejskiej.

Możliwość restrukturyzacji pracowniczej kończy 
się z końcem 2018 r. I w tej dziedzinie… Dlatego 
skupiamy się w tej chwili na działalności reorgani-
zacyjno-restrukturyzacyjnej i pracowniczej. Stąd te 
urlopy górnicze, bo jest możliwość – w jakim zakresie 
to wyjdzie, zobaczymy – żeby na urlopy górnicze 
trafiło około 10 tysięcy górników. Jest to uzależnione 

którzy byli wybierani, teraz są karani w ten sposób, że 
gdy ich zakład górniczy kończy funkcjonowanie, nie 
mogą skorzystać z urlopu górniczego, muszą wracać 
do pracy pod ziemią, a zwykle są już w takim wieku, 
w jakim choroby przewlekłe związane z pracą w gór-
nictwie w coraz szerszym zakresie dotykają pracow-
ników. Z tego tytułu tę grupę osób włączyliśmy do 
grupy mającej prawo do urlopu górniczego. Ale ten 
zakres świadczeń jest tak mały, że nie narusza naszej 
notyfikacji, jeśli chodzi o Komisję Europejską. W tym 
momencie mieści się to w obecnej notyfikacji, więc 
nie naruszamy porozumień z Komisją Europejską.

Zwracam się do Wysokiego Senatu z prośbą 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek, dlatego że sy-
tuacja jest taka, że to łączenie, tę integrację przed-
siębiorstw z powodu ich sytuacji finansowej jesteśmy 
zmuszeni przeprowadzić jeszcze w tym miesiącu. 
Dziękuję bardzo.

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

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

Proszę o zadanie pytania pana senatora Ambrozika.
(Głos z sali: Wcześniej zgłosił się…)
A, przepraszam, najpierw pan.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam kilka pytań. Chciałbym się 

dowiedzieć, Panie Ministrze, jakiego areału łącznie 
dotyczy art. 8e. Chodzi mi o tereny wnoszone do PGG 
w związku z połączeniem z Katowickim Holdingiem 
Węglowym i – tak jak pan wspomniał – również do 
SRK, podmioty wnoszone do SRK. Jaki to będzie 
łączny areał? Jeśli pan minister jest w stanie teraz to 
wskazać, powiedzieć, to będę wdzięczny, a jeśli nie, 
to chciałbym, jeżeli można, otrzymać informację na 
piśmie.

Drugie pytanie dotyczy tychże terenów. Jak pan, 
Panie Ministrze, wspomniał, są to tereny, które 
w ewidencji gruntów i budynków są terenami rol-
niczymi, gruntami rolnymi, a faktycznie nie są one 
gruntami rolnymi, bo są to tereny poprzemysłowe, 
tak naprawdę często zdegradowane, z pozostałościa-
mi po pracach kopalni, z hałdami, niejednokrotnie 
z palącymi się hałdami. Pytanie jest następujące. Co 
będzie się działo z tymi terenami zdegradowanymi 
w momencie wniesienia tych hałd, tych terenów do 
PGG bądź do SRK? Czy są jakieś plany dotyczące 
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(minister K. Tchórzewski) wie trudno nawet… Traktujemy to jako niesprawiedli-
wość społeczną, że chociaż mają po 10 lat działalności 
społecznej w interesie górników, to inni przechodzą 
w tym momencie na urlop górniczy, a oni nie mogą 
przejść i muszą wracać do pracy pod ziemią. Stąd 
uznaliśmy… I chciałbym dodać i to, że związkowcy 
o to do nas się nie zwracali. To jest pomysł, który 
powstał już po podpisaniu porozumienia społecznego, 
kiedy się okazało, że niektórzy związkowcy są bardzo 
zakłopotani istniejącą sytuacją i zastanawiają się, co 
dalej mają robić. Ale nie mieliśmy takiej sytuacji – to 
tutaj oznajmiam Wysokiemu Senatowi – żeby oni na 
to nalegali, tym bardziej później, w czasie rozmów 
w ministerstwie z zarządami spółek. Wszyscy uzna-
liśmy, że to rozwiązanie byłoby taką trochę sprawie-
dliwością, bo jednak nie każdy może prowadzić, nie 
każdy jest wybieralny, więc to też jest… Nie może 
być za to karany, że jest wybieralny, człowiek, który 
potrafi występować w interesie innych.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Arkadiusz Grabowski:
I jeśli mogę…
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, jeszcze mam pytanie, jaka będzie 

skala odejść na urlopy górnicze łącznie? Jak szacuje-
cie? Jaka to będzie liczba pracowników? Już wiem, 
że kilkudziesięciu związkowców… Jaka będzie liczba 
pracowników i jaki będzie łączny koszt w tym okresie 
4-letnim odejść z górnictwa w wyniku restrukturyzacji 
w związku z tą notyfikacją? I ile to będzie kosztować?

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski:
Te pieniądze, które mamy w tej chwili zaplano-

wane, mniej więcej są zaplanowane na te ewentual-
ne odejścia. Górników uprawnionych do odejścia na 
urlopy górnicze jest około 10 tysięcy, a te zakłady 
pracy, te części kopalń i te kopalnie, które w tej chwili 
są typowane do przejścia do Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń, wskazują na to, że około 7–8 tysięcy pra-
cowników może przejść do Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń, a więc przejść na urlopy górnicze.

(Senator Arkadiusz Grabowski: Jeśli mogę… 
Jaki będzie łączny koszt przejścia tych szacowanych 
7–8 tysięcy pracowników w okresie 4-letnim? Ile to 
będzie kosztować?)

Myślę, że to będzie około 2,5 miliarda zł.
(Senator Arkadiusz Grabowski: Dziękuję.)

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

od tego, ile części zakładów górniczych lub zakła-
dów górniczych będzie przechodziło w tym czasie do 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń, ponieważ na urlopy 
górnicze może przejść najwyżej tylu górników, ilu 
jest zatrudnionych w danej kopalni, ilu średnio było 
zatrudnionych w ostatnim okresie w danej kopalni, 
która przechodzi do SRK. Tak że tak to wygląda. 

Jeśli chodzi o udział w tych prawie 8 miliardach zł, 
jeśli chodzi o tę pomoc publiczną, o której mówimy 
w dzisiejszej ustawie, a która dotyczy udzielania tym 
osobom na okres do 4 lat urlopu górniczego, to jest 
to około 20 milionów zł, które są przeznaczone na 
ten cel, gdyby to było razem wzięte. No, w tej chwili 
szacujemy, że mniej więcej tyle maksymalnie będzie. 
To nie narusza w ogóle… Nie stanowi to w całości 
istotnej kwoty i nie wymaga dodatkowej notyfikacji, 
natomiast stanowi także istotny element społeczny 
tego rozwiązania.

Jeśli chodzi o wykorzystane środki, to wykorzy-
stane środki w tej chwili to około 2 miliardów zł, 
jeśli chodzi o kwotę. No, trzeba powiedzieć, że to 
z rokiem bieżącym, jeżelibyśmy wzięli pod uwagę 
i rok bieżący.

Patrzę, czy coś pominąłem…

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę o dopytanie.
(Minister Energii Krzysztof Tchórzewski: Proszę?)

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Jeśli mogę spytać… O ile dobrze zrozumiałem, 

Panie Ministrze, szacujecie, że to na 4 lata będzie 20 
milionów zł. W związku…

(Minister Energii Krzysztof Tchórzewski: Bo to 
będzie kilkudziesięciu osób dotyczyło.)

Kilkudziesięciu osób?
(Minister Energii Krzysztof Tchórzewski: Tak.)
Ja właśnie chciałem zapytać, jakiej grupy osób to 

będzie dotyczyło. Mówimy o grupie związkowców, 
jak rozumiem?

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski:
Zasadniczo o podstawowej grupie związkowców, 

którzy mają uprawnienia do urlopów górniczych 
i którzy mają w swoim życiorysie… byli pracowni-
kami dołowymi górniczymi, a jednocześnie w tym 
czasie zostali wybrani do działalności społecznej, ale 
z tego tytułu, jeżelibyśmy literalnie spojrzeli na do-
tychczasowe przepisy, nie mogli skorzystać z urlopu 
górniczego, a teraz są już w takim wieku, że właści-
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dobnej nazwie, tylko innej. Bo „Kadra” jest repre-
zentatywna w górnictwie, a „Kontra” raczej nie jest 
reprezentatywna.

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

Senator Leszek Piechota:
Jestem bardzo wzruszony postawą pana ministra, 

tym, że ma tak dobre serce dla związkowców, ale 
moja ocena jest jednak trochę odmienna od przed-
stawianych tu przesłanek. Znaczenie tych zmian jest 
oceniane zupełnie inaczej w środowisku górniczym, 
a mianowicie jako forma przekupienia związkowców, 
aby nie protestowali w sprawie łączenia Katowickiego 
Holdingu z PGG oraz likwidacji niektórych kopalń, 
które, z tego, co wiemy, przez specjalistów, może 
niezależnych od ministerstwa, ocenianie jako takie, 
które nadają się do likwidacji. Wspominam tu o ko-
palni „Krupiński”. Jeszcze będzie głośno w Polsce 
na ten temat, gdyż jest to przykład kopalni, która, jak 
myślę, w sposób błędny została zakwalifikowana jako 
taka, która się nie nadaje do dalszego wydobycia. Jej 
pokłady osiągają około 50 miliardów… Miąższość 
pokładu 405 wynosi od 4 do 17 m. Moje pytanie… 
Właściwie pan minister już odpowiedział, ilu osób 
to będzie dotyczyło. Zasygnalizował pan, że związ-
kowcy nie brali udziału w pracach nad tym projek-
tem, co zresztą potwierdza dzisiejszy czy wczorajszy 
wywiad z przewodniczącym Czerkawskim, który jest 
zaskoczony tą ustawą. On jej nie chce, uważa, że ona 
jest zła, niedobra i będzie po prostu kompromitować 
związek zawodowy. Czy w świetle takich faktów, 
a więc w sytuacji, w której przedstawiciel związków 
górniczych mówi oficjalnie, że nikt z nimi tego nie 
konsultował, nikt ich o to nie pytał i oni sobie tego 
nie życzą, nadal podtrzymuje pan – jak rozumiem, 
pan minister niejako reprezentuje stronę poselską, 
bo to jest inicjatywa poselska, a nie rządowa – iż 
istnieje konieczność wprowadzenia takich zmian? 
One wywołają koszty wizerunkowe dla tej grupy 
społecznej, a jednocześnie koszty realne w wysokości 
kilkudziesięciu milionów złotych. To jedno pytanie.

Drugie dotyczy zmian rolnych. To jest kwestia 
dość dziwna. Wiem, że ministerstwo się bardzo spie-
szyło w tamtym roku, jak powstawało PGG, żeby zdą-
żyć przed wejściem ustawy rolnej. A więc ta wiedza, 
ta świadomość, że ustawa rolna ograniczy możliwość 
przekształcenia, była. Dla mnie trochę niezrozumiałe 
jest, że dopiero teraz te zmiany następują, w perspek-
tywie połączenia Katowickiego Holdingu i PGG. To 
jest taka luźna uwaga. Była ta wiedza, była ta świa-
domość. Zresztą to chyba nie do końca jest tak, że te 
przekształcenia będą utrudnione. Ta ziemia trafi po 

Senator Andrzej Pająk:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Ja mam pytanie 
odnośnie do urlopów górniczych. Dotyczy ono właśnie 
tych, którzy przejdą i będą mieć uwzględniony staż 
związkowy z racji funkcji wybieralnych. Otrzymałem 
telefon od jednego z przedstawicieli związku, który 
mówił, że nie dotyczy to wszystkich związkowców 
ze wszystkich związków. Np. jest taki związek… 
Dzwonili i mówili, że nie dotyczy to wszystkich. Nie 
są uwzględnione wszystkie związki i wszyscy związ-
kowcy ze wszystkich związków. Tylko z niektórych.

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski:
Przepis ustawy mówi wyraźnie, że przysługuje 

pracownikowi zatrudnionemu pod ziemią w kopalni, 
zakładzie górniczym lub jego oznaczonej części, któ-
remu ze względu na wiek, łączny staż pracy, w tym 
staż pracy w okresie pełnienia z wyboru funkcji 
związkowej w organizacji związkowej, reprezenta-
tywnej w rozumieniu ustawy o dialogu społecznym. 
Czyli to są te najważniejsze organizacje związkowe.

(Senator Piotr Zientarski: O, to jest dobre!)
Jeśli chodzi o związki zawodowe, to jest kwestia taka, 

że w sumie w górnictwie funkcjonuje ponad sto organiza-
cji związkowych, a niektóre liczą po kilkanaście osób…

(Senator Piotr Zientarski: No właśnie.)
(Rozmowy na sali)
Jeżeli tutaj przyjęlibyśmy inny zapis, to de facto pra-

wie byśmy mobilizowali do tworzenia następnych związ-
ków. Wydaje się, jeśli brać pod uwagę doświadczenia 
naszej demokracji, że związki zawodowe mają możliwość 
tworzenia organizacji związkowych. Można sobie nawet 
wybrać organizację związkową o profilu społecznym 
i politycznym. A więc to tworzenie i mnożenie związków 
zawodowych z punktu widzenia gospodarczego jest dosyć 
trudne. Nie chcieliśmy tą ustawą mobilizować do tego, 
żeby powstały następne związki zawodowe. Dlatego też 
uznaliśmy, że ten zapis zmieści się jeszcze w zakresie 
przepisów ustawy i przepisów o pomocy publicznej.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Pająk. Bardzo proszę.

Senator Andrzej Pająk:
Ja bardzo krótko. Przypuszczam, że to jest tak, 

jak pan minister mówił. Dlatego że to był przedsta-
wiciel związku „Kontra”, który chyba nie jest, że tak 
powiem, tak wielkim związkiem w branży górniczej. 
Dziękuję bardzo.

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski:
„Kontra”… Ja nie pamiętam, czy „Kontra” jest 

reprezentatywna w górnictwie. Jest związek o po-
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(senator L. Piechota) już jest ustawa, to należy go dodać, więc rzeczywiście 
nie jest to przekupienie górników.

Jeśli mam się odnieść do komentarza pana 
Czerkawskiego… Jest on biznesmenem, więc trud-
no mówić, żeby był zainteresowany czymś takim jak 
urlop górniczy. Jednak w przypadku tych związkow-
ców, którzy żyją tylko ze swojej pensji, to jest całkiem 
inna sprawa.

Chciałbym się odnieść…
(Rozmowy na sali)
Nie, przepraszam, pomyliłem nazwisko. Musiałem 

się pomylić, bo chodzi o pana Markowskiego, który 
jest przedsiębiorcą, a nie o pana Czerkawskiego. Tak 
że prostuję.

(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, już prostuję swoje wystąpienie, 

bo…
(Senator Leszek Piechota: Tamten jest zaangażo-

wany w „Krupińskim”.)
Tak, przepraszam bardzo, przestawiły mi się na-

zwiska. Nie chciałem tego nazwiska użyć, tak że pro-
stuję swoją wypowiedź w tym momencie.

Jeśli chodzi o kopalnię „Krupiński”, to jest to ele-
ment umowy restrukturyzacyjnej Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej. Jej akcje na przełomie roku kosztowały ok. 
7,5 zł i właściwie kończyła się jej działalność opera-
cyjna. Tak naprawdę w styczniu prezes Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej musiałby ogłosić upadłość, ponieważ 
kończyły się środki finansowe, bo banki kredytujące 
spółkę, szczególnie banki o kapitale zachodnim, w za-
kresie długów miały zabezpieczenie na mieniu około-
górniczym, takim jak koksownia „Victoria”, koksow-
nia JSW, SEJ czy też PEC, które kiedyś Jastrzębska 
Spółka Węglowa zakupiła od samorządów. Na tym 
mieniu miały zabezpieczoną właściwie większość 
środków i z tego tytułu Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
groziła upadłość. Program restrukturyzacyjny, który 
negocjowaliśmy… Eksperci bankowi, ale nie tylko, 
bo na zlecenie zarządu wypowiadali się także eks-
perci Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Instytutu 
Górnictwa, wskazywali, że najbardziej zagrażającym 
elementem, jeśli chodzi o finanse Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej, jest kopalnia „Krupiński”. W ciągu 8 lat 
poniosła ona stratę w wysokości 970 milionów zł; to 
są olbrzymie pieniądze – to tak, jakbyśmy każdemu 
powiatowi w Polsce dali 40 milionów zł dla ludno-
ści, o takiej skali mowa. A do tej kopalni 970 milio-
nów zł właśnie… To była jedna z przyczyn sytuacji, 
w której znalazła się Jastrzębska Spółka Węglowa. 
Przedstawiono propozycję dojścia poprzez 3-letni 
przekop do węgla typu 35, hard. Być może byłby to 
węgiel, który okazałby się rentowny, ale trzeba wziąć 
pod uwagę uskokowość pokładów „Krupińskiego” 
i dojście do tego węgla, który byłby wywożony taśmo-
ciągami przez 7 km korytarzy kopalni. W przypadku 
wszystkich kopalni eksperci jednoznacznie wykazują, 

prostu do Agencji Nieruchomości Rolnych, tylko taka 
jest tego konsekwencja.

Kolejne pytania zadam po udzieleniu odpowiedzi 
na te, które w tej chwili zadałem. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski:

Dziękuję bardzo.
Zacznę od ostatniego pytania. Otóż, Panie 

Senatorze, pragnę wyjaśnić, że myśmy podobnie ro-
zumowali w tamtym momencie. Dokładnie tego nie 
analizowaliśmy, ale wiedzieliśmy, że będą dużo więk-
sze problemy z przekazaniem terenu. Wychodziliśmy 
jednak z założenia, że to przekazanie będzie możliwe 
i że te działki weźmie pod swoje skrzydła Agencja 
Nieruchomości Rolnych. No, jest to także nasze nie-
dopatrzenie. Muszę otwarcie przyznać, że ja i moi 
współpracownicy nie wczytaliśmy się w tę ustawę 
do końca. Co ciekawsze, na nasz wniosek Agencja 
Nieruchomości Rolnych przystąpiła w odpowiednio 
wczesnym czasie do analizy tego, czy może się zgo-
dzić, czy nie może się zgodzić, czy będzie przejmo-
wała itp. Tymczasem po głębszej analizie, także ze 
strony ministerstwa rolnictwa, okazało się, że Skarb 
Państwa w ogóle nie ma prawa tego zbywać. To unie-
możliwia… Wysoki Senacie, nie jest tak, że agencja to 
może wziąć, że można to inaczej zrobić. Okazało się, 
że spółka Skarbu Państwa, jaką jest przedsiębiorstwo 
górnicze, nie może w ogóle zbywać nieruchomości 
rolnych w Polsce, ma całkowity zakaz ich zbywania. 
Ten przepis… Myślę, że w tym zakresie będzie musiał 
nad tym przepisem popracować minister rolnictwa, 
bo może to się pojawić także w przypadku przedsię-
biorstw innego typu. Ten zapis jest pod tym wzglę-
dem rygorystyczny i z tego tytułu wprowadzamy 
tę zmianę ustawy. Jeśli chodzi o ustawę dotyczącą 
kształtowania rynku rolnego, to przepis jest tak sfor-
mułowany, że on tego nie narusza, bo dotyczy tylko 
przedsiębiorstw górniczych. To było jedno pytanie.

I drugie. Porozumienie ze stroną społeczną zo-
stało spisane 2 marca, a z tą ustawą myśmy wyszli 
dokładnie przed 7 dniami, kiedy się okazało wła-
śnie w ramach współpracy z Agencją Nieruchomości 
Rolnych, że nie jesteśmy w stanie przeprowadzić… 
Wprowadzając ten przepis, uznaliśmy, że jeszcze 
przy okazji powinniśmy dodać ten drugi przepis. 
Wcześniej o samym drugim praktycznie… On się 
już pojawiał w naszych dyskusjach, ale nie wycho-
dziliśmy z tym przepisem, jednak uznaliśmy, że skoro 
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(minister K. Tchórzewski) akcje jeszcze dodatkowo zdrożeją. Tak że wszyscy 
się przyglądają, czy rzeczywiście ta restrukturyzacja 
będzie przeprowadzona, mimo nacisków.

Po podpisaniu umowy restrukturyzacyjnej ta 
umowa restrukturyzacyjna została notyfikowana 
w Komisji Europejskiej. Czyli to przeprowadzenie 
kopalni „Krupiński” do SRK zostało zgłoszone do 
Komisji Europejskiej. I tu jest właśnie ten warunek, że 
w sumie około 2,5 tysiąca pracowników Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej odejdzie na urlopy górnicze. Jeżeli 
z tego zrezygnujemy, to nie tylko, proszę Wysokiego 
Senatu… Bo my mamy taką sytuację, że jest problem 
z porozumieniem restrukturyzacyjnym, ale też mamy 
taką sytuację, że mamy nadwyżkę w zatrudnieniu 
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, obejmującą pra-
wie 2 tysiące osób, i później już nie będziemy mogli 
tego wszystkiego przeprowadzić w sposób huma-
nitarny. A dzisiaj w Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
jest właśnie wystarczająca liczba osób posiadających 
uprawnienia do urlopów górniczych, do tego, żeby 
na nie odejść. I zostawiamy spółkę w bardzo dobrej 
kondycji.

A więc to są bardzo trudne wybory. Ja rozumiem, 
że one wywołują emocje społeczne. Tam, gdzie moż-
na, tłumaczymy to. Ale chciałbym też przekazać 
Wysokiemu Senatowi jedno: załoga, wiedząc, jak 
trudna jest praca w tej kopalni, jak tam są położo-
ne złoża, w całości – to znaczy ci, którzy nie mają 
uprawień do urlopów górniczych – podpisała zgodę 
na przejście do sąsiednich kopalń. Praktycznie rzecz 
biorąc, każdy pracownik kopalni „Krupiński” ma 
przypisane swoje miejsce pracy. Ponadto udało się 
nawet tak to zorganizować, że pracownicy przecho-
dzą całymi brygadami w inne miejsca pracy, żeby 
tam w tym samym środowisku pracować. A więc ze 
społecznego punktu widzenia nie ma tu problemu.

Z takiego punktu widzenia, że są złoża… No, 
te złoża są i one nie giną. A jeśli chodzi o kopalnię 
„Krupiński”, to ta kopalnia kończy swoją działalność. 
Po drugie, dodatkowo Jastrzębska Spółka Węglowa 
oszczędza około 350 milionów z tytułu demontażu 
urządzeń w kopalni „Krupiński” i przeniesienia tych 
urządzeń do innych kopalń, np. w ramach przebudo-
wy przeróbek do kopalni „Knurów-Szczygłowice” 
czy też kopalni „Budryk”. Inaczej trzeba by było do-
konać zakupu tych urządzeń w ramach modernizacji 
przeróbek. Tak więc to wszystko zdecydowało o tym. 
Zasadniczo zdecydowały wskaźniki finansowe bie-
żącej działalności, no i brak możliwości poniesienia 
kosztów z tytułu inwestycji dodatkowych wyma-
ganych w następnych latach. Trzeba było na coś się 
zdecydować: czy udoskonalać te kopanie, w których 
są już niezłe wyniki, i spowodować zwiększenie wy-
dobycia, czy też próbować iść w innym kierunku? 
I strona finansowa, i ci eksperci w większości, że tak 
powiem, wypowiedzieli się w trakcie przygotowywa-

że droga dowozu węgla do szybu wynosząca powyżej 
5 km jest…

(Senator Leszek Piechota: Tam jest góra 1,5 km, 
Panie Ministrze.)

Proszę?
(Rozmowy na sali)
Tak, ale ja… W każdym razie kwotę, powiedz-

my… Nie będę się w tej dziedzinie sprzeczał, bo 
przecież nie jestem czynnym górnikiem ani też nie 
pracowałem w górnictwie, ale od 2006 r. dużo się 
górnictwem zajmowałem i znam… Można powie-
dzieć, że sporo wiem o tej dziedzinie gospodarki. Tu 
chciałbym tylko dodać, że na 3 lata, czyli na czas do 
około 2020 r., byłaby kwota 300 milionów jako koszty 
przekopu i około 150 milionów… około 250 milionów 
dopłaty do wydobycia węgla w tych pokładach, które 
są. Czyli koszt by wynosił około 550 milionów zł. 
Tymczasem z tej restrukturyzacji, która jest dotych-
czas prowadzona… A jeszcze była przyjęta w umowie 
restrukturyzacyjnej dodatkowa emisja akcji, która 
może obniżyć znacznie udział Skarbu Państwa… 
I z tego tytułu, z racji tego, że dotychczasowe środ-
ki nie zabezpieczały pełnej restrukturyzacji… To 
znaczy żeby była pełna restrukturyzacja, muszą być 
poniesione duże koszty inwestycyjne, wyliczone na 
ponad 2,5 miliarda zł, i to dotyczy samej Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej, tego, żeby ona mogła być w pełni 
rynkowa.

Z tego tytułu, zamiast kierować środki na dalsze 
trwanie tej kopalni, uznano – wszyscy eksperci, ale 
także strona finansowa, która podpisała umowę re-
strukturyzacyjną – że ta kopalnia będzie odstawiona 
od wydobycia. To, że ta decyzja… W związku z tą de-
cyzją zwracałem się dwukrotnie do strony finansowej 
o możliwość renegocjacji tego porozumienia, ale jest 
odmowa jego renegocjacji. Rzecz polega na tym, że 
jeślibyśmy wypowiedzieli to porozumienie, to byłaby 
natychmiastowa wymagalność spłaty całego zadłu-
żenia. Tymczasem spłata zadłużenia w Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej została przesunięta, o 2 lata prze-
sunięto rozpoczęcie okresu spłaty, ponadto została 
ona rozłożona z 5 na 10 lat.

A więc dzisiaj Jastrzębska Spółka Węglowa znala-
zła uznanie dzięki tej restrukturyzacji, dzięki właśnie 
temu, że kopalnia „Krupiński”… No niestety, taki ją 
los spotyka, że odchodzi do SRK. A więc JSW znala-
zła uznanie i ludzi, którzy mają pieniądze… Bo akcje 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej zdrożały w ciągu ubie-
głego roku, i to nie o 10, 20 czy 30%, tylko z 7,50 do… 
Cena kształtuje się w okolicach 70 zł, a więc także ci 
górnicy, którzy posiadają akcje z tytułu prywatyzacji, 
dużo na tym zyskują. I wiele wskazuje na to, że jeśli 
proces związany z kopalnią „Krupiński” dobiegnie 
końca i rzeczywiście znajdzie się ona w SRK, to te 
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(minister K. Tchórzewski) Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja w związku z pana dość ob-

szerną wypowiedzią, wyjaśnieniami, mam jeszcze 
2 pytania.

Pierwsze pytanie dotyczy tychże właśnie związ-
ków zawodowych, które są reprezentatywne. Czy 
ministerstwo wie, ile jest tych związków reprezen-
tatywnych, a ile związków w myśl tej ustawy nie 
jest związkami reprezentatywnymi? To jest pierwsze 
pytanie.

Drugie pytanie dotyczy połączenia, o którym pan 
mówił, Polskiej Grupy Górniczej i Katowickiego 
Holdingu Węglowego. Chciałbym, żeby pan, Panie 
Ministrze, kilka słów powiedział, dosłownie kilka 
zdań, o celach strategicznych takiego połączenia, 
efektach, których uzyskanie jest zakładane, i o tym, 
w jakim okresie będzie możliwe zbadanie tych efek-
tów w jakiś mierzalny sposób.

I to tyle teraz. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski:
W negocjacjach, które prowadziliśmy w PGG, 

uczestniczyło około 30 organizacji związkowych. 
W KHW było tych organizacji związkowych około 
20. One się pokrywały, czyli tych reprezentatywnych 
razem będzie około 30.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Dziękuję…)
Ja mówię o tych, którzy uczestniczyli w rozmo-

wach, czyli rozumiem, że to te organizacje po pro-
stu…

Przechodząc do drugiego pytania, powiem, że ba-
zujemy na doświadczeniu, które już mamy. Polska 
Grupa Górnicza powstawała w pewnej formule – 
z Kompanii Węglowej zostały wydzielone tylko ko-
palnie z majątkiem okołogórniczym, a całe mienie 
niegórnicze pozostało w Kompanii Węglowej z prze-
znaczeniem do przekazania do SRK. Jeśli chodzi 
o mieszkania, to będą one przeznaczone do zagospo-
darowania lub też do sprzedaży pracownikom. Ten 
temat jest dosyć otwarty.

Program restrukturyzacyjny zakładał, że Polska 
Grupa Górnicza zacznie osiągać dodatni wynik finan-
sowy w kwietniu 2017 r. Tymczasem dodatni wynik 
osiągnięto już w październiku ubiegłego roku. Widać 
wyraźnie, że formuła nowej struktury w pełni zdaje 
egzamin. Kopalnie zostały zrestrukturyzowane. Z 11 
kopalń w tej chwili funkcjonuje 5. Widać wyraźnie, 
że restrukturyzacja, także organizacyjna i w zakre-
sie współpracy wewnętrznej, daje efekty. Niektóre 

nia tego projektu za tym, że tak należy to zrobić. No, 
po pewnym czasie, już po podpisaniu porozumienia 
restrukturyzacyjnego zaczęli się pojawiać inni, którzy 
zaczęli głosić inne rzeczy. 

No, tak to bywa, że przy restrukturyzacjach jest 
zawsze trudno – tak to skwituję. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Piechota.
Szanowni Państwo, ja mam taki zwyczaj, że dany 

senator wyczerpuje wszystkie swoje pytania, tak aby 
nie tracił wątku, i przechodzę do pytań zadawanych 
przez kolejnego senatora.

A więc teraz pan senator Piechota. Bardzo proszę.

Senator Leszek Piechota:

Uzupełnienie. Dziękuję za dość głębokie wyja-
śnienia. Oczywiście pan minister nie wspomniał, 
że to pozyskanie węgla może być różne i dzisiaj te 
technologie są bardziej rozbudowane, nie musi być to 
dotarcie do tych pokładów jak dotychczas, konwen-
cjonalne, może tak samo odbywać się poprzez zga-
zowanie. Takie technologie już są w Australii i w in-
nych krajach. Więc jeżeli pan minister wspomniał, 
że te zasoby zostaną, zostaną w Skarbie Państwa 
i nie będą przeznaczane do sprzedaży komuś, kto na 
tym teraz skorzysta i zarobi duże pieniądze… Bo te 
pokłady, jak wspomniałem, to według dokumentacji 
4–11 m czystego miąższu, a te straty kopalni wzięły 
się przede wszystkim z tego, że eksploatowana była 
część mało efektywna, z dużą ilością kamienia. Więc 
tutaj kwestia oceny, dlaczego ta kopalnia, a nie inna, 
przejdzie do SRK, może być wątpliwa, tym bardziej 
że pan też o tym wie – ja nie będę o tym wspominał, 
bo to by wymagało osobnej debaty – że są niezależne 
ośrodki, które podnoszą tę kwestię dosyć poważnie. 
I myślę, że tym tematem ministerstwo będzie musia-
ło jeszcze poważnie się zająć, bo to nie jest sprawa 
łatwa do oceny. To tyle z tego tytułu. Dziękuję za 
wyjaśnienia.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę…
(Senator Leszek Piechota: Przyjmuję je do wia-

domości.)
Tylko wyjaśniania, tak?
(Senator Leszek Piechota: Tak.)
Pan senator nie ma pytań.
Pan senator Grabowski. Proszę o pytania.
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(minister K. Tchórzewski) ci, którzy kończyli szkoły zawodowe, branżowe, nie 
byli zatrudniani. Tak więc to jest także znaczne od-
świeżenie kadrowe i daje możliwość, że tak powiem, 
odbudowy kadry na Śląsku.

To przedsięwzięcie, z punktu finansowego wi-
dzenia… Wierzyciele, czyli banki, które podchodzą 
do tej restrukturyzacji bardzo racjonalnie, ale także 
inwestorzy – bo żeby znów wyjść na prostą, to po 
połączeniu… To chodzi nie tylko o połączenie, chodzi 
także o pieniądze na inwestycje. I z tego programu 
widać, że około 1 miliarda zł musi być przekazane na 
inwestycje. I o tyle będzie podniesiony kapitał w go-
tówce, jeśli chodzi o nową polską grupę górniczą, po 
połączeniu. Dopiero to gwarantuje, że ona będzie, we-
dług ekspertów, którzy dali… Zarówno wierzyciele, 
jak i wspólnicy – bo Polska Grupa Górnicza jeszcze 
jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością – oni 
wszyscy oceniają jednoznacznie, że po dokapitali-
zowaniu 1 miliardem zł jest gwarancja, że nie tylko 
grupa wyjdzie na plus, lecz także będzie spłacała 
swoje długi.

Chciałbym dodać też, że z inicjatywy właśnie 
zarówno zarządu, jak i akcjonariuszy i wierzycieli 
jest taka intencja, żeby Polska Grupa Górnicza jak 
najszybciej była zmieniana w spółkę akcyjną. I do-
datkowo też… Wstępna analiza wskazuje na to, że 
w ciągu 5 lat ta grupa powinna stać się… może stać 
się spółką giełdową. Tak że to dobrze rokuje.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę o kolejne pytania.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Przepraszam, Panie Ministrze, jeszcze ostatnie 2 

pytania. Jedno pytanie mi wcześniej umknęło, od-
nośnie do pana wyjaśnień na temat całej nowelizacji 
ustawy. Chodzi mi o zdanie, które pan wypowie-
dział, dotyczące ust. 3 art. 8e. Wskazał pan, że część 
tych… Bo, jak rozumiem, tutaj chodzi o przeniesie-
nie w związku z połączeniem PGG z Katowickim 
Holdingiem Węglowym, niejako wchłonięciem przez 
PGG Katowickiego Holdingu Węglowego… Jest pro-
blem z tymi działkami rolnymi, tak? I analogiczny 
problem w momencie przekazywania…

(Minister Energii Krzysztof Tchórzewski: Do 
SRK.)

…do SRK.
Ale użył pan sformułowania o dalszym przeka-

zaniu – zresztą to wynika ze wspomnianego zapisu 
– do Agencji Nieruchomości Rolnych. O ile dobrze 
zrozumiałem. Czyli przez te podmioty… Czy takie są 
plany, żeby te działki rolne, tak naprawdę nieużytki, 
przekazywać dalej, innym podmiotom? No, wspo-

kopalnie zostały ze sobą połączone i powstały tzw. 
kopalnie zespolone.

Jeżeli chodzi o Katowicki Holding Węglowy, 
to jest tu kwestia tego typu, że zarówno kopalnia 
„Wieczorek”, jak i kopalnia „Śląsk”… To są kopalnie, 
które do końca br. zostaną przekazane do SRK. Ma 
to związek ze stanem ich zasobów z jednej strony 
i efektem ekonomicznym z drugiej strony – to jest 
bardzo istotne w tej restrukturyzacji.

Wszystko jest już tak przygotowane, że część 
zasobów, jeśli chodzi o kopalnie, będzie wykorzy-
stywana przez kopalnie sąsiednie. Te rzeczy będą 
przygotowane do końca roku. Wszystko wskazuje na 
to, że w tych kopalniach… To jest naturalny proces. 
W porozumieniu spisanym ze stroną społeczną zo-
stało to uzgodnione. Cały biznesplan przedsięwzię-
cia został zaakceptowany przez stronę społeczną. Te 
działania nie budzą takich kontrowersji, jakie były 
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

Jednocześnie Katowicki Holding Węglowy ze 
względu na swoje wcześniejsze problemy… Chodzi 
o nadwyżkę zatrudnienia wynoszącą prawie 2,5 ty-
siąca osób. Holding nie posiadał środków, żeby zrobić 
program dobrowolnych odejść. Teraz niejako oddaje 
do SRK część kopalni „Wieczorek”, określonej jako 
„Wieczorek 1”, tzn. oddaje wszystkich swoich pra-
cowników, którzy posiadają urlopy górnicze. To jest 
chyba 501 osób, które odchodzą do SRK i na urlopy 
górnicze. Pozostaje jeszcze nadwyżka zatrudnienia 
wynosząca ponad 2 tysiące osób. Musiałaby być ona 
zredukowana metodą zwolnień, żeby w ogóle w ja-
kikolwiek sposób można było myśleć o Katowickim 
Holdingu Węglowym.

Tymczasem Polska Grupa Górnicza… Okazało się, 
że kopalnia „Sośnica” pozyskała nowe pokłady i ma 
wydłużony o rok okres funkcjonowania – zamiast do 
końca tego roku będzie działać do końca przyszłego 
roku. W tym momencie ta kopalnia nie przekazu-
je osób do SRK. W Polskiej Grupie Górniczej jest 
nadwyżka osób z uprawnieniami górniczymi. Po po-
łączeniu okaże się, że prawie 3 tysiące osób będzie 
mogło odejść na urlopy górnicze i efektywność pracy 
Polskiej Grupy Górniczej znacząco się poprawi.

Chcę też dodać, że w ramach notyfikacji programu 
restrukturyzacji górnictwa w Komisji Europejskiej 
uzyskaliśmy zgodę na to, żeby w przypadku odejść 
pracowników na urlopy górnicze na ich miejsce mogli 
być zatrudniani pracownicy bezpośrednio po szkole, 
czyli młodzi pracownicy, absolwenci. I w tej chwili 
można określić, że na Śląsku jest obecnie zatrudnio-
nych w ten sposób łącznie około 900 osób, absolwen-
tów. Tak że to w jakiś sposób pomaga rozwiązać na 
Śląsku problem tych młodych ludzi, którzy dotych-
czas bezpośrednio po szkołach mieli kłopoty… nawet 
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(senator A. Grabowski) (Minister Energii Krzysztof Tchórzewski: A, fak-
tycznie, faktycznie. Jeśli chodzi o kopalnie…)

…Kompanii Węglowej do SRK. I w tym kon-
tekście pytam, jaki majątek będzie przekazywany 
do SRK i czy w skład tego majątku będą również 
wchodziły jakieś podmioty okołogórnicze, czyli spół-
ki, których organem założycielskim jest Kompania 
Węglowa.

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski:
W tej chwili trwają przygotowania do dalszego po-

stępowania z Kompanią Węglową, ale nie przewiduje 
się przekazywania spółek, które efektywnie funkcjo-
nują na rynku śląskim, do SRK, dlatego że SRK jest, 
jak sama nazwa wskazuje – wynika to też z jej statutu 
– instytucją nieprzeznaczoną do docelowej działalno-
ści gospodarczej. Ona ma wykonać pewne zadania, 
takie jak np. restrukturyzacja terenu, odprowadzanie 
pracowników na urlopy górnicze, odwadnianie itd. 
My nie przewidujemy w tym momencie rozszerzania 
zakresu działalności SRK, tak więc te rzeczy będą 
w jakiś sposób zagospodarowywane. Chodzi tutaj 
m.in. o spółkę mieszkaniową Katowickiego Holdingu 
Węglowego. Prowadzone są rozmowy, żeby tę spółkę 
przejął Skarb Państwa, niejako za podatki i za wszyst-
kie świadczenia publicznoprawne, tak żeby te kwe-
stie zostały uregulowane jeszcze przez KHW. I w ten 
sposób nastąpi przekazanie tej spółki. Chodzi o to, 
żeby ona dalej mogła te świadczenia, które się nale-
żą… Mam na myśli 5-procentowy zakup mieszkań. 
Ona powinna kontynuować tego typu działalność, 
która wynika z wcześniejszych zobowiązań państwa, 
zobowiązań podjętych, kiedy przekształcane były 
przedsiębiorstwa państwowe.

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

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, pierwsze pytanie: czy to prawda, 

że reprezentatywne są tylko trzy związki?
(Senator Arkadiusz Grabowski: Nie, 30…)
To coś nowego. Mam na myśli „Solidarność”, 

OPZZ i związek autonomiczny, dlatego że zasadą 
reprezentatywności jest to, że taki związek musi 
posiadać struktury w całym kraju. No, może to się 
zmieniło.

(Minister Energii Krzysztof Tchórzewski: Nie, 
nie…)

(Senator Robert Mamątow: „Kadra” jest jeszcze.)
(Minister Energii Krzysztof Tchórzewski: Proszę?)
(Senator Robert Mamątow: „Kadra” jest jeszcze.)

mniany ust. 3 to umożliwia. I teraz pytanie… Jeśli 
tak, to jest to de facto może pozbycie się problemu 
przez PGG czy SRK. Bo przekazanie hałd czy tere-
nów zdegradowanych kwalifikujących się do rekul-
tywacji do Agencji Nieruchomości Rolnej na pewno 
by zdjęło problem z branży górniczej. Ale problem 
zostałby przesunięty tak naprawdę do jednej z agencji 
rolnych, która też będzie ulegała przekształceniom. 
Czy taki jest zamysł? Czy źle go zrozumiałem, źle 
to zinterpretowałem?

I drugie pytanie, jeśli mogę, szybciutko, króciutko. 
Chciałbym się też dowiedzieć… Bo użył pan sformu-
łowania, że Katowicki Holding Węglowy przekazu-
je składniki majątkowe do SRK. O tym wiem. Ale 
chciałbym, żeby mi pan mi powiedział, jakie to będą 
składniki majątkowe i czy również całe podmioty, 
w tym spółki wchodzące w skład… inaczej: spółki, 
dla których organem założycielskim jest Katowicki 
Holding Węglowy… Czy któreś spółki również będą 
wnoszone do SRK? Dziękuję.

(Minister Energii Krzysztof Tchórzewski: 
Dziękuję.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę bardzo.

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski:
Otóż sytuacja jest taka, że znaczna część wspo-

mnianych działek znajduje się… To znaczy nie 
wszystkie działki, które mają charakter rolny, są do-
stępne i mają osobne dojście do… Nie zawsze moż-
liwe jest dotarcie do nich, bo często one są położo-
ne w otoczeniu innych działek, które są działkami 
przemysłowymi. Gdzieś tam na przestrzeni lat… To 
wszystko działo się przecież przed rokiem 1990, a do 
spraw własnościowych nie przywiązywano wtedy 
większej wagi, i z tego powodu tylko niektóre działki, 
znajdujące się gdzieś tam na obrzeżach, nadają się 
do przekazania do Agencji Nieruchomości Rolnych. 
Jeżeli takie rzeczy są gdzieś możliwe, to będziemy 
to przekazywać. Ja mówiłem tylko o możliwościach, 
które daje ta ustawa. Prędzej będzie to przekazywane 
z SRK niż z czynnych kopalń. I to jest zasadniczo 
wszystko.

Jeśli chodzi o drugą część pytania… Chodziło 
panu senatorowi o działki? Jak powiedziałem…

Senator Arkadiusz Grabowski:
Nie, chodziło mi o przekazywanie… Użył pan 

sformułowania dotyczącego Kompanii Węglowej 
i przekazywania składników majątku…
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(senator B. Borusewicz) ki starał się o to, żeby móc wykorzystać kopalnię 
„Krupiński”, ale nie po to, żeby sięgać po złoże tej ko-
palni, tylko po to, żeby móc korzystać ze swojego zło-
ża, dlatego że budowa nowej kopalni kosztuje ponad 
3 miliardy zł. Było wstępne porozumienie, podpisane 
chyba w 2014 r., na 100% nie jestem pewny tej daty, 
w każdym razie jakoś tak na przełomie lat 2014/2015 
albo w 2014 r. zostało podpisane porozumienie mię-
dzy Jastrzębską Spółką Węglową a przedsiębiorcą 
niemieckim odnośnie do umożliwienia wywozu wę-
gla ze złoża Orzesze poprzez przekop i przez kopalnię 
„Krupiński”, chodziło też o korzystanie z przeróbki 
w „Krupińskim”. W tym porozumieniu była oferowa-
na odpowiednia odpłatność za użytkowanie kopalni 
„Krupiński”.

Chcę dodać, że już po podjęciu decyzji o odsta-
wieniu kopalni „Krupiński” do SRK tenże przedsię-
biorca zgłosił się do mnie i prosił o to, żeby kopalnia 
„Krupiński” nie była likwidowana, i powiedział, 
że jest gotów jeszcze podnieść kwotę odpłatności 
o około 30%. Jednak analiza przeprowadzona obec-
nie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej wskazywała na 
jedno, na to, że ta kopalnia w taki sposób nie będzie 
mogła w pełni wykorzystać swoich możliwości gór-
niczych, dlatego że znacząco, gdzieś prawie w 70% 
przeróbka, oczyszczanie węgla odbywałoby się na 
korzyść najemcy, a możliwości wewnętrzne byłyby 
dużo mniejsze. Stąd ta sprawa została potraktowana 
odmownie i podjęta została decyzja, którą wszyscy 
wspólnie, że tak powiem, w ramach umowy restruk-
turyzacyjnej podtrzymaliśmy, mam tu na myśli za-
rząd, władze spółki JSW oraz wierzycieli, a także 
przedstawicieli inwestorów, którzy są reprezentowani 
na walnym zgromadzeniu. To tyle, jeśli chodzi o tę 
sprawę.

Więc reakcja była odwrotna, nie było tak, że 
przedsiębiorca niemiecki, że tak powiem, dążył do 
tego, żeby zamknąć kopalnię „Krupiński”, tylko robił 
wszystko, żeby ona nie została zamknięta. Wnioski 
z tego w związku z tym, co się dzieje, można wycią-
gnąć. Dla niego byłyby to olbrzymie oszczędności, 
gdyby teraz kopalnia „Krupiński” jemu była udostęp-
niona. My tego nie możemy zrobić ze względu na to, 
że potrzebne są urządzenia kopalni, za 350 milio-
nów zł, żeby je wykorzystać dla Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej, i z tego złoża nie chcemy korzystać, więc 
ta kopalnia przechodzi do SRK.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Czyli, jak rozumiem, on nie chciał kupić kopalni.
(Minister Energii Krzysztof Tchórzewski: Nie.)

(Minister Energii Krzysztof Tchórzewski: Te 
związki, które prowadziły z nami rozmowy…)

Nie, nie, ale to jest…
(Minister Energii Krzysztof Tchórzewski: Ano tak, 

może źle się do tego odniosłem.)
I to jest jedno pytanie. No, tak tylko mi się wydaje. 

Kiedyś tak było, ale może się coś zmieniło. Zasadą 
reprezentatywności jest to…

(Minister Energii Krzysztof Tchórzewski: Użyłem 
tutaj jak raz nie do końca…)

Dobrze, nie będę się tego czepiał.

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski:
Użyłem takiego sformułowania, ale powiedzia-

łem wyraźnie, że tak możemy taktować te związki 
zawodowe, z którymi przeprowadziliśmy rozmowy. 
No, powiedziałem, że było ich tyle, ale na pytanie, ile 
jest związków reprezentatywnych, nie byłem w stanie 
odpowiedzieć, bo w tym momencie…

(Senator Robert Mamątow: Złe słowo.)

Senator Bogdan Borusewicz:
Dobrze. Ta umowa mogła dotyczyć także tych, 

które nie są reprezentatywne, a reprezentatywne są, 
wydaje mi się, 3.

(Minister Energii Krzysztof Tchórzewski: Na pew-
no więcej.)

I teraz mam pytanie, które wydaje się ważne. W te-
lewizji publicznej redaktor Gargas wyemitowała pro-
gram, z którego wynika, że cała restrukturyzacja ko-
palni „Krupiński” ma na celu umożliwienie przejęcia 
dobrych pokładów węgla. Słyszałem tu także senatora 
Platformy, jak rozumiem, w tym kierunku szło jego 
pytanie o miąższ o grubości do 11 m. W każdym razie 
cała ta restrukturyzacja jest tylko po to, żeby kapitał 
niemiecki przejął te pokłady węgla, a nawet po to, 
żeby rząd niemiecki mógł mieć pewne zahaczenie 
tam, na Śląsku. Co pan minister na to? Czy są tu jakieś 
elementy prawdy? Czy w tym programie były jakieś 
elementy prawdy, czy to kompletna blaga?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski:
W tym wszystkim prawda przeplata się z nie-

prawdą. Prawdą jest, że złoże Orzesze, to znaczy 
koncesja na złoże Orzesze, które sąsiaduje z kopalnią 
„Krupiński”, jest w posiadaniu przedsiębiorcy nie-
mieckiego. Prawdą jest, że przedsiębiorca niemiec-
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(senator B. Borusewicz) ny sposób cenami węgla, to oddanie tego ustalania 
cen węgla pod kontrolę spółek energetycznych, które 
poprzez swoje… nawet dodatkowo, poza radami… 
W Polskiej Grupie Górniczej poza radą nadzorczą jest 
powołany specjalny komitet audytu, który na bieżąco 
restrukturyzację nadzoruje. I spółek energetycznych, 
które patrzą na to i biorą pod uwagę doświadczenia 
Tauronu, nie trzeba zbyt mocno namawiać do tego, 
żeby zgodziły się wziąć górnictwo pod swój patronat, 
de facto pod swoje zarządzanie, bo one… Te pieniądze 
nie są dotacją dla górnictwa, tylko są wykupieniem 
udziałów w spółkach górniczych, przez co też udział 
we władztwie przechodzi na spółki energetyczne. 
W Polskiej Grupie Górniczej spółki energetyczne ka-
pitałowo mają już więcej niż 50%, a więc de facto za-
rządzają Polską Grupą Górniczą. I ta fuzja kapitałowa 
powoduje, że z tego tytułu będą mogły być stosowane 
ceny transferowe, a więc będzie pełna przejrzystość 
kosztów. I nie będzie żadnej nieufności, że wy nas 
w koszty wpuszczacie, są jakieś tam usługi obce, 
ktoś wyprowadza pieniądze na zewnątrz, różne inne 
rzeczy. Przecież tych różnego typu prawd i półprawd 
albo plotek w sferze tego, co się dzieje w górnictwie, 
jest bardzo wiele. Tutaj będzie pełna przejrzystość, 
niezależne komitety audytowe nadzorują koszty. Tak 
więc w moim przekonaniu dobrze się dzieje i jeżeli 
to będzie miało wpływ na energię, na wytworzenie 
energii elektrycznej, to w moim przekonaniu jest to 
pozytywne.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pytanie zadaje pan senator Dobkowski. Bardzo 

proszę.

Senator Wiesław Dobkowski:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, mówi pan, że Polska Grupa 

Górnicza na razie będzie spółką z ograniczoną od-
powiedzialnością, przekształci się w spółkę akcyjną, 
a później w spółkę giełdową. Jaka docelowo będzie 
wysokość kapitału tej spółki? I czy spółka przewiduje 
emisję obligacji? I czy te obligacje będą mogły kupić 
na rynku osoby prywatne, po prostu osoby fizyczne? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski:
Jeśli chodzi o dzisiejszą sytuację, to oprócz tych 

środków, które spółka uzyska z dokapitalizowania, 

Tylko…
(Minister Energii Krzysztof Tchórzewski: Takiej 

woli nie wyrażał, wyrażał tylko chęć dzierżawy ko-
rytarzy…)

Dzierżawy korytarza, tak.
(Minister Energii Krzysztof Tchórzewski: …i czę-

ści przeróbki…)
Rozumiem, to dla mnie jest jasne. Bo jeśli chciałby 

kupić kopalnię za dobre pieniądze, to dlaczego by nie.
Ja mam jeszcze jedno pytanie. W te holdingi wę-

glowe, na skutek sugestii ministerstwa, zainwestowa-
ły środki przedsiębiorstwa energetyczne. I to w zasa-
dzie wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne, zdaje 
się, że teraz także PGNiG ma inwestować, Tauron, 
Energa, PGE itd., dość duże środki. Panie Ministrze, 
jaki to będzie miało wpływ na cenę energii? Bo to 
wygląda tak, jakby w rezultacie koszt końcowy miał 
płacić nabywca, o ile oczywiście przedsiębiorstwa te 
nie odzyskają tych pieniędzy. W zasadzie nie wiem, 
jaka jest perspektywa… Ale czy to będzie miało 
wpływ, czy ma wpływ na cenę energii, którą my 
będziemy płacić?

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski:
Dziękuję bardzo.
Cena węgla ma znaczący wpływ na cenę ener-

gii elektrycznej, jeśli chodzi o energetykę węglową. 
Chciałbym zaznaczyć, że jesteśmy na końcowym 
etapie porządkowania systemu ciągu technologicz-
nego, jeśli chodzi o wytwarzanie energii elektrycznej. 
W 2007 r., kiedy także odpowiadałem za górnictwo 
węgla kamiennego w Ministerstwie Gospodarki, zgo-
dziłem się na pewien eksperyment. Dwie kopalnie 
zostały przekazane do Tauronu, żeby zobaczyć, jak 
to będzie, kiedy to będzie w jakiś sposób scalone 
z energetyką. I bezpośrednia kontrola przedsiębior-
stwa energetycznego dotycząca kosztów wydobycia 
miała dosyć pozytywne przełożenie… Te kopalnie 
przez cały ten okres, do dzisiaj, nie przeżywają więk-
szych kłopotów, są w jakiś sposób moderowane, jeśli 
chodzi o ich koszty funkcjonowania. Obowiązują tu 
ceny wewnętrznie ustalone, związane z kosztami wy-
dobycia i, jak widać po reklamach, Tauron jednak do-
syć aktywnie konkuruje ze sprzedażą, z ceną energii 
elektrycznej na rynku, a więc nie ma to negatywnego 
wpływu. I żeby nie powodować sytuacji, że na rynku 
będą różni dealerzy i będzie manipulowanie w róż-
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(minister K. Tchórzewski) tych problemów – one są naturalne – a samo wydoby-
cie węgla oddzielić i zacząć je jakoś tam od początku 
organizować. Ta pajęczyna, która nałożyła się w tej 
chwili na kopalnie, pajęczyna wszystkich organizacji, 
wszystkich problemów ludzkich, a także sztucznych 
problemów jest tak kosztowna i tak trudna do zrozu-
mienia przez cały kraj, że ja bym proponował zrobić 
tak: oddzielmy problemy górnictwa od problemów 
wydobycia węgla. Ten węgiel jest, czeka, znakomity 
węgiel. Na Lubelszczyźnie 2 kopalnie dzięki paru 
złotym – jeśli to porównać ze wspomnianymi su-
mami – jakie pan premier Pawlak przeznaczył na 
ich przygotowanie, w okolicach Chełma, gdzie jest 
znakomity węgiel, świetnie usytuowany… A profesor 
Kaliski w wykładzie inauguracyjnym ocenił, że o ile 
„Bogdanka” wydobywa za 150 zł, o tyle w tamtych 
2 przygotowanych kopalniach można węgiel wydo-
bywać w granicach 100–120 zł…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, py-
tanie proszę, pytanie.)

Tak, już.
250 zł – to jest węgiel rosyjski. Ok. 400 zł – to 

jest węgiel ze Śląska. I mam pytanie. Czy można by 
podjąć jakieś zdecydowane działania, które by zmie-
niły tę sytuację, która coraz bardziej nam się gmatwa 
i faktycznie nie widać jakiegoś światełka w tym kory-
tarzu węglowym, chociażby takiej lampki górniczej, 
która by oznaczała, że faktycznie do czegoś idziemy? 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski:
Dziękuję bardzo.
Otóż tutaj pan senator poruszył problem węgla 

używanego przez ludność do opału, grubego węgla. 
Jeśli chodzi o nasze górnictwo, to my zaspokajamy 
zapotrzebowanie na węgiel gruby w zakresie 65–70%. 
Dlatego nie jest problemem sprawa ewentualnego 
importu części węgla grubego, bo on uzupełnia bra-
ki, które są na naszym rynku. Problemem jest im-
port miału węglowego, czyli węgla energetycznego, 
który w wystarczającej ilości możemy wydobywać 
w Polsce. I w tej dziedzinie także import w roku 2016 
się zmniejszył. No, i teraz też nie jest zbyt olbrzymi.

Tak więc jeśli chodzi o sytuację na rynku węgla, 
to ona jest w tej chwili unormowana. A oddzielenie 
górnictwa właśnie od takich kwestii, które wprowa-
dzały zamieszanie… Bo i ośrodki wczasowe, i sana-
toria, i różnego typu firmy usługowe – to wszystko, 
że tak powiem, faktycznie trochę burzyło rzeczywi-
sty obraz, jeżeli chodzi o koszty górnictwa. Dlatego 

nie ma potrzeby dalszego pozyskiwania środków ani 
emisji obligacji. Jeśli spółka stanie na nogi i będzie 
– mówimy o okresie 5 lat, w ciągu którego raczej po-
winno tak się stać – sprawna ekonomicznie, to wtedy 
w związku z tym, że może zaistnieć potrzeba budowy 
nowych kopalń, bo stare, jak widać się, wyczerpu-
ją, mogą pojawić się dodatkowe potrzeby finansowe 
i wtedy spółka może wyemitować dodatkowe akcje 
i wejść na giełdę. Zakładamy, że po 5 latach będzie 
możliwe, żeby poprzez giełdę spółka mogła pozyskać 
środki finansowe na budowę nowych kopalń, gdyż 
w niektórych kopalniach, które obecnie są jeszcze 
sprawne, złoża będą się wyczerpywać.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Józef Zając.

Senator Józef Zając:
Pani Marszałek! Panie Ministrze!
Chociaż pochodzę z drugiego końca Polski, z prze-

ciwległej strony, bo z Chełmszczyzny, Lubelskiego, 
to zawsze z zainteresowaniem słucham debat zwią-
zanych z problemem górnictwa i wydobyciem węgla. 
Ale muszę powiedzieć, że zaczynam rozdzielać te 2 
problemy, ponieważ patrząc na to, ile czasu poświę-
camy, chociażby tutaj, w Senacie, na dyskusje z tym 
związane, widzę jedno: że tych problemów ludzkich, 
takich lokalnych, industrialnych itd. powstało bar-
dzom wiele, natomiast sam węgiel i jego wydobycie 
gdzieś nam zaczyna znikać w tym wszystkim. Mamy 
przeróżne struktury nakładające się na ten konglome-
rat śląski, struktury typu związki zawodowe, jakieś 
inne organizacje, restrukturyzacje kopalń. Raz ta ko-
palnia jest w tym, innym razem w czymś innym, raz 
wydobywa węgiel, innym razem kamień, jak mówią, 
to sprzedają, to na hałdy kładą. I tak naprawdę kraj 
przestaje się orientować. Dzisiaj w kraju, gdziekol-
wiek głębiej byśmy się ruszyli, ludzie w większości 
zaczynają kupować węgiel rosyjski. A ze Śląska cią-
gle docierają takie właśnie problemy ludzkie, których 
rozwiązanie nie bardzo widzimy. I to, co chciałbym 
powiedzieć, to to, że pomimo że idą w to wszystko mi-
liardy, za które można byłoby gdzieś wybudować ko-
palnie, które mogłyby wydobywać węgiel kilka razy 
taniej, to do niczego to nie prowadzi. Wiemy, jakie 
pieniądze poszły w ubiegłym roku na ogólnie sprawy 
restrukturyzacji górnictwa na Śląsku, jakie inne rze-
czy się dzieją. Chociażby związki zawodowe… No, 
to już jest piramida, w której zarządzanie instytucją 
uważam za prawie niemożliwe. Coś trzeba by z tym 
zrobić. Może np. coś takiego: zająć się rozwiązaniem 
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Ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim

(minister K. Tchórzewski) Dla porządku informuję, że pan senator Czesław 
Ryszka złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siód-

mego porządku obrad: ustawa o związku metropoli-
talnym w województwie śląskim.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 440, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 440 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana 
senatora Andrzeja Pająka, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji. Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Pająk:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Panie Ministrze!
Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie 

sprawozdanie z posiedzenia Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 
14 marca 2017 r. Komisja na tym posiedzeniu roz-
patrywała ustawę o związku metropolitalnym 
w województwie śląskim, uchwaloną przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej dnia 9 marca 2017 r.

Ustawa określa zasady i tryb tworzenia oraz zasa-
dy funkcjonowania związku metropolitalnego w wo-
jewództwie śląskim. Można o niej powiedzieć, że jest 
to szczególna ustawa samorządowa, bo dotyczy tylko 
jednego podmiotu, jakim jest związek metropolitalny 
w województwie śląskim. I na tę okoliczność została 
ona przygotowana.

Ustawa została przyjęta w oparciu o przedłożenie 
rządowe. Związek ten zostanie utworzony przez Radę 
Ministrów poprzez rozporządzenie, które ustali na-
zwę, wskaże siedzibę władz oraz ustali obszar i grani-
ce przez wskazanie gmin wchodzących w skład tego 
związku. Decyzja Rady Ministrów zapadnie w wyni-
ku wniosku, który jest zobowiązany zgłosić minister 
właściwy do spraw administracji publicznej. Z kolei 
ten wniosek o utworzenie związku metropolitalnego 
przygotują Rada Miasta Katowice i prezydent mia-
sta Katowice. Ustawa określa, co powinien zawierać 
wniosek, by mógł być pozytywnie zaopiniowany 
przez wojewodę śląskiego. Wojewoda śląski w ter-
minie do 30 dni od dnia otrzymania wniosku o utwo-
rzenie związku metropolitalnego przekazuje go wraz 
ze swoją opinią ministrowi właściwemu do spraw ad-
ministracji publicznej. Rozporządzenie, o którym mó-

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

też w ramach omawianej tu restrukturyzacji spółki 
górnicze zajmują się tylko wydobyciem węgla, ni-
czym innym. Tylko czyste kopalnie, wraz z szybami 
i terenami do składowania, zostały przekazane do 
Polskiej Grupy Górniczej. Wszystko to, co nie jest 
związane z wydobyciem węgla, zostało oddzielone. 
I to w tej chwili funkcjonuje, bo Kompania Węglowa 
dalej istnieje, zajmuje się zagospodarowaniem tego 
mienia, że tak powiem, pozagórniczego. I tak samo 
Katowicki Holding Węglowy pozostaje, jako firma 
z dużą ilością mienia, różnego typu działek funk-
cjonalnych i niefunkcjonalnych, z terenami, co do 
których w ramach tej restrukturyzacji trzeba będzie 
w jakimś tam czasie podejmować różnego typu dzia-
łania. I to będzie się odbywało w ten sposób, że część 
tego mienia będzie przekazana do SRK jako ta część, 
która wymaga restrukturyzacji związanej właśnie 
z likwidacją terenów pogórniczych, a część będzie 
zbywana, porządkowana. I to będzie stanowiło proces 
likwidacyjny. Tak że wspomniane 2 firmy, które po-
zostały, są firmami, które będą w tym okresie likwi-
dacyjnym – tak to można określić, jeśli chodzi o ich 
przyszłość – zarządzać tym mieniem pozagórniczym. 
Dlatego też właśnie tak robimy.

A to, co wcześniej powiedziałem, że spółki ener-
getyczne przejmują kontrolę nad wydobyciem wę-
gla kamiennego, będzie powodowało, że im będzie 
zależeć na tym, żeby ten węgiel nie był za drogi 
z punktu widzenia wytwarzania energii. To są spółki 
giełdowe, spółki publiczne, które muszą informować 
o wszystkich swoich działaniach i ruchach finanso-
wych. Podlegają one nadzorowi finansowemu – jest 
i zarząd giełdy, i Komisja Nadzoru Finansowego. Z tej 
racji już widać wyraźnie, że te firmy, że tak powiem, 
wrosły w taką formułę, że, mimo iż posiadają udzia-
ły Skarbu Państwa, to jednak ich funkcjonowanie 
jest funkcjonowaniem typowo rynkowym. Wszystko 
wskazuje na to, że to się też przeniesie na górnictwo 
węgla kamiennego. Mam nadzieję, i to w moim prze-
konaniu uzasadnioną nadzieję, że taką restruktury-
zacją, poprzez wprowadzenie kapitałowe energetyki 
do górnictwa, uzyskamy pozytywny efekt końcowy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Czy ktoś jeszcze pragnie zadać panu ministrowi 

pytanie? Nie.
Panie Ministrze, bardzo dziękuję.
(Minister Energii Krzysztof Tchórzewski: 

Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
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Ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim

(senator sprawozdawca A. Pająk) o dochodach jednostek samorządu. Ostatnia zmienia-
na ustawa to ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o pu-
blicznym transporcie zbiorowym.

Ustawa została przyjęta przez Sejm prawie jed-
nogłośnie. Głosowało za nią 432 posłów, przeciw był 
1 poseł, 6 posłów wstrzymało się od głosu.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym 
po dniu ogłoszenia.

To są podstawowe wiadomości dotyczące ustawy.
Jeśli chodzi o wczorajsze posiedzenie komisji 

samorządu, to oprócz senatorów członków komisji 
uczestniczyła w nim pani prezydent Zabrza, pani 
Małgorzata Szulik, która jest również przewodniczącą 
zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, 
oraz pan Wojciech Skrzypek, dyrektor biura za-
rządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego 
w Katowicach. Oprócz tego w posiedzeniu uczest-
niczyli przedstawiciele ministerstwa z panem wice-
ministrem Sebastianem Chwałkiem. Pan minister 
reprezentował rząd, który był pomysłodawcą ustawy.

Dyskusja trwała dłuższą chwilę, ale trzeba przy-
znać, że przebiegała w bardzo spokojnej i rzeczo-
wej atmosferze. Jeśli chodzi o tę ustawę, to nawet 
ja pamiętam… Myślę, że dyskusja trwała gdzieś od 
15 lat. Pojawiały się głosy, żeby właśnie taką ustawę 
metropolitalną dla Śląska zorganizować i przyjąć.

Jeśli chodzi o przedstawicieli samorządu, to pani 
prezydent reprezentowała właśnie tę instytucję. Pani 
prezydent zachęcała, prosiła… Reprezentowała – ta-
kie mam przekonanie – tych samorządowców, którzy 
dzisiaj podpisują się pod tym, żeby taka ustawa po-
wstała. Wyrażała się o ustawie bardzo pozytywnie 
i widać było, nawet po jej zachowaniu, że jest en-
tuzjastką tego, żeby ustawa jak najszybciej weszła 
w życie.

Jeśli chodzi o senatorów, to głos zabrali m.in. sena-
torowie Artur Warzocha i Arkadiusz Grabowski. No, 
mogę to zrozumieć i na pewno wyborcy ich pochwalą 
za zabranie głosu akurat w tej sprawie, ponieważ oni 
reprezentują tę część województwa, te gminy i powia-
ty, które prawdopodobnie nie wejdą do tego okręgu. 
Zasadnicze pytanie sprowadzało się do tego, czy ta 
ustawa nie spowoduje w samym województwie – jak 
to się dzisiaj modnie mówi, biorąc pod uwagę Unię 
Europejską – pojawienia się gmin 2 prędkości. Te, 
których będzie dotyczyć ustawa metropolitalna, będą 
miały większe środki i możliwe, że spowoduje to ich 
lepszy rozwój, ale może to być kosztem pozostałych. 
W tym przypadku głos zabrał pan wiceminister i po-
wiedział, że nie ma takiego zagrożenia, bo ustawa 
o równomiernym rozwoju jest aktualna, obowiązuje. 
Ale myślę, że panowie senatorowie nie dadzą panu 
ministrowi spokoju i na pewno padną pytania w tej 
sprawie.

Ze strony legislatora były propozycje poprawek, 
przy czym można powiedzieć, że były to poprawki 

wimy, Rada Ministrów ma wydać do dnia 30 czerwca 
br. Związek będzie utworzony z dniem 1 lipca 2017 r., 
z tym że realizacja zadań przez ten związek rozpocz-
nie się dopiero z dniem 1 stycznia 2018 r. Po wydaniu 
rozporządzenia i utworzeniu związku metropolitalne-
go z dniem 1 lipca… Od tego dnia są 2 miesiące na 
zwołanie pierwszego zgromadzenia. Zgromadzenie 
powołuje zarząd związku. Do czasu pierwszej sesji 
zgromadzenia, a w przypadku zarządu do dnia jego 
wyboru, rolę pełnomocnika do spraw utworzenia 
związku pełni prezydent miasta Katowice.

Model związku metropolitalnego pod względem 
kompetencji odpowiada modelowi jednostek samorzą-
du terytorialnego. Nadzór nad działalnością związku 
będzie sprawował prezes Rady Ministrów, a bezpo-
średnio – wojewoda śląski. Jeśli chodzi o nadzór nad 
związkiem w zakresie spraw finansowych, to został 
on powierzony regionalnej izbie obrachunkowej.

Jeśli chodzi o zadania związku, to ustawa wymie-
nia je w art. 12 ust. 1. Do podstawowych jego zadań 
należeć będzie kształtowanie ładu przestrzennego, 
rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru obej-
mującego związek, prowadzenie w całym zakresie 
zadań obejmujących transport publiczny oraz prze-
wozy pasażerskie oraz współdziałanie w ustalaniu 
przebiegu szlaków komunikacyjnych na obszarze 
związku. Ostatnie zadanie związku metropolitalnego 
to promocja związku oraz obszaru, który obejmuje. 
Ponadto związek będzie mógł przejmować zadania 
należące do samorządu lub administracji rządowej 
na zasadzie porozumienia.

Ustawa, która została przyjęta przez Sejm – mam 
nadzieję, że będzie przyjęta również przez Senat – 
uchyla ustawę z dnia 9 października 2015 r. o związ-
kach metropolitalnych będącą podstawą do tworze-
nia związków metropolitalnych na innych obszarach 
kraju. Jak pamiętamy, taka ustawa była przyjęta 
w 2015 r. Oczywiście wiele spraw było tam inaczej 
określonych, ale ustawa ta dawała możliwość tworze-
nia związków metropolitalnych w innych, mniejszych 
jednostkach. W tym przypadku jest to ustawa tylko 
i wyłącznie dla tego jednego związku.

Ustawa zmienia przepisy innych ustaw. Zmiany 
będą wprowadzone w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym, w ustawie z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, 
w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa, w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym oraz w ustawie z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym. Następna ustawa, w której będą 
wprowadzone zmiany spowodowane przyjęciem pro-
cedowanej ustawy, to ustawa z 13 listopada 2003 r. 
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(senator sprawozdawca A. Pająk) pod uwagę, były takie rozmowy. Jeśli chodzi o ten 
temat, to na pewno pan minister uzupełni tę odpo-
wiedź – przypuszczam, że ona tu padnie – może 
szerzej i głębiej pan to uargumentuje. Generalnie na 
posiedzeniu komisji było wspominane, że była usta-
wa o innych metropoliach, ale była też zgoda co do 
tego, żeby przyjąć oddzielną ustawę. W argumenta-
cji, którą przedstawiał pan minister, chodziło o to, 
że… Powiedzmy, że miasta, które by kandydowały 
do metropolii, dzisiaj mają jeszcze spore możliwo-
ści, by się rozwijać. Układ miast na Śląsku jest taki, 
że miasto graniczy z miastem. Miast jest dużo. Jest 
problem z urbanizacją, z tym, żeby to wszystko jakoś 
skoordynować, jest też problem z komunikacją. Nawet 
miasto leżące blisko miasta… W Bytomiu bezrobocie 
jest bodaj 17-procentowe, a w Katowicach – 5-pro-
centowe. Są tam aż takie dysproporcje. Założenie 
ustawy metropolitalnej jest takie, żeby spróbować 
rozwiązać te problemy. Miejmy nadzieję, że ustawa 
się do tego przyczyni.

Był wysuwany postulat, żeby ta metropolia była 
dosyć spora ludnościowo. Jest tutaj podawana granica 
2 milionów. Nie ulega wątpliwości, że w konglomera-
cie miast Górnego Śląska byłoby najłatwiej uzyskać 
taką liczbę mieszkańców.

To by było tyle. Jeśli pan ponowi pytanie, to myślę, 
że pan minister dołoży tu jeszcze więcej argumentów.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Krystian Probierz. Bardzo proszę.

Senator Krystian Probierz:
Ja tylko gwoli uzupełnienia.
Pan senator sprawozdawca wspomniał o obawach, 

aby w ramach śląskiej aglomeracji nie powstały, że 
tak powiem, 2 prędkości. Są też ruchy przeciwne. 
Mianowicie gmina Jaworzno, mimo że by mogła, 
absolutnie nie chce przystąpić do metropolii.

W ramach odpowiedzi panu senatorowi powiem, 
że pojawiała się też nazwa Katoków, a nie tylko 
Krakowice. Dziękuję.

Senator Andrzej Pająk:
Dziękuję bardzo.
Myślę, że obawy co do tej, powiedziałbym, dru-

giej czy mniejszej prędkości może zgłaszać Bielsko 
i aglomeracja wokół Bielska, bo jest dalej, a także 
przywoływana tutaj Częstochowa, o której pan se-
nator Warzocha wspomniał na posiedzeniu komisji.

Jeśli chodzi o Jaworzno, to jest to chyba dosyć cie-
kawy przypadek. Górnośląski Związek Metropolitalny 

troszeczkę korygujące czy takie o nie do końca dużym 
znaczeniu merytorycznym. Pan senator Piotr Florek 
przejął 3 spośród propozycji poprawek zgłoszonych 
przez legislatora, tj. drugą, piątą i szóstą. Te poprawki 
zostały poddane pod głosowanie. Komisja odrzuciła 
je głosami 4:2. Na zakończenie nastąpiło głosowanie 
nad przyjęciem całej ustawy bez poprawek. Komisja 
jednogłośnie przyjęła ustawę.

W związku z tym rekomenduję Wysokiemu 
Senatowi przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję 
bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Tomasz Grodzki:
Jeszcze trochę pomęczę pana senatora, ale to bę-

dzie pytanie również do pana ministra. Ta ustawa 
jest wersją ustawy szykowanej rzeczywiście od do-
brych kilku lat, gotowej ustawy dotyczącej związków 
metropolitalnych w całej Polsce. Pytam dlatego, że 
zawsze mam wątpliwości co do takich partykularnych 
ustaw, dotyczących tego czy innego obszaru, a nie 
całego kraju.

Pytanie do pana senatora sprawozdawcy jest nastę-
pujące: czy nie poruszano kwestii tego, żeby „otwo-
rzyć” tę ustawę szerzej, dla wszystkich? Bo – o ile 
dobrze mi wiadomo – ustawa o związkach metro-
politalnych jeszcze obowiązuje. Wiem, że Gdańsk, 
Sopot, Gdynia chcą się zgłosić, jeszcze parę innych 
okolic. Już nie mówię o starych planach, bo nie wiem, 
czy pan pamięta, ale był pomysł łączenia Krakowa 
z Katowicami i utworzenia Krakowic. To też w tych 
ustawach się mieściło. Czy ten temat był poruszany?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Pająk:
Pani Marszałek! Panie Senatorze! Jeżeli cho-

dzi o tę ostatnią kwestię, o której pan wspomniał, 
o Kraków i Katowice, to jestem akurat z tamtych 
terenów, ale jakoś o tym nie słyszałem. O Krakowie 
tak, nawet Kalwaria i inne miejscowości były brane 
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(senator A. Pająk) specyficzny projekt ustawy, który odpowiada na te 
konkretne oczekiwania, odpowiada na specyfikę tego 
obszaru. Dotychczas obowiązująca ustawa miała do-
tyczyć ogólnych możliwości tworzenia w Polsce me-
tropolii. Niestety praktyka pokazała, że skorzystanie 
z niej na Górnym Śląsku nie było możliwe, stąd też 
rząd przy udziale samorządów – przy ich ogromnym 
wsparciu i w zasadzie w warunkach konsensusu – tę 
ustawę przygotował. Sejm, jak mogli państwo za-
obserwować, przyjął ten projekt ustawy w zasadzie 
jednomyślnie, stąd też rząd wnosi o przyjęcie go bez 
zbędnych poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie…
Proszę zostać, Panie Ministrze, bo pewnie będą… 

Panie Ministrze, proszę zostać, bo pewnie będą py-
tania do pana.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu, związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytania?

Pan marszałek Borusewicz. Bardzo proszę, Panie 
Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Mam 2 pytania. Czy ta ustawa, nad którą pro-

cedujemy, uchyla ustawę z 2015 r.? To jest pierwsze 
pytanie.

Drugie pytanie. Dlaczego vacatio legis jest 
14-dniowe?

(Głos z sali: W ogóle go nie ma.)
A, w ogóle nie ma vacatio legis. Dlaczego w ogóle 

nie ma vacatio legis? Czy ta ustawa ma wejść w ży-
cie w czerwcu? Jakie są powody takiego pośpiechu? 
Rozumiem, że ci, którzy są w związku metropolital-
nym, jakoś się do tego przygotowali, ale myślę, że ci, 
którzy nie znaleźli się w związku metropolitalnym, 
też powinni mieć jakiś czas na przygotowanie się, 
bo związek metropolitalny niewątpliwie będzie miał 
wpływ także na tych, którzy do tego związku nie 
wejdą. 2 pytania zadałem.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę, pytanie zada jeszcze pan senator 

Arkadiusz Grabowski.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.

obejmuje dzisiaj bodaj 13 miast. Został on powołany 
8 czerwca 2007 r. Na początku wśród jego założycieli 
było Jaworzno, ale później Jaworzno z niego wystą-
piło. Po utworzeniu tego związku… Nie wiem, czy 
Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec nie dołączyły do 
związku później. Na pewno na początku wśród gmin 
założycieli było Jaworzno, które potem wystąpiło. Co 
teraz zrobią władze miasta, trudno powiedzieć.

Jeszcze jedna uwaga. Jeśli chodzi o Górnośląski 
Związek Metropolitalny, to przystępowały do niego 
miasta na prawach powiatu. To były powiaty grodz-
kie. A w tym przypadku do związku dobrowolnie 
mogą wstąpić nie tylko powiaty grodzkie, ale również 
gminy, jeżeli podejmą taką decyzję.

Odnośnie do procedury przystąpienia do związku 
metropolitalnego, to ta procedura jest ściśle określona 
w ustawie. Jest tam podane, jakie warunki trzeba 
spełnić, by w odpowiednim czasie zgłosić akces do 
związku.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana senatora? Nie wi-

dzę chętnych.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Andrzej Pająk: Dziękuję bardzo.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister spraw 
wewnętrznych i administracji.

Jest dzisiaj z nami pan minister Sebastian 
Chwałek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy?

Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Sebastian Chwałek:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Żeby nie przedłużać, wypowiem się bardzo kró-

ciutko. Tak jak już powiedział nam pan senator spra-
wozdawca, ten projekt jest oczekiwany przez samo-
rządy Górnego Śląska. Wczoraj obecna na posiedzeniu 
komisji pani prezydent Zabrza, która jest jednocześnie 
szefową Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, 
wielokrotnie powtarzała, jak bardzo potrzebna jest ta 
ustawa i jak dobrze się stało, że udało się ją w końcu 
przygotować i że jest ona w tej chwili procedowana. 
Górny Śląsk czeka na tę ustawę. Jest to naprawdę 
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(senator A. Grabowski) komisji w Sejmie została zgłoszona poprawka, któ-
ra zlikwidowała zaproponowane 14-dniowe vacatio 
legis, sytuując wejście w życie ustawy na dzień po 
jej ogłoszeniu.

Argumentacja dosyć prosta. Ten projekt, tak jak 
powiedziałem, jest oczekiwany przez samorządy. 
Zakładana data utworzenia metropolii to 1 lipca 
2017 r. Ustawowe terminy, które gwarantują docho-
wanie całej procedury przygotowawczej, są w tym 
momencie, można powiedzieć, na tyle precyzyjnie 
przygotowane, iż każdy niepotrzebny dzień zwłoki 
mógłby zachwiać dotrzymaniem tych terminów.

W związku z tym, że te samorządy, które są za-
interesowane wejściem do metropolii śląskiej, już od 
dawna się do tego przygotowują, nie ma najmniej-
szego zagrożenia i nie jest tak, że potrzebne jest ja-
kiekolwiek vacatio legis, które miałoby dać czas na 
przygotowanie się tych samorządów. Tak naprawdę 
wszyscy już na to czekają, więc po podpisaniu przez 
prezydenta i ogłoszeniu tego aktu wszyscy przystę-
pują do pracy, rozpoczyna się proces konsultacji, 
aktywny udział prezydenta Katowic, który jest tym 
pełnomocnikiem przygotowującym wniosek do mini-
stra spraw wewnętrznych itd. Tak że to vacatio legis 
jest zbędne, w tej sytuacji 14-dniowe vacatio legis nie 
będzie pomagać. Termin wejścia w życie tej ustawy 
przypadający na dzień po ogłoszeniu ustawy w zu-
pełności zabezpiecza interesy zainteresowanych stron.

Co do likwidacji ustawy powiem tak. Oczywiście 
ten projekt ustawy uchyla ustawę obowiązującą w tej 
chwili, ustawę z 2015 r. Myślę, że warto przypomnieć 
genezę powstania tamtej ustawy. Projekt poselski, 
który został przedłożony w poprzedniej kadencji, 
w swej pierwotnej wersji zawierał tylko rozwiązania 
dotyczące tzw. powiatu metropolitalnego śląskiego. 
Pod koniec prac, pod koniec kadencji z różnych po-
wodów, oczywiście pewnie związanych też z kampa-
nią wyborczą, projekt ten został rozszerzony w ten 
sposób, iż teoretycznie miał umożliwić utworzenie 
co najmniej kilkunastu metropolii na terenie naszego 
kraju. Niestety, tak jak już wcześniej wspomniałem, 
tego ogólnego rozwiązania nie dało się zastosować 
nawet do utworzenia tego, co było oczywiste jako 
pierwsze, czyli do utworzenia metropolii śląskiej. 
Specyfika tego obszaru, specyfika konglomeracji 
śląskiej okazała się być zbyt dużym wyzwaniem dla 
rozwiązań zawartych w uchwalonej ustawie.

Zindywidualizowany projekt ustawy dla Śląska, 
dla Górnego Śląska, dla metropolii śląskiej eliminuje 
wszystkie wady, które pojawiły się w poprzedniej 
ustawie, i faktycznie pozwala tę konkretną metropolię 
z jej specyfiką uwzględnić w tych rozwiązaniach. 
Z tego powodu projekt, właściwie obowiązująca usta-
wa jest uchylana.

Przyjęliśmy strategię, iż lepszym rozwiązaniem 
jest powoływanie przez parlament, rząd, uchwalanie 

Panie Ministrze, dość dużo pytań zadawałem na 
posiedzeniu komisji – nie tylko ja zresztą – niemniej 
były takie pytania, na które odpowiedzi nie były 
w mojej ocenie, że tak powiem, kompletne. No, są 
też pytania, których po prostu nie zadałem. 

Na początek chciałbym powrócić do mojego py-
tania z komisji: co macie w zamian dla gmin, które 
się na ten, w cudzysłowie, pociąg do Hollywood nie 
załapią? A będą takie gminy. To jest pierwsze pytanie. 
Czy przewidujecie jakąś formę rekompensaty? No bo 
jednak udział miast czy gmin w nowo powstałej me-
tropolii będzie oznaczał, że tak powiem, dodatkowy 
udział w PIT, który będzie wpłacany do wspólnego 
budżetu. Te środki są niemałe, bo to będzie, jak sza-
cujecie, ok. 270 milionów zł. Co macie w zamian dla 
gmin, które niestety z różnych przyczyn nie będą 
mogły znaleźć się w tym związku, w tej metropolii?

Drugie pytanie dotyczy gospodarowania finan-
sami, czyli właśnie tymi szacowanymi 270 miliona-
mi zł. Ta kwota jest pokaźna, ale zadania metropolii 
określone w ustawie mają dość szeroki zakres. Co 
więcej, będą to nie tylko środki z PIT, bo w ustawie 
jest też mowa o dotacjach. Czy rząd przewiduje do-
tacje? W jakiej wysokości zostaną one przyznane 
w pierwszym roku i w latach kolejnych? W związ-
ku z tym, że są to środki z budżetu państwa, środki 
z podatków czy z dotacji – nie mówię o dochodach 
własnych czy składkach metropolii – chciałbym się 
dowiedzieć, czy jest jakaś forma nadzoru nad wydat-
kowaniem tych środków. Czy poza zapisami ustawo-
wymi, czyli zasadami ustalania budżetu i nadzorem 
RIO, rząd polski będzie miał jakiś wpływ na sposób 
wydatkowania tych pieniędzy? Czy te środki będą 
przeznaczone np. na cele związane z rozwojem metro-
polii? Mogą być również wydawane np. na promocję 
gmin wchodzących w skład metropolii, a nawet może 
personaliów, konkretnych osób będących…

(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze, Panie 
Senatorze, proszę o pytanie.)

Proszę o odpowiedź. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Proszę pana ministra o odpowiedź na pytania pa-

nów senatorów.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Sebastian Chwałek:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Szanowni Państwo Senatorowie! 

Jeśli chodzi o kwestię vacatio legis, to na posiedzeniu 
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(podsekretarz stanu S. Chwałek) Obszar, który będzie obejmowała metropolia, to 
według różnych szacunków od 14 do bodajże 24 czy 
nawet 29 gmin. To wszystko będzie się klarowało po 
przyjęciu, po uchwaleniu ustawy. Wydaje mi się, iż 
będzie to pierwsza stworzona w Polsce metropolia, 
która będzie miała ogromny potencjał rozwoju reali-
zacji tych obowiązków w zakresie wspólnej komuni-
kacji i zagospodarowania przestrzennego.

Jeszcze kwestia nadzoru. Oczywiście środki fi-
nansowe wydatkowane, tak jak już tutaj jeden z pań-
stwa senatorów wspominał, zarówno regionalna izba 
obrachunkowa, jak i w ramach nadzoru wojewodo-
wie… Środki będą musiały być wydawane na zada-
nia zlecone w ustawie. Tutaj też nie obawiałbym się 
problemów z tego tytułu, bo zawsze może wkroczyć 
administracja rządowa. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Teraz pytania zadadzą pan senator Wojciech 

Piecha i pan senator Artur Warzocha.
Proszę, żeby to były zwięzłe pytania, ponieważ 

o 18.00 ogłaszamy przerwę.

Senator Wojciech Piecha:
Ja mam pytanie dotyczące władz związku me-

tropolitarnego. Mamy tu zapis: „Organami związku 
metropolitarnego są: zgromadzenie; zarząd związ-
ku metropolitarnego, zwany dalej «zarządem»”. 
Zgromadzenie składa się z delegatów gmin – jest ich 
14 czy, jak pan powiedział, nawet 29 – i każda gmina 
będzie desygnowała tylko jednego przedstawiciela. 
No ale miasta czy te gminy zdecydowanie od siebie 
się różnią, Katowice różnią się od Chorzowa, poten-
cjał jest zdecydowanie inny, Gliwice, Ruda Śląska, 
Bytom – zdecydowanie inne priorytety. I jak to zgro-
madzenie będzie się dogadywało? To jest dla mnie 
pytanie kluczowe.

Kolejna rzecz, zarząd. Zarząd będzie 5-osobowy. 
Tak?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek: 
Tak.)

Zarząd będzie wybierany spośród kogo?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek: 
Zgłoszonych kandydatów.)

Ale to będą… To zgromadzenie będzie wybierało. 
Tak?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek: 
Tak.)

To nie będzie zatem taki silny mandat pochodzą-
cy z wyborów. Kto będzie przewodniczącym tego 
zarządu?

czy przygotowywanie zindywidualizowanych, kon-
kretnie adresowanych projektów metropolitalnych dla 
konkretnych obszarów. Na Śląsku mamy do czynie-
nia z metropolią policentryczną, w Warszawie mamy 
do czynienia z metropolią monocentryczną. To są 2 
różne rozwiązania. Śląsk to jest kilkanaście miast 
na prawach powiatu, których obszary właściwie się 
przenikają. Dotychczasowego rozwiązania nie dało 
się zastosować do metropolii śląskiej i do jej specyfiki.

Pan senator pytał: jaka alternatywa? Specyfika 
Górnego Śląska i problemy, które tam są, w zakresie 
wspólnej komunikacji, zagospodarowania przestrzen-
nego powodowały konieczność uchwalenia takiego 
aktu prawnego. A środki, m.in. z budżetu państwa, 
z tej 5-procentowej części dochodów z podatku PIT, 
które są dla metropolii przeznaczone, będą przezna-
czane właśnie na rozwój komunikacji na tym terenie.

Przepisy ustaw obecnie obowiązujących, które 
pozwalały gminom współpracować w zakresie choć-
by tej wspólnej komunikacji, w zasadzie w tej chwili 
już nie dają możliwości rozwoju tej części zadań po-
szczególnych gmin. Stąd też ustawa metropolitarna 
i przekazanie przez gminy… To znaczy odebranie 
gminom i właściwie przekazanie metropolii zadań 
tworzenia połączeń metropolitarnych i kwestii zago-
spodarowania przestrzennego, jak i rozwoju całego 
obszaru metropolitarnego, wymagało również prze-
kazania środków.

Trzeba pamiętać, że rząd Prawa i Sprawiedliwości 
w ramach strategii odpowiedzialnego rozwoju prze-
widuje, tu konkretnie dla pozostałego terenu woje-
wództwa śląskiego, specjalny program strategiczny, 
program dla Śląska, który zawiera m.in. różnego ro-
dzaju zachęty, środki i strumienie dofinansowania dla 
innych obszarów. Więc tutaj zagrożenia stworzeniem 
regionu, który będzie charakteryzował się wieloma 
prędkościami rozwoju z powodu tej ustawy, nie widzi-
my. Tak że mogę uspokoić panów senatorów, państwa 
senatorów, iż nie powinno mieć to wpływu na rozwój 
pozostałych obszarów.

Wspominaliśmy o Jaworznie, które faktycznie 
w chwili obecnej nie wyraża zainteresowania przystą-
pieniem do metropolii, ale to przystąpienie jest dobro-
wolne, tak że będzie uszanowana decyzja Jaworzna. 
Jaworzno, jak wynika z tego, co wiemy, uważa, iż 
jego struktura komunikacji jest w tej chwili wystar-
czająca i jest na tyle dobrze zorganizowana, iż nie 
potrzebuje ono pomocy. Niemniej jednak uważam, że 
w ciągu roku lub 2 lat Jaworzno zauważy, iż metro-
polia daje możliwości. Podejrzewam, że w niedługim 
czasie przystąpi do tej metropolii, co jest możliwe. 
Oczywiście ustawa uniemożliwia wystąpienie z me-
tropolii, aby nie następowało burzenie tego organizmu 
już po jego stworzeniu.
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(senator W. Piecha) Wysoka Izbo, kwestia wyboru zarządu. To zgro-
madzenie wybiera zarząd. Nie ma funkcji przechod-
niej dla przewodniczącego zarządu, także w każdej 
chwili, jeżeli, że tak powiem, będzie większość od-
powiednia, może dojść do zmiany.

Kwestia autonomii dla Śląska. Nie zrozumiałem, 
czy… Tu nie ma mowy o żadnej autonomii. To jest 
specyficzny twór, który ma realizować konkretne 
zadania dotyczące wspólnej komunikacji, zagospo-
darowania przestrzennego itp. Nie jest to, broń Boże, 
żaden przyczynek do dzielenia państwa. W żadnym 
wypadku nie jest to do tego powód.

Kwestia likwidacji metropolii. Tak jak została 
powołana, a więc ustawowo, tak też będzie zlikwi-
dowana. Nie ma w ustawie procedury wyjścia, bo nie 
zakładamy możliwości wyjścia z metropolii. Wyjście 
jakiegokolwiek podmiotu… Wyobraźmy sobie, że 
Katowice w pewnym momencie stwierdzają, że chcą 
wyjść z metropolii. I jest po metropolii, traci ona po 
prostu sens. Dobrowolne wejście, ale rozsądne wej-
ście. Prawda? Jeżeli dojdzie do jakiegoś problemu 
z organizacją, no to trzeba będzie dokonać ustawowej 
likwidacji metropolii. Stąd też taka liczba mieszkań-
ców – co najmniej 2 miliony. Chodzi o to, aby taka 
metropolia miała siłę, aby świadomie dokonywano 
wyboru co do przystąpienia do metropolii. A jej li-
kwidacja? Ustawowa, nie ma innego trybu. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Arkadiusz Grabowski pragnie zadać 

krótkie pytanie.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Pani Marszałek. Postaram się zdążyć 

przed przerwą.
Panie Ministrze, mam 2 pytania dotyczące tre-

ści ustawy. Kwestie te podnosiłem na posiedzeniu 
komisji. Czy ministerstwo nie obawia się sytuacji, 
w której… Pan minister tutaj podnosił, że przystą-
pienie do metropolii jest dobrowolne, że zaintere-
sowanych gmin jest w tym momencie 28 lub 29 i że 
wszystko się w najbliższym czasie wyklaruje. Będą 
jeszcze konieczne konsultacje społeczne. Chciałbym 
zapytać, czy nie uważa pan, Panie Ministrze, że zbyt 
silny mandat jest po stronie Rady Miasta Katowice, 
która de facto jest stroną inicjującą. To, iż gminy są 
zainteresowane, może być niewystarczające, bo może 
się okazać, że Rada Miasta Katowice nie będzie zain-
teresowana, z różnych względów, tym, ażeby któraś 
z tych gmin do metropolii przystąpiła. A to jest pod-
miot inicjujący. Prawda? Kolejnymi są minister do 

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek: 
Ten, kto zostanie wybrany tym przewodniczącym.)

Czy to będzie funkcja przechodnia, czy to będzie 
funkcja kadencyjna?

(Wicemarszałek Maria Koc: Przepraszam, Panie 
Senatorze, czy pan już skończył?)

Już kończę. Czy to będzie funkcja przechodnia, 
czy funkcja kadencyjna?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze, zaraz pan minister odpowie. Jeszcze pan 

senator Jerzy Czerwiński, bardzo proszę. I poprosimy 
pana ministra o odpowiedzi.

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

Proszę mi powiedzieć, dlaczego państwo… może nie 
tyle nie pozwoliliście, co nie doprowadziliście do re-
alizacji podobnych projektów metropolii tam, gdzie są 
wyrażane do tego chęci i są do tego warunki? Mówię 
przede wszystkim o Warszawie, o Trójmieście. Czy ta 
metropolia śląska ma być początkiem autonomii dla 
Śląska? Dlaczego akurat ona jako pierwsza się poja-
wia? Czy to jest zgodne z zasadami jednolitości pań-
stwa polskiego, które są powszechnie deklarowane? 

W kontekście tego pytania niepokoją mnie 2 fakty: 
związek metropolitalny może nawiązywać współ-
pracę z podmiotami o charakterze metropolitalnym; 
związek metropolitalny może przejmować zadania 
państwa. A więc nie tylko samorządów z jego tere-
nu, ale także zadania państwa. Jest jeszcze trzeci… 
Nie znalazłem w tekście ustawy zasad – być może 
pan mnie wyprowadzi z błędu – na jakich związek 
metropolitalny może zostać zniesiony. Jest tu mowa, 
jak jest tworzony, że mogą być zmieniane jego gra-
nice, zmieniany skład itp., ale nie ma mowy o jego 
zniesieniu. Czy to jest ustawowe, czy to jest na zasa-
dzie dobrowolności? Kto za to odpowiada? Z czyjej 
inicjatywy może to nastąpić?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Sebastian Chwałek:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
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(senator A. Grabowski) Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Proszę państwa, w tym momencie musimy prze-

rwać debatę nad tym punktem, ponieważ o godzinie 
18.00, czyli już za chwilę, ogłoszę przerwę. Jutro 
o godzinie 9.00 wrócimy do tego punktu porządku 
obrad.

Panie Ministrze, bardzo serdecznie dziękuję.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek: 
Dziękuję bardzo.)

A potem będzie punkt drugi: ustawa o kredycie 
hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kre-
dytu hipotecznego i agentami.

Bardzo dziękuję.
I proszę pana senatora o przedstawienie komu-

nikatów.

Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk:

Posiedzenie Komisji Środowiska odbędzie się 
w dniu dzisiejszym, to jest 15 marca, 5 minut po ogło-
szeniu przerwy w obradach, w sali nr 182. Tematem 
posiedzenia będzie przyjęcie stanowiska w sprawie 
ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektro-
nicznym.

W dniu jutrzejszym, 16 marca, w sali nr 182 o go-
dzinie 8.15 odbędzie się posiedzenie Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie wnio-
sków zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy – 
Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Następnie o godzinie 8.30 odbędzie się wspólne 
posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w sprawie 
wniosków zgłoszonych do ustawy o zmianie usta-
wy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo, ogłaszam przerwę do dnia 

jutrzejszego do godziny 9.00 rano.

spraw administracji oraz premier. Tak? Czy nie jest 
to zbyt silny mandat?

I drugie pytanie, też powiązane. Senator Piecha 
tutaj zadawał już pytanie na temat zarządu, głosowa-
nia… Dlaczego ma być głosowanie podwójną więk-
szością? To na pewno promuje podmioty największe, 
najsilniejsze, aglomeracyjne, które mają największą 
liczbę mieszkańców. W takiej sytuacji podmioty 
mniejsze mogą mieć zdecydowanie mniejszy wpływ 
na to, co się dzieje. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Sebastian Chwałek:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo, kwestie podejmowania decyzji 

w metropolii i większości podwójnej, w ogóle za-
sad podejmowania decyzji… Ta forma wynika tak 
naprawdę z uzgodnień z samorządami. Nie było ze 
strony zainteresowanych – choćby nawet ze strony 
małych samorządów, które brały udział w tym pro-
cesie – głosów, iż jest to niebezpieczne z ich punktu 
widzenia. Naprawdę w dużym konsensusie te zapisy 
były wypracowywane. Myślę, że udział w tej proce-
durze zarówno ministra spraw wewnętrznych i ad-
ministracji, jak i pani premier, daje gwarancję, iż nie 
będzie to bardzo nieprzemyślana decyzja.

A skąd Katowice? No, ktoś musiał przyjąć na 
siebie obowiązek tworzenia całego tego organizmu. 
A w związku z tym, że Katowice są tu wprost wpisa-
ne, zakładamy, że bez Katowic nie może być metro-
polii. Stąd dla bezpieczeństwa – żeby komuś w przy-
szłości nie przyszło do głowy dyskutować o tym, 
czy Katowice powinny być w tej metropolii, czy 
nie – zostały one wpisane literalnie do ustawy. I jest 
to początek tworzenia metropolii wokół Katowic. 
Dziękuję bardzo.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 17 minut 58)



(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław 
Karczewski oraz wicemarszałkowie Maria Koc, 
Grzegorz Czelej oraz Bogdan Borusewicz)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Dzień dobry państwu.
Bardzo proszę panów sekretarzy o zajęcie miejsc.
Powracamy do rozpatrywania punktu siódme-

go porządku obrad: ustawa o związku metropolital-
nym w województwie śląskim.

Przed przerwą były pytania do przedstawiciela 
rządu i w tym momencie przerwaliśmy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie jeszcze 
zadać pytanie panu ministrowi?

Witamy bardzo serdecznie pana ministra.
Są pytania?
(Senator Piotr Zientarski: Wyczerpane były py-

tania.)
(Senator Marek Borowski: Nie ma.)
Nie ma. Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pierwszego zapi-

sanego senatora, pana senatora Piotra Zientarskiego.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 

Państwowej, której mam zaszczyt przewodniczyć, 
w sposób szczególny wsłuchuje się w głos samorzą-
dowców. I prawdą jest, że samorządowcy reprezen-
towani przez panią prezydent miasta Zabrze, peł-
niącej funkcję szefowej Związku Górnośląskiego, 
który działa już przecież od 2007 r. i reprezentuje 
kilkanaście miast na prawach powiatu, które chciały 
uczestniczyć w tym związku, rzeczywiście, tak jak 
tutaj mówił pan minister, zainteresowani są tą ustawą. 
To nie ulega wątpliwości. Zainteresowani są również 
szybkością procedowania, ponieważ w pierwotnych 

planach była koncepcja tworzenia tego związku przez 
rok. W tej chwili, zgodnie z ustawą, będzie to pół 
roku, ponieważ do 1 lipca, właściwie do końca czerw-
ca, mają być załatwione sprawy formalnoprawne, 
a działalność związek ma rozpocząć od 1 stycznia 
2018 r. Czyli rzeczywiście czas nagli.

Powiem szczerze, że wyjątkowo nie będę darł szat 
z tego powodu, że rzeczywiście brakuje tutaj vacatio 
legis. Ale jest to ustawa rzeczywiście specyficzna 
i adresatem tej ustawy są podmioty, które godzą się 
na tego rodzaju konstrukcje, które rzeczywiście chcą, 
poza tym znają to, wiedzą o tym, tu nie ma żadnego 
zaskoczenia, bo te rozwiązania są oczekiwane od 
wielu lat. Dlatego ja takiej poprawki wyjątkowo, jakby 
odstępując od pewnej zasady, nie zgłaszam.

Zgłaszam szereg poprawek, które przygotowało 
Biuro Legislacyjne, które nie są poprawkami, pro-
szę państwa, formalnymi, to są poprawki bardzo 
istotne. Dam przykład… Jeszcze tylko dopowiem, 
że przedstawiciele związku uważali te poprawki za 
ważne, ale mówili tak: to w naszym statucie to po-
prawimy. Ale statut ma inną rangę. Poza tym można 
narazić się na zarzut, że statut nie ma umocowa-
nia ustawowego. Czyli słuszność tych poprawek, 
przynajmniej takich istotnych, w zasadzie nie była 
kwestionowana. Podam przykład. W poprawce nr 5 
zaproponowanej przez Biuro Legislacyjne chodzi 
o przysporzenia na rzecz tego związku, że poza 
czynnościami prawnymi istnieją inne zdarzenia 
prawne, które mogą powodować nabycie mienia, 
czyli na korzyść tego związku. Jako typowy przy-
kład należy wskazać decyzje administracyjne oraz 
orzeczenia sądowe. I w tym kształcie na przykład 
nawiązki na rzecz… czy w drodze administracyj-
nej nie można by przysporzenia uzyskać, ponieważ 
ustawodawca jakby… Przecież nie zakładamy, że 
ustawodawca chciał uniemożliwić nabycie mienia 
związkowi metropolitalnemu na podstawie innych 
czynności niż zdarzenia prawne. I to zostało wy-
chwycone. To jest jedna kwestia. I dlatego też tych 
6 poprawek przejmuję i po prostu je zgłaszam.

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 00)
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(senator P. Zientarski) wę incydentalną, która tworzy metropolię na terenie 
Górnego Śląska, niemniej nie rozumiem, dlaczego 
gdzie indziej tych metropolii tworzyć nie można. 
Trójmiasto, Gdańsk, Gdynia i inne przyległe gmi-
ny od dłuższego są zorganizowane w związku gmin 
i przygotowane do powołania metropolii. Obecna 
ustawa, która wprowadza wymóg przynajmniej 2 mi-
lionów mieszkańców jako warunek stworzenia takiej 
metropolii, oczywiście tylko na Górnym Śląsku… Dla 
mnie jest jasne, że to zostanie zapewne przeniesione 
na skalę całego kraju. Gdzie w związku z tym można 
jeszcze, według tej właśnie zasady, stworzyć taką 
metropolię? Gdzie ona może powstać? No, może po-
wstać metropolia warszawska, choć akurat Warszawa 
jest temu przeciwna i gminy okoliczne też są temu 
przeciwne. Tu będzie można stworzyć metropolię, ale 
w Trójmieście już nie.

Ja się oczywiście cieszę, że PiS odszedł od krytyki 
i blokowania metropolii, bo przecież toczyła się już 
dyskusja, czy metropolie wspomogą rozwój Polski, 
czy nie, i stanowisko PiS było takie, że nastąpi przesu-
nięcie ośrodków rozwoju do tych dużych aglomeracji 
– przesunięcie, które spowoduje, że tak jakby wyssą 
one inne miejsca. To ssanie oczywiście będzie miało 
miejsce. No, zapewne będzie miało miejsce, dlatego 
jest jasne, że trzeba o tym pamiętać i zabezpieczyć 
te ośrodki, które nie wchodzą do metropolii. Jednak 
niezależnie od tego, czy ta ustawa wejdzie, czy nie, 
pamiętajmy, że duże ośrodki miejskie podciągają całą 
gospodarkę regionów, województw. I z tym nie ma 
co dyskutować.

Mam jeszcze jedną uwagę do tej ustawy. Otóż 
ta ustawa przewiduje dobrowolność wchodzenia do 
metropolii – i dobrze – ale nie przewiduje już do-
browolnego wyjścia z metropolii. Nawet do Unii 
Europejskiej można wejść, ale można także z niej 
wyjść, czego mamy teraz przykład, a tutaj nie ma 
takiej możliwości. No, trochę mi to przypomina 
inny związek, nie ten metropolitarny, tylko Związek 
Radziecki, do którego też można było dobrowolnie, 
przynajmniej formalnie, wejść, ale już możliwości 
wyjścia, czyli wykonania ruchu w drugą stronę, nie 
było. Zasada powinna być taka, że jeżeli się wchodzi, 
to ma się także możliwość wyjścia. Zasadą tworzenia 
metropolii powinna być dobrowolność. Bez dobro-
wolności, działając poprzez narzucanie decyzji, taki 
związek nie będzie dobrze funkcjonował.

I jeszcze ostatnia uwaga do tej ustawy. Po uchy-
leniu ustawy z 2015 r., która przewiduje możliwość 
utworzenia metropolii w sytuacji, kiedy będzie ona li-
czyć przynajmniej pół miliona mieszkańców… No, na 
takich zasadach, które wprowadza ta ustawa, co praw-
da incydentalnie, nie będzie można powołać żadnej 
metropolii na wschód od Wisły. A przecież ta część 
Polski szczególnie potrzebuje wsparcia, szczególnie 
potrzebuje drożdży, na których wyrośnie rozwój go-

Pozostaje jeszcze jedna ostatnia kwestia, miano-
wicie stosunku tej ustawy, tego lex specialis, tak jak 
powiedziałem, ustawy oczekiwanej, potrzebnej… Ale 
dlaczego, pytam – i na posiedzeniu komisji padła ta 
kwestia, że jest jeszcze cała Polska, że na Śląsku pro-
blem metropolii się nie kończy – w takim razie uchy-
lamy ustawę z 9 października 2015 r. o związkach 
metropolitalnych, która przecież pozwala na two-
rzenie związku metropolitalnego np. na Wybrzeżu? 
To jest ustawa – i ja tu nie chcę niczego kwestiono-
wać – która może nie przystawała do potrzeb Śląska. 
Oczywiście traktujemy tę ustawę jako lex specialis, 
co nie oznacza, że nie może działać ustawa o związ-
kach metropolitalnych, która także była przyjęta 
w powszechnym konsensusie. Stąd też mój wniosek, 
ażeby przepisy w ustawie o górnośląskim związku 
metropolitalnym, które eliminują byt ustawy ogólnej, 
że tak powiem, ustawy o związkach metropolitalnych, 
wykreślić. Niech pozostanie ta ustawa, nikt przecież 
niczego nie wykazał i nic nagle się nie zmieniło, żeby 
uniemożliwiać… Tam jest minimum 500 tysięcy, tu 
są 2 miliony – to jest ta specyfika. I jak mówię, sza-
nujmy wolę samorządów. Śląsk chce mieć ustawę, 
lex specialis i ją ma, ona jest przygotowana, nie jest 
kwestionowana.

Uważam, że powinny być zgłoszone poprawki, 
bo opóźnienie to będzie tylko, proszę państwa, 5 czy 
6 dni, bo jeśli je dzisiaj przyjmiemy, to Sejm będzie 
mógł ją przyjąć już w przyszłą środę. To wydłuży 
proces o 6 dni. A jeszcze raz przypominam, że jest 
czas do 1 lipca i do 1 stycznia. Nie podejmujemy 
sprawy i godzimy się na vacatio legis, czyli de facto 
i tak zaoszczędzamy czas, a ta ustawa z tymi popraw-
kami będzie zdecydowanie lepsza, o czym mówili 
samorządowcy, bo oni musieliby zmieniać statuty 
itd. I uważam, że powinna pozostać ta ogólna usta-
wa o związkach metropolitalnych. Stąd też zgłaszam 
moje poprawki. Panie Marszałku, proszę bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję.
(Senator Piotr Zientarski: Dziękuję bardzo.)
Podpisane, okej.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana marszałka 

Borusewicza.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Nie rozumiem, dlaczego uchyla się tę ustawę 

z 2015 r., która przewiduje możliwość powoływania 
metropolii na terenie całej Polski. Popieram tę usta-
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(senator B. Borusewicz) sobu na to, żeby się w sposób trwały, logiczny i sen-
sowny zintegrować. Z tymi problemami stykałem się 
również wtedy, kiedy przez 2 lata pełniłem funkcję 
wicewojewody śląskiego jako reprezentant we wła-
dzach rządowych województwa, regionu częstochow-
skiego, Częstochowy, w której mieszkam. Tak jak 
powiedziałem, ta integracja nie nastąpiła.

Wydaje się, patrząc z perspektywy czasu, że nieco 
lepiej pod tym względem radzi sobie region bielski. 
Tam być może występują bardziej naturalne więzi po-
między centrum województwa a regionem bielskim. 
Niemniej zarówno Częstochowa, jak i Bielsko-Biała – 
mówię tak oczywiście umownie, bo chodzi mi o całe 
regiony – stanowią w tym województwie obszary 
peryferyjne, obszary peryferyjne, które rozwijają się 
znacznie wolniej, szczególnie dotyczy to regionu czę-
stochowskiego, niż centrum województwa.

Każdy, kto w ostatnich latach był na terenie aglo-
meracji górnośląskiej, w szczególności w takim mie-
ście jak Katowice, widzi, że aglomeracja górnośląska 
pomału nabiera charakteru wielkiej metropolii, ma 
charakter wielkomiejski, miasta nabierają charakteru 
wielkomiejskiego, a obecnie prawie 220-tysięczne 
miasto, jakim jest Częstochowa, praktycznie kurczy 
się, zwija się. Kurczy się zarówno pod względem de-
mograficznym, jak i pod względem rozwojowym, 
gospodarczym. To jest zjawisko, z którym absolut-
nie nie godzi się lokalna społeczność. Mieszkańcy 
Częstochowy o tym wiedzą, widzą te wszystkie zja-
wiska i nie mogą się z tym pogodzić.

Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze rankin-
gi dotyczące atrakcyjności np. inwestycji, rozwoju 
regionalnego, samopoczucia mieszkańców, tego, 
jak sami odnajdują się w takim mieście, jakim jest 
Częstochowa, i jednoznacznie rysuje się na tej pod-
stawie pesymistyczny obraz.

Tak jak powiedziałem, nie mam nic przeciwko 
temu, żeby znaleźć jakieś narzędzie prawne, które 
w sposób skuteczny rozwiąże problemy aglomeracji. 
Jestem z jednej strony pod wielkim wrażeniem tego, 
co zrobiono, przygotowując tę ustawę, ponieważ wi-
dać, że ustawa będzie na pewno skutecznym narzę-
dziem do tego, by rozwiązywać wspomniane proble-
my. Będzie również, oprócz rozwiązania problemów, 
sprzyjała temu, aby nastąpił tam jakiś progres, jeżeli 
chodzi o rozwój gospodarczy i społeczny. Zresztą jest 
to wprost zapisane wśród zadań właśnie w tej ustawie.

Ale z drugiej strony jest moja wielka obawa, czy 
ten rozwój nie nastąpi kosztem terenów peryferyj-
nych. Takie policentryczne miejsce, jakim stanie się 
na mapie województwa śląskiego aglomeracja gór-
nośląska, przekształcona w związek metropolitalny, 
z natury rzeczy, nawet jeżeli zakładamy dobrą wolę 
zarówno autorów ustawy, jak i tych, którzy potem 
będą beneficjentami czy też realizatorami zapisów 
tej ustawy… To może spowodować, że przy dyna-

spodarczy i lepszy dochód mieszkańców. Przecież 
na wschód od Wisły są wyraźne problemy z nadąża-
niem za wzrostem gospodarczym pozostałych części 
Polski. Tak więc popieram poprawki pana senatora 
Zientarskiego, bo uważam, że absolutnym błędem jest 
uchylanie ustawy z 2015 r. Można ją poprawić, można 
zwiększyć ten wskaźnik – załóżmy, że z 500 tysięcy 
do 1 miliona mieszkańców – ale nie powinno się tej 
ustawy anihilować. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuje bardzo.
Pan senator Artur Warzocha zabierze głos.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Artur Warzocha:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 

Szanowny Panie Ministrze!
Na początku chciałbym złożyć taką solidną dekla-

rację, że nie mam nic przeciwko temu, by za pomocą 
uregulowań prawnych szukać rozwiązań nabrzmia-
łych przez całe lata problemów, które nawarstwiały 
się na Górnym Śląsku, na terenie aglomeracji górno-
śląskiej czy na terenie aglomeracji górnośląsko-zagłę-
biowskiej. Tam rzeczywiście skomasowały się różne 
zaniedbania, które przez lata nie znalazły żadnego 
praktycznego rozwiązania, a wszystkie dotychcza-
sowe przepisy, które obowiązywały, nawet te, które 
miały charakter lex specialis, dzisiaj okazały się już 
do niczego nieprzydatne. Zatem to, że zarówno sa-
morządy, jak i rząd szukały jakiegoś rozwiązania, 
wydaje się czymś zupełnie naturalnym, co należy, po 
pierwsze, pochwalić, a po drugie, poprzeć.

Niestety województwo śląskie ma, tak jak to 
powiedziano kiedyś w trywialnej formie, charak-
ter hybrydowy. Ono nie jest naturalnym związkiem 
regionów, nie jest naturalnym związkiem wspólnot 
samorządowych, wspólnot lokalnych, wspólnot re-
gionalnych, tylko zostało w sposób dość sztuczny 
połączone z 3 odrębnie rozwijających się przez całe 
lata regionów, 3 województw, które wypracowały 
własny model, własny model tempa rozwoju i własny 
sposób na to, żeby istnieć na tym dość trudnym i moc-
no zagęszczonym terenie, zagęszczonym zarówno 
pod względem demograficznym, jak i pod względem 
infrastrukturalnym. Kto był na terenie województwa 
śląskiego, doskonale wie, o czym w tej chwili mówię.

Na to wszystko w województwie śląskim nakła-
dają się jeszcze cały czas żywe podziały historyczne, 
podziały geograficzne, a nawet, powiedziałbym, po-
działy kulturowe. To jest województwo, które przez 
prawie już 20 lat swojego istnienia nie znalazło spo-
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(senator A. Warzocha) regulacji. Te przepisy, bardzo cenne, poprawią jakość 
życia mieszkańców centrum, obawiam się jednak, że 
nie będzie to bez wpływu na jakość życia mieszkań-
ców z mojego terenu.

Drodzy Państwo, ta ustawa, tak bardzo potrzebna 
i tak konieczna, żeby zarządzać aglomeracją, może 
spowodować, że będziemy mieli do czynienia tak 
naprawdę z województwem 2 prędkości. Bardzo silnie 
będzie się rozwijało centrum, a peryferia pozostaną 
peryferyjne. Drodzy Państwo, ilość środków, jakie 
w tej chwili przepływają z sejmików do poszczegól-
nych obszarów, nie jest równoznaczna… nie odpo-
wiada temu, ilu mieszkańców jest na poszczególnych 
terenach. Te różnice widać. Widać te różnice, kiedy 
się wyjedzie choćby na drogi ziemi częstochowskiej 
i porówna się je z terenami aglomeracji centralnej. 
Mamy do czynienia po prostu z inną jakością. Boję 
się, że ta regulacja te dysproporcje pogłębi. Regulację 
popieram, ale tak po ludzku boję się jej skutków, bo 
nadal nie słyszę – mam nadzieję, że jednak usłyszę – 
wyraźnych sygnałów dotyczących powstania progra-
mu osłonowego dla ziem peryferyjnych województwa 
śląskiego. My jesteśmy w tym województwie śląskim, 
funkcjonujemy w nim i musimy w nim funkcjonować, 
mimo różnic kulturowych i społecznych, ale wydaje 
się, że dla takich miast – o ich cechach mówił pan 
senator Warzocha – potrzebne jest wyraźne zielone 
światło, by mogły się rozwijać. Potrzebny jest pro-
gram osłonowy, który zrównoważy rozwój tak dużego 
województwa, jakim jest województwo śląskie.

Podsumowując, chcę powiedzieć, że jako miesz-
kaniec ziemi częstochowskiej popieram to rozwią-
zanie – to jest, Drodzy Państwo, dobre rozwiązanie 
dla tych, którzy mieszkają w Katowicach, w centrum 
województwa śląskiego – ale tak po ludzku boję się, 
że to nie będzie rozwiązanie korzystne dla miesz-
kańców ziemi częstochowskiej. W związku z tym 
proszę rząd o to, by wziął pod uwagę nasze aspiracje 
i pomógł nam w przygotowaniu programu osłonowe-
go dla ziem peryferyjnych województwa śląskiego. 
Bardzo dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

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

Misiołka.

Senator Andrzej Misiołek:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja reprezentuję serce naszego województwa – mia-

sto Katowice. Uważam, że ustawa, o której dzisiaj 
mówimy, z punktu widzenia nie tylko Katowic, ale 

micznym rozwoju aglomeracji górnośląskiej tereny 
przyległe czy też tereny peryferyjne niestety złapią 
zadyszkę.

Takie obawy zgłaszają również mieszkańcy 
Częstochowy. I takie głosy docierają do mnie rów-
nież z południa naszego województwa, czyli z re-
gionu bielskiego. Chciałbym, i jest to moja ogromna 
prośba… I bardzo się cieszę, że zarówno pan minister 
Błaszczak, podczas debaty sejmowej, jak i pan mini-
ster Chwałek, podczas naszych debat, na posiedzeniu 
komisji i tu, w sali Senatu, podczas debaty senackiej, 
wspominali o tym, że rząd przygotowuje jakieś spe-
cjalne rozwiązania dla mniejszych ośrodków miej-
skich, które w niedalekiej przyszłości mogą mieć 
jakieś problemy. Często nawet nie wiadomo, jakich 
problemów możemy się spodziewać. Liczymy, że od 
słów rząd przejdzie do czynów. Dziękuję bardzo.

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

Ryszarda Majera.

Senator Ryszard Majer:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Dziś jesteście państwo skazani na dwugłos 

Częstochowy. Bo po senatorze Warzosze, który re-
prezentuje miasto Częstochowę, ja również muszę 
zabrać głos, żeby powiedzieć kilka słów, kilka zdań 
o tej ustawie. Ja reprezentuję ziemię częstochowską, 
powiaty otaczające miasto Częstochowę.

Drodzy Państwo, omawiamy dzisiaj w Senacie 
bardzo dobry akt prawny. Jestem pełen podziwu dla 
rządu, dla ministrów, dla ministerstwa, dla kolegów 
posłów i senatorów, którzy z ogromną determinacją 
przygotowali materiał będący dobrym rozwiązaniem 
prawnym. To są bardzo dobre zapisy, to jest to, co 
rzeczywiście w województwie śląskim, w centrum 
aglomeracji jest potrzebne. Bo rozwój form admini-
stracyjnych musi, Drodzy Państwo, zawsze podążać 
za naturalnym rozwojem człowieka. Bo on jest taką 
cechą postępu. Tam, gdzie się zmienia rzeczywistość, 
gdzie dochodzi do nawarstwienia problemów, musimy 
szukać takich rozwiązań prawnych, które będą te pro-
blemy rozwiązywać, niwelować, tak by mieszkańcom 
żyło się lepiej. My od tego jesteśmy.

Ale mając, Drodzy Państwo, w świadomości to, co 
się stało ponad 20 lat temu, po tym, jak Częstochowa 
straciła status miasta wojewódzkiego, mając w świa-
domości to, jak niejednorodny charakter dalej ma 
województwo śląskie, o czym pan senator Warzocha 
był łaskaw przypomnieć, po ludzku boję się tej nowej 
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(senator A. Misiołek) je się na granicy Jaworzna, Mysłowic i Sosnowca, naj-
lepiej o tym właśnie świadczy. Ale ja myślę, że przez 
wiele lat współistnienia w województwie te różnice 
coraz bardziej się zacierają, coraz bardziej czujemy 
się w pewnym sensie zintegrowani, tak że wizja, jaką 
przedstawił tutaj pan senator, właśnie dezintegracji, 
tego, że Częstochowa jest taka odsunięta… No, geo-
graficznie… leży tam, gdzie leży i nie przysuniemy 
jej do Katowic w żaden sposób, ale możemy spowo-
dować, właśnie przygotowując ustawę o mniejszych 
ośrodkach metropolitalnych, to, że Częstochowa być 
może też będzie mogła z takiego prawa skorzystać. 
Wszystko jest w państwa rękach, macie rząd, macie 
większość w Sejmie, w Senacie, przychylnego pre-
zydenta, więc nie ma problemu, żeby to rozwiązać.

Jeszcze raz gorąco apeluję do wszystkich państwa 
o to, aby tę ustawę poprzeć. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Grzegorz Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa chce jeszcze zabrać głos 

w dyskusji?
Dla porządku informuję, że pan senator Czesław 

Ryszka złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*, a wniosek o charakterze legislacyjnym 
na piśmie złożył pan senator Zientarski.

Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 
do przedstawionych wniosków? Bardzo proszę.

Zamykam dyskusję.
Zapraszam pana ministra.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Sebastian Chwałek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Po wysłuchaniu tej dyskusji i wystąpień panów 

senatorów nasunęło mi się kilka drobnych uwag.
Przede wszystkim nie rozmawiamy tu o narzędziu 

stricte rozwojowym. Mówię o tym, bo mam takie 
przeświadczenie, że dyskusja trochę ucieka w innym 
kierunku. Za kwestie rozwojowe odpowiada stra-
tegia odpowiedzialnego rozwoju, która szczególnie 
dla Śląska, dla całego Śląska przewiduje rozwiąza-
nia w zakresie projektu strategicznego „Program dla 
Śląska”, i tam różnego rodzaju mechanizmy wsparcia 
i finansowego, i prawnego będą rozwijane i są do 
wykorzystania. Ten dokument, o którym dzisiaj roz-
mawiamy, jest narzędziem administracyjnym, które 
ma pomóc w lepszym zorganizowaniu konurbacji 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

i całego województwa jest bardzo istotna. To jest do-
bra ustawa. Taka ustawa, przypomnę, była uchwalona 
w roku 2015, jeszcze za poprzedniego rządu. Mniej 
więcej 80% zapisów tej ustawy, o której dzisiaj mó-
wimy, to jest dokładnie to, co było w tamtej, któ-
ra zresztą do dziś jeszcze obowiązuje. Chciałbym 
powiedzieć, żeby przypomnieć kolegom senatorom 
z Częstochowy i ziemi częstochowskiej, że ustawa 
dziś jeszcze obowiązująca daje możliwości tym 
mniejszym ośrodkom. Ustawa, o której dzisiaj mówi-
my, nie dość, że dotyczy tylko aglomeracji śląskiej, to 
jeszcze zakłada, że musi zamieszkiwać na terenie tej 
aglomeracji ponad 2 miliony mieszkańców. To bardzo 
ogranicza, bo tylko do aglomeracji górnośląskiej… 
Przypomnę, że to nie jest jedyny na Górnym Śląsku 
ośrodek, który mógłby być aglomeracją, bo jest jesz-
cze południowa część – aglomeracja rybnicka, która 
też mogłaby z tego skorzystać. No ale nie skorzysta, 
ponieważ ustawa została zawężona.

Myślę, że należy tę ustawę popierać – ja bardzo 
gorąco zachęcam do tego, aby ją poprzeć – z bardzo 
prostych przyczyn. Uważam, że obawy, które tutaj 
były przedstawiane, że wejście w życie tej ustawy 
może wywołać jakieś działania czy ruchy, które spo-
wodują nierównomierność rozkładu środków i roz-
woju województwa, nie są do końca trafione. Proszę 
zwrócić uwagę, że w centrum województwa, czyli 
w tej aglomeracji górnośląskiej, mamy 14 miast na 
prawach powiatu, jedno obok drugiego. Jeżeli ktoś 
od lat obserwuje poczynania samorządów, to widzi, 
że brakuje koordynacji w pewnych kluczowych kwe-
stiach. Mianowicie każdy prezydent miasta prowadzi 
swoją politykę, swoją grę. A są kwestie, których nie 
da się rozwiązać w 14 miastach pojedynczo, takie 
właśnie jak np. planowanie przestrzenne czy trans-
port. To są kwestie, które w tak dużym organizmie 
muszą być planowane i realizowane odgórnie, czy-
li nie w drodze porozumienia 14 prezydentów, bo 
możemy założyć, że tych 14 prezydentów nigdy się 
nie porozumie w określonych kwestiach, patrząc na 
interes swojego miasta. W związku z tym ustawa jest 
bardzo potrzebna, na pewno rozwiąże wiele proble-
mów. Cieszę się, że w Sejmie znalazła tak szerokie 
poparcie. Mam nadzieję, że również w Senacie to 
poparcie dla ustawy będzie.

Na zakończenie chciałbym odnieść się do wystą-
pienia pana senatora Warzochy, który trochę widzi 
nasze województwo w jakimś nieco krzywym, moim 
zdaniem, zwierciadle. Oczywiście województwo nie 
jest jednolite, że tak powiem, etnicznie, bo w skład 
województwa wchodzą ziemie i śląskie, i zagłębiow-
skie, i Podbeskidzie, i nawet kawałek Małopolski, bo 
przypomnę, że Jaworzno to było kiedyś miasto mało-
polskie. Zresztą Trójkąt Trzech Cesarzy, który znajdu-
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(podsekretarz stanu S. Chwałek) ze wspólnymi planami zagospodarowania przestrzen-
nego, co ze wspólnymi inwestycjami w zakresie ko-
munikacji? Dlatego też takiego przepisu wprost nie 
ma. Likwidacja metropolii śląskiej może nastąpić 
jedynie w formie ustawy. To też wczoraj tutaj na po-
siedzeniu podnosiłem.

Apelowałbym też do wnioskodawcy, który składał 
poprawki, o niezgłaszanie albo wycofanie tych popra-
wek, ponieważ mimo wszystko każdy dzień zwłoki 
w procedowaniu tej ustawy ma znaczenie. To nie jest 
czas dla administracji państwowej, ale to jest czas dla 
samorządów, które będą przeprowadzały konsultacje. 
Tak więc wydaje się, iż przedwczorajsza dyskusja na 
posiedzeniu komisji wyjaśniła, że zgłaszane przez 
Biuro Legislacyjne Senatu poprawki są pewnego ro-
dzaju interpretacją konieczności uzupełnienia. Nie 
było też tak, że przedstawiciele samorządów na tym 
posiedzeniu komisji jednoznacznie stwierdzili, że 
popierają te poprawki. Była tylko sugestia, że jeżeli 
zapisy mogą budzić wątpliwości interpretacyjne, to 
ewentualnie można się zastanowić nad doprecyzo-
waniem tego rodzaju zapisów – chodziło dokładnie 
o jedną z tych poprawek – w statucie metropolii. 
W naszej ocenie zaproponowane poprawki są po 
prostu zbędne i nie są wymagane do prawidłowego 
zrozumienia zapisów tej ustawy. Będą realizowali tę 
ustawę samorządy i rząd. My nie mamy problemów 
z interpretacją tych zapisów. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszę Komisję Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej o usto-
sunkowanie się do przedstawionych wniosków i przy-
gotowanie sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugie-
go porządku obrad: ustawa o kredycie hipotecznym 
oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecz-
nego i agentami.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 433, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 433 A.

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

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Bierecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zebrała 

się 14 marca na swoim siedemdziesiątym dziewiątym 

śląskiej w zakresie wspólnego transportu, w zakresie 
zagospodarowania przestrzennego, a zamieszczony 
element dotyczący rozwoju będzie tylko elementem 
drugorzędnym, związanym z ewentualną realizacją 
zapisów strategii odpowiedzialnego rozwoju.

Kwestie dotyczące uniemożliwienia, jak tutaj po-
wiedziano, czy uchylenia dotychczasowej ustawy… 
Ta ustawa dawała tylko iluzoryczną możliwość utwo-
rzenia metropolii w Polsce. Najlepszy tego przykład 
to właśnie sytuacja, gdy chcieliśmy zrealizować ją 
na Śląsku. Po prostu nie dało się zastosować roz-
wiązań tam zawartych nawet do konurbacji śląskiej. 
Rząd Prawa i Sprawiedliwości wychodzi z założenia, 
że lepszym rozwiązaniem jest zindywidualizowany 
dokument, zindywidualizowany akt prawny, dostoso-
wany do specyfiki poszczególnych obszarów metro-
politalnych. Mamy w tej chwili w Polsce 2 najbardziej 
przygotowane do tego ośrodki. To jest właśnie me-
tropolia śląska, której dotyczy obecnie procedowana 
ustawa, i to jest ewentualnie metropolia, która może 
powstać na terenie Warszawy i gmin otaczających.

Inne obszary zurbanizowane, mniejsze obszary, 
tak jak już wspominaliśmy i tak jak tutaj też padło, 
mogą korzystać z rozwiązań obecnie obowiązują-
cych ustaw. A jeżeli przepisy te przestają dawać takie 
możliwości, to tak jak zapowiadaliśmy, będziemy 
przygotowywać wspólnie z Ministerstwem Rozwoju 
rozwiązania dla mniejszych jednostek administra-
cyjnych. One nie muszą się nazywać metropoliami. 
Światowa literatura przedmiotu podaje przykłady me-
tropolii, metropolii kilkunastomilionowych. W pol-
skich warunkach prawdziwą metropolią, którą można 
odnieść do wielkości Polski i do liczby mieszkańców 
w Polsce, wydaje się taka 2-milionowa, minimum 
2-milionowa. Możemy mówić o ustawach konurba-
cyjnych… to znaczy może raczej ustawach aglome-
racyjnych dla mniejszych jednostek.

Warto też jeszcze wspomnieć… Bo padła też kwe-
stia braku możliwości wystąpienia ze związku me-
tropolitalnego na Śląsku. Trzeba pamiętać, że także 
uchylana ustawa nie zawierała żadnych przepisów 
dotyczących wyjścia z metropolii, więc to jest żadna 
nowość w tej kwestii. A zapis ten czy tego rodza-
ju rozwiązanie było oczekiwane przez samorządy 
Śląska. Bo o ile wejście do metropolii jest wejściem 
dobrowolnym, przemyślanym, a wielkość metropo-
lii, opierająca się na liczbie jej mieszkańców, ma za-
pewnić jej siłę w zakresie realizacji powierzonych 
zadań, o tyle wyjście każdego z zainteresowanych 
w tej chwili samorządów będzie powodowało ogrom-
ne problemy. Możemy sobie wyobrazić – ja to już 
wielokrotnie powtarzałem i w Sejmie, i przedwczoraj 
na posiedzeniu komisji – że mógłby ktoś wymyślić, że 
Katowice będą chciały wyjść z metropolii. I co wtedy 
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(senator G. Bierecki) opłata, która miałaby zrekompensować kredytodawcy 
koszta poniesione w związku z udzieleniem kredytu, 
może się pojawić, niemniej jednak ustawa przesądza 
o limicie tych kosztów – to nie więcej niż 3% war-
tości kredytu.

Wreszcie decyzja kredytowa. Kredytodawca zo-
bowiązany będzie do przekazania decyzji kredytowej 
w okresie nie dłuższym niż 21 dni. W zasadzie jest to 
zgodne z obecnie panującą praktyką na rynku kredytu 
hipotecznego, banki bardzo szybko reagują, szybko 
udzielają tych odpowiedzi. Niemniej jednak, ponie-
waż nowa ustawa przynosi szereg różnych innych wy-
mogów, takie ograniczenie czasu na przygotowanie 
oferty jest racjonalne i stąd obowiązek przedstawienia 
decyzji kredytowej w ciągu maksymalnie 21 dni.

Kolejna zmiana to zakaz sprzedaży wiązanej, czyli 
kredytobiorcy nie będą mogli być zmuszani do zaku-
pu… czy wejścia w inne umowy z bankiem z powodu 
korzystania z kredytu hipotecznego. Wyjątkiem jest 
jedynie możliwość powiązania kredytu hipotecznego 
z rachunkiem prowadzonym przez bank, który to 
rachunek ma służyć do spłaty kredytu bądź groma-
dzenia środków na spłatę tego kredytu. Niemniej jed-
nak ustawa przesądza o tym, że rachunek ten ma być 
prowadzony nieodpłatnie. To jest jedyna możliwość 
powiązania produktów.

To oczywiście nie oznacza, że nie można prowa-
dzić sprzedaży łączonej czy nie można oferować in-
nych usług, niemniej jednak w przypadku sprzedaży 
łączonej, inaczej niż w przypadku sprzedaży wiąza-
nej, to zawarcie umowy na inny produkt oferowany 
w ramach sprzedaży łączonej nie warunkuje dostępu 
do kredytu hipotecznego.

Bardzo ważna zmiana to obowiązek zaoferowania 
przez bank restrukturyzacji kredytu, planu restruk-
turyzacji kredytu, w sytuacji gdy kredytobiorca ma 
kłopoty ze spłatą. Czyli nie ma natychmiastowego 
wypowiedzenia umowy, jest odpowiedni czas, naj-
pierw plan restrukturyzacji, jeśli ten plan restruk-
turyzacji okaże się nieskuteczny, niemożliwy bądź 
nie jest możliwe sporządzenie planu restrukturyzacji 
ze względu na ocenę sytuacji kredytobiorcy, wte-
dy kredytobiorca ma z mocy tej ustawy 6 miesięcy 
na sprzedaż mieszkania i przeznaczenie środków ze 
sprzedaży tego mieszkania na spłatę kredytu. Dopiero 
po upływie tego okresu bank może podjąć działania 
windykacyjne.

Istotna zmiana dotyczy wymogów w zakresie in-
formacji, które mają znaleźć się w reklamach kredytu 
hipotecznego. No, dość dużo jest tych informacji, 
które kredytodawcy będą zmuszeni przekazywać 
w reklamach swojego produktu na wszystkich no-
śnikach. Mówimy tutaj o obrazie, o dźwięku, mó-
wimy także o materiałach reklamowych, billboar-
dach, ulotkach… Spora część czasu reklamowego czy 
powierzchni reklamowej musi być przeznaczona na 

posiedzeniu i rozpatrzyła ustawę o kredycie hipotecz-
nym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipo-
tecznego i agentami, którą Sejm uchwalił 24 lutego. 

Komisja zwraca się do Wysokiego Senatu o przy-
jęcie ustawy z 3 poprawkami. W zasadzie te 3 po-
prawki stanowią jedną merytoryczną poprawkę, 
którą komisja przyjęła na wniosek Komisji Nadzoru 
Finansowego. Polega ona na wydłużeniu terminu re-
jestracji pośredników kredytowych do 6 miesięcy, tak 
aby ten pierwszy okres spełniania przez pośredników 
tego nowego obowiązku, czyli obowiązku rejestracji 
w rejestrze prowadzonym przez Komisję Nadzoru 
Finansowego, był dłuższy. Komisja chciała mieć wię-
cej czasu na przetworzenie tych wniosków.

Ustawa o kredycie hipotecznym wzbudza-
ła wielkie zainteresowanie. Napłynęło wiele sta-
nowisk i wniosków, które komisja na swoim po-
siedzeniu bardzo szczegółowo przedyskutowała. 
Uzyskaliśmy stanowiska wszystkich zaproszonych 
gości. Wymienię tylko najważniejsze pisma, które 
wpłynęły do komisji. Uwagi i wnioski legislacyj-
ne otrzymaliśmy z Komisji Nadzoru Finansowego, 
Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego, Kancelarii 
Krzysztofa Oppenheim, Konfederacji „Lewiatan”… 
Konfederacja „Lewiatan” załączyła także materiał 
wideo pokazujący, jak mogłaby wyglądać reklama 
kredytu hipotecznego po uchwaleniu przepisów tej 
ustawy. Bardzo ważne informacje wpłynęły także 
z Prokuratorii Generalnej, Fundacji „KupFranki”, 
Związku Firm Doradztwa Finansowego, a także 
ze Stowarzyszenia „Stop Bankowemu Bezprawiu”. 
Wszystkie te wnioski zostały przedyskutowane na 
posiedzeniu komisji. Komisja sporządziła sprawoz-
danie i zawarła je w druku nr 433 A.

Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze 
nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agenta-
mi przynosi kilka istotnych zmian, które w telegra-
ficznym skrócie postaram się państwu senatorom 
przedstawić. Właściwie mówimy tutaj o siedmiu naj-
ważniejszych zmianach dotyczących rynku kredytu 
hipotecznego. Po pierwsze, ta ustawa kończy funkcjo-
nowanie w Polsce tzw. kredytów walutowych, ofero-
wanych polskim obywatelom uzyskującym dochody 
w polskich złotych. W ustawie jest jednoznaczny za-
kaz oferowania tego typu produktów finansowych. 
Kredyt hipoteczny będzie dostępny w tej walucie, 
w której większość dochodów bądź większość ak-
tywów posiada kredytobiorca. To bardzo ważna 
zmiana. W zasadzie przenosi ona do ustawy myśl, 
która zawarta jest w rekomendacji Komisji Nadzoru 
Finansowego, tzw. Rekomendacji S.

Druga istotna dla konsumentów zmiana to zakaz 
pobierania opłat za wcześniejszą spłatę kredytu po 
upływie okresu 3-letniego. W okresie 3-letnim taka 
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(senator G. Bierecki) uznała, że w ustawie znajdują się inne narzędzia, 
którymi KNF może wpłynąć na sposób kształtowa-
nia wynagrodzeń i relacji pomiędzy pośrednikiem 
kredytowym a kredytodawcą, i że wprowadzenie 
zakazu wynagradzania pośrednika przez bank, 
a tym samym przerzucenie tego na kredytobiorcę, 
oznaczałoby przekreślenie dotychczasowego do-
robku, rozwoju rynku kredytu hipotecznego. Ten 
rynek kredytu hipotecznego tak się ukształtował, tak 
funkcjonuje. Mamy wiele firm i tysiące ludzi zatrud-
nionych w tej branży. Argumenty, które w Sejmie 
wszystkie kluby przyjęły, także na posiedzeniu na-
szej komisji uznaliśmy za właściwe, podkreślając 
fakt, że Komisja Nadzoru Finansowego dysponuje 
wystarczającymi narzędziami do kształtowania tej 
relacji pomiędzy bankiem a pośrednikiem. Przede 
wszystkim może oddziaływać nie na pośredników, 
ale na banki, tak aby sposób wynagradzania pośred-
ników właściwie mitygował ryzyko, które widzimy 
w tej działalności.

Pismo rzecznika finansowego wpłynęło do komisji 
już po zakończeniu prac w komisji, po sporządzeniu 
sprawozdania. W tym piśmie rzecznik finansowy 
zwraca się o zmianę ustawy i wprowadzenie opła-
ty od pośredników kredytowych na rzecz rzecznika 
finansowego w związku z przewidzianymi w usta-
wie czynnościami, których pracownicy rzecznika 
finansowego mieliby dokonywać. Ta kwestia była 
też podnoszona na posiedzeniu komisji, w wystą-
pieniu ustnym przedstawiciela rzecznika finansowe-
go. I obecny przedstawiciel Ministerstwa Finansów 
uznał, że wspomniane działania w roku 2017 rzecznik 
finansowy będzie w stanie wykonać i sfinansować 
w ramach posiadanego budżetu.

Istotne jest też, żeby zauważyć, że wydłużenie 
poprawką senacką terminu na rejestrację, wpis do 
rejestru pośredników kredytu hipotecznego do 6 mie-
sięcy przesuwa horyzont działań rzecznika finanso-
wego wobec pośredników finansowych, pośredników 
kredytowych. Tak że o kilka miesięcy… Tak więc 
mówimy tutaj właściwie o zadaniach, które rzecznik 
finansowy miałby wykonywać w roku 2018. I, mając 
już doświadczenia z wejścia tej ustawy w życie, jeżeli 
chodzi o liczbę spraw, które napłyną do rzecznika 
finansowego, być może będziemy mogli zrealizować 
ten wniosek, który wpłynął od pani rzecznik, przy 
okazji ustawy okołobudżetowej, poprzez zapewnienie 
rzecznikowi finansowemu środków na działalność 
w roku 2018.

Tyle mojego sprawozdania. Ustawa jest bardzo ob-
szerna. Prace w Sejmie trwały bardzo długo. Żałuję, 
że my, w Senacie, mamy tak niewiele czasu na pra-
cę nad ustawami. Niemniej jednak to, co proponuje 
komisja, jest optymalne, właściwe i zwracam się do 
Wysokiego Senatu o przyjęcie sprawozdania komisji 
zawartego w druku 433 A. Dziękuję bardzo.

rzetelną informację kredytobiorcy o całości kosztów 
i obowiązkach, które musi spełnić, zwierając umowę 
o kredyt hipoteczny.

Ten obowiązek reklamowy ułatwi sporządzenie 
– i to zapewne pojawi się wkrótce – dobrze funk-
cjonujących porównywarek kredytu hipotecznego, 
więc możemy się spodziewać, że jednym ze skutków 
tej ustawy będzie pojawienie się w internecie takich 
łatwych porównywarek ceny czy kosztu kredytu hi-
potecznego, co z całą pewnością ułatwi konsumentom 
dokonanie właściwego dla nich wyboru.

No i rzecz nowa, istotna, dotycząca wielu tysięcy 
podmiotów, to nadzór nad pośrednikami kredyto-
wymi, który sprawować będzie Komisja Nadzoru 
Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego bę-
dzie także pobierać… Na jej rzecz pośrednicy będą 
wpłacać opłatę w wysokości 0,3% od przychodów. 
Komisja Nadzoru Finansowego będzie prowadzić 
rejestr, będzie miała prawo uzyskiwania informacji, 
a także wstępu do pomieszczeń, w których działal-
ność pośrednictwa kredytowego będzie się odbywała.

Mieliśmy bardzo szeroką dyskusję. Państwo se-
natorowie, którzy śledzili prace w Sejmie, być może 
zauważyli, że kwestia obecności pośrednika przy 
udzielaniu kredytu hipotecznego była tam bardzo 
gorącym tematem. Ta sprawa wróciła tu w Senacie. 
Pan przewodniczący Chrzanowski, przewodniczący 
Komisji Nadzoru Finansowego, w swoim wystąpie-
niu zwrócił się do Senatu o przywrócenie przepisów, 
które zostały zmienione w Sejmie, a więc o ponow-
ne wprowadzenie zakazu wynagradzania pośred-
ników przez kredytodawcę. Bardzo obszerna argu-
mentacja pana przewodniczącego Komisji Nadzoru 
Finansowego, która przekonywała nas do tego, że 
utrzymanie dotychczasowego modelu wynagradzania 
pośrednika, w wyniku którego pośrednik jest zain-
teresowany zawarciem jak największej liczby umów, 
niezależnie od stopnia ryzyka… Na posiedzeniu je-
den z przedstawicieli Komisji Nadzoru Finansowego 
przytoczył wypowiedź przedstawiciela pośredników 
finansowych, który mówił, że po kredyt hipotecz-
ny trafiają do nich ludzie, którzy nie otrzymali tego 
kredytu w banku, i że pośrednicy muszą się bardzo 
natrudzić, żeby dobrze opracować wniosek kredy-
towy, tak aby ten człowiek dostał ten kredyt. Taka 
wypowiedź potwierdza argumenty zawarte w piśmie 
przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
który podkreślał ryzyko wynikające z takiego modelu 
sprzedaży, zgodnie z którym pośrednicy otrzymują 
wynagrodzenie od wartości sprzedanego pieniądza, 
a nie od jakości zawieranych umów. Mogą wprost 
działać w celu obniżenia jakości tych umów.

Komisja, po wysłuchaniu także stanowiska mi-
nistra finansów, ministra reprezentującego rząd, 
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dobrze rozwiązywał sprawy związane z problemami 
obywateli biorącymi kredyty w bankach i pomagał 
klientom banków. A więc wydaje się, że będzie także 
pracował tutaj i z pośrednikami finansowymi, i z tymi 
osobami, które będą się może czuły pokrzywdzone 
przez rzeczników. Mam nadzieję, że będzie bardzo 
mało takich spraw. Czy te problemy, że tak powiem… 
Chodzi o zasady finansowania rzecznika finansowego 
w obszarze nadzoru nad pośrednikami kredytowymi. 
Czy te sprawy można byłoby rozwiązać np. przy oka-
zji przyjmowania ustawy okołobudżetowej?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Paweł Gruza:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, dziękuję za pytanie. Oczywiście 

w procesie legislacji, także w przypadku ustawy bu-
dżetowej, zawsze jest przestrzeń na nowe rozwiąza-
nia, jednak w tym momencie nie przewidujemy żad-
nej ingerencji i żadnego odstępstwa wobec tego, co 
jest zaproponowane w obecnej treści ustawy. Myślę, 
że stanowisko resortu jest takie: pozwólmy jakby tym 
przepisom zadziałać, zobaczymy, co się będzie działo. 
Mamy także nadzieję, że niejako suma tych rozwiązań 
legislacyjnych doprowadzi do pewnego ucywilizowa-
nia czy racjonalizacji działania wszystkich uczestni-
ków procesu kredytowego. Zapotrzebowanie na to, 
powiedzmy, wspomaganie kredytobiorców w tym 
procesie spadnie właśnie dzięki mechanizmowi ra-
cjonalizacji całego procesu produkcji kredytu, że tak 
powiem. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania, Panie Senatorze? 

Nie.
Bardzo proszę, pan senator Grabowski.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam pytanie dotyczące usta-

wy… W zasadzie chciałbym poznać stanowisko rzą-
du, bo takie stanowisko nie było przedstawione na 
posiedzeniu komisji, doszło tylko do pewnego sporu 
pomiędzy Komisją Nadzoru Finansowego a stroną 
rządową. 

Pytanie moje dotyczy zapisów w ustawie doty-
czących terminu wydania decyzji na wniosek insty-

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister rozwoju 
i finansów.

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

Witam serdecznie pana ministra Gruzę. Czy pan 
minister chce zabrać głos w tej sprawie?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Paweł Gruza: Panie Marszałku, nie widzę w tym 
momencie takiej potrzeby.)

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.

(Głos z sali: Kazimierz Kleina.)
Pan senator Kleina.
Panie Ministrze, zapraszam.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Ja chciałbym 

wrócić do problemu, który był podnoszony na po-
siedzeniu komisji, ale także w sprawozdaniu pana 
senatora sprawozdawcy, a mianowicie do kwestii fi-
nansowania rzecznika finansowego. To zostało tutaj 
tak z nadzieją przedstawione przez pana senatora 
Biereckiego, ale prosiłbym też o takie wyraźne, jasne 
stanowisko ministra: czy panu także się wydaje, że 
moglibyśmy tę kwestię rozwiązać przy okazji ustawy 
okołobudżetowej albo w jakiś inny sposób, tak aby 
finansowanie działalności rzecznika przez uczestni-
ków, podmioty działające na rynku finansowym, było 
równomiernie rozłożone?

Zastanawiałem się nawet, czy nie zaproponować 
poprawki dotyczącej finansowania ze składek pośred-
ników. Jednak wydaje mi się, że na tym etapie byłoby 
to może rzeczywiście przedwczesne, bo warto zorien-
tować się, jak wiele będzie tych skarg, jaki jest rzeczy-
wisty i faktyczny koszt rozwiązywania problemów 
ciążących na rzeczniku finansowym. Doświadczenie 
pokazuje, że rzecznik w wielu wypadkach naprawdę 
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(senator A. Grabowski) Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Pan senator Czarnobaj. Zapraszam.

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

Szanowni Państwo!
Chciałbym zadeklarować, że jest to ustawa do-

bra. Tak jak powiedział pan przewodniczący, podczas 
prac prowadziliśmy wiele dyskusji, ale oczywiście 
dyskusji, których celem było wniesienie pewnych 
poprawek, bo to, co dotyczy samej idei, to wszyst-
ko, co jest zapisane w ustawie, na pewno przynie-
sie korzyści przede wszystkim osobom, które będą 
chciały zaciągać kredyty hipoteczne, ale również pol-
skiej gospodarce. Chcę przypomnieć, że to właśnie 
niestabilność i złe kredyty hipoteczne były w roku 
2007 początkiem jednego z największych kryzysów 
w świecie. W związku z tym ta dbałość, Szanowni 
Państwo, o kredyt hipoteczny w sensie nadzoru nad 
jakością udzielanego kredytu i nad jego bezpieczeń-
stwem oraz nad interesem każdego z obywateli jest 
bardzo ważnym elementem. I ta ustawa po ponad-
dwuletniej pracy trafia pod obrady Sejmu i Senatu.

Przypomnę tylko, że jest to również pokłosie 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, któ-
re dostrzegając zagrożenia dotyczące gospodarki 
europejskiej czy gospodarki światowej w związku 
z niedobrymi, złymi, toksycznymi kredytami hipo-
tecznymi, wydały taką dyrektywę. Chcę powiedzieć, 
że Platforma Obywatelska, mam nadzieję, że wszyscy 
jako senatorowie zagłosujemy… Ja osobiście będę 
głosował za tym projektem ustawy, bo jest to projekt, 
który – tak jak powiedział pan przewodniczący – roz-
wiązuje wiele dotychczasowych problemów.

I teraz, Szanowni Państwo, dwa słowa o histo-
rii. Tak jak powiedziałem, kredyt hipoteczny to jest 
bardzo ważny kredyt, z punktu widzenia chociażby 
2 takich spraw. Po pierwsze, jest to ważny element 
wsparcia w uzyskaniu mieszkania przez osoby, na-
zwijmy to, średniozamożne. Po drugie, jest to bar-
dzo ważny kredyt z punktu widzenia gospodarczego. 
Powiem tylko, że w rekordowym okresie… Dlatego 
pytałem pana ministra o rok 2016, bo nie mogłem 
znaleźć tych danych. W każdym razie w 2007 r. były 
to, proszę państwa, 54 miliardy zł. To są 54 miliar-
dy zł, które bardzo szybko trafiają do gospodarki, 
więc jest to ważny element napędzania gospodarki. 
Dlatego ważne jest, żeby oprócz tych 2 elementów 
był również trzeci element, o którym tu była mowa, 
a mianowicie element związany z bezpieczeństwem 
osób zaciągających kredyty.

Chciałbym powiedzieć również kilka słów na 
temat historii kredytów hipotecznych u nas, naszej 
historii, począwszy od roku 2004, a skończywszy, za-

tucji pożyczkowych czy pośredników, tego krótkie-
go terminu na wydanie decyzji, czyli 14-dniowego. 
Przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego wyra-
żali tutaj obawy, że ten 14-dniowy okres w ich ocenie 
może być zbyt krótki, że może powstać wąskie gardło. 
Dlaczego? Jak pan by to uzasadnił? Dlaczego mini-
sterstwo tak dość sztywno podeszło do sprawy i nie 
zgodziło się, nie wyraziło zgody na wydłużenie tego 
terminu na wydanie decyzji przez Komisję Nadzoru 
Finansowego?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Paweł Gruza:
Naszym zdaniem określenie 14-dniowego terminu 

wydania decyzji jest zasadne. Jest on możliwy do 
spełnienia. Mieliśmy ostatnio sprawozdanie czy pre-
zentację działalności Komisji Nadzoru Finansowego 
na posiedzeniu komisji sejmowej. Jest to instytucja 
sprawna i wydaje nam się, że 14-dniowy termin jest 
wystarczający do wykonywania procedury kończącej 
się daną decyzją. Stąd takie, a nie inne stanowisko 
rządu.

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

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Króciutkie py-

tanie. Nie zadałem go na posiedzeniu komisji. 
Czy pan minister ma może wiedzę na temat roku 

2016, wie, jaka jest wartość kredytów hipotecznych? 
Jeśli nie, to będę dalej szukał.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Paweł Gruza:
Przykro mi, zastępuję tylko ministra Nowaka. 

Spróbujemy odpowiedzieć na piśmie.
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie, to ja to znajdę.)
Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dobrze.
Proszę o pytania. Nie widzę zgłoszeń.
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(senator L. Czarnobaj) obiecywał prawie 1 milionowi Polaków, którzy mają 
kredyty walutowe, że zostaną one przewalutowane 
według kursu z dnia podpisania umowy. Problem 
kredytów walutowych, szczególnie we frankach, ale 
i innych walutach, był również bardzo podnoszony 
przez Prawo i Sprawiedliwość w kampanii wybor-
czej. Państwo mówiliście, że ten problem jest do roz-
wiązania szybko i sprawnie. Mówię o tym dlatego, 
że bardzo dobra ustawa, która reguluje tę kwestię 
w przyszłości, jest i będzie przez nas popierana. Ale 
jednocześnie zwracam się do koleżanek i kolegów 
z Prawa i Sprawiedliwości z prośbą, abyście państwo 
wrócili do swoich obietnic wyborczych, wrócili do 
zapewnień składanych w 2006 r. przez klub Prawa 
i Sprawiedliwości, jakim to dobrodziejstwem dla 
Polaków jest zaciąganie kredytów w walutach obcych, 
i żebyście państwo wrócili do obiecanek pana prezy-
denta dotyczących pomocy dla 1 miliona osób, które 
mają kredyty w walutach obcych. Dziękuję bardzo… 

I tak jak powiedziałem, klub Platformy 
Obywatelskiej poprze projekt tej ustawy. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Biereckiego.

Senator Grzegorz Bierecki:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Dziękuję także 
za deklarację poparcia tej ustawy, złożoną w imieniu 
klubu Platformy Obywatelskiej.

Może zacznę od tego, że, no cóż, dobre rozwią-
zania są zwykle wynikiem doświadczeń, które się 
uzyskuje. A doświadczenie, które się uzyskuje, prze-
cież zwykle jest wynikiem popełnionych błędów. 
Niewątpliwie błędem było, że dopuszczono do tak 
wielkiej swobody udzielania kredytów, tzw. kredytów 
frankowych i że Komisja Nadzoru Bankowego, a po-
tem Komisja Nadzoru Finansowego nie wykazywały 
aktywności w badaniu umów, które zawierały banki. 
Tak naprawdę mówiono o idei udzielania kredytów 
walutowych, o szerszym kredytowaniu budownictwa 
mieszkaniowego, o zapewnieniu mieszkań dla mło-
dych rodzin, ale nie zadbano o analizę szczegółów. 
No bo przecież nie byłoby niczego złego w tych tzw. 
kredytach frankowych, gdyby one były wypłacane 
we frankach albo gdyby one były wypłacone w zło-
tówkach, ale kapitał tego kredytu nie byłby zmienny. 
Tymczasem banki wprowadziły pułapkę, zastosowa-
ły pułapkę kredytową w przypadku kilkuset tysięcy 
polskich gospodarstw domowych, oferując niskoopro-
centowany kredyt i zachęcając do zaciągania kredy-
tów we frankach.

łóżmy, na roku 2016. Chcę powiedzieć tak. W związ-
ku z tym, że historia jest nauczycielką przyszłości, 
my dzisiaj mówimy o tym, co jest przyszłością, czyli 
w jaki sposób polska gospodarka i kredyty hipoteczne 
będą funkcjonowały w przyszłości. Chciałbym jednak 
przypomnieć o kilku sprawach dotyczących kredy-
tów hipotecznych, szczególnie kredytów walutowych, 
i adresuję to przede wszystkim do koleżanek i kolegów 
z Prawa i Sprawiedliwości. Otóż to, co dotyczy prze-
szłości… Należałoby również zaproponować rozwią-
zanie w stosunku do kredytów walutowych, bo chcę 
powiedzieć, że to właśnie Prawo i Sprawiedliwość ma 
tu wiele „dobrego” w zakresie kredytów hipotecznych 
i walutowych. Proszę państwa, przypomnę tylko, że 
szczególnie dobry okres na kredyty hipoteczne wa-
lutowe to były lata 2005–2007, szczególnie rok 2007, 
54 miliardy kredytów hipotecznych, z czego 70% to 
kredyty we frankach. Dlaczego adresuję tę wypo-
wiedź do przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości? 
Nie tylko dlatego, że państwo jesteście dzisiaj par-
tią rządzącą, ale według mnie macie w tej sytuacji 
również moralny obowiązek w stosunku do tego, co 
jest historią. Otóż, kiedy w 2006 r. Komisja Nadzoru 
Bankowego wydała tzw. Rekomendację S, to klub 
Prawa i Sprawiedliwości, proszę państwa, odniósł się 
do niej, mówiąc o kredytach hipotecznych, w sposób 
następujący. Tu przywołam kilka wypowiedzi.

Klub Prawa i Sprawiedliwości tak odnosi się do 
Rekomendacji S Komisji Nadzoru Bankowego w sto-
sunku do kredytów hipotecznych. „Z niepokojem 
przyjmujemy – pisze klub Prawa i Sprawiedliwości 
– zalecenia Komisji Nadzoru Bankowego, tzw. 
Rekomendację S, wprowadzające ograniczenia w do-
stępności do kredytów walutowych, których głównym 
skutkiem będzie zmniejszenie możliwości nabywa-
nia przez obywateli, szczególnie przez młode osoby, 
własnych mieszkań”. I dalej jest 5 różnych punktów, 
w których państwo bardzo mocno chwalicie kredyt 
walutowy we frankach, jako jeden z ważnych ele-
mentów napędzenia gospodarki oraz uzyskiwania 
mieszkań. W końcu – już nie będę cytował całości 
– mówicie państwo tak: „niekorzystnym skutkiem 
Rekomendacji S może być sytuacja, w której znaczna 
część średnio zarabiających Polaków nie będzie w sta-
nie uzyskać dostępu do kredytu z powodu gwałtowne-
go wzrostu jego kosztów”. I dalej: „Zalecenie Komisji 
Nadzoru Bankowego doprowadzić może także do 
niemożności udzielania kredytów walutowych przez 
mniejsze banki”. Dzięki Bogu, że mniejsze banki nie 
weszły w dużej mierze, że tak powiem, w ten cały 
system udzielania kredytów walutowych.

Mówię to dlatego, że później następuje kampania 
wyborcza, w której kandydat na prezydenta, dzisiaj 
pan prezydent Andrzej Duda, a wtedy kandydat, 
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(senator G. Bierecki) wiedliwości, a także aktywności ze strony państwa 
w rozwiązywaniu ich problemów.

Kilka miesięcy temu wraz z grupą senatorów 
złożyliśmy projekt uchwały Senatu, która stanowiła 
apel do Komisji Nadzoru Finansowego, ministra spra-
wiedliwości i prokuratora generalnego oraz Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów o podjęcie 
działań, tak żeby państwo zaczęło być aktywne i żeby 
zaczęło rozwiązywać ten bardzo istotny, ważny pro-
blem. Myślę, że ta uchwała tak naprawdę nie jest już 
potrzebna, ponieważ państwo już działa. Jest aktyw-
ność ze strony UOKiK, jest znakomita aktywność 
ze strony rzecznika finansowego, są działania podej-
mowane przez prokuratora generalnego. Sam zresztą 
miałem okazję, w związku z debatą, która w Senacie 
się odbyła, być poproszony na przesłuchanie w pro-
kuraturze prowadzącej postępowanie w sprawie 
wprowadzenia w błąd kredytobiorców przez banki 
przy udzielaniu kredytów. Sam świadczyłem w tym 
postępowaniu, które prowadzi prokuratura szczeciń-
ska. Wiem, że zaangażowana jest w to także Agencja 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przecież ktoś te pu-
łapki kredytowe wymyślił i ten ktoś ma imię i nazwi-
sko. Ci ludzie, jeśli złamali prawo, jeśli doprowadzili 
do oszustwa na wielką skalę, powinni zostać ukarani. 
A zatem proszę pana senatora Czarnobaja, żebyśmy 
w sprawie rozwiązania problemu kredytów franko-
wych byli wszyscy zgodni, niezależnie od przyna-
leżności klubowej. Ten problem trzeba rozwiązać, ci 
ludzie powinni być uwolnieni z pułapki kredytowej. 
Najważniejsze jest to, że państwo polskie zaczęło 
działać i bronić swoich obywateli, którzy przecież 
w relacji z bankiem są słabszą stroną.

Dla potrzeb komisji… Chciałbym zwrócić pań-
stwa uwagę na bardzo istotny materiał, który wpły-
nął do komisji na potrzeby prac komisji. W związku 
z propozycjami, które przedstawiciele organizacji 
zrzeszających tzw. frankowiczów składali do komi-
sji, pojawiła się propozycja, aby umożliwić oddanie 
mieszkania i w ten sposób spłacenie całości zobo-
wiązania. Zwróciłem się do prezesa Prokuratorii 
Generalnej, pana Leszka Boska, z pytaniem, czy taka 
zmiana przepisów może skutkować ewentualnymi 
konsekwencjami odszkodowawczymi w stosunku do 
Rzeczypospolitej Polskiej ze strony zagranicznych 
banków i inwestorów. Przecież te zagraniczne banki 
i inwestorzy już w poprzedniej kadencji, kiedy dys-
kutowane były zmiany ustawowe i była propozycja 
ustawowego rozwiązania problemu kredytów franko-
wych, straszyli, pozwaniem Polski przed sądy arbi-
trażowe na podstawie tzw. bilateralnych umów o in-
westycjach. Polska ma zawarte wiele takich umów, 
jeszcze w końcówce lat osiemdziesiątych i na począt-
ku lat dziewięćdziesiątych, kiedy to Polska głodna ka-
pitału zagranicznego podpisywała umowy o ochronie 
inwestycji zagranicznych z wieloma krajami. W mię-

Przypomnę wam, że wtedy były bardzo agre-
sywne reklamy, w których przecież uczestniczył na-
wet jeden z aktualnych liderów opozycji. Pan Petru 
namawiał przecież bardzo do zaciągania kredytów 
hipotecznych. Różni bankowi lobbyści tłumaczyli 
wtedy, że ten, kto nie wziął kredytu we frankach, 
tak naprawdę przegrał życie, bo okazał się frajerem, 
który nie skorzystał z tak taniego kredytu, tak łatwo 
dostępnego. Oferowano umowy, w których stosunek 
udzielonego kredytu do wartości nieruchomości prze-
kraczał 100%. Na to wszystko patrzył nadzór i nie 
podejmował właściwych działań. Mieliśmy do czy-
nienia z pewną bezczynnością państwa w tej kwestii. 
Można powiedzieć, że dobrze się stało, bo są miesz-
kania. No, przecież zostały one wybudowane. Tych 
kilkaset tysięcy kredytów sprawiło, że jest kilkaset 
tysięcy nowych mieszkań, a więc przybyło metrów 
kwadratowych. No ale problem jest taki, że ludzie 
mają do spłaty kredyt o zmiennym kapitale. On się 
zmienia, rośnie wraz z kursem złotówki. Tego triku 
nie przewidzieli pewni politycy, którzy się podpisali 
pod tą uchwałą i którzy myśleli, że tak naprawdę bę-
dzie to działać tak jak normalny kredyt hipoteczny: 
no, jest to finansowane frankami, ale skoro wziąłem 
200 tysięcy zł – bo tyle właśnie, ok. 200 tysięcy, wy-
nosi przeciętny kredyt na mieszkanie w Polsce – to 
będę spłacać te 200 tysięcy plus odsetki. Ale okazało 
się, że z tych 200 tysięcy zł niektórym zrobiło się 
400 tysięcy zł, a kurs franka, na który nie mamy 
wielkiego wpływu, zamyka te rodziny w pułapce 
kredytu niespłacalnego. 

Pan senator Czarnobaj mówił o tym, że Prawo 
i Sprawiedliwość, podobnie jak pan prezydent Duda, 
podjęło ten ważny temat w kampanii wyborczej. Tak, 
to bardzo ważne, że podjęliśmy ten temat. Pamiętam, 
jak sam w poprzedniej kadencji… Przepraszam, nie 
występowałem sam, tylko z prof. Ciochem. Na nasz 
wniosek odbyła się w Senacie debata. Wysłuchaliśmy 
wtedy informacji ministra finansów i szefa Komisji 
Nadzoru Finansowego właśnie na temat tzw. kre-
dytów udzielonych w tzw. frankach. Mówię o tzw. 
frankach, ponieważ mieliśmy tutaj do czynienia z wa-
loryzacją, indeksacją i różnymi trikami. Generalnie 
z tej debaty w Senacie dowiedzieliśmy się przecież, 
że tych franków nie było. Powiedział nam o tym pan 
Kowalczyk, wiceminister finansów. Jak pan senator 
Czarnobaj, który też był wtedy w Senacie, sięgnie 
do tego stenogramu, to pewnie się w pierś uderzy, bo 
przecież wniosek z tej dyskusji był taki, że nie ma pro-
blemu, bo te kredyty się świetnie spłacają, a poza tym 
są to kredyty udzielone zamożnym ludziom. Dzisiaj 
jechałem do Senatu i mijałem pod budynkiem daw-
nego KC PZPR manifestację. To byli chyba właśnie 
frankowicze, którzy protestowali i domagali się spra-
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(senator G. Bierecki) Panie Senatorze! Szanowni Państwo! Ja, mówiąc 
o kredytach frankowych, oczywiście mam w pamięci 
to, ile było działań komisji w poprzedniej kadencji. 
Chcę tylko przypomnieć, że to właśnie Platforma 
Obywatelska złożyła wniosek o uregulowanie 50:50, 
jeśli chodzi o koszty. On z różnych powodów – rów-
nież politycznych, tzn. zbliżającej się kampanii wy-
borczej, ale również z powodu oczekiwań środowisk 
osób, które mają te kredyty, i ocen, że ta propozycja 
50:50 nie jest dobra – został odrzucony. Później była 
propozycja 90:10. W każdym razie ten problem… 
Były próby jego rozwiązywania, a skończyło się tak, 
jak się skończyło. To jest po pierwsze.

Po drugie, pamiętam również to, o czym mówił 
pan senator. Dla ścisłości chcę powiedzieć, że to, co 
dotyczy… To „Polacy, nic się nie stało” było głoszone 
przez środowisko bankowe – tak delikatnie rzecz bio-
rąc – i to właśnie przedstawiciele banków, po części 
również Związku Banków Polskich, przedstawiali 
sprawę tak, że oto kredyty wzięli ludzie najbogatsi, 
a więc nic się nie stało. My zaś – niezależnie, Panie 
Senatorze, od barw politycznych – mówiliśmy, że 
jednak coś się stało i że należy do tego problemu po-
dejść. Ja mówię o tym po to, żebyśmy dzisiaj nie sta-
nęli na takiej oto pozycji: no, nic się nie stało, mamy 
dobrą ustawę. Okej, ta ustawa jest dobra, świetna, ona 
ma zalety, o których mówiliśmy i w czasie debaty 
w komisji, i podczas dzisiejszej debaty, ale i tak jest 
problem, do którego należy podejść.

Cieszę się, że pan senator deklaruje, że będziemy 
działać w tym zakresie odważnie, bo chcę jedno-
znacznie powiedzieć, bez żadnego zadęcia politycz-
nego, że naprawdę macie państwo moralny obowiązek 
zaproponowania rozwiązania w tej sprawie. My oczy-
wiście również będziemy w tym uczestniczyć, ale 
jakby główny ciężar odpowiedzialności za to bierzecie 
państwo wy. Bo w roku 2007, Szanowni Państwo, 
Panie Senatorze, 311 tysięcy osób zaciągnęło kre-
dyty hipoteczne, z czego 72% we frankach, co było 
pokłosiem również państwa promocji, że jest to dobre 
rozwiązanie. To państwo politycznie mówiliście: tak, 
bierzcie kredyty we frankach, bo to jest dobre rozwią-
zanie. Później jednak wartość kredytów hipotecznych 
bardzo maleje, a frankowych to już w ogóle… I, prak-
tycznie rzecz biorąc, można powiedzieć, że jest to już 
szczątkowa ilość. Mówię o tym dlatego, że w związku 
z tym punktem widzenia deklaracja pana senatora jest 
ważna. My będziemy aktywnie w tym uczestniczyć, 
podpowiadać i rozwiązywać problem, który jest do 
rozwiązania. I cieszę się z tego, że pan senator mówi: 
tak, był błąd, należy go naprawić. Dlatego, wpisując 
się w potrzeby tych 750 tysięcy Polaków oczekują-
cych na rozwiązanie… Ja nie mówię jakie, bo to jest 
przedmiotem dużych opracowań, ale na pewno nie 
może być przedmiotem pustych deklaracji, że oto 
przewalutujemy kredyt z dnia zawarcia umowy, bo 

dzyczasie coś się zmieniło – jesteśmy członkiem Unii 
Europejskiej i Komisja Europejska stoi na stanowisku, 
że takie bilateralne umowy o ochronie inwestycji nie 
powinny obowiązywać pomiędzy krajami członkami 
Unii Europejskiej, ponieważ te kwestie regulują trak-
taty unijne. Te umowy powinny być wypowiedziane. 
Z takim zresztą żądaniem Komisja Europejska zwró-
ciła się niedawno do Rumunii. Chodziło o to, aby 
Rumunia wypowiedziała te stare umowy, w związku 
z którymi grozi się Rumunii pozwami właśnie przy 
okazji rozwiązywania przez Rumunów problemu kre-
dytów frankowych. W piśmie z dnia 13 marca, które 
jest dostępne na stronie komisji, otrzymaliśmy bardzo 
ważną informację, że rząd Prawa i Sprawiedliwości 
powołał zespół, który analizuje te umowy. W stycz-
niu ten zespół rozpoczął pracę. Stanowisko prezen-
towane przez Prokuratorię Generalną i przez rząd 
polski jest takie, że te umowy już nas nie obowiązują 
– w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej 
i zawarciem traktatów unijnych. Tak więc mam na-
dzieję, że to, czym straszy się Polskę, czym straszy się 
nasz rząd – czyli właśnie pozwanie nas na podstawie 
tych starych umów, które były zawierane w końcu lat 
osiemdziesiątych i na początku lat dziewięćdziesią-
tych… Mam nadzieje, że zostaną one wypowiedziane 
i Polska będzie wolna od tego typu pogróżek. I mam 
nadzieję, że w tej sprawie jesteśmy wszyscy zgodni.

Skoro te przepisy, te umowy BIT nie obowiązują, to 
w jakimś sensie można powiedzieć, że polski rząd i polski 
Sejm nie mają powodu bać się tych pogróżek, które przed-
stawiciele banków udzielających kredytów frankowych 
wysuwają w trakcie debaty publicznej na temat rozwiąza-
nia kwestii tzw. kredytów frankowych. To bardzo ważne 
stanowisko w tej debacie, ponieważ argument, którym 
nas straszono i który wielu powstrzymywał przed zde-
cydowanym działaniem, właśnie prysł. I to jest, można 
powiedzieć, taki poboczny dorobek prac komisji budżetu 
i finansów nad sejmowa ustawą o kredycie hipotecznym. 
Tak więc mamy możliwość podjęcia odważnych działań, 
ale one muszą być we właściwym czasie i we właściwej 
kolejności podejmowane. Dziękuję bardzo.

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

Zapraszam.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Jeszcze kilka zdań do tego, co powiedział pan 

senator Bierecki, oczywiście popartych również pew-
nymi faktami.
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(senator L. Czarnobaj) ustawę z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowy-
waniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, 
przenosząc do ustawy o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty przepisy dotyczące stwierdzania trwałego 
nieodwracalnego ustania czynności mózgu, a także 
stwierdzania zgonu wskutek nieodwracalnego zatrzy-
mania krążenia poprzedzającego pobranie narządów, 
z ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszcze-
pianiu komórek, tkanek i narządów.

Uregulowania te stanowią wyraz koncepcji śro-
dowisk lekarskich oraz eksperckich, że stwierdzanie 
zgonu jest jedną z czynności, którą wykonuje lekarz, 
i najwłaściwszą ustawą do regulacji wymienionej ma-
terii jest ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 
Niezamieszczenie tych przepisów w ustawie o zawo-
dach lekarza i lekarza dentysty powoduje wrażenie, że 
stwierdzanie śmierci mózgu czy stwierdzanie śmierci 
wskutek trwałego nieodwracalnego ustania czynności 
mózgu jest dokonywane przez lekarzy w celu po-
bierania komórek, tkanek i narządów. Powoduje to 
opór wobec tej metody postępowania nie tylko wśród 
społeczeństwa, ale także wśród lekarzy tworzących 
naszą transplantologię, a to jest barierą rozwoju tej 
dziedziny w Polsce.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Nowy w usta-
wie o zawodach lekarza i lekarza dentysty art. 43a, 
który reguluje procedury stwierdzania trwałego 
nieodwracalnego ustania czynności mózgu oraz 
nieodwracalnego zatrzymania krążenia poprzedza-
jącego pobranie narządów, odmiennie niż dotych-
czas określa skład zespołów lekarzy, które mają za 
zadanie stwierdzanie tych stanów. Wprowadza się 
składy 2-osobowe – obecnie są to 3-osobowe składy 
w przypadku stwierdzania śmierci mózgu – jedno-
cześnie wskazując wymagania, jakie muszą spełnić 
lekarze do tych zespołów powołani. W przypadku 
stwierdzania śmierci mózgu jest to 2 lekarzy spe-
cjalistów, posiadających II stopień specjalizacji lub 
tytuł specjalisty, w tym jeden specjalista w dziedzinie 
anestezjologii i intensywnej terapii lub neonatologii, 
a drugi – w dziedzinie neurologii, neurologii dziecię-
cej lub neurochirurgii. Jak czytamy w uzasadnieniu 
projektu, wezwanie 2 dostępnych specjalistów, aby 
stwierdzić trwałe nieodwracalne ustanie czynności 
mózgu, będzie rozwiązaniem skutecznym i zgodnym 
z zasadami stosowanymi także w innych krajach. 
W przypadku stwierdzania nieodwracalnego zatrzy-
mania krążenia poprzedzającego pobranie narządów 
jest to 2 lekarzy specjalistów posiadających II stopień 
specjalizacji lub tytuł specjalisty, w tym jeden specja-
lista w dziedzinie anestezjologii, intensywnej terapii 
lub neonatologii, a drugi – w dziedzinie medycyny 
ratunkowej, chorób wewnętrznych, kardiologii, kar-
diologii dziecięcej lub pediatrii.

W ustawie zawarto przepis, który utrzymuje 
w mocy, do czasu wydania nowego, dotychczasowe 

prawdopodobnie jest to skrajna propozycja i mogą być 
kłopoty z jej realizacją, ale ważne, że ta deklaracja 
jest. Mówię o tym dlatego, żeby przypomnieć, że ten 
problem istnieje, oraz że były wypowiedzi pana preze-
sa, który powiedział tak, Panie Senatorze, Szanowni 
Państwo: kto ma problem z kredytami frankowymi, 
niech idzie do sądu. No, tacy mądrzy to my byliśmy 
zawsze. Można powiedzieć: masz problem, idź sobie 
do sądu, sąd ci wymierzy sprawiedliwość.

Cieszę się z tej deklaracji i deklaruję, że będzie-
my jako członkowie Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, ale nie tylko, uczestniczyć w pracach 
nad tematyką dotyczącą rozwiązania kwestii z prze-
szłości… Mam nadzieję, że w wyniku tych prac 
znajdzie się propozycja, którą zaakceptuje również 
środowisko osób tak aktywnie walczących o to, żeby 
problem został rozwiązany przez polski parlament. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa chce jeszcze zabrać głos 

w dyskusji?
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego 

porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zawo-
dach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobie-
raniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, 
tkanek i narządów.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 430, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 430 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, senatora 
Waldemara Kraskę, o przedstawienie sprawozdania 
komisji. Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Waldemar Kraska:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu senackiej 

Komisji Zdrowia ustawę o zmianie ustawy o zawo-
dach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobie-
raniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, 
tkanek i narządów.

Ustawa ta została przyjęta przez Sejm w dniu 
24 lutego 2017 r. i nowelizuje ustawę z dnia 5 grudnia 
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz 
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(senator sprawozdawca W. Kraska) taka, że tak powiem, wypośrodkowana. Ponieważ… 
Dlaczego o to pytam? Chciałbym, żeby pan senator 
znał intencję mojego pytania. Pytam, ponieważ de-
finicja śmierci zawsze wywołuje pewne dyskusje. 
To jest taki problem deontologiczny. A liczniejsza 
komisja stwarza większą możliwość, jeśli chodzi o to, 
żeby nie było żadnych wątpliwości w przypadku osób 
najbliższych. Tak więc czym motywowana jest wspo-
mniana zmiana? Czy tylko względami praktycznymi? 
Bo oczywiście łatwiej do takiej komisji zorganizować 
2 osoby niż 3. Ale czy ze względu na bezpieczeństwo 
i na brak jakichkolwiek wątpliwości… Bo granice dzi-
siejszej medycyny, granice życia i śmierci po prostu… 
No, zakres wiedzy, którą trzeba dysponować, jest bar-
dzo obszerny i szczegółowy. I nauka w tym obszarze 
ciągle się zmienia. Mamy coraz nowsze ustalenia. 

W związku z tym mam pytanie: czy, że tak po-
wiem, z ostrożności procesowej nie byłoby lepiej za-
chować 3-osobowej komisji? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Waldemar Kraska:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, rzeczywiście, ten temat był poru-

szany także na posiedzeniu komisji. Zespoły 2-oso-
bowe, które stwierdzają śmierć mózgu… Właściwie 
w całej Europie jest przyjęte, że wystarczy 2 specja-
listów z danej dziedziny. Materia jest rzeczywiście 
bardzo delikatna. Myślę, że tu akurat nie ma zna-
czenia, czy to jest 2 czy 3 lekarzy, bo stwierdzenie 
śmierci mózgowej nie zawsze prowadzi do tego, że 
następnym etapem jest pobieranie narządów. Tak więc 
to też nie jest do końca tak, że stwierdzamy śmierć 
mózgu i taki człowiek, powiem brzydko, nadaje się 
na dawcę narządów. No, czasem jest tak, że jest po 
prostu bardzo długa, uporczywa terapia, która prak-
tycznie nie powoduje tego, że dany człowiek wróci do 
życia. Ponieważ mózg już nie żyje. No, można pytać, 
dlaczego nie 3, dlaczego nie 4 lekarzy. Myślę, że skład 
wspomnianej komisji jest na tyle wyważony, że tych 
2 lekarzy na podstawie całego protokołu, który jest 
bardzo skomplikowany i dość szczegółowy, może 
dojść do wniosku, że praca mózgu ustała. I myślę, że 
nie rodzi to żadnych niebezpieczeństw wystąpienia 
pomyłki, szczególnie że mamy teraz wiele metod do 
potwierdzenia diagnozy takiej 2-osobowej komisji. 
A myślę, że zmniejszenie jej składu o jednego członka 
troszeczkę ułatwi i usprawni działanie komisji. Nasza 
transplantologia cierpi niestety na brak dawców na-
rządów, a więc to też, jak myślę, w jakiś sposób ułatwi 
ten dostęp. No, natura tego rzeczywiście jest bardzo 
delikatna. Myślę jednak, że nie zaburzy to sposobu 

obwieszczenie ministra właściwego do spraw zdrowia 
zawierające sposób i kryteria stwierdzania trwałego 
nieodwracalnego ustania czynności mózgu oraz nie-
odwracalnego zatrzymania krążenia poprzedzającego 
pobranie narządów.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia.

Senacka Komisja Zdrowia prosi Wysoki Senat 
o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Senator 
Jackowski.)

Pan senator Jackowski bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, panie Marszałku.
Panie Senatorze, mam pytanie: co ta ustawa zmie-

nia, tak praktycznie, w stosunku do dotychczasowych 
uregulowań w omawianym tu zakresie? Prosiłbym 
o podanie po prostu w punktach zmian w stosunku 
do dotychczasowych uregulowań, które ta ustawa 
wprowadza. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Waldemar Kraska:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, po pierwsze, przenosimy z usta-

wy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu 
komórek, tkanek i narządów do ustawy o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty uprawnienia do stwier-
dzenia zgonu. I po drugie, ważnym elementem jest 
to, że skład komisji, która stwierdza śmierć mózgu 
czy nieodwracalne ustanie krążenia, z 3-osobowego 
zmniejszamy do 2-osobowego.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę o kolejne pytanie.

Senator Jan Maria Jackowski:
Ja tutaj mam właśnie pytanie: dlaczego taka zmia-

na? Bo jednak 3-osobowa komisja może być bardziej 
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(senator W. Kraska) Pani Minister, mam pytanie. Pan senator sprawoz-
dawca tutaj wspomniał, że stosunkowo niska jest licz-
ba transplantacji dokonywanych w Polsce. Proszę po-
wiedzieć, jaka to jest wielkość, bo na pewno są jakieś 
dane statystyczne. I jak resort szacuje – czy w wyniku 
wprowadzenia tej ustawy ta liczba ulegnie zwiększe-
niu, zmniejszeniu? No, domyślam się, że celem jest 
oczywiście zwiększenie tej liczby i ułatwienie całej 
procedury związanej z transplantacją, ale jak resort 
po prostu ocenia wprowadzenie tych przepisów? I jaki 
jest obecny poziom? Jak on nas sytuuje w stosunku 
do innych krajów w Europie? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Katarzyna Głowala:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo 

Senatorowie! Jeżeli chodzi o rok 2015, to było 1 tysiąc 
548 przeszczepów. Powiem szczerze: nie wypadamy 
dobrze w stosunku do krajów Unii Europejskiej.

(Senator Jan Maria Jackowski: To liczba wszyst-
kich przeszczepów?)

Tak, wszystkich przeszczepów.
(Senator Jan Maria Jackowski: Wątroba, nerki 

itd.?)
Tak, tak, tak. Jeżeli pan senator chciałby uzyskać 

szczegółowe dane, to jestem w stanie to uzupełnić 
na piśmie.

A jeżeli chodzi o wpływ proponowanych zmian 
na system transplantologii, to jest to tylko początek 
zmian, które planujemy. Jest to pierwszy krok, je-
śli chodzi o zmiany. Myślę, że on będzie miał jakiś 
wpływ. Podejrzewam, że nieduży. We wtorek odby-
ło się spotkanie Krajowej Rady Transplantacyjnej 
w Ministerstwie Zdrowia, która przyjęła bardzo duży 
dokument zawierający założenia zmian w polskiej 
transplantologii; na dniach zostanie powołany przez 
ministra zdrowia zespół, który opracuje przepisy do 
tych założeń. Chcemy kompleksowo podejść do za-
gadnienia transplantologii. Jednak jest to pierwszy 
krok, niezbędny, aby zrobić coś dobrego i aby popra-
wić statystykę dotyczącą przeszczepów.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o pytania.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Majer:
Panie Marszałku! Pani Minister! Chciałbym do-

pytać o rozwój transplantologii, w nawiązaniu do 

patrzenia na drugiego człowieka; ofiarowuje mu się 
życie, bo przeszczepianie narządów do tego prowadzi, 
że drugi człowiek może dalej żyć i cieszyć się życiem. 
Prawda? Tyle mogę odpowiedzieć panu senatorowi na 
to pytanie. Jest to naprawdę delikatna materia. Mówię 
szczerze: powiedzenie komuś, że jego bliski już nie 
żyje, czyli że stwierdzamy śmierć mózgu – mimo że 
na wykresach aparatury widzimy, że serce bije, a od-
dycha za niego aparatura – no, jest bardzo trudne. Jest 
bardzo trudne, ale bez tego transplantologia na pewno 
by nie miała racji bytu. Dziękuję, Panie Marszałku.

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

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze chciałbym zapytać, czy lekarze 

orzekający o śmierci będą mogli uczestniczyć później 
w zabiegach transplantacyjnych. Czy mają prawo?

Senator Waldemar Kraska:
Nie, lekarz, który orzeka śmierć mózgu, nie może 

w tym brać udziału.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Czy są jeszcze pytania? Nie widzę zgłoszeń.
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Waldemar Kraska: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister zdro-
wia.

Witam serdecznie panią Katarzynę Głowalę, pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Witam pa-
nią minister.

Czy pani minister chce zabrać głos w sprawie roz-
patrywanej ustawy? 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?

Bardzo proszę, pan senator Jackowski.
Zapraszam, Pani Minister.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
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(senator R. Majer) mórek, tkanek lub narządów do przeszczepienia jest 
dopuszczalne po stwierdzeniu trwałego nieodwra-
calnego ustania czynności mózgu (śmierci mózgu)”. 
Państwo przenosicie treść tej ustawy do ustawy o za-
wodach lekarza i lekarza dentysty. 

Gdzie w tej ustawie docelowej, czyli w ustawie 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jest odpowied-
nik, jednoznaczny odpowiednik zapisu z art. 9 ust. 1, 
który przytoczyłem?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Katarzyna Głowala:
Do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

przenosimy samą procedurę, czyli sposób stwierdza-
nia, i akt wykonawczy, na podstawie którego będą 
określone procedury dotyczące stwierdzania trwałego 
nieodwracalnego ustania czynności mózgu i trwałe-
go zatrzymania krążenia poprzedzającego pobranie 
narządów. Art. 9 obecnie obowiązujący… W ustawie 
o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu ko-
mórek, tkanek i narządów jest zmiana w art. 9, tak 
że kwestie związane z przeszczepianiem… To jest 
wprost napisane i to zostaje w ustawie transplanta-
cyjnej.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Minister, przepraszam, ale nie rozumiemy 

się. Z art. 9 usuwacie ust. 1. Chodzi o ustawę o prze-
szczepach, mówiąc w skrócie. W takim razie przepis 
przynajmniej o podobnej treści powinien znaleźć się 
gdzieś w ustawie o zawodach lekarza i lekarza denty-
sty. Zgadzamy się z tym, czy nie? Ja pytam, gdzie jest 
ta treść, treść podobna lub identyczna. Skoro wycina-
my to z art. 9, to powinno się to znaleźć gdzieś tutaj. 
Może jakoś pośrednio tu jest? Ja tego nie znalazłem, 
więc prosiłbym o wytłumaczenie, gdzie to jest.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Katarzyna Głowala:
Przepraszam, nie mam przy sobie obecnie obo-

wiązującej ustawy, więc, jeżeli można, odniosłabym 
się do tego na piśmie.

(Senator Jerzy Czerwiński: Dobrze.)

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

wypowiedzi mojego przedmówcy. Funkcjonowanie 
Poltransplantu na poziomie ogólnokrajowym powin-
no się przekładać na działania koordynatorów w po-
szczególnych województwach. 

Czy założenia zmian prawnych… Czy będzie 
wzmocnienie roli tych osób, które funkcjonują w po-
szczególnych szpitalach, a jeśli tak, to w jaki sposób? 
Często jest tak, że osoby, które zajmują się koordy-
nacją przeszczepienia narządów w poszczególnych 
jednostkach, są dość mocno osamotnione w tym, co 
robią. Jak zamierzacie przełamać tę barierę, żeby 
na poziomie szpitalnym nastąpiło zwiększenie skali 
przeszczepów i pobierania narządów?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Katarzyna Głowala:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo! 

Chcemy wzmocnić rolę koordynatorów, a przede 
wszystkim wprowadzić system motywacyjny dla 
koordynatorów. Niestety teraz takiego systemu mo-
tywacyjnego nie ma. Myślę, że jest tu duże pole do 
tego, żeby poprawić… Chcemy uregulować kwestie 
szkoleń koordynatorów itd. Chodzi o to, żeby sys-
tem koordynacji przyczynił się do poprawy systemu 
transplantologii.

(Senator Ryszard Majer: Jeszcze dopytam…)
Myślę, że na tym etapie jest troszeczkę…
(Senator Ryszard Majer: Pani Minister, na czym 

będzie polegał ten system motywacyjny?)
…za wcześnie. To są założenia. Zespół będzie 

miał czas na napisanie ustawy do końca roku. Myślę, 
że w trakcie pisania ustawy będą różnego rodzaju 
konsultacje, przede wszystkim z Krajową Radą 
Transplantacyjną, z profesorami, z koordynatorami, 
po to, żeby wypracować mechanizmy, które przyczy-
nią się do poprawy systemu transplantologii.

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

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! 

W dotychczasowym art. 9 ust. 1 ustawy o pobieraniu, 
przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek 
i narządów jest jednoznaczny zapis: „pobranie ko-
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o tym w nawiązaniu do faktu, że dotychczasowa 
regulacja rzeczywiście przewidywała tu 3 lekarzy. 
Teraz to przeniesiono, przeniesiono treść z ustawy 
o przeszczepianiu komórek, nazwijmy to w skrócie, 
do ustawy o zawodzie lekarza, ale przy tej okazji 
zmieniono liczbę lekarzy, którzy mają ten fakt stwier-
dzić, było 3, a jest 2. Czym to jest uzasadnione? Do 
tej pory to funkcjonowało w zespołach 3-osobowych, 
a bądź co bądź chodzi o bardzo poważną sprawę, jaką 
jest stwierdzenie, czy człowiek żyje, czy nie.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Katarzyna Głowala:
Szanowny Panie Senatorze! Przeanalizowaliśmy 

rozwiązania w krajach Unii Europejskiej i w więk-
szości krajów europejskich jest to 2 lekarzy. W tym 
zespole 3-osobowym do tej pory był lekarz, tzw. me-
dyk sądowy. W związku z tym, że wprowadzamy 
nowoczesne metody, medycyna ma już nowoczesne 
techniki dotyczące stwierdzania śmierci w tych 2 
przypadkach, stwierdziliśmy, że 2 lekarzy o określo-
nych specjalnościach to będzie wystarczający zespół. 
Ponadto należy stwierdzić, że praktyka pokazuje, że 
2 lekarzy jest łatwiej zebrać niż 3. To na pewno nie 
zagraża bezpieczeństwu i negatywnie nie wpłynie 
na to rozwiązanie.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
(Senator Zbigniew Cichoń: Jeszcze jedno pytanie.)
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Cichoń:
Chciałbym zapytać o jeszcze jedną sprawę. 

Mianowicie dotychczasowa ustawa o przeszcze-
pach podawała jako przesłankę do pobrania narzą-
du stwierdzenie śmierci mózgowej. To było w art. 9 
ust. 1, który niestety został uchylony. Tymczasem 
w art. 43a wprawdzie nie jest stwierdzone expres-
sis verbis, że również przesłanką jest nieodwracalne 
zatrzymanie krążenia, ale z samego faktu regulowa-
nia, że lekarze mają stwierdzić albo śmierć mózgu, 
albo nieodwracalne zatrzymanie krążenia, zdaje 
się wynikać, że poszerzamy możliwość dokonania 
przeszczepu, włączamy również osoby, u których 
stwierdzono nieodwracalne zatrzymanie krążenia. 
To jest poszerzenie zakresu możliwych przypadków 
pobrania narządów od osób uznanych za zmarłe, 
a właściwie przypadków, w których osoby można 
uznać za zmarłe, bo poprzednio, żeby uznać za osobę 

Senator Jan Maria Jackowski:

Pani Minister, mam takie pytanie, być może bar-
dzo trudne. Wiele rodzin, które odwiedzają kogoś 
bliskiego i widzą, że ta osoba jest nieprzytomna – 
lekarze mówią, że nastąpiła śmierć mózgu, ale na 
wykresach widać, że serce bije – trudno przekonać, 
że ich najbliższy nie żyje w rozumieniu definicji me-
dycznej. 

Mam pytanie, czy zdarzyły się przypadki, żeby 
osoba, u której stwierdzono śmierć mózgu, w jakiś 
niewytłumaczalny medycznie sposób wróciła do 
świata żywych.

(Senator Alicja Zając: Cuda.)
Czy takie przypadki istnieją, czy nigdzie na świe-

cie takiego przypadku nie było? Pytam, bo to może 
rozwiałoby tego rodzaju wątpliwości. Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Katarzyna Głowala:
Przepraszam, ale mnie osobiście nie są znane. 

Trudno mi w tej sytuacji odpowiedzieć na pytanie 
pana senatora.

(Senator Jan Maria Jackowski: W takim razie po-
proszę o odpowiedź na piśmie, może w resorcie jest 
jakaś wiedza na ten temat. Jeśli to możliwe, poproszę 
o odpowiedź na piśmie.)

Jeżeli…
(Senator Jan Maria Jackowski: Czyli prosiłbym 

o odpowiedzi na te 2 pytania szczegółowe, jedno o te 
transplantacje w 2015 r. – pani mówiła o 20 tysiącach 
547 przypadkach 1 tysiącu 548 przypadkach– i jesz-
cze odpowiedź na pytanie o to, czy znane są… nie 
mówię, że w Polsce, gdziekolwiek… Czy jest jakaś 
wiedza na ten temat? Dobrze?)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Katarzyna Głowala: Dobrze.)

Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Nie widzę…
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Jeszcze 

senator Cichoń.)
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Cichoń:
Pani Minister, ja mam pytanie, które w zasadzie 

jest podobne do pytania, jakie zadał pan senator 
Jackowski. 

Czy zespół 2 lekarzy, którzy mają stwierdzić zgon 
w rozumieniu ustawy, to nie jest za mało? Mówię 
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(senator Z. Cichoń) to robić po zgonie… przepraszam, po stwierdzeniu 
zgonu, a uzupełniająco w ustawie o zawodzie lekarza 
jest powiedziane, że stwierdzenie trwałego nieodwra-
calnego ustania czynności mózgu oraz zatrzymania 
krążenia jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgonu, 
czyli poszerzamy to w związku z tą równoznaczno-
ścią, o tyle w ogóle wypadł z tekstu ustawy o zawo-
dzie lekarza, czyli nie został właściwie przeniesiony, 
zapis o dopuszczalności pobierania tkanek, narządów, 
komórek do przeszczepów.

No, racjonalny ustawodawca inaczej nazywa… nie 
wiem, jak to nazwać… różne przedmioty, desygnaty 
określa innymi nazwami, a te same – tymi samymi 
nazwami. Więc jeśli w ustawie, którą zmieniamy, 
było osobno opisane pobieranie tkanek, narządów 
i komórek oraz osobno pobieranie tkanek, narządów 
i komórek do przeszczepów, to państwo tego do tej 
ustawy, ustawy o zawodzie lekarza nie przenieśliście 
dosłownie. Bo to nie jest w tej chwili rozróżnione. 
I pytanie: czy to jest celowo zrobione? Z jednej strony 
jest poszerzenie zakresu, a z drugiej strony wypada 
z ustawy jeden z opisów, jedno ze stwierdzeń. Więc 
albo to jest celowo zrobione, zrównaliście to po pro-
stu, albo też jest to niedopatrzenie. No bo przyznam 
się, że nie rozumiem tego.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Katarzyna Głowala: Ideą zmiany…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Katarzyna Głowala:
Ideą zmiany, która tu jest proponowana, nie jest 

przenoszenie przepisów dotyczących transplantologii 
z ustawy o transplantologii do ustawy o zawodzie 
lekarza i lekarza dentysty. Jest tu tylko kwestia stwier-
dzenia nieodwracalnego ustania czynności mózgu 
i nieodwracalnego zatrzymania krążenia poprzedza-
jącego pobranie narządów. Czyli tu nie mamy nicze-
go, co wiąże się z transplantologią. To jest czynność 
medyczna, którą każdy lekarz wykonuje bez względu 
na to, czy te narządy służą do transplantologii, czy 
nie. W związku z tym my niczego nie przenosimy 
z ustawy i nie ma żadnego rozszerzenia dotyczące-
go transplantologii. To, co dotyczy transplantologii, 
zostaje w ustawie o transplantologii. Tylko i wyłącz-
nie kwestię samej procedury medycznej, która jest 
typową procedurą medyczną, przenosimy z ustawy 
o transplantologii do ustawy o zawodach lekarza i le-
karza dentysty.

(Senator Jerzy Czerwiński: Ja przepraszam, będę 
upierdliwy, Pani Minister…)

zmarłą, należało stwierdzić śmierć mózgu, a teraz 
wystarczy stwierdzić jedno albo drugie: śmierć mó-
zgu albo nieodwracalne zatrzymanie krążenia. I owo 
nieodwracalne zatrzymanie krążenia, powiem szcze-
rze, troszeczkę wywołuje mój niepokój. No, z tego 
powodu, że to, primo, rozszerzenie, a secundo… 
Może jako nielekarz mam nieuzasadnione obawy, 
ale wydaje mi się, ponieważ chodzi jednak o życie 
człowieka, że kryteria powinny być bardzo ściśle 
ustalone, a wykładnia powinna być raczej zawężająca, 
a nie rozszerzająca, jeżeliby jakiekolwiek wątpliwości 
się pojawiły. Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Katarzyna Głowala:
W związku z tym, że to pytanie po części pokrywa 

się z pytaniem pana senatora, postaram się odpowie-
dzieć na piśmie, ponieważ ciężko mi jest się odnieść, 
gdyż nie mam przy sobie tekstu obecnie obowiązują-
cej ustawy. Ja mogę stwierdzić, że to, co mamy przed 
sobą, czyli to, co jest w tej ustawie, to jest propozycja 
środowiska profesorów, którzy zajmują się…

(Senator Zbigniew Cichoń: …transplantologią.)
Nie, właśnie nie transplantologią. W zespole, który 

nad tym pracował, byli anestezjolodzy. W związku 
z tym, że w Ministerstwie Zdrowia są na ukończe-
niu prace nad tym obwieszczeniem wynikającym 
z ustawy, w zespole są lekarze specjalności, którzy 
nie uczestniczą w transplantologii, tylko są to leka-
rze, którzy stwierdzają właśnie śmierć mózgu i nie-
odwracalne zatrzymanie krążenia. To są postulaty 
środowiska lekarskiego.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Pan senator Jerzy Czerwiński. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Co 

odpowiedź, to jakby większy niepokój, niestety. No 
bo słusznie zwrócił uwagę pan senator Cichoń, że 
dochodzi jeszcze jedna przesłanka, która umożliwia 
pobieranie narządów, ale nie tylko do przeszczepów, 
proszę zauważyć, lecz w ogóle. Bo w dotychczasowej 
ustawie były 2 kategorie, a mianowicie pobieranie 
ze zwłok ludzkich komórek, tkanek, narządów oraz 
pobieranie komórek, tkanek, narządów do przeszcze-
pów.

(Głos z sali: O właśnie.)
To były 2 różne artykuły. O ile ten pierwszy arty-

kuł został i tylko został rozbudowany o to, że można 
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Senator Zbigniew Cichoń:

Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoki Senacie!
Przyznam, że zainteresowała mnie ta ustawa z tej 

racji, że dotyczy fundamentalnej kwestii, jaką jest 
prawo człowieka do życia – prawo chronione przez 
wszelkie międzynarodowe konwencje, w tym rów-
nież art. 2 europejskiej konwencji praw człowieka 
z 1950 r. A zatem wszelkie regulacje, które dotyczą 
momentu stwierdzenia zgonu człowieka, są również 
fundamentalne i wymagają bardzo dużej ostrożności 
i precyzji. Dlatego powiem szczerze, że zaniepokoiło 
mnie to, co zauważyłem – chyba nie tylko ja, ale rów-
nież pan senator Czerwiński i pan senator Jackowski, 
jak się zorientowałem na podstawie zadawanych py-
tań – że dokonujemy przesunięcia pewnych regulacji 
z ustawy fundamentalnej dla kwestii przeszczepów, 
czyli ustawy z 2005 r., do ustawy o zawodzie leka-
rza. Ostatecznie można by się z tym zgodzić, aczkol-
wiek uważam, że te rzeczy, które dotyczą w ogóle 
istoty przeszczepów, a więc momentu stwierdzenia 
zgonu, przesłanek, które decydują o tym, że można 
stwierdzić zgon, jednak powinny być, mimo wszyst-
ko, w ustawie o pobieraniu, przechowywaniu i prze-
szczepianiu komórek, ponieważ taki jest tytuł ustawy. 
On sugeruje, że tam znajdziemy pełną regulację tych 
zagadnień. Nie możemy sobie pozwalać na przeno-
szenie tych istotnych zagadnień do ustawy o zwodzie 
lekarza, w dodatku zmieniając istotę tej regulacji. Bo 
istota regulacji ulega zmianie co najmniej w 2 przy-
padkach, jak zdołałem prześledzić.

Mianowicie, po pierwsze, wprowadza się posze-
rzenie przesłanek stwierdzenia zgonu. Nie tylko, tak 
jak dotychczas, przesłanką jest stwierdzenie tzw. 
śmierci mózgowej, ale również nieodwracalne usta-
nie funkcji krążenia – to jest zupełne novum, bardzo 
istotne poszerzenie. Ja akurat nie jestem lekarzem, 
ale to wzbudza moje poważne obawy, bo jest kwestia 
tego, kiedy i jak stwierdzić, że zaprzestanie funk-
cjonowania krążenia jest nieodwracalne. Po drugie, 
ulega osłabieniu standard ochrony życia człowieka 
poprzez rezygnację z 3-osobowego zespołu lekarzy 
mających stwierdzić ów zgon i zmianę na zespół za-
ledwie 2 lekarzy. Tłumaczenie pani minister, że takie 
są rozwiązania w Unii Europejskiej, wcale nie jest 
według mnie przekonujące, albowiem widzimy, że 
ostatnio Unia Europejska dokonuje bardzo istotnego 
regresu, jeśli chodzi o ochronę praw do życia czło-
wieka. Prawa ekonomiczne różnych korporacji farma-
ceutycznych, lekarskich związane z przeszczepami 
czy innego rodzaju instytucji, związane generalnie 
z zarobkowaniem, zdobywają prymat nad ochroną 
życia człowieka. No, taka jest smutna rzeczywistość. 
Ja to znam z autopsji, z rozmów z moimi kolegami 
adwokatami z takich krajów jak Belgia, Holandia, 
Luksemburg, gdzie dopuszcza się różne sytuacje 

Wicemarszałek Maria Koc:

Panie Senatorze, Panie Senatorze…
(Senator Jerzy Czerwiński: …ale muszę to po-

wiedzieć.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Marek Borowski: Namolny?)
(Senator Jerzy Czerwiński: Tak, będę namolny.)
Panie Senatorze…
(Senator Jerzy Czerwiński: Ja jeszcze raz prze-

czytam…)
Panie Senatorze, przepraszam bardzo, ja udzielam 

głosu.
(Senator Jerzy Czerwiński: Dobrze.)
Pan senator chce jeszcze dopytać, tak?
(Senator Jerzy Czerwiński: Tak, oczywiście, Pani 

Marszałek.)
To bardzo proszę o zwięzłe pytanie do pani mi-

nister.

Senator Jerzy Czerwiński:
Ustawa, którą się zajmujemy, art. 2 pkt 2… prze-

praszam, pkt 3: w art. 9 ustawy o pobieraniu, prze-
chowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek, i na-
rządów uchyla się ust. 1–5. A w ust. 1 tegoż art. 9 
wyraźnie jest napisane, cytuję: „Pobieranie komórek, 
tkanek lub narządów do przeszczepienia jest dopusz-
czalne po stwierdzeniu trwałego nieodwracalnego 
ustania czynności mózgu (śmierci mózgu)”. Tego już 
nie ma w ustawie. Uchylamy to tą ustawą.

Pytanie jest proste: dlaczego to uchylamy? I teraz 
już będziemy wiedzieć wszystko. Dlaczego to jest 
uchylane?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwa Zdrowia  
Katarzyna Głowala:
Tak jak wcześniej powiedziałam, na to pytanie 

odpowiem pisemnie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Czy są jeszcze pytania do pani minister? Nie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję, Pani Minister.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zada-
ne przez senatora Jana Marię Jackowskiego, Jerzego 
Czerwińskiego i  Zbigniewa Cichonia.

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów…
(Głos z sali: Senator Cichoń…)
A, jest pan senator Cichoń. Dobrze.
Bardzo proszę pana senatora Zbigniewa Cichonia. 

Proszę, Panie Senatorze.
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(senator Z. Cichoń) Dlatego pozwolę sobie tutaj parę poprawek złożyć 
i apelowałbym, żeby się nad nimi pochylić. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
(Senator Janina Sagatowska: Ale senator musi 

złożyć poprawki.)
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Na pi-

śmie.)
(Głos z sali: Jeżeli pani marszałek zamknie dys-

kusję, to pan senator ich nie złoży.)
A ja nie zamykam dyskusji, tylko stwierdzam, że 

nie ma już więcej mówców. I czekam na poprawki 
pana senatora.

(Senator Leszek Czarnobaj: To przerwę trzeba 
ogłosić.)

(Głos z sali: Pan senator musi przepisać…)
Ogłaszam 5-minutową przerwę, do 11.15.
(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 10  

do godziny 11 minut 15)

Wicemarszałek Maria Koc:
Wznawiam obrady.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożył pan senator Zbigniew Cichoń.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków?
Pani Minister, zapraszam panią.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę panów senatorów o ciszę.
Proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Katarzyna Głowala:
Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo 

Senatorowie!
Odniosę się tutaj do stwierdzenia, że rozszerza-

my zakres ustawy. Pragnę przypomnieć art. 9 ust. 1 
obecnie obowiązującej ustawy: „Pobranie komórek, 
tkanek, lub narządów do przeszczepienia jest dopusz-
czalne po stwierdzeniu trwałego nieodwracalnego 
ustania czynności mózgu (śmierć mózgu)”. Art. 9a 
ust. 1 obecnie obowiązującej ustawy mówi: „Pobranie 
komórek, tkanek lub narządów do przeszczepienia 
jest dopuszczalne po stwierdzeniu zgonu wskutek 
nieodwracalnego zatrzymania krążenia”. Zapisy o za-
trzymaniu krążenia i nieodwracalnym ustaniu czyn-
ności mózgu są w obecnie obowiązującej ustawie, 
skąd przenosimy je do art. 43a ustawy o zawodach 

związane z osłabieniem ochrony życia człowieka, 
głównie poprzez wprowadzenie eutanazji. Pamiętamy 
ostatnio przyjęte w Belgii szokujące rozwiązania, 
według których zezwala się nawet na eutanazję dzieci. 
No, proszę państwa, nie jest to dla nas punkt odnie-
sienia i nie są to miejsca, na które mamy spoglądać 
i na których mamy się wzorować podczas przyjmo-
wania rozwiązań ustawowych, jakie my chcemy mieć 
u siebie.

Dlatego apelowałbym tutaj, żeby pochylić się nad 
tym i zastanowić się, czy rzeczywiście należy uchylać 
zapisy art. 9 ust. 1–5 dotychczasowej i dalej mającej 
przecież moc ustawy o transplantacji – tak ją w skró-
cie nazwijmy – zwłaszcza że uważam, iż zawarte 
tam regulacje są daleko bardziej precyzyjne i bardziej 
chroniące życie człowieka od tych, które tutaj wpro-
wadzamy. Ja pozwolę sobie złożyć poprawki, tylko 
muszę je krótko sformułować.

Proszę państwa, chcę tu podkreślić, że ochrona 
życia człowieka jest fundamentem. Ja już nie będę 
tutaj przytaczał różnych rozważań teoretyków prawa, 
specjalistów i od prawa karnego, i od praw człowie-
ka, którzy różnie do tego zagadnienia podchodzą. 
Począwszy, proszę państwa, od samej konstrukcji, 
która została u nas przyjęta, a mianowicie że niewy-
rażenie sprzeciwu co do pobrania organu to tym sa-
mym… To znaczy chodzi o to, że niezgłoszenie się do 
rejestru sprzeciwów stwarza domniemanie, że czło-
wiek godzi się na pobranie od niego organu. Ja wiem, 
że to, co powiem, może być dla niektórych szokujące, 
ale ja osobiście jestem za tym, żeby człowiek czynił 
ten największy, najpiękniejszy dar, jaki może uczynić 
dla bliźniego, poprzez wyrażenie zgody. To, żeby 
po jego śmierci jakieś jego organy służyły innemu 
człowiekowi, jest chyba najpiękniejszym darem, jaki 
człowiek może uczynić, ale, proszę państwa, samo 
przyjęcie takiego domniemania, że… No, jeden z teo-
retyków prawa, a konkretnie prof. Mącior z Katedry 
Prawa Karnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
który to uniwersytet miałem przyjemność skończyć, 
nazwał swego rodzaju oszustwem prawnym przyjęcie 
jako założenia… Bo wiadomo, że człowiek, chcąc 
zadysponować czymkolwiek, a tym bardziej swoim 
ciałem, najczęściej powinien to wyrażać w sposób 
pozytywny. I nie można przyjmować domniemania, 
że jeżeli się nie sprzeciwił, to się zgodził. Tak że, 
jak mówię, z moralnego i prawnego punktu widze-
nia… No, różne dyskusje tutaj się toczą. Ale skoro 
nawet już przyjęliśmy takie rozwiązanie – zresztą 
w różnych krajach są różne rozwiązania, rzeczywiście 
najczęściej przeważa owo domniemanie zgody – to 
musimy w tym obszarze, proszę państwa, trzymać 
standardy bardzo wysoko, dlatego że chodzi tutaj 
o życie człowieka.
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(podsekretarz stanu K. Głowala) medycznej istotą projektu jest stworzenie regulacji 
prawnych zapewniających należytą ochronę zawar-
tych w niej danych osobowych i informacji o stanie 
zdrowia pacjenta zarówno w trakcie funkcjonowania 
podmiotu leczniczego, jak i po zakończeniu wykony-
wanej działalności leczniczej. Ustawa jednoznacznie 
określa sposoby oraz koszty udostępniania dokumen-
tacji medycznej, a także wskazuje osoby uprawnione 
do jej uzyskania. Zapewnienie bezpieczeństwa da-
nych zawartych w dokumentacji medycznej wiąże się 
bezpośrednio z określeniem osób uprawnionych do 
ich przetwarzania w ramach działalności leczniczej. 
Dlatego też proponuje się doprecyzowanie przepisów 
w tym zakresie.

Komisja wnosi o wprowadzenie do ustawy 2 po-
prawek. 

Poprawka nr 1: w art. 1 pkt 14 lit. a w poleceniu 
nowelizacyjnym skreśla się wyrazy „i trzecie” oraz 
skreśla się wyrazy „Wraz z listą konsultant krajowy 
przekazuje Rzecznikowi Praw Pacjenta zgodę leka-
rza, o której mowa w ust. 2a”. W art. 32 ust. 2 noweli-
zowanej ustawy zbędne jest zdanie drugie: „Wraz z li-
stą konsultant krajowy przekazuje Rzecznikowi Praw 
Pacjenta zgodę lekarza, o której mowa w ust. 2a”. 
Zdanie to zawiera niezręczność redakcyjną co do 
przekazywania zgody. Chodzi o zgodę wyrażoną, 
ale i tak zdanie to jest zbędne z uwagi na treść do-
dawanego ust. 2a, który stanowi o tym, że wpisanie 
lekarza na listę, o której mowa w ust. 2, wymaga 
uzyskania jego uprzedniej pisemnej zgody, trzeba ją 
więc udokumentować przed wpisaniem na listę.

I poprawka druga. W art. 1 pkt 18, w ust. 1a skre-
śla się wyrazy „o ustalenie zdarzenia medycznego”. 
W art. 67c ust. 1a nowelizowanej ustawy zbędne 
są wyrazy „o ustalenie zdarzenia medycznego”. 
Ponieważ w poprzednim ustępie, tj. w ust. 1 art. 67c, 
jest to niezmieniona część ustawy, zawarto skrót le-
gislacyjny dotyczący pojęcia wniosku, ust. 1 brzmi: 
wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego, zwany 
dalej wnioskiem, wnosi się do wojewódzkiej komisji 
do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych wła-
ściwej ze względu na siedzibę szpitala.

W imieniu komisji proszę Wysoką Izbę o przyję-
cie ustawy wraz z proponowanymi 2 poprawkami. 
Dziękuję, Pani Marszałek.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Nie widzę chętnych.
Dziękuję, Panie Senatorze.

lekarza i lekarza dentysty, który to artykuł też mówi 
o stwierdzeniu trwałego nieodwracalnego ustania 
czynności mózgu, czyli śmierci mózgu, i o nieodwra-
calnym zatrzymaniu krążenia poprzedzającym pobra-
nie narządów. Nic nie rozszerzamy, tylko przenosimy 
zapisy z dwóch przepisów, art. 9 ust. 1 i art. 9a ust. 1, 
do jednego artykułu ustawy o zawodach lekarza i le-
karza dentysty. Dziękuję bardzo.

(Senator Jerzy Czerwiński: Jakoś mnie nie to prze-
konuje.)

(Senator Marek Borowski: Na piśmie nie trzeba…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pani Minister, gdyby mimo wszystko zechcia-

ła pani udzielić tej informacji na piśmie, byłabym 
wdzięczna.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Katarzyna Głowala: Tak, tak.)

Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 
legislacyjnym, proszę Komisję Zdrowia o ustosunko-
wanie się do przedstawionych wniosków i przygoto-
wanie sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz 
niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 431, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 431 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, 
pana senatora Józefa Łyczaka, o przedstawienie spra-
wozdania komisji. Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Józef Łyczak:
Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo!
W imieniu senackiej Komisji Zdrowia mam za-

szczyt przedstawić sprawozdanie komisji z prac 
nad ustawą o zmianie ustawy o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych 
ustaw – druk senacki nr 431. Ustawa obejmuje uregu-
lowania dotyczące przede wszystkim praw pacjenta 
w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz 
ochrony zawartych w niej danych osobowych i infor-
macji o stanie zdrowia. Doprecyzowuje ona przepi-
sy w zakresie niektórych praw pacjenta, uprawnień 
rzecznika praw pacjenta, a także funkcjonowania wo-
jewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach 
medycznych. W odniesieniu do kwestii dokumentacji 
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(wicemarszałek M. Koc) (Senator Rafał Ambrozik: Co się dzieje z tą doku-
mentacją medyczną po śmierci pacjenta?)

(Senator Stanisław Kogut: Ile lat?)
Jest ona… Jest to art. 29 obecnej ustawy i już…
(Senator Stanisław Kogut: 10 czy 20 lat?)
Ogólnie podmiot udzielający świadczeń zdrowot-

nych przechowuje dokumentację medyczną przez 
okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, 
w którym dokonano ostatniego wpisu, Oprócz tego 
są określone wyjątki.

(Senator Stanisław Kogut: 20 lat…)
Tak, 20 lat.
(Senator Rafał Ambrozik: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Pani Minister.
Pan senator Ryszard Majer.

Senator Ryszard Majer:

Pani Marszałek! Pani Minister! Ja pozwolę sobie 
zapytać o stosunek organizacji pozarządowych, które 
reprezentują interesy pacjentów, do tej nowelizacji 
ustawy o rzeczniku praw pacjenta. 

Czy dużo jest takich tematów, które nie weszły 
w skład aktualizacji, których domagały się organi-
zacje na co dzień pilnujące spraw pacjentów i wspo-
magające ich działania? Czy były jakieś elementy 
kontrowersyjne, których wprowadzenia domagały się 
organizacje, a ministerstwo nie mogło tego z różnych 
względów zrobić? Jak wyglądały te konsultacje, jak 
wyglądał ten obszar?

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Katarzyna Głowala:

Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo! 
Większość postulatów organizacji pacjenckich zo-
stała uwzględniona. Nie było żadnych kontrowersji 
ze strony Ministerstwa Zdrowia co do uwzględ-
nienia zmian, które proponowały organizacje pa-
cjenckie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania do pani minister?
Proszę, Panie Senatorze.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister 
zdrowia.

Czy pani minister pragnie zabrać głos?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Katarzyna Głowala: Nie. Dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Bardzo proszę, pan…
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Senator 

Ambrozik.)
Tak, pan senator Rafał Ambrozik, a potem pan 

senator Ryszard Majer.
Zapraszam panią minister.

Senator Rafał Ambrozik:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Minister, chciałbym zapytać, jak długo obec-

nie jest przechowywana dokumentacja medyczna pa-
cjenta. Jakiego czasu dotyczy obowiązek przechowy-
wania tej dokumentacji?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Katarzyna Głowala: Jeszcze raz, przepraszam, bo 
nie słyszałam.)

Jak długo jest przechowywana dokumentacja me-
dyczna pacjenta? Przez jaki czas ośrodek świadczący 
usługi medyczne czy szpital ma obowiązek przecho-
wywać tę dokumentację?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Katarzyna Głowala:

Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo! 
Ja nie za bardzo rozumiem pytanie. Ta ustawa re-
guluje kwestie dotyczące przekazywania doku-
mentacji medycznej, która zostanie po śmierci wła-
ścicieli podmiotu leczniczego bądź w przypadku, 
kiedy ten podmiot leczniczy zostanie zlikwidowany. 
W związku z tym, że obecnie nie jest uregulowane 
to, co w takich przypadkach się z tą dokumentacją 
medyczną dzieje, projekt ustawy zawiera przepisy 
dotyczące takich uregulowań, wskazuje, co się sta-
nie z dokumentacją medyczną w takich sytuacjach. 
Oprócz tego regulujemy kwestię przekazywania 
dokumentacji medycznej pacjentowi. Tu nie będą 
udostępniane oryginały, tylko kopie. Natomiast nie 
do końca rozumiem sens pana…
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znajduje się obecnie w ustawie o działalności leczni-
czej, dokładnie w art. 22.)

Dziękuję.
Pan senator Ambrozik. Proszę.

Senator Rafał Ambrozik:
Chciałbym zapytać o kary. Czy są przewidziane 

kary dla tych podmiotów świadczących usługi me-
dyczne, które nie spełniają warunków przechowywa-
nia dokumentów medycznych?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Katarzyna Głowala:
Tak, one funkcjonują w obecnie obowiązującej 

ustawie. Ta nowelizacja reguluje kwestie dotyczące 
tego, co się stanie z dokumentacją medyczną po likwi-
dacji podmiotu bądź po śmierci właścicieli podmiotu 
leczniczego, którzy prowadzili podmiot leczniczy, 
bo te kwestie nie były uregulowane i często nie było 
wiadomo, co zrobić z taką dokumentacją medyczną, 
która, powiedzmy, zachowuje ważność.

Jeżeli chodzi o kary, to obecnie ustawa reguluje 
kwestie tego, jak ta dokumentacja ma być przecho-
wywana, czyli nakłada obowiązek, określa wszystkie 
procedury, i są przewidziane sankcje za niedotrzyma-
nie przepisów wynikających z obecnie obowiązującej 
ustawy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Dziękuję, Pani Minister.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Dla porządku informuję, że senatorowie Maciej 

Łuczak i Łukasz Mikołajczyk złożyli swoje przemó-
wienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu. Bardzo dziękuję.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
siątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki 
oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 427, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 427 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury oraz 
Komisji Środowiska, pana senatora Jana Hamerskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Senator Ryszard Majer:

Jeszcze raz pozwolę sobie zapytać, bardziej kon-
kretnie, o art. 20a. Tam jest wprowadzone takie 
stwierdzenie, które w medycynie funkcjonuje już 
dość dawno, choć być może nigdy nie było zmate-
rializowane w formie artykułu prawnego: że pacjent 
ma prawo do leczenia bólu. A w ust. 2 mamy za-
pis, że podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych 
jest obowiązany podejmować działania polegające 
na określeniu stopnia natężenia bólu, leczenia bólu 
oraz monitorowaniu skuteczności tego leczenia. Jak 
to w praktyce będzie wyglądało?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Katarzyna Głowala:
To jest też postulat środowiska pacjenckiego. Cała 

ta procedura zostanie określona w standardzie, nad 
którym ministerstwo pracuje, ponieważ my chcemy 
uregulować kwestie dotyczące leczenia bólu w po-
staci standardów. Wszystko zostanie dookreślone 
w standardzie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Majer:
Mogę dopytać o jedną sprawę? Pani Minister, ja 

w tym art. 20a nie widzę delegacji do wydania żad-
nego rozporządzenia, zarządzenia. Jaki status prawny 
będzie miał ten standard?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Katarzyna Głowala:
Standardy będą uregulowane w formie obwiesz-

czenia.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Jeszcze pan senator, tak? Bardzo proszę.
(Senator Rafał Ambrozik: Jeszcze jedno pytanie. 

Dziękuję, Pani Marszałek. Pani Minister…)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Katarzyna Głowala: Jeśli mogę dopowiedzieć… To 
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Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie? 
Nie widzę chętnych. Dziękuję bardzo.

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Dla porządku informuję, że pan senator Maciej 

Łuczak złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jedena-

stego porządku obrad: ustawa o inwestycjach w za-
kresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany 
z Zatoką Gdańską.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 428, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 428 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury oraz 
Komisji Środowiska, senatora Krystiana Probierza, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Krystian Probierz:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić Wysokiemu Senatowi 

ustawę o inwestycjach w zakresie budowy drogi wod-
nej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

Ustawa ta ma na celu usprawnienie przygotowania 
i realizacji inwestycji ze środków budżetu państwa na 
podstawie uchwały Rady Ministrów w sprawie pro-
gramu wieloletniego „Budowa drogi wodnej łączącej 
Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską na lata 2016–2022”. 
Otóż kanał żeglugowy będzie budowany z zasadni-
czych powodów wynikających z nadrzędnego interesu 
publicznego, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa 
w regionie. Ustawa służy realizacji dobra publicz-
nego, jakim jest nowa droga wodna. Doświadczenia 
wynikające z budowy dróg lądowych wskazują, że 
skupienie w jednej regulacji decyzji administracyj-
no-rzeczowych powoduje efektywniejsze i rozsąd-
niejsze, jeśli chodzi o czas, realizowanie inwestycji 
dotyczących dróg komunikacyjnych. Chodzi przede 
wszystkim o szybkie i skuteczne wykonanie nowej 
drogi wodnej, a to wymaga skrócenia czasu postępo-
wania administracyjnego.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Senator Sprawozdawca 
Jan Hamerski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W trakcie ostatniego posiedzenia połączone 

Komisja Infrastruktury i Komisja Środowiska roz-
patrzyły przyjętą z rządowego przedłożenia nowe-
lizację ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu 
morza przez statki oraz niektórych innych ustaw; 
druk senacki nr 427. W posiedzeniu połączonych 
komisji uczestniczył przedstawiciel ministerstwa 
gospodarki w osobie pana ministra Grzegorza 
Witkowskiego.

Jest potrzeba przyjęcia tej ustawy, której celem jest 
dokonanie wdrożenia do polskiego systemu prawnego 
niektórych przepisów w sprawie recyklingu statków, 
monitorowania, raportowania i weryfikacji  emisji 
dwutlenku węgla w transporcie morskim, pobierania 
próbek i sprawozdawczości w zakresie zawartości 
siarki w paliwach żeglugowych.

W trakcie drugiego czytania tej ustawy w Sejmie 
nie zgłoszono żadnych poprawek. W trakcie trzeciego 
czytania Sejm przyjął tę ustawę 431 głosami; przeciw 
głosowało 2 posłów, wstrzymał się 1.

Senackie Biuro Legislacyjne nie wniosło żadnych 
poprawek do tego projektu.

W trakcie posiedzenia połączonych komisji za 
głosowało 15 senatorów. W imieniu 2 połączonych 
komisji pozwolę sobie prosić Wysoką Izbę o przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę, Panowie Senatorowie.
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.

Panie Senatorze, dziękuję panu bardzo.
(Senator Jan Hamerski: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister gospo-
darki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Jest dzisiaj z nami pan minister Grzegorz 
Witkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
projektu ustawy? 

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz Witkowski: 
Dziękuję.)

Dziękuję bardzo.
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(senator sprawozdawca K. Probierz) żeglugowego o głębokości przekraczającej obecne 
głębokości w Zalewie Wiślanym może spowodować 
pewne zmiany środowiskowe. Innym problemem jest 
znalezienie miejsca na zrzut urobku, który będzie 
wydobyty przy okazji przekopywania kanału.

To tyle. Jeszcze jeżeli chodzi o takie uwagi, chciał-
bym Wysokiemu Senatowi, powiedzieć, że bukma-
cherzy przyjmują zakłady na to, że… Lepiej można 
zarobić, obstawiając, że ta inwestycja nie zostanie 
rozpoczęta we właściwym terminie ani nie zostanie 
zakończona we właściwym terminie.

Ja jak najbardziej jestem przekonany o sensowno-
ści wspomnianej ustawy i będę zachęcał do głosowa-
nia nad jej przyjęciem bez poprawek.

Już ostatnia uwaga. Proszę Wysokiego Senatu, 
Pani Marszałek, dlaczego akurat ja się zajmuję zawo-
dowo górnictwem, geologią? Otóż chciałbym zwró-
cić uwagę – i dlatego referuję ten projekt – że ktoś 
przecież musi wykopać ten kanał. Dziękuję za uwagę.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Jan Maria Jackowski i senator Piotr 
Florek.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, cieszę się, że ta ustawa jest, bo 

ona jest moim zdaniem bardzo potrzebna. Ale co by 
pan odpowiedział krytykom tego projektu? Bo w su-
mie ten tor wodny, który będzie przewidywany, ma 
4 m czy 4,5 m, o ile pamiętam, a więc tonaż jednostek 
mogących korzystać z portu w Elblągu siłą rzeczy, ze 
względów technicznych, będzie bardzo ograniczony.

I od razu drugie pytanie. Jak będzie wyglądała – 
bo to też jest podnoszone – organizacja ruchu, np. dla 
miejscowości Krynica Morska? Jak przeprawa samo-
chodowa będzie wyglądała? No, to też jest element, 
który w debacie publicznej się pojawia. Dziękuję.

(Senator Krystian Probierz: Mogę?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, tak, tak.

Senator Krystian Probierz:
Jeśli chodzi o drugie pytanie, to odpowiem, że 

rzeczywiście były wyrażane obawy mieszkańców 

Chciałbym zwrócić uwagę na to, że w Sejmie 
jedynie 9 posłów głosowało przeciw tej ustawie, 
a wstrzymało się 18 posłów. Można zatem przyjąć, 
że wszystkie ważniejsze opcje polityczne są za.

Jeśli chodzi o opinię Biura Legislacyjnego, to, 
jak wynika z końcowych uwag zawartych w tej opi-
nii, ustawa nie wywołuje zastrzeżeń legislacyjnych. 
Zwraca jednak uwagę, że, jak zakłada ta ustawa, 
wszelkie kwestie związane z oddziaływaniem na 
środowisko, nie wyłączając oddziaływania na ob-
szary Natura 2000, zostaną rozstrzygnięte w toku 
oceny oddziaływania na środowisko w ramach de-
cyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Omawiana ustawa jest wzorowana na wcześniej-
szych specustawach, a zwłaszcza na ustawie o budo-
wie terminalu regazyfikacyjnego w Świnoujściu. Co 
istotne, w omawianej ustawie następuje zastąpienie 
wymogu uzyskania uzgodnień, pozwoleń, opinii czy 
warunków zgód procedurą opiniowania przez organy 
wskazane w art. 4 tej ustawy.

W skrócie: o czym mówimy w tej ustawie? 
Najważniejszym elementem tej ustawy jest przede 
wszystkim zamiar wykonania przekopu. Ten prze-
kop był początkowo przewidziany w najwęższym 
miejscu Mierzei Wiślanej, we wsi Skowronki, ale 
ze względu na występowanie tam rzadkiego gatun-
ku ramienic z grupy Charophyta ten przekop będzie 
prawdopodobnie w Nowym Świecie. Kanał, który ma 
być budowany zgodnie z tą ustawą, ma liczyć 1100 m 
długości i ma mieć 80 m szerokości na linii wodnej 
oraz 5 m głębokości.

Chciałbym dodać parę uwag związanych z histo-
rią. Otóż prawdopodobnie pierwszy projekt budowy 
takiego kanału pojawił się już w czasach króla Stefana 
Batorego. Drugi taki projekt, o którym wspomniano 
w historii, to jest projekt z 1945 r. zaproponowany 
przez znanego nam wszystkim ministra Eugeniusza 
Kwiatkowskiego.

Oczywiście, w przypadku każdej tego typu budo-
wy są wskazania i przeciwskazania. Najważniejsze 
wskazanie to oczywiście wykorzystanie portu mor-
skiego w Elblągu, wybudowanego notabene z fundu-
szy unijnych. Tam jest terminal towarowy, pasażer-
ski, punkt odpraw granicznych oraz basen jachtowy. 
Przyczyni się to do rozwoju gospodarki w rejonie 
Gdańska, ten port w Elblągu stanie się takim zaple-
czem dla wielkiego portu w Gdańsku. No, i zasadni-
cza sprawa: skróci się droga morska. Ta droga morska 
w tej chwili wynosi chyba 90 km.

A jeśli chodzi o najważniejsze przeciwwskaza-
nia… Sens ekonomiczny tego przedsięwzięcia raczej 
nie jest podważany, ale mogą być pewne uwagi zwią-
zane z oddziaływaniem na środowisko. Ja myślę, że to 
zostanie rozwiązane. Konieczność wykopania kanału 
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(senator K. Probierz) Senator Krystian Probierz:

Pani Marszałek! Panie Senatorze! Uzasadnienie 
jest takie… Wystarczy spojrzeć na mapę, wystarczy 
zobaczyć, jak w tej chwili odbywa się żegluga na 
linii Gdańsk – Elbląg. Musimy korzystać z Cieśniny 
Piławskiej. Nie mamy swobodnego dostępu, bowiem 
to przejście jest kontrolowane przez państwo sąsied-
nie. No i tyle. Chodzi o to, żeby mieć możliwość 
swobodnej żeglugi pomiędzy portem gdańskim a el-
bląskim.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Pan marszałek Bogdan Borusewicz, a potem pan 

senator…
(Głos z sali: Wcisła.)
…pan senator Wcisła.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze Sprawozdawco! Względy bezpie-
czeństwa państwa polegają, wydaje mi się, na czymś 
innym. To jest inny zakres – wojskowy, policyjny, 
militarny… Ale proszę mi powiedzieć, czy przez ten 
kanał polska flota wojenna będzie mogła wpływać 
na Zalew Wiślany.

(Senator Krystian Probierz: Nie… Mogę odpo-
wiedzieć, tak?)

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę. Tak, tak.

Senator Krystian Probierz:

To znaczy nie ma w tej chwili pewnej… Ale są-
dzę, że tak, sądzę, że tak. To leży w ramach naszych 
wód terytorialnych, na naszym obszarze. Skoro nie 
możemy korzystać w przejść w Cieśninie Piławskiej, 
to, jak sądzę, będzie taka możliwość, jeśli zajdzie taka 
potrzeba. Ale tutaj głowy nie daję, nie znam na tyle 
wszystkich szczegółów wynikających z uregulowań 
prawnych.

A jeśli chodzi o bezpieczeństwo, Panie Senatorze, 
to jest też coś takiego jak bezpieczeństwo ekonomicz-
ne, energetyczne…

(Senator Bogdan Borusewicz: Ja wiem, i zdrowot-
ne, żywnościowe itd.)

Tak jest, tak jest.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale bezpieczeń-

stwo, wie pan, to… Bezpieczeństwo państwa to 
jest…)

Krynicy Morskiej, tej naszej perły uzdrowiskowej nad 
Bałtykiem, ale z tego, co ja wiem, to tam się przewi-
duje budowę mostów zwodzonych. Nie będzie odcięta 
możliwość połączenia drogowego z samą Krynicą.

A jeśli chodzi o tę drogę morską, to być może 
przedstawiciele ministerstwa coś więcej dopowiedzą 
na ten temat. W każdym razie ja widzę, że to jest coś 
takiego… Konstrukcja współpracy portu w Elblągu 
z portem gdańskim jest taka, jaką przewidujemy, 
czy jaka występuje w większych portach Europy 
Zachodniej. Towar byłby rozładowany na te mniej-
sze statki i dostarczany. Koszty ekonomiczne składo-
wania towarów są znacznie mniejsze w Elblągu niż 
w Gdańsku. Tak bym odpowiedział panu senatorowi.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I pan senator Piotr Florek. Proszę bardzo.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, specustawa, to jest takie wyjąt-

kowe coś, co należy stosować w wyjątkowych sytu-
acjach. Kiedy było Euro 2012 w Polsce, taka ustawa 
rzeczywiście była bardzo potrzebna, kiedy była bu-
dowa dróg w Polsce, też takie ustawy były potrzebne. 
Jednak ta specustawa dotyczy jednostkowej sprawy, 
która jest znana; pan powiedział, że już za czasów 
Stefana Batorego ta sprawa była znana. 

Mam pytanie, czy akurat do tego przedsięwzięcia 
potrzebna jest taka specustawa, która w pewien spo-
sób komplikuje różne sprawy. No, ale o to będę może 
pytał później pana ministra. 

Mam pytanie co do uzasadnienia tej specustawy. 
Jest zapisane, że budowa kanału żeglugowego realizo-
wana będzie przede wszystkim ze względu na interes 
publiczny, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa 
państwa. Chciałbym się dowiedzieć – wychodząc 
od tego Stefana Batorego, skoro pan tak zaczął – co 
to się zmieniło w tych latach odnośnie do tego bez-
pieczeństwa państwa, że musimy teraz ze względu 
na to bezpieczeństwo realizować tę inwestycję po-
przez specustawę. Gdy mówimy o bezpieczeństwie 
państwa, to nawet nie potrzeba pozwolenia, można 
również realizować inwestycje po zgłoszeniu, a tutaj 
mamy takie uzasadnienie… Czy mógłby pan tu wy-
jaśnić kwestię bezpieczeństwa państwa? Na czym to 
ma polegać?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.
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(senator K. Probierz) gospodarczego. Tutaj pan mówił o rozwoju turysty-
ki, o rozwoju całego tego… Tam jest mowa o chy-
ba 7-krotnym planowanym wzroście przeładunków 
w Elblągu – i to jest ważne. No, gdzieś to wyczytałem. 
To tyle.

Jeśli byłyby jakieś bardziej szczegółowe pytania, 
to proszę może kierować je do pana ministra, bo ja 
wiem tyle, ile doczytałem się w tych dokumentach.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Jeszcze raz pan senator Wcisła. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Wcisła:
W ustawie, Panie Senatorze, nie ma żadnej 

wzmianki o korzyściach gospodarczych.
Ale mam inne pytanie. W przypadku tej ustawy 

rezygnuje się z konsultacji środowiskowych i spo-
łecznych. Ja czasami… Ja mam inny pogląd co do 
działań, jakie podejmują organizacje ekologiczne, ale 
bezwzględnie jestem przekonany o tym, że budowa 
kanału będzie oddziaływała środowiskowo – bo to 
jest kwestia obszaru Natura 2000… I trzeba ten głos 
środowisk ekologicznych uszanować. Mamy w Polsce 
dosyć przykładów tego, że dochodzi do katastrof albo 
dużych kosztów środowiskowych w związku z tym, 
że nie wysłuchano w konsultacjach środowisk eko-
logicznych. A w tej ustawie zastępuje się konsultacje 
środowiskowe wydaniem opinii. Dlaczego?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Senator Krystian Probierz:
No, ja też mam podobne zdanie na temat działań 

niektórych tych, powiedzmy, proekologicznych orga-
nizacji. Ja już mówiłem o tym, iż wszelkie kwestie 
związane z oddziaływaniem na środowisko, nie wy-
łączając właśnie tego, że tam jest obszar Natura 2000, 
zostaną rozstrzygnięte w toku wykonania oceny 
oddziaływania na środowiskowo. Tak że nie pomi-
ja się tych aspektów środowiskowych i tam pewnie 
jakiś wpływ, nie da się ukryć, na środowisko będzie. 
Jednak wymóg uzyskania tych uzgodnień, pozwo-
leń, opinii będzie zastąpiony procedurą opiniowania. 
Chodzi o to, żeby przyspieszyć, tak ja to rozumiem, 
cały ten proces związany z przystąpieniem do reali-
zacji inwestycji.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.

Dobrze, inaczej rozumiemy tu pojęcie „bezpie-
czeństwo”.

(Senator Bogdan Borusewicz: No dobrze, to za-
pytam pana ministra, czy parametry… Bo chodzi mi 
także o parametry, jakie będzie miał ten kanał.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Marszałku, później zada pan to pytanie panu 

ministrowi.
A teraz jeszcze pan senator Jerzy Wcisła pra-

gnie zadać pytanie panu senatorowi sprawozdawcy. 
Bardzo proszę.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Senatorze, ja już nie będę się bił o ten interes 

bezpieczeństwa państwa, ale powiem, że on jest tak 
określony… Dobrze by było, abyśmy my, senatoro-
wie, wiedzieli, co się kryje pod pojęciem „interes 
bezpieczeństwa państwa”. Bo co do takiego ogólnego 
interesu, to można ten interes bezpieczeństwa dopisać 
do wszystkiego, łącznie – przykładowo – z walką 
z owadami w lesie.

Ale pytanie moje jest takie: dlaczego interes eko-
nomiczny, ekonomiczne uzasadnienie budowy tego 
kanału, zastąpiono właśnie interesem bezpieczeń-
stwa? W ustawie nie ma już mowy o tym, że ten ka-
nał buduje się ze względu na to, by zwiększyć liczbę 
przewozów transportowych i by zwiększyć turystykę, 
czyli nie ma uzasadnienia ekonomicznego. A ono tak 
naprawdę było podstawą powrotu do budowy tego ka-
nału. Ten kanał i za czasów Stefana Batorego, i w la-
tach dziewięćdziesiątych – chodzi o projekt budowy 
kanału przygotowany przez prof. Jednorała – był pro-
jektowany pod kątem zwiększenia aktywności sub-
regionu zalewu elbląskiego. Czy teraz ten argument 
jest już nieważny? Czy argument bezpieczeństwa 
państwa jest ważniejszy?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Krystian Probierz:
Ja nie sądzę, nie ma żadnych powodów, by przy-

puszczać, że ten interes ekonomiczny jest tutaj pomi-
jany. Na pewno jest bardzo ważny… Ja sądzę – i my-
ślę, że przedstawiciele ministerstwa szczegółowo na to 
odpowiedzą – że być może u podstaw akceptowania 
tego interesu bezpieczeństwa państwa należało chyba 
także dopatrywać się tego, by szybciej dopuścić do 
realizacji tego projektu.

Ale nigdzie, w żadnych dokumentach nie znala-
złem informacji o tym, że rezygnujemy z interesu 
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(wicemarszałek M. Koc) która, doskonale państwo wiecie, nie zawiesza na kołku 
żadnych praw ani środowiskowych, ani inwestycyj-
nych. Skraca ona czas podjęcia decyzji i czas odwołania 
i o tym państwo doskonale wiecie. To jest też mobi-
lizujące dla organów państwa, ponieważ będą miały 
mniej czasu na podjęcie decyzji i załatwienie odwołań. 
Więc chyba idziemy w dobrym kierunku.

Chcemy, aby w 2021 r. pierwsze statki mogły prze-
płynąć tym kanałem.

Były pytania co do aspektu ekonomicznego, 
dlaczego go nie ma w ustawie. Po pierwsze, jest 
w uzasadnieniu do ustawy, a po drugie, rzeczy-
wiście nadrzędny, istotny interes państwa to bez-
pieczeństwo.

Panie Marszałku, przez ostatnie 2 lata jednostki Straży 
Granicznej nie mogły wpływać na Zalew Wiślany, bo nie 
było zgody Federacji Rosyjskiej. W zeszłym roku były 
bardzo duże manewry wojsk NATO. W Elblągu powstaje 
dowództwo wielonarodowej dywizji. Mamy w bezpo-
średnim sąsiedztwie obwodu kaliningradzkiego 2 duże 
porty, w tym naftoport. Pan jako osoba z Trójmiasta do-
skonale wie, jak to strategicznie wpływa na naszą sytu-
ację. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby być zdani na 
łaskę czy niełaskę naszych wschodnich sąsiadów, z któ-
rymi mamy określone problemy. Mamy nadzieję, że te 
problemy w przyszłości wyeliminujemy.

Pan senator Wcisła mówił, że nie ma konsultacji 
społecznych. Nieprawda, w toku oceny oddziaływania 
na środowisko wszystkie konsultacje społeczne będą. 
Co więcej, niezmuszani przez nikogo odbyliśmy w li-
stopadzie zeszłego roku w ministerstwie gospodarki 
morskiej konsultacje ze środowiskami ekologiczny-
mi, ale nie tylko, bo także z mieszkańcami Krynicy 
Morskiej. Było to pierwsze z serii spotkań, bo jesteśmy 
na początku tej drogi. Ona będzie trwała, będziemy 
się z nimi spotykać, będziemy tam jeździć i będziemy 
zapraszać do nas. Jesteśmy na początku drogi i zrobimy 
ten projekt, ponieważ to jest dobry projekt. W skrytości 
serca uważam, że wy również tak uważacie, Szanowni 
Państwo. Bardzo proszę o poparcie i konstruktywne 
uwagi, bo to jest naprawdę dobry projekt. Dziękuję.

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan marszałek Bogdan Borusewicz.
Panie Marszałku, bardzo proszę.
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: I pan se-

nator Florek.)
Potem pan senator Jackowski i pan senator Florek.

Czy są jeszcze pytanie? Nie ma.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Krystian Probierz: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister gospodarki 
morskiej i żeglugi śródlądowej.

Jest z nami pan minister Grzegorz Witkowski. Czy 
pan minister pragnie zabrać głos?

Bardzo proszę, Panie Ministrze. Zapraszam pana 
do mównicy.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej  
Grzegorz Witkowski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo! Panie i Panowie Senatorowie!
Otóż rząd pani premier Beaty Szydło w zeszłym 

roku intensywnie powrócił do pomysłu wybudowa-
nia kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. 
Ustanowił plan wieloletni na 6 lat zakładający stałe 
finansowanie tej inwestycji. O tej inwestycji, jak tutaj 
senator sprawozdawca, pan profesor Probierz, mó-
wił, od wieków się dyskutuje. Ostatnią decyzją rządu 
Jarosława Kaczyńskiego w 2007 r. było ustanowienie 
tego programu wieloletniego. Kilka miesięcy później 
ówczesny rząd Platformy Obywatelskiej, Donald Tusk 
osobiście wyrzucił do kosza ten projekt.

Nie byłoby tych pytań, Szanowni Państwo, Panowie 
z Platformy, nie byłoby teraz problemów, gdybyście to 
zrobili. 8 lat mogliście konsultować, mogliście zbierać 
dokumentację, odłożyć pieniądze, wybudować, czer-
pać już korzyści gospodarcze z naszego…

(Senator Kazimierz Kleina: Ale co pan?)
…z naszego projektu.
(Senator Kazimierz Kleina: Miał pan uzasadnić 

projekt.)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę, 

Państwo…)
(Senator Leszek Czarnobaj: W jakim to jest punk-

cie ustawy?)
(Wicemarszałek Maria Koc: Państwo Senatorowie, 

bardzo proszę o ciszę. Panie Ministrze, proszę bar-
dzo.)

Dlaczego robimy to specustawą, a nie zwykłą usta-
wą? Ponieważ jest to specjalna inwestycja, tak samo 
jak inwestycje na Euro były specjalne. Nie wiem, dla-
czego budowy dróg były specjalnymi inwestycjami, 
a przecież były specustawy. Wybudowanie kanału że-
glugowego w tak specyficznym miejscu, w tak newral-
gicznym geopolitycznie miejscu wymaga specustawy, 
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Państwo Senatorowie, proszę o ciszę na sali.
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej  
Grzegorz Witkowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Bardzo dziękuję za te pytania. Pan marszałek 

Borusewicz pyta o parametry, a to się wiąże z pyta-
niem pana senatora Jackowskiego. Otóż najważniejsza 
od strony technicznej w tym kanale będzie śluza, 
przez którą będą przepływać statki. Śluza będzie 
wkopana, zbudowana na poziomie – według naszych 
szacunków, bo nie mamy projektu technicznego – ok. 
7 m. A więc jednostki o zanurzeniu do 5 m spokojnie 
będą mogły przepływać przez ten kanał. Przy czym 
proszę pamiętać, że na każdym etapie, jeśli pojawi się 
taka konieczność, będzie można pogłębić ten kanał, 
nawet do 8 m. Tak więc zostawiamy sobie tę furtkę. 
Ale okręty, jednostki Marynarki Wojennej nie mają 
większego zanurzenia niż 4 m czy 5 m – w zależności 
od uzbrojenia, w zależności od danego typu jednostki. 
Na razie mamy raczej problem z brakiem Marynarki 
Wojennej po takim dużym zastoju w inwestowanie 
w Marynarkę Wojenną, ale rozumiem, że np. zachod-
nie jednostki, natowskie mogą wpływać. One też będą 
mogły to robić.

Rozwiązanie ruchu… W pytaniach do senatora 
sprawozdawcy pan senator Jackowski zawarł pytanie, 
jak to będzie wyglądało na Zalewie Wiślanym na 
początku. Tak? W branych pod uwagę lokalizacjach 
droga wodna będzie oddalona od Krynicy Morskiej 
o kilka kilometrów, w zależności od wariantu. Ja taką 
szczegółową wizualizację i dane techniczne oczy-
wiście wyślę zainteresowanym państwu senatorom. 
To dla Krynicy Morskiej jako uzdrowiska, jako też 
miejsca żeglugi rekreacyjnej, tramwajów wodnych, 
które mogą się pojawić, nie będzie miało większego 
znaczenia, a nawet jeśli – to dobowy ruch statków 
na chwilę obecną nie jest w stanie doszacowania. 
Myślę, że to będzie na razie kilka statków na dobę, 
ale może być kilkanaście w zależności od rozwoju 
portu w Elblągu, od dostępu do niego. Tu jest bardzo 
dużo czynników. My jako ministerstwo gospodarki 
morskiej jesteśmy odpowiedzialni za umożliwienie 
wpłynięcia do portu, otworzenie go na świat. Samymi 
sprawami gospodarczymi i biznesowymi oczywiście 
też jesteśmy zainteresowani. Chcemy, żeby tam jak 
najlepiej się wiodło, ale na to odpowie rynek, na to 
odpowiedzą władze samorządowe, jak też władze 
krajowe.

Taka ciekawostka, Szanowni Państwo: w dniu 
wczorajszym została wybudowana w Elblągu duża 
turbina dla Elektrowni Opole. Będzie ona drogą wod-

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Ministrze, uważam, że szermowanie tego 
typu określeniami, które przywołują na myśl jakieś 
wojskowe elementy, nie jest dobre, ale skoro zostały 
już tu wprowadzone… Podobnie jak nie jest dobre 
szermowanie pojęciem: bezpieczeństwo państwa przy 
zawieszeniu małego ruchu granicznego z obwodem 
kaliningradzkim.

Moje pytanie dotyczy tego kanału. Czy parametry 
tego kanału będą umożliwiały dostęp jednostki ma-
rynarki wojennej do tego akwenu na zalewie?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Jan Maria Jackowski.
Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja bym wrócił do moich pytań, które zadawałem 

panu senatorowi sprawozdawcy, bo chciałbym uzy-
skać ze strony resortu pełniejszą wiedzę w tym zakre-
sie. Po pierwsze, jaka jest odpowiedź dla krytyków, 
którzy mówią, że przez ten kanał będą mogły prze-
prawiać się jedynie jednostki o zanurzeniu do 4 m – to 
faktycznie nie jest dużo – i określonych parametrach?

I druga kwestia. Jak będzie wyglądało rozwiąza-
nie, jeśli chodzi o przeprawę? Bo część mierzei stanie 
się po prostu wyspą. Jak będzie wyglądała przeprawa 
samochodowa na tę część, nazwijmy to, wyspową 
mierzei? Pan senator sprawozdawca mówił o koncep-
cji mostu zwodzonego. No ale most zwodzony powo-
duje określony efekt. Prawda? Taki most jest czasowo 
nieczynny, a więc będą korki, szczególnie w okresie 
letnim, kiedy ruch turystyczny jest ożywiony. 

Mam też pytanie pomocnicze do tego dotyczące-
go przeprawy. Jak wygląda szacowana częstotliwość 
statków przeprawiających się tym kanałem? To dałoby 
nam pewien obraz tego, kiedy ten most będzie prze-
jezdny i kiedy będzie czasowo nieprzejezdny.

I jeszcze jedna kwestia. Czy nie było możliwości 
rozważenia budowy stałej przeprawy? Ja wiem, że 
koszty byłyby znacznie wyższe, ale wówczas odpadł-
by argument… Czy w ramach analiz kosztów całej 
tej inwestycji nie rozważano takiego wariantu, żeby 
zbudować w ramach projektu stałą przeprawę, która 
umożliwiłaby stałą łączność kołową między tą częścią 
wyspową i resztą kraju? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
(Rozmowy na sali)
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(podsekretarz stanu G. Witkowski) lone, szczególnie te drogowe. Decyzję o zezwoleniu 
na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury 
dostępowej – bo tak ta decyzja się nazywa – wydaje 
wojewoda pomorski, ale wydaje ją po przeprowadze-
niu konsultacji z wojewodą warmińsko-mazurskim. 
Zwracam uwagę na wyraz „konsultacji”. A jeżeli 
chodzi o decyzję o środowiskowych uwarunkowa-
niach, to ona poprzedza oczywiście, tak jak tam było 
napisane, ocenę oddziaływania na środowisko itd. Już 
o tym mówiliśmy, tylko że tu wszystko jest robione na 
skróty. No, ta decyzja poprzedza… Tę decyzję wydaje 
regionalny dyrektor ochrony środowiska w Olsztynie, 
ale funkcję opiniodawczą ma tutaj regionalny dy-
rektor z województwa pomorskiego. Nie mówi się 
tu o porozumieniu, tak jak we wszystkich ustawach, 
tylko o opinii. No, rozumiem, że jak się zawiera po-
rozumienie, to definiuje się swoje warunki, zatem 
regionalny dyrektor z tamtego regionu definiuje… 
Zasada była taka, że tam, gdzie inwestycja jest reali-
zowana na większym obszarze, organem właściwym 
do wydania decyzji jest wojewoda z tego właśnie re-
gionu, a decyzja środowiskowa również jest wyda-
wana przez odpowiedniego regionalnego dyrektora 
ochrony środowiska. Tu mamy coś nowego. To jest 
poplątanie z pomieszaniem, bo zamiast porozumienia 
są opinie. No i tak samo wygląda opiniowanie przez 
te inne instytucje. Terminy dotyczące opiniowania są 
krótkie, w związku z tym co do tych zakładów, że ta 
inwestycja nie zostanie zrealizowana w najbliższym 
czasie przez tak właśnie tworzone prawo, to oczywi-
ście się pod tym podpisuję. Podczas procedowania 
powstaną pewne problemy prawne, które oczywiście 
tę inwestycję opóźnią. Prosiłbym o wyjaśnienie, dla-
czego te decyzje mają być wydawane w tak nietypowy 
sposób, i to nie w porozumieniu, tylko po jakimś 
zaopiniowaniu. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
I pan senator Kazimierz Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Mam pytanie. 

W uzasadnieniu do tej ustawy napisano, że ona jest 
istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. 

Czy w związku z tym jest szansa, żeby ta inwe-
stycja była realizowana ze środków ministra obrony 
narodowej, co ułatwiłoby, że tak powiem, finansowa-
nie całego projektu? A może taki jest właśnie zamiar? 
Ja uważam, że to byłaby słuszna decyzja.

Drugie pytanie: czy był szacowany… Pewnie 
był, więc chciałbym zapytać, jaki jest przewidywany 
w tym biznesplanie koszt utrzymania toru wodne-
go, który zostanie uruchomiony. Jaki to będzie koszt 

ną – najpierw do Szczecina, potem Odrą – transpor-
towana do Opola. A więc wraca normalność w tych 
wszystkich naszych rozwiązaniach. Turbina wybudo-
wana w Polsce, dla polskiej elektrowni, transporto-
wana drogami wodnymi, a nie nocą, z zamykaniem 
całych kwartałów ulic i różnymi takimi rzeczami… 
Tak że jeszcze nie ma kanału przez mierzeję, a już 
gospodarczo Elbląg na tym mógłby skorzystać i drogą 
wodną taka turbina mogłaby być transportowana.

Panie Senatorze, na samej śluzie będzie funkcjo-
nował kapitanat portu. Będzie kapitan portu, który 
będzie kierował ruchem statków. Planujemy też wy-
budować 2 mosty zwodzone – na wejściu i na wyj-
ściu ze śluzy – a więc cały czas jeden most będzie 
opuszczony. Budowa wysokiego mostu wantowego, 
po pierwsze, zaburzyłaby tam krajobraz, po drugie, 
byłaby kosztowna. Na tak specyficznym obszarze, 
jakim jest Mierzeja Wiślana, zdecydowaliśmy się na 
razie zrobić rozwiązanie oparte na mostach zwodzo-
nych. Ono chyba będzie również atrakcyjne tury-
stycznie, bo to wszystko będzie można wykorzystać. 
Ja to w tych wizualizacjach panu senatorowi wyślę. 
Tak więc nie ma możliwości – to nie tylko sprawa 
natężonego ruchu w sezonie wakacyjnym, ale również 
kwestia służb ratunkowych, które muszą się dostać 
z Nowego Dworu Gdańskiego do Krynicy. A więc 
o tym też pomyśleliśmy. Jeśli wszystko nam się uda, 
zepnie – a wszystko wskazuje na to, że nam się to 
uda – to będziemy mieć 2 mosty zwodzone.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pytanie zadaje pan senator Piotr Florek. Bardzo 

proszę.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, to, że my byliśmy nieudolni i że 

wy wiecie najlepiej, już słyszeliśmy. Często pań-
stwo to powtarzacie, ale pan mnie tutaj przekonał. 
Rzeczywiście przekonał mnie pan w kwestii zagro-
żenia bezpieczeństwa, bo to, co się dzieje za rządów 
PiS – brak śmigłowców, brak nowoczesnego sprzętu – 
jest coraz większym zagrożeniem dla bezpieczeństwa 
państwa. Rzeczywiście trzeba budować te obiekty, 
które można zbudować. Ja bym nawet proponował 
jakąś superustawę, jakiś superprzepis dotyczący tej 
specustawy, tak żeby to jeszcze przyspieszyć, bo rok 
2022 to termin dość odległy.

Ale wracam już do samych przepisów prawa. No, 
kuriozalną sprawą jest tutaj wydawanie decyzji. Ja 
znam wszystkie specustawy, jakie zostały uchwa-
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(senator K. Kleina) czy to do portu w Gdyni. I będzie zależał od ruchu 
rumowiska, będzie zależał od zamulania, będzie za-
leżał od ruchu statków. A więc na tym etapie możemy 
to tylko szacunkować. I takie szacunki zostały wy-
konane w Urzędzie Morskim w Gdyni. Służę taką 
informacją na piśmie.

(Senator Kazimierz Kleina: To bardzo proszę – na 
piśmie…)

Cieśnina Piławska to jest wewnętrzna cieśnina na 
morzu terytorialnym Federacji Rosyjskiej. Ona jakby 
teoretycznie jest dostępna dla żeglugi, po każdorazo-
wej zgodzie Federacji Rosyjskiej, czyli dysponenta 
cieśniny, ale jest tam też taki problem, że ta cieśni-
na jest nieużywana, jest zamulona, tam jest 1,80 m 
głębokości, a więc wysoka osoba mogłaby przejść 
przez tą cieśninę. Dlatego musimy być niezależni od 
tej cieśniny, musimy stworzyć własną profesjonalną 
przeprawę, na którą to my będziemy mieć wpływ, 
którą to my będziemy się opiekować, którą my bę-
dziemy pogłębiać. To tyle.

(Senator Kazimierz Kleina: W takim razie ja 
proszę o odpowiedź na piśmie: jaki jest w świetle 
prawa międzynarodowego, prawa morskiego, status 
Cieśniny Piławskiej?)

Dobrze.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Ja to zapisuję.
Proszę o zabranie głosu… Jeszcze raz pan senator 

Jan Maria Jackowski, a potem pan senator Czerwiński.
(Senator Jerzy Wcisła: Ale ja czekam już…)
Przepraszam, Panie Senatorze. Tak, przepraszam, 

Panie Senatorze.
Pan senator Jerzy Wcisła, a potem pan senator Jan 

Maria Jackowski.

Senator Jerzy Wcisła:
Dziękuję.
Czy ja mogę zadać 2 pytania? Bo one są ze sobą 

powiązane.
(Wicemarszałek Maria Koc: Tak.)
Jeszcze taka… Może w ramach sprostowania do-

dam: 1,80 m, Panie Ministrze, to ma tor wodny na 
Zalewie Wiślanym po stronie rosyjskiej, a Cieśnina 
Piławska ma głębokość co najmniej 8 m.

(Senator Leszek Czarnobaj: Drobna różnica.)
Ja mam 2 pytania. Panie Ministrze, przedwczoraj 

na posiedzeniu komisji mówił pan, że jest to pewien 
sukces, bo kanał przez mierzeję jest procedowany 
jako przedsięwzięcie ponadpartyjne. A dzisiaj pan 
mówi, że rząd Tuska wyrzucił projekt PiS do ko-
sza. Ja chciałbym, żeby pan uściślił, co pan przez 
to pojęcie rozumie. Bo w mojej ocenie to jest kłam-
stwo, Panie Ministrze. Przypomnę, że rząd Jarosława 

w skali roku? Czy w projekcie tego biznesplanu zosta-
ło to uwzględnione? Jaki mniej więcej byłby roczny 
koszt utrzymania tego toru wodnego?

I trzecie pytanie: jaki jest dzisiaj, zgodnie z mię-
dzynarodowym prawem morskim, status Cieśniny 
Piławskiej?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze, o odpowiedź na te py-

tania.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej  
Grzegorz Witkowski:
Zacznę od sprawy opiniowania i wydawania de-

cyzji przez regionalne dyrekcje ochrony środowiska 
oraz wojewodów. Panie Senatorze, ten zapis w pro-
jektowanej ustawie jest oczywiście czymś nowym, 
ale absolutnie nie zgadzam się, że jest to pomieszanie 
z poplątaniem, ponieważ te podmioty same zapro-
ponowały takie rozwiązanie. Nam zależało na tym, 
żeby znaleźć takie rozwiązanie, które usprawni pro-
ces wydawania decyzji – nie przyspieszy, nie zastąpi, 
tylko usprawni. Regionalne dyrekcje ochrony środo-
wiska zaproponowały taką, a nie inną formułę, i my 
się na to zgodziliśmy – w porozumieniu z ministrem 
środowiska, bo to jemu podlegają te organy. I my 
nie będziemy w to ingerować, ani w tę decyzję, ani 
w konsultacje. To są dwa urzędy, dwa organy, i myślę, 
że one najlepiej wiedzą, jak przeprowadzić proces 
decyzyjny, bo na samym końcu to one wezmą za to 
odpowiedzialność.

Z wojewodami jest podobnie. Wojewoda pomorski 
wyda zgodę na realizację inwestycji, ponieważ inwe-
stycja będzie na ternie województwa pomorskiego, ale 
siłą rzeczy musi konsultować się z wojewodą warmiń-
sko-mazurskim, ponieważ pozostałe inwestycje towa-
rzyszące tej inwestycji będą na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego. No, port w Elblągu, droga 
wodna – to już jest właśnie inne województwo.

Senator Kleina pytał o finansowanie. Nie uwa-
żam, że finansowanie z budżetu państwa na podstawie 
programu wieloletniego jest mniej pewne niż finan-
sowanie z MON.

(Senator Kazimierz Kleina: Ja nie mówiłem, że 
mniej pewne, ale budżet…)

Koszt utrzymania – jak rozumiem, roczny – toru 
wodnego, który będzie wybudowany, nie będzie od-
biegał od kosztów utrzymania innych torów wodnych, 
torów podejściowych, czy to do portu w Gdańsku, 
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(senator J. Wcisła) …ponieważ jak statek będzie w śluzie, to śluzo-
wanie chwilę potrwa i będzie można manewrować 
tymi mostami. No, oczywiście jakieś rozjazdy będą 
musiały być zrobione, będzie musiała być informacja, 
czy lewy, czy prawy, czy most nr 1, czy most nr 2 
jest w tej chwili gotowy do przeprawy, ale to przy 
dzisiejszych środkach technicznych jest proste do 
zorganizowania. Chodzi mi o zasadę, że w praktyce 
przez 24 godziny na dobę, poza jakimiś sytuacjami 
wyjątkowymi, drożność tej przeprawy byłaby zapew-
niona. Chciałbym, że pan minister to potwierdził bądź 
rozwinął jeszcze tę kwestię. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
I proszę pana ministra.
(Senator Kazimierz Kleina: To wtedy pan minister 

powie, że będziemy starali się…)
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę, panowie.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej  
Grzegorz Witkowski:
Zgodnie z projektowaną organizacją ruchu i prze-

prawy przez tę śluzę 24 godziny na dobę 7 dni w ty-
godniu będzie drożna przeprawa pomiędzy wschod-
nią a zachodnią częścią kanału żeglugowego. Tak, 
potwierdzam.

(Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję.)
Pan senator Wcisła… Nie do końca rozumiem 

pierwsze pytanie, o wyrzucenie do kosza… Jest ka-
nał przez mierzeję czy go nie ma? Była podjęta próba 
zrealizowania tej inwestycji czy nie było?

(Senator Jerzy Wcisła: Oczywiście, że była.)
Czy… Wszystkie dokumenty, które Urząd Morski 

w Gdyni wykonał, a badał i aspekty środowiskowe, 
i aspekty lokalizacyjne, nie zostały przez nas, jak pan 
mówi, wyrzucone do kosza, tylko zostały wykorzy-
stane do obecnych prac. Więc to wy wyrzuciliście po-
mysł i tylko garstka zapaleńców z Urzędu Morskiego 
w Gdyni przez 8 lat starała się tego wszystkiego jakoś 
pilnować, żeby to nie zginęło.

I nie jest prawdą, że wybraliście 1 lokalizację, po-
nieważ w Komisji Europejskiej leżały te dokumenty 
przez tyle lat, i Komisja Europejska pyta nas: to która 
z tych 4 lokalizacji wam odpowiada? Więc naprawdę, 
my tym projektem, tą decyzją o oddziaływaniu na 
środowisko, decyzją lokalizacyjną wskażemy kon-
kretną lokalizację, która będzie optymalna środowi-
skowo, lokalizacyjnie, ekonomicznie… Im dalej na 
wschód na mierzei, tym większa jest długość toru 
wodnego, ale z drugiej strony, im bardziej na zachód, 

Kaczyńskiego podjął uchwałę o budowie kanału już 
po przegranych wyborach, na 3 dni przed opusz-
czeniem gabinetu prezesa Rady Ministrów przez 
Jarosława Kaczyńskiego.

(Senator Leszek Czarnobaj: Ale podjął.)
Podjął tę uchwałę, ta uchwała liczyła 18 stron i od-

woływała się do studium wykonalności zrobionego 
przez Urząd Miejski w Elblągu, zresztą za moją namo-
wą. Czyli przez 2 lata rząd Jarosława Kaczyńskiego 
nie zrobił ani jednego dokumentu dotyczącego kanału 
przez mierzeję. Cała dokumentacja, która powstała 
w związku z tą uchwałą rządu Kaczyńskiego, została 
utworzona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości – od 
studium wykonalności przez wszystkie dokumenty 
środowiskowe, wszystkie badania, które były po-
trzebne…

(Senator Piotr Florek: To Platforma to zrobiła…)
(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Panie 

Senatorze.)
Przepraszam, rząd Platformy Obywatelskiej ją 

stworzył.
Pytanie już zadałem, żeby pan minister mi wy-

tłumaczył…
(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze, i drugie py-

tanie.)
…co kryło się pod stwierdzeniem: rząd Tuska wy-

rzucił projekt do kosza.
I drugie pytanie, dotyczące już obecnej sytuacji. To 

właśnie wy wyrzucacie całe dokonania rządu Platformy 
Obywatelskiej, bo robicie przetarg na 3 lokalizacje, pod-
czas gdy w ciągu 8 lat została wskazana 1 lokalizacja, 
uzasadniona środowiskowo, posiadająca kompensacje 
przyrodnicze i największą realność wykonania. Proszę 
mi powiedzieć: dlaczego wybieracie 3 koncepcje budowy 
kanału przez mierzeję i dlaczego właśnie te 3, a nie np. 5?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Jan Maria Jackowski i potem pan mi-

nister.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja jeszcze dopytam w kwestii tej przeprawy… 

Pan minister wspomniał – o czym nie wiedziałem, 
przyznaję się – że jest koncepcja, żeby były 2 mosty 
zwodzone, czyli w praktyce, jak będzie odpowiednia 
synchronizacja, właściwie 24 godziny na dobę będzie 
przejezdność…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz Witkowski: 
Tak będzie.)
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(podsekretarz stanu G. Witkowski) Czy uważa pan, że to będzie skuteczne? Bo to są 
podmioty zewnętrzne względem administracji. To po 
pierwsze. A po drugie, czy nie należałoby się również 
przyjrzeć bardziej wnikliwie przepisom o zamówie-
niach publicznych? Bo tam też mogą być poślizgi 
czasowe, a tu zaledwie 1 artykuł, art. 29, mówi o tej 
sprawie. Jasne to jest?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz Witkowski: 
Tak, tak.)

I pytanie drugie, już takie typowo szczegółowe. 
W art. 22 w ust. 9 jest mowa o odszkodowaniach, 
powiedziałbym, za nieruchomości zamieszkałe, 
których właściciel… Czy rzeczywiście na terenie 
tej inwestycji są takie nieruchomości? Czy ona jest 
planowana gdzieś w obszarze zabudowanym? Chyba 
nie. Pytanie, dlaczego ten przepis się tu znalazł, czy 
może być wykorzystany, no i czy kwota 10 tysięcy zł 
nie jest za mała, żeby zanęcić, no, człowieka, który 
będzie musiał się usunąć ze swojej nieruchomości, 
swojego domu, na zewnątrz… Czy nie lepiej by było 
mu po prostu wybudować gdzieś dom, żeby go szybko 
skłonić, tak bym to powiedział, do braku protestu? 
Tak jak się to robi np. w przypadku inwestycji… no, 
dużych zbiorników wodnych. Też się przenosi całe 
wsie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej  
Grzegorz Witkowski:
Na pytanie, czy skrócenie sądowych terminów 

odwoławczych będzie skuteczne, odpowiadam: tak, 
Panie Senatorze, w mojej ocenie będzie to skuteczne 
i nie będzie to urągało żadnym zasadom praworząd-
ności. My nie odbieramy możliwości odwoławczych, 
my nie zastępujemy czy odwołania, czy decyzji są-
dowej jakimś innym organem, tylko skracamy czas. 
Myślę, że sądy sobie poradzą z odwołaniami, z pro-
testami w tej sprawie.

Zresztą to się też wiąże z pana drugim pytaniem, 
o zamówienia publiczne. To wszystko zostało jakby 
skopiowane z innych specustaw. Wtedy to działa-
ło, wtedy się to udawało i nie było zaskarżane, więc 
poszliśmy tą drogą. Nie wyważamy już otwartych 
drzwi, tylko jeśli wtedy coś się udało, to zostało to 
skopiowane. Uważam, że to jest najbardziej sku-
teczne, było to konsultowane ze specjalistami i np. 
opinie regionalnej dyrekcji ochrony środowiska… 
Wychodzimy też naprzeciw sugestiom praktyków, 

tym większe są problemy, bo Natura 2000, rezerwaty 
bukowe… Na te wszystkie pytania odpowiedzą spe-
cjaliści i regionalna dyrekcja ochrony środowiska, 
a nie my w ministerstwie czy państwo senatorowie, 
bo wiadomo, że trzeba wziąć pod uwagę bardzo dużo 
rzeczy i konsultacji…

Chyba odpowiedziałem?
(Senator Jerzy Wcisła: Nie.)
Nie? To ja już nie wiem…

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, pan senator Wcisła. Proszę bardzo.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Ministrze, gwoli ścisłości: do budowy ka-

nału powołane zostało konsorcjum, którego liderem 
był urząd morski, ale w tym konsorcjum byli przed-
stawiciele różnych instytucji. W tym konsorcjum od 
momentu założenia byłem także i ja, i pracowałem 
nad tym projektem. Nieskromnie powiem, że należę 
do małej grupy osób, które wszystkie dokumenty na 
ten temat przeczytały.

(Senator Alicja Zając: To trzeba zaprosić do 
współpracy.)

Nie wiem, na czym stanęły uzgodnienia z Komisją 
Europejską, ale zapewniam pana, że została wybrana 
1 lokalizacja. Przez długi czas była to lokalizacja 
Skowronki, później, ze względu na to, że niepodda-
jące się kompensacji przyrodniczej glony uniemożli-
wiały realizację tej inwestycji w Skowronkach, zosta-
ło wskazane miejsce 2 km dalej, Nowy Świat, i ono 
było rekomendowane jako lokalizacja budowy kanału 
przez mierzeję. Pod tę lokalizację były robione bada-
nia środowiskowe i wszystkie konsultacje. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
I pytanie zadaje pan senator Jerzy Czerwiński.

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

Pytanie jest związane z ogólną treścią tej ustawy. 
Większość tej treści to są przepisy dotyczące uprosz-
czenia czy też przyspieszenia procedur związanych 
z przygotowaniem inwestycji, to zasadnicza część. 
Ale są też przepisy, które odnoszą się do postępowań 
administracyjnych przed organami zewnętrznymi, 
przed sądami. Zawężają w sposób, no, zasadniczy 
terminy, które będą obowiązywać. 
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(podsekretarz stanu G. Witkowski) powiedział, w którym Komisja Europejska domaga 
się następującej deklaracji, takiej i takiej. To było 
pierwsze pytanie, w przypadku którego bym prosił 
o odpowiedź na piśmie.

Teraz 2 krótkie pytania.
Panie Ministrze, z tego, co czytam w informacji 

– ja też pochodzę z Pomorza, ale troszeczkę inaczej 
niż Wcisła, bo ja wraz z panem marszałkiem po-
chodzę z województwa pomorskiego – wynika, że 
w 2015 r. została złożona dokumentacja do Komisji 
Europejskiej. Rozumiem, że macie państwo inny po-
mysł niż ten, który został złożony. W 2015 r. została 
złożona dokumentacja, a jest rok 2017. Moje pytanie 
jest takie: co państwo zrobili w tym zakresie przez 
te prawie 2 lata? To pierwsze pytanie.

I drugie. Czy pan minister mógłby w kilku zda-
niach powiedzieć, co takiego istotnego według państwa 
zmieni się dzięki temu, że państwo od nowa rozpocz-
niecie procedurę – jak to pan powiedział – specjalnej 
inwestycji dotyczącej budowy tej przeprawy?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan marszałek Bogdan Borusewicz. Panie 

Marszałku, proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Ja też mam kilka pytań.
Cieszę się, że pan minister zmienił troszkę re-

torykę. Ale, po pierwsze, pytanie natury prawnej. 
Cieśnina Piławska jest wewnętrznymi wodami Rosji, 
w mojej ocenie, i stąd te problemy. Czy wykonanie 
przekopu i stworzenie wyspy może zmienić status 
Cieśniny Piławskiej?

(Rozmowy na sali)
Czy sytuacja będzie dla nas lepsza? Czy w świe-

tle międzynarodowego prawa morskiego nic się nie 
zmieni? Bo zdaje się, że inaczej są traktowane… To 
znaczy, wody wewnętrzne są w tej chwili dlatego, 
że jest to półwysep. Czy ta zmiana nie stworzy innej 
sytuacji? To po pierwsze. 

A po drugie, nie wiem, czy pan wie, Panie 
Ministrze, ale ja dwukrotnie – wtedy, kiedy byłem 
marszałkiem, czyli w minionych czasach – miałem 
wizję lokalną z pracownikami urzędu morskiego tere-
nów ewentualnego przekopu czy kanału. W związku 
z tym zadam panu pytanie… Ponieważ urząd mor-
ski bardzo dużo zrobił w tej kwestii, on cały czas 
funkcjonował, nikt nie zabraniał prowadzić prac 
planistycznych, jeżeli chodzi o budowę wspomnia-
nej przeprawy, wspomnianego kanału. W związku 
z tym zapytuję pana: dlaczego dyrektor Królikowski, 
ówczesny szef urzędu morskiego, został odwołany? 
Był to człowiek, który w sytuacji pewnego dystansu 
i dyskusji te prace prowadził. Dziękuję.

którzy korzystali z tych specustaw i realizowali duże 
inwestycje.

Odszkodowania… W mojej ocenie nie możemy 
dzisiaj z całą pewnością powiedzieć, czy nie będzie-
my musieli uruchomić procedury odszkodowawczej, 
ponieważ nie znamy lokalizacji. O ile jeśli chodzi 
o Nowy Świat, to tam jest tylko las, to są działki 
Skarbu Państwa i nie ma takiej potrzeby, o tyle może 
się pojawić inna lokalizacja, na której wystąpią dział-
ki, i co wtedy? Będziemy na szybko zmieniać specu-
stawę albo ugrzęźniemy w sporach prawnych? Mamy 
ten zapis, mamy nadzieję, że to będzie zrobione na 
gruntach państwowych jak najszybciej…

Jeśli pani marszałek pozwoli, odniosę się jednak 
do wypowiedzi pana senatora Wcisły…

(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę.)
Bo odnoszę wrażenie, że my się zgadzamy w za-

sadzie we wszystkim, problem tylko w technikaliach 
i w retoryce… Ma pan dużą wiedzę, duże doświad-
czenie w tym, jest pan zaangażowany w sprawę tego 
przekopu, więc zapraszam do współpracy, z naszej 
strony jest taka wola, bo nam wszystkim powinno 
zależeć na tym, by jak najlepiej to zrobić. Nie zro-
bimy tego na siłę, kolanem, żeby tylko było, żeby 
pokazać, że potrafimy coś zrobić. Nie. To ma służyć 
pokoleniom, zróbmy to razem. Skoro my zaczęliśmy, 
wy kontynuowaliście – lub nie, ale już to zostawmy – 
my dalej to ciągniemy, to zróbmy to razem. Dziękuję, 
Pani Marszałek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Leszek Czarnobaj. 

Proszę bardzo. 
Pan senator Jerzy Wcisła jeszcze, tak? Dobrze.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Po ostatniej 

pana deklaracji – myślę, że trafnej – co najmniej 3 
pytania mi odpadły, ale mimo to postaram się zadać 
te 3…

(Senator Bogdan Borusewicz: Pozostały 3.)
…które jeszcze pozostały.
Panie Ministrze, powiedział pan, że Komisja 

Europejska domagała się, abyśmy zajęli jednoznaczne 
stanowisko co do tego, która z 4 lokalizacji wreszcie 
jest – no, tak pan powiedział – tą najważniejszą czy tą, 
którą chcemy promować. To ja bym prosił pana mini-
stra o to, żeby mi pan odpowiedział na piśmie albo do-
łączył do tego pisma zapytania Komisji Europejskiej 
o to, która z 4… I w ogóle stanowisko Komisji 
Europejskiej, które właśnie dotyczy tego, o czym pan 
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prawda? Nawet jak się zwracaliśmy do strony rosyj-
skiej. Nie zmienia to według mnie w sposób istotny… 
Nie wpływa to na naszą ustawę i nie wpływa na bu-
dowę kanału żeglugowego. I tyle…

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, nie… Moje 
pytanie dotyczyło…)

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję.)

Senator Bogdan Borusewicz:
Przepraszam.
Moje pytanie dotyczyło statusu Cieśniny 

Piławskiej, wtedy. To znaczy tego, czy jej status się 
zmieni, czy się nie zmieni.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej  
Grzegorz Witkowski:
Według mnie się nie zmieni.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dobrze. O to mi 

właśnie chodziło.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
I pan senator Jerzy Wcisła. Bardzo proszę. A po-

tem pan senator Piotr Florek.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Ministrze! Ja jestem zdziwiony pana upar-

tym twierdzeniem, że lokalizacja w Nowym Świecie 
nie była dokończona. Ja mogę panu… Ja wiem, że po 
zmianie rządu ze stron urzędu morskiego zniknęły 
dokumenty dotyczące kanału przez mierzeję, ale za-
pewniam pana – ja mam w posiadaniu te dokumenty 
i mogę panu przesłać – że dla lokalizacji w Nowym 
Świecie jest kompletna dokumentacja środowiskowa 
z konsultacjami, ekonomiczna, są testy IROPI, jest 
uzasadnienie nadrzędności interesu publicznego i są 
wskazane kompensacje przyrodnicze. Czyli trzeba 
zrobić praktycznie projekt techniczny.

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, ale 
na to będzie czas w dyskusji.)

A pytanie moje dotyczy…
(Wicemarszałek Maria Koc: Właśnie, proszę o py-

tanie.)
…innej kwestii. Skoro pan mówi o współpracy 

i o tym, że chcemy razem budować i też o uzasadnieniu 
ekonomicznym dla wspomnianej budowy, to trzeba też 
powiedzieć, że port elbląski obecnie nie jest przygoto-
wany do tych przeładunków, które można… i w związ-
ku z którymi istnieje uzasadnienie ekonomiczne dla 
kanału przez mierzeję. W kontrakcie terytorialnym 

Wicemarszałek Maria Koc:

Panie Ministrze, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej  
Grzegorz Witkowski:
Dziękuję.
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie! 

Odpowiedź na pytanie senatora Czarnobaja o stano-
wisko Komisji Europejskiej prześlę na piśmie. No, bo 
wiadomo, że nie mam tego przy sobie.

Jeżeli chodzi o to, co się zmieniło… Jakby pan 
mógł przypomnieć… Co się zmieniło, że my musimy 
od nowa zacząć. Nie zaczynamy od nowa. To znaczy 
zaczynamy od nowa, bo nie było nic konkretnego na 
stole. Dokumentacja, która była zrobiona, to nie było 
przygotowanie procesu inwestycyjnego od początku 
do końca, zgód środowiskowych itd. To były luźne 
opracowania, niezwiązane z clou tematu. Ale coś się 
działo. To też koresponduje z odpowiedzią na pytanie 
marszałka Borusewicza o Urząd Morski w Gdyni. W la-
tach 2005–2007 Urząd Morski w Gdyni z powodzeniem 
realizował duże inwestycje. Dość powiedzieć o falo-
chronie w Gdyni, wzmocnieniu nabrzeży. Pan dyrektor 
Królikowski to jest wybitny specjalista. I Liga Morska 
i Rzeczna… Oczywiście, my mamy… Wiemy, znamy 
się i mamy kontakt. Nie chcę jednak wchodzić w sprawy 
personalne, bo ich dokładnie nie znam. Urząd morski 
jest urzędem morskim, jest ciągłość funkcjonowania 
i wybitni specjaliści tam byli, są i, mam nadzieję, będą.

Stworzenie wyspy… Na tę chwilę nie sądzę, 
żeby stworzenie wyspy… Ale gdzie? Na Zalewie 
Wiślanym, po naszej stronie? Bo…

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie.)
Aha, że przekopem zrobimy wyspę, tak?

Senator Bogdan Borusewicz:
Możemy się upierać i mówić, że to nadal będzie 

półwysep, a możemy stwierdzić, że ta część mie-
rzei stała się wyspą. Ja pytam, która sytuacja jest dla 
nas lepsza pod względem prawnym, ze względu na 
Cieśninę Piławską, która ma 8 m i też w przyszłości 
może być wykorzystywana. I równolegle także może 
być wykorzystywana.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej  
Grzegorz Witkowski:
W przyszłości może być wykorzystywana… 

Szkoda, że nie była wykorzystywana do tej pory, 
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(senator J. Wcisła) Inwestycje w porcie w Elblągu. Jesteśmy w sta-
łym kontakcie z zarządem portu w Elblągu, jeste-
śmy w kontakcie z wojewodą warmińsko-mazurskim, 
z Urzędem Morskim w Gdyni oraz z delegaturą 
w Elblągu. Wiemy, jakie są wieloletnie zaniedba-
nia, jeśli chodzi o infrastrukturę dostępową do portu 
w Elblągu. Może nawet nie tyle dostępową, co w sa-
mym porcie. Port jest spółką komunalną, aplikuje do 
różnych funduszy w kwestiach rozwoju. My wspie-
ramy te aplikacje. W okolicach Elbląga jest budo-
wana droga S7, gotowy jest już terminal pasażerski 
w Elblągu. Zarząd portu w Elblągu, władze miasta 
Elbląga oraz władze wojewódzkie mogą liczyć na 
pełną naszą współpracę i pełne wsparcie w apliko-
waniu o jakiekolwiek fundusze, rządowe czy europej-
skie, w celu rozwoju portu. Jak każdy port w Polsce, 
może liczyć na naszą pomoc. Opracowywany jest 
w ministerstwie program rozwoju małych portów. 
Port w Elblągu akurat nie zalicza się do małych por-
tów, ale… Mam nadzieję – takie też są prognozy – że 
z każdym rokiem liczba przeładowywanych ładun-
ków będzie rosła, a jeśli będzie rosła, to siłą rzeczy 
pojawi się potrzeba większych inwestycji.

Terminarz. Szanowni Państwo, rok 2017 dajemy 
sobie oraz konsorcjum trójmiejskich firm, które wy-
grały przetarg na sporządzenie dokumentacji – to 
są firmy doświadczone na rynku, one znają teren 
i wszystkie aspekty w tym zakresie – na sporządzenie 
całej dokumentacji środowiskowej. Według naszych 
wyliczeń w IV kwartale tego roku będzie wykona-
ny raport oddziaływania na środowisko. Uzyskanie 
pozwolenia na budowę planujemy w pierwszej poło-
wie 2018 r., a w drugiej połowie 2018 r. – ogłoszenie 
przetargu na roboty budowlane. Sądzę więc, że pod 
koniec przyszłego roku – śmiało może pan to sobie 
zapisać – nastąpi…

(Senator Piotr Florek: Zapisuję.)
Bardzo proszę.
Pod koniec przyszłego roku będzie rozpoczęcie 

prac budowlanych. To jest ambitny termin, ale nie 
jest nierealny.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Leszek Czarnobaj zadaje pytanie, 

a potem pan senator Kazimierz Kleina.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Ministrze, nie odpowiedział mi pan na py-

tanie dotyczące… W 2015 r. została złożona doku-
mentacja…

(Rozmowy na sali)
Panowie Senatorowie, mogę prosić, żeby rozma-

wiać trochę ciszej? Halo!

są określone kwoty, to jest około 150 milionów zł, na 
zbudowanie mostu w Nowakowie i zrealizowanie pew-
nych inwestycji w porcie elbląskim. Ale ten kontrakt 
terytorialny, z tego, co wiem, nie jest przez obecny 
rząd, powiedziałbym, kontynuowany i realizowany. 
W jaki sposób zamierzacie dofinansować te inwestycje, 
które są koniecznie do tego, aby kanał przez mierzeję 
mógł być eksploatowany w maksymalnym stopniu?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Piotr Florek. Proszę.

Senator Piotr Florek:
Panie Ministrze, chciałbym, żeby pan powiedział, 

mniej więcej kiedy pana zdaniem realizacja tej inwe-
stycji się rozpocznie, z uwzględnieniem tego, że trzeba 
na nowo dokonać oceny oddziaływania na środowisko, 
że tam jest obszar Natura 2000, że jest potrzebna decy-
zja środowiskowa itd. Poza tym przed złożeniem doku-
mentów o wydanie takiej decyzji do wojewody trzeba 
zdobyć wiele innych dokumentów. Państwo poszliście 
na skróty, bo to mają być opinie zamiast uzgodnień 
czy pozwoleń. Jest tu cała lista tych opinii, 11 pozycji. 
I tak mamy tu opinie np. właściwego zarządcy drogi, 
właściwego zarządcy terenów kolejowych, właściwego 
miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu 
oraz wójta, burmistrza itd. Zgodnie z tą ustawą na wy-
danie stosownych opinii te organy czy te podmioty 
mają tylko 21 dni. No, jest to czas wyjątkowo krótki. 
A żeby ta decyzja stała się ostateczna, trzeba dokonać 
wykupu oraz… No, jeżeli chodzi o sam wykup, to nie 
miałbym wątpliwości, bo mamy w tym doświadczenie. 
Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami jest 
procedura i moim zdaniem pójdzie to szybko i spraw-
nie. No ale potem potrzebny jest przetarg na realizację, 
wyłonienie wykonawcy. Prawdopodobnie po drodze 
zdarzą się jeszcze protesty itd. Panie Ministrze, jak pan 
przewiduje – ja bym to sobie zanotował, bo nie wiem, 
kiedy będzie następna okazja do spotkania – kiedy ta 
inwestycja się rozpocznie?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Panie Ministrze, oddaję panu głos.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej  
Grzegorz Witkowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
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(senator L. Czarnobaj) (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz Witkowski: 
Dziękuję.)

Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał 
się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania 
zadane przez pana senatora Kazimierza Kleinę i pana 
senatora Leszka Czarnobaja.

Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę, Panie Senatorze. Pan senator Jerzy 

Wcisła.

Senator Jerzy Wcisła:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Historia budowy kanału przez mierzeję wbrew 

pozorom nie jest długa. Przeświadczenie, że budowa 
jest ciągle tematem politycznych sporów, a nie me-
rytorycznej dysputy, bierze się z tego, że PiS przez 
8 lat rządów koalicji Platforma Obywatelska–PSL 
używał tej inwestycji do celów kampanii wyborczej. 
Warto więc dzisiaj przypomnieć, że w czasie rządów 
PiS w latach 2006–2007 nie powstał żaden dokument 
dotyczący tej inwestycji, a uchwałę o budowie kanału 
premier Kaczyński podjął dopiero wtedy, gdy opusz-
czał gabinet premiera po przegranych wyborach. Ta 
uchwała miała 18 stron i sporo było w niej niedocią-
gnięć merytorycznych.

Ja w tym czasie wydałem książkę o kanale, książ-
kę, która liczy 152 strony, czyli mniej więcej 10 razy 
więcej niż uchwała, książkę opartą na badaniach pro-
fesora Jednorała z lat dziewięćdziesiątych. Gdy po-
kazałem ją w ówczesnym Ministerstwie Gospodarki 
Morskiej – Panie Ministrze, wtedy dobrze się współ-
pracowało z rządem Prawa i Sprawiedliwości w tej 
kwestii – to pan wiceminister gospodarki morskiej po-
wiedział tak: Panie Wcisła, na podstawie tej książki, 
a mamy tę książkę, my kanału nie możemy zbudować, 
potrzebne jest studium wykonalności. Tego studium 
przez 2 lata tamten rząd nie zrobił. Ale to studium 
wykonalności powstało, tyle że to studium wyko-
nalności zrobił Urząd Miejski w Elblągu. I do tego 
studium wykonalności uchwała rządowa się odwołuje.

Przez następnych 8 lat – też nie jest tak, że rząd 
Platformy Obywatelskiej kwestionował czy odrzucał 
tę uchwałę, ale ją realizował – powstało mnóstwo 
badań, m.in. badania środowiskowe, które trwały 
3,5 roku, i analiz potrzebnych do budowy tego kana-
łu, które wynikały także z konsultacji społecznych. 
Dodam – i to jest bardzo ważne – że taką inwesty-
cję na obszarze Natura 2000 w Europie realizuje się 
kilkanaście lat, z czego okres fizycznej realizacji to 
zwykle 3 lata, a przez 12–15 lat tworzone są doku-
menty, głównie środowiskowe.

W 2015 r., gdy PiS doszedł do władzy, otrzymał 
gotową koncepcję ze wskazaną lokalizacją, z uzasad-
nieniem występowania nadrzędności interesu publicz-

W 2015 r. była złożona dokumentacja, a mamy 
2017 r. Co w tym okresie w tym zakresie się działo? 
To po pierwsze.

Po drugie, jeszcze raz chciałbym zapytać, po to, 
aby pan minister potwierdził. Czyli to, co zostało 
złożone do Komisji Europejskiej, to nie była doku-
mentacja, tak jak pan powiedział, tylko luźne opra-
cowania, tak?

Prosiłbym o odpowiedzi na te dwa pytania.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
I pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Ja będę pro-

sił o odpowiedź na piśmie, bo tutaj doszło do pew-
nych kontrowersji dotyczących parametrów Cieśniny 
Piławskiej. Pan minister mówi, że to jest 1,80 m, pa-
nowie senatorowie mówili, ktoś mówił, że nawet kilka 
razy więcej. 

Mam więc prośbę o taką informację, jakie rze-
czywiście są parametry Cieśniny Piławskiej z punktu 
widzenia żeglugi. I tyle. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Panie Ministrze, proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej  
Grzegorz Witkowski:
Pani Marszałek, jeśli mógłbym, to na obydwa te 

pytania odpowiem na piśmie, tak jak pan senator so-
bie życzył.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze.
(Senator Leszek Czarnobaj: A na moje można 

teraz?)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz Witkowski: 
Nie, też na piśmie odpowiemy.)

Też na piśmie.
(Senator Leszek Czarnobaj: Aha, okej.)
Czy jeszcze ktoś chce zadać pytania? Nie. Dziękuję 

bardzo.
Panie Ministrze, dziękuję bardzo.
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(senator J. Wcisła) cą się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
i będziemy mieli na mierzei powtórkę tego, co się 
działo w dolinie Rospudy w 2007 r., a to, proszę pań-
stwa, będzie koniec tej inwestycji. Przez kilka czy 
kilkanaście lat nikt do tej inwestycji nie wróci, bo po 
15 latach gadania o kanale i wydaniu kilkunastu mi-
lionów złotych na różnego rodzaju badania społeczeń-
stwo nie da się znowu przekonać, że ta inwestycja ma 
uzasadnienie merytoryczne i że nie jest jakąś hucpą 
polityczną. Nie wierzę, że rząd PiS nie bierze dzisiaj 
takiego scenariusza pod uwagę, tym bardziej że mi-
nister gospodarki morskiej na spotkaniu w Elblągu 
powiedział, że polskie środowiska ekologiczne – no, 
on ma taką wiedzę – będą na zlecenie Moskwy próbo-
wały zatrzymać tę inwestycję. To jest bardzo poważne 
oskarżenie, to jest robienie z ekologów wrogów tej 
inwestycji. A ja, proszę państwa, od wielu lat współ-
pracuję z Rosjanami w dziedzinie transportu mor-
skiego i nie słyszałem nigdy żadnego protestu w spra-
wie kanału na Mierzei Wiślanej. Mało tego, 3–4 lata 
temu wydałem książkę o Zalewie Wiślanym, w której 
przedstawiciel rosyjskiego Rosmorportu udowadnia, 
że budowa kanału przez mierzeję zwiększy możliwo-
ści przeładunkowe portu w Kaliningradzie w zakresie 
obsługi Unii Europejskiej. Mało tego, rząd wycofuje 
się z kontraktu terytorialnego, w którym były zabez-
pieczone inwestycje konieczne dla funkcjonowania 
kanału przez mierzeję. Kanał przez mierzeję bez in-
westycji w Elblągu jest jak autostrada bez zjazdów.

Kanał przez mierzeję powiązany jest też z progra-
mem rewitalizacji dróg wodnych. Niestety, w tym pro-
gramie rewitalizacji, mimo moich rozmów z ministra-
mi, Wisła w hierarchii jest na ostatnim miejscu, czyli 
rewitalizacja Wisły tak naprawdę będzie realizowana 
pod koniec lat dwudziestych. Jeśli się założy, że kanał 
zostanie wybudowany w 2022 r., to na Wisłę te towary 
z Rosji będą mogły wpłynąć w 2028 r., jeśli dobrze 
pójdzie, bo tamta inwestycja jest też strasznie moim 
zdaniem zagrożona, gdyż jest bardzo kapitałochłonna.

Pytam więc, dlaczego rząd nie dokończył tego, co 
przygotowywał rząd Platformy Obywatelskiej i PSL, 
wyrzucił tę dokumentację, w pełni skonsultowaną, do 
kosza i zamiast tamtych procedur wprowadza nowe, 
które wykreują wrogów wśród ekologów, w struktu-
rach europejskich, a także w Rosji?

Niestety, Wysokie Senacie, ja widzę jedno uzasad-
nienie i jedno wytłumaczenie. Być może po prostu 
rząd nie chce tej inwestycji realizować. Dzisiaj chce, 
by mu ktoś w jej realizacji przeszkodził, i do tego 
potrzebuje wrogów. Dlatego tych wrogów już dzisiaj 
pokazuje i wybiera te procedury.

Szanowni Państwo, te uwagi przedstawia pań-
stwu osoba, która na rzecz kanału przez mierzeję 
pracowała i za koalicji, której liderem było Prawo 
i Sprawiedliwość, i za koalicji, której liderem była 
Platforma Obywatelska, i dzisiaj też współpracuje 

nego, z analizami ekonomicznymi, ze wszystkimi 
badaniami środowiskowymi i konsultacjami, także 
tymi dotyczącymi transgraniczności i bezpieczeństwa 
podziemnych pokładów wody słodkiej, i z przeka-
zaną do zaopiniowania przez Komisję Europejską 
dokumentacją kanału. Zgodnie z logiką PiS powi-
nien postąpić tak: dokończyć uzgodnienia z Komisją 
Europejską, wprowadzić sugerowane zmiany, prze-
prowadzić ostatnie konsultacje społeczne i ogłosić 
przetarg na budowę kanału. Taki przetarg tak na-
prawdę mógł być ogłoszony już w ubiegłym roku. 
A co zrobił PiS? Przede wszystkim zerwał uzgod-
nienia z Komisją Europejską, a następnie rozpisał 
przetarg na dokumentację dla 3 lokalizacji budowy 
kanału, cofając się tym samym o kilka lat. Wyrzucono 
w ten sposób do kosza efekty kilku lat pracy, która 
była wykonywana w czasie rządów koalicji PO-PSL, 
a zwycięzcę przetargu obarczono bardzo trudnym 
zadaniem. Otóż w ciągu roku musi on zrobić anali-
zę środowiskową 3 wskazanych lokalizacji, podczas 
gdy migracje ptaków na takich obszarach bada się 
standardowo przez 3 lata. Szanowni Państwo, ta do-
kumentacja będzie łupem dla ekologów. 

Obecna specustawa ma z założenia przyspieszyć 
tę inwestycję, ale przypomnę, że w 2007 r. PiS podjął 
zobowiązanie, że w ciągu 6 lat zbuduje kanał od zera, 
bo nie było wtedy żadnej dokumentacji. Dzisiaj, po 
przejęciu władzy w 2015 r., PiS ma już dokumentację 
z wszelkimi konsultacjami i badaniami środowisko-
wymi, ale potrzebuje 7 lat na realizację tego samego 
zadania. I jeszcze potrzebuje do tego specustawy. 
Taka narracja budzi podejrzenia – wiele środowisk 
o tym mówi – że chcecie ominąć konsultacje ekolo-
giczne i uzasadnienia ekonomiczne. Mało kto wierzy, 
że względy bezpieczeństwa państwa rzeczywiście 
mają tutaj strategiczne znaczenie. Ta specustawa nie 
jest, Panie Ministrze, potrzebna do przejmowania 
gruntów, czym uzasadnia się uchwalanie takich spe-
custaw w przypadku budowy autostrad. W takiej 
sytuacji właściciele gruntów są nieznani. Są to różni 
prywatni właściciele, więc te procesy trwają bardzo 
długo, ale tu wiadomo, gdzie te inwestycje mogą być 
realizowane, i wiadomo też, że wszędzie tam wystę-
puje tylko własność publiczna: samorządów, urzędów 
morskich lub Lasów Państwowych. Zatem głównym 
zadaniem specustawy będzie niestety ominięcie kon-
sultacji społecznych, środowiskowych. 

Spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak za-
chowają się organizacje proekologiczne. Oczywiście 
wszystkie zaprotestują i będą się przywiązywać do 
drzew – co nie jest aż takie groźne w moim odczuciu 
– a przede wszystkim zaczną protestować w instytu-
cjach europejskich. Zgłoszą zastrzeżenia do Komisji 
Europejskiej, a jeżeli to nie przyniesie efektu, to zwró-
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(senator J. Wcisła) Cieszę się, że ta ustawa jest, i cieszę się, że ten 
projekt zakłada pewnego rodzaju elastyczność. Co 
mam na myśli? Przede wszystkim chodzi mi o to, że 
może od razu należałoby rozważyć – skoro jeszcze nie 
ma fazy technicznej, wykonawczej – poszerzenie tego 
koryta, profilu przeprawy, tak żeby jednak od razu 
mogły wchodzić jednostki o większym zanurzeniu. 
Pan minister, odpowiadając na pytania, wspomniał, 
że jest możliwość pogłębienia do 8 m, ale być może 
6 m byłoby racjonalnym rozwiązaniem. Nie chcę się 
na ten temat wypowiadać, nie jestem fachowcem w tej 
dziedzinie. Ale co do zasady chodzi o to, żeby spo-
sób prowadzenia tej inwestycji był jak najbardziej 
racjonalny, elastyczny i stwarzał różne warianty, je-
śli chodzi o wykorzystywanie tego szlaku wodnego 
w przyszłości.

Tak że cieszę się bardzo. Mnie osobiście prze-
konuje to rozwiązanie transportowe, które według 
zapewnień pana ministra… Mówię o ruchu kołowym 
i o łączności między wschodnią a zachodnią czę-
ścią brzegu tego kanału. Mam nadzieję, że uda się to 
zrobić tak, żeby w praktyce… No, nie wierzę, żeby 
przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, jeżeli będzie jakiś 
wzmożony ruch na kanale, udało się utrzymać pełną 
drożność. Chodzi o to, żeby została ona w jakiś spo-
sób zracjonalizowana, np. większe natężenie ruchu 
w godzinach nocnych, kiedy siłą rzeczy ruch kołowy 
jest mniejszy. To są kwestie, które na pewno będą wy-
magały również konsultacji ze społecznością lokalną, 
przede wszystkim z mieszkańcami Krynicy Morskiej. 
Oni są dosyć zaniepokojeni w związku z prowadzoną 
przez nich działalnością turystyczną i koniecznością 
zapewnienia komfortu gościom, którzy będą do nich 
przyjeżdżać.

Wreszcie na koniec chciałbym powiedzieć, że 
cieszę się, że Ministerstwo Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej prowadzi prace na rzecz udroż-
nienia szlaków wodnych, które zostały zaniedbane. 
Cieszę się, bo jest bardzo ambitny program ożywie-
nia Odry, Wisły i włączenia naszych śródlądowych 
szlaków żeglugowych do sieci europejskiej; ten pro-
gram jest potrzebny. Jest on niesłychanie kosztowny, 
ponieważ zaniedbania zaczęły się praktycznie w la-
tach sześćdziesiątych, a więc od drugiej połowy PRL, 
i w zasadzie przez cały okres III RP ta infrastruktura 
była zaniedbywana, aż w końcu zdziczała i nie na-
daje się do takiej eksploatacji, do jakiej powinna się 
nadawać. A wiadomo, że transport wodny jest bardzo 
atrakcyjny, bardzo konkurencyjny i bardzo ekologicz-
ny, a więc jest jak najbardziej zgodny z priorytetami, 
jeżeli chodzi o sferę transportową polityki w ramach 
Unii Europejskiej. Więc następuje pewne – tak bym 
powiedział – spotkanie tych wyznaczników. Mam 
nadzieję, że to spowoduje, że uda się w pełni zreali-
zować ten program i że przywrócimy żeglowność 
tym szlakom. W ramach tego oczywiście również 

w różnych zakresach z Ministerstwem Środowiska 
oraz z ministerstwem gospodarki morskiej. 
Namawiałem posłów Platformy Obywatelskiej, aby 
zagłosowali za przyjęciem tej ustawy, jak widać sku-
tecznie, i namawiam też senatorów, przede wszystkim 
Platformy Obywatelskiej, by zagłosowali za tą usta-
wą. Ale jednocześnie jestem osobą, która nie widzi 
logiki w postępowaniu rządu, który ponoć chce tę 
inwestycję zrealizować.

Przedstawiam te uwagi także po to, by w przypad-
ku, gdyby się okazało, że mam rację, nikt nie mógł 
powiedzieć, że takiego scenariusza nie można było 
przewidzieć.

I Wysoki Senacie, chciałbym też powiedzieć, że 
jak nigdy dotąd, odkąd jestem w Senacie, chciałbym 
w tym, co dzisiaj mówię, się mylić. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

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

Senator Jan Maria Jackowski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Szanowni Zebrani!
Cieszę się, że po latach dyskusji wreszcie w spo-

sób ustawowy zmierzamy do przystąpienia do fazy 
realizacyjnej tego projektu, który w moim głębokim 
przekonaniu jest projektem o charakterze strategicz-
nym, jest projektem, który jest jak najbardziej wart 
zrealizowania, jest projektem potrzebnym.

Z uwagą wysłuchałem przemówienia mojego 
poprzednika, pana senatora Wcisły, i cieszę się, że 
również on jest zwolennikiem budowy tej przeprawy. 
Tym bardziej się cieszę, że jako senator reprezentuje 
właśnie okręg elbląski, w związku z czym jest czło-
wiekiem, który od lat o tej problematyce wie i sły-
szał. Nie chciałbym wchodzić w spór merytoryczny, 
bo uważam, że może on mieć jakiś podtekst może 
nie polityczny, ale taki trochę ambicjonalny. Wydaje 
mi się, że w przypadku tego projektu potrzebne jest 
działanie na zasadzie: wszystkie ręce na pokład. Pan 
senator nie kwestionuje ze względu na społeczne, 
ekonomiczne i gospodarcze uwarunkowania budowy 
tej przeprawy, która dla rozwoju Elbląga i subregio-
nu elbląskiego, a poniekąd również dla reszty kraju, 
ma kluczowe znaczenie. Ma też znaczenie ze wzglę-
dów strategicznych, o charakterze obronnym, ale nie 
chciałbym już w te szczegóły wchodzić, ponieważ 
temat mierzei, temat żeglugi na Zalewie Wiślanym to 
tematy, które już w czasach PRL były pod pewnym 
szczególnym nadzorem.
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(senator J. M. Jackowski) prostu zniszczyć. Ale oprócz ptaków to jest przecież 
miejsce tarła śledzi. Tam wpływają miliony śledzi, 
sandaczy… I w momencie, kiedy przetniemy to tym 
wykopem i tymi statkami… Nie wiem, ile ich tam 
będzie wpływało. Ja tutaj słyszę, że kilka dziennie. 
No dla kilku dziennie, to ja nie wiem, czy w ogóle 
warto? Ale powiedzmy sobie, że ich będzie więcej. 
One będą przecież powodowały… Ja to czerpię po 
prostu z informacji fachowców. Przy płytkiej wodzie 
rozrzut fal jest bardzo silny i oczywiście oddziałuje 
na całe otoczenie.

Teraz korzyści gospodarcze. Ja rozumiem, że 
Elbląg. Oczywiście dla Elbląga – abstrahuję tu 
od wszystkiego – zawsze jakaś korzyść będzie. 
I w momencie, kiedy się chce wyłożyć 1 miliard zł 
na ten przekop, na pogłębienie i na dostosowanie 
portu itd. – oczywiście Elbląg tych pieniędzy nie 
wykłada, wykłada je rząd – to Elbląg oczywiście je 
weźmie. No ale, proszę państwa, tam są założenia. 
Elbląg przeładowuje w tej chwili około 200 tysięcy 
t towarów rocznie. To są towary, które pochodzą 
głównie z portów rosyjskich. I teraz pytam, co się 
zmieni, jak będzie ten przekop? To znaczy, zakłada 
się, że będą tam po prostu przypływały inne towa-
ry, z innych portów. A ja zapytam: a dlaczego mają 
tam przypływać? Przecież po drodze mają Gdańsk, 
mają Gdynię, już nie mówię o wcześniejszych por-
tach, które są zdecydowanie lepiej przygotowane. 
A więc po co mają tam przypływać? Np. mamy port 
w Kołobrzegu. To jest port i rybacki, i jachtowy, 
ale i handlowy, a jakże. Ma przecież bardzo dobre 
podejście. Nie trzeba niczego przekopywać. Jest 
oddalony od głównych polskich portów, czyli ewen-
tualnie może z nimi konkurować. Ile przeładowuje 
rocznie? Poniżej 200 tysięcy t. A tu się zakłada, 
że to dojdzie nawet to 3,5 miliona t. Ja bym chciał 
wiedzieć, kto te towary tam przywiezie i po co, jeśli 
po drodze ma znacznie lepsze warunki w innych 
polskich portach?

Powiem tak: jeżeli jako główny argument poda-
je się to, że chodzi o ożywienie tego terenu, to jest 
Elbląga i okolic – to jest szczytny cel – to… Może 
przedyskutujmy inne rozwiązanie. Ten przekop, wy-
kop, pogłębianie itd., nie mówiąc o stratach ekolo-
gicznych… Pan minister kosztów nie podał, no ale 
różnie się je szacuje. To będzie pewnie gdzieś ok. 
1 miliarda zł. Może przedyskutujmy z samorządow-
cami tego regionu, że mają do dyspozycji 1 miliard zł 
na to, żeby zwiększyć atrakcyjność tego terenu, może 
stworzyć nowe miejsca pracy itd. Myślę, że oni lepiej 
to wykorzystają niż na ten projekt. 

Ten projekt, proszę państwa, moim zdaniem jest 
ekonomicznie nieopłacalny, a ekologicznie – barba-
rzyński. Będę głosował przeciw. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

inwestycja związana z Kanałem Elbląskim ma istot-
ne znaczenie, ponieważ system transportu wodnego 
będzie pozostawał w pewnej konwergencji.

Wysoka Izbo, chciałbym powiedzieć, że absolut-
nie popieram tę ustawę i chciałbym życzyć rządowi, 
a przede wszystkim osobom odpowiedzialnym za 
realizację tego projektu, żeby projekt został sprawnie 
i jak najlepiej zrealizowany. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Marek Borowski.

Senator Marek Borowski:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoki Senacie, tutaj panuje taka w sumie miła 

atmosfera. Spory właściwie dotyczą tylko tego, czy 
ktoś pytał Unii Europejskiej, czy nie pytał i o co py-
tał. A więc bardzo przepraszam wszystkich, a pana 
senatora Wcisłę w szczególności, ale zakłócę tę at-
mosferę. Otóż jestem zdecydowanie przeciwny temu 
projektowi. Jestem przeciwny przekopywaniu mierzei 
z następujących powodów.

Cały czas mówimy tutaj o samym przekopie, 
o tym, gdzie on ma się znaleźć, jaką ma mieć głę-
bokość itd., itd., ale musimy pamiętać, że trzeba te 
statki doprowadzić do Elbląga. Otóż w tym rejonie 
przeciętna głębokość Zalewu Wiślanego jest między 
2 a 3 m. A my tu mówimy o statkach, które mają 
zanurzenie 4 czy 5 m. Nawet przed chwilą pan se-
nator Jackowski mówił, że chciałby, żeby było 8 m. 
To znaczy, że na odległości kilku, chyba 7 km trzeba 
zrobić ogromny wykop, następnie stale go pogłębiać, 
niszcząc kompletnie całą strukturę ekologiczną, która 
w Zalewie Wiślanym się znajduje.

Mówi się tutaj o bezpieczeństwie, o statkach 
Marynarki Wojennej itd. Po co one tam mają wpły-
wać? W jakim celu? One po Zalewie Wiślanym i tak 
nie będą mogły pływać, bo on jest za płytki. A więc 
jedyne, co mogą zrobić, to przepłynąć przez przekop 
i dopłynąć…

(Senator Krystian Probierz: Poduszkowce.)
… do Elbląga. I tyle. I tam będą dzielnie bronić, 

że tak powiem, terytorium.
(Senator Krystian Probierz: Poduszkowce mogą.)
To jest po prostu bez sensu.
Idźmy dalej. Jeśli chodzi o sprawy przyrodnicze, 

to jest oczywiście sprawa stanowisk lęgowych pta-
ków. Tam jest bardzo dużo takich stanowisk. To jest 
w ogóle… Kto tam był, to wie. To jest piękny, dziki 
obszar, już jeden z niewielu, który teraz chce się po 
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procedowanie od początku nad tą inwestycją opisaną 
w specustawie wymaga określonego czasu. Dlatego 
nie podzielam tego optymizmu. Z doświadczenia 
mogę powiedzieć, że termin rozpoczęcia tej inwe-
stycji jest zdecydowanie nierealny, ale zawsze będzie 
można powiedzieć, że coś zostało zrealizowane, coś 
zostało wykonane. Oby tylko nie było tak, że za 2 
i pół roku, jak będą kolejne wybory, następcy będą 
zaczynali to dzieło od nowa, bo to do niczego nie 
doprowadzi. Tak że szanujmy również pracę poprzed-
ników, to, co zrobili, próbujmy to kontynuować dla 
dobra całej inwestycji. A że inwestycja ma duże zna-
czenie dla regionu, to nie ulega wątpliwości. Można 
dyskutować o jej zasadności, ale na pewno jest to 
ważna inwestycja i ja też będę skłonny zagłosować 
za. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Poproszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego 

Wcisłę.

Senator Jerzy Wcisła:
Sprowokował mnie do zabrania głosu jeszcze 

raz, Wysoki Senacie, pan senator Marek Borowski. 
Sądzę, że nie jestem w stanie, Panie Senatorze, Panie 
Marszałku, przekonać pana do zmiany swojego sta-
nowiska w sprawie głosowania, ale parę spraw chcę 
wyjaśnić.

Otóż, Zalew Wiślany jest elementem europej-
skiej sieci dróg żeglugowych, sieci objętej konwencją 
AGN. To jest droga wodna prowadząca od Kłajpedy 
przez Kaliningrad, Berlin do portów w Antwerpii 
i Rotterdamie i z założenia jest to sieć transportowa. 
Ta sieć transportowa jest częścią europejskiej polityki 
transportowej, która zakłada, że trzeba wyeliminować 
część transportu drogowego, bo on jest najbardziej 
szkodliwy ekologicznie, niebezpieczny – 50 tysięcy 
osób ginie pod kołami, praktycznie w żegludze ludzie 
nie giną, to są jednostkowe przypadki – i droższy, 
mniej ekonomiczny.

Jeżeli mówimy o Zalewie Wiślanym, to jak wy-
gląda sytuacja. Ten zalew już funkcjonuje jako droga 
transportowa, tam jest tor wodny, Panie Ministrze, 
i ten tor wodny ma długość 90 km. Jeżeli wybudujemy 
kanał przez mierzeję, tor się skróci do 9 km, gdyby 
to był Nowy Świat, w przypadku Skowronek byłoby 
to 7 km. Teraz proszę sobie wyobrazić taką sytuację. 
Dzisiaj po tym torze mogą pływać barki o ładow-
ności 500 t. Pan mówi o 200 czy 300 tysiącach t, 
które przeładowuje port w Elblągu. To jest spowo-
dowane obecną sytuacją międzynarodową, relacją 
z Rosją i pewnymi blokadami. Jednak gdy zostanie 
wybudowany kanał, Rosja nie będzie mogła blokować 

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Piotra 

Florka.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja odniosę się krótko, po wystąpieniach moich 

poprzedników… Nie chcę się powtarzać. Zacznę od 
tego optymizmu pana ministra. Cieszę się, że ten 
duch jeszcze jest, że ten optymizm jest. Zapisałem 
tu sobie, że pod koniec przyszłego roku rozpoczną 
się prace budowlane. Będę panu ministrowi nie tylko 
o tym wspominał, bo mam takich notatek zrobionych 
więcej.

Teraz kwestia procedury. Otóż jak się coś za-
czyna od nowa, rozpoczyna się jakiś proces, tworzy 
się specustawę… To jest troszeczkę inna specusta-
wa niż poprzednie. Ja mam pewne doświadczenie 
co do wydawania decyzji w oparciu o specustawy. 
Miałem okazję ich wydać bardzo dużo i wiem, jak 
mniej więcej wyglądają te procedury. Mogę więc, 
Panie Ministrze, powiedzieć, że ocena oddziaływania 
na środowisko, Natura 2000, decyzja środowiskowa, 
odwołania i wszystko to, co się będzie działo po dro-
dze… Tak więc tak orientacyjnie, Panie Ministrze, 
w tym czasie, o którym pan mówił, że się rozpocznie 
budowa… Termin realny to jest rok i trochę, przy 
uwzględnieniu tych przepisów, które państwo wpro-
wadzacie. Z przyzwyczajenia państwo wprowadzacie 
tu opinie. We wszystkich tych ustawach zawsze były 
opinie i tu jest podobnie. Już nie ma np. porozumienia 
między jednym wojewodą a drugim, między general-
ną dyrekcją a jakąś stroną, tylko opinia. A więc czy 
opinia będzie taka, czy taka, jedziemy do przodu. To 
jest pójście troszeczkę na skróty. Kuriozum, o czym 
już mówiłem, polega na tym, że jedną decyzję wy-
daje wojewoda, drugą, to jest decyzję środowiskową, 
generalny dyrektor w innym województwie… No, 
tego jeszcze nie było, ale okej, można to w przepi-
sach prawa tak uregulować. Może to zadziała, może 
zafunkcjonuje. Trudno mi powiedzieć, będziemy to 
oceniać.

Te wszystkie dokumenty, które trzeba najpierw 
zgromadzić, a następnie, gdy inwestor wystąpi o de-
cyzję co do realizacji, kiedy trzeba mieć dodatkowe 
dokumenty… Jest ich cała lista, chyba 11 pozycji. 
To oczywiście również są tylko opinie. Uzgodnienia 
np. z zarządcami dróg, kolei… Bo kolej chyba jest 
tam wymieniona, nie wiem, nie analizowałem tego 
odcinka. To przecież są sprawy, które i tak muszą być 
uzgodnione, nie tylko zaopiniowane. Ta procedura 
oczywiście wymaga określonego czasu. Nie wnikając 
w zasadność całej inwestycji, trzeba powiedzieć, że 
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(senator J. Wcisła) W Niemczech to jest około 10–15 samochodów cięża-
rowych. W Holandii, będąc tam 2 tygodnie, napotka-
łem 9 samochodów, a zwykle to jest 1–3 samochodów. 
W Polsce tyle osób ginie pod kołami samochodów 
na autostradach m.in. dlatego, że u nas jest za dużo 
samochodów ciężarowych. Te samochody trzeba wy-
pchnąć z polskich dróg, a ładunki przenieść na kolej 
i na żeglugę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Robert Mamątow: Pan senator Kleina 

zawsze klaszcze.)
Proszę o zabranie głosu...
(Senator Robert Mamątow: Zwłaszcza senatorowi 

Wciśle.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Nasi tacy są.)
(Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: …pana 

senatora Probierza.)
…pana senatora Krystiana Probierza.
(Senator Krystian Probierz: Panie Marszałku…)
Kto chce mówić, to może się jeszcze zapisać.
Proszę bardzo…
(Senator Krystian Probierz: Ale ja się zapisałem.) 

(Wesołość na sali)
Wiem, ale ja po prostu słyszę, że inni panu prze-

szkadzają.
Proszę bardzo.

Senator Krystian Probierz:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 

Ministrze!
Otóż w związku z obowiązkami senatora spra-

wozdawcy byłem niejako sprawcą tej dyskusji, więc 
pozwolę sobie dosłownie 2, a może 3 zdania powie-
dzieć na zakończenie.

Otóż jestem bardzo zadowolony z tej dyskusji. 
Wszystkie argumenty za tą inwestycją i przeciw niej 
zostały tutaj przedstawione. Gratuluję odwagi mi-
nisterstwu, że podjęło się wykonania takiego pro-
jektu, a wszystkim malkontentom radziłbym więcej 
optymizmu. Otóż przeczytałem przed chwileczką 
w internecie, że drugą nitkę Kanału Sueskiego zbu-
dowano w ciągu 11 miesięcy. I gdybym miał się za-
kładać z tymi bukmacherami, o których mówiłem, 
to obstawiałbym, że ten projekt będzie zrealizowany 
w terminie. Dziękuję za uwagę.

(Senator Leszek Czarnobaj: Będzie szybciej w ta-
kim razie.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.

transportu do Elbląga, bo wszystkie jednostki, które 
będą wypływały z portu w Kaliningradzie, będą wy-
pływały na morze, a na morzu to jest już ich decyzja, 
czy wpłyną do portu w Elblągu, w Hamburgu, czy 
do jakiegokolwiek innego.

W każdym razie dzisiaj, załóżmy, te 400 tysięcy t – 
między portem w Kaliningradzie a portem w Elblągu 
było już przewożonych 700 tysięcy t, ale przyjmijmy 
400 tysięcy t – na barkach o ładowności 500 t to jest 
800 barek rocznie. Wybudowanie kanału o głębo-
kości 5 m umożliwi wpływanie do portu w Elblągu 
jednostkom o ładowności 4 tysięcy t. 800 jednostek 
pływających o ładowności 4 tysięcy t oznacza prze-
wożenie 3,2 miliona t na długości 9 km, a nie 90 km. 
To jest ten zysk dla środowiska. Ile razy większe bę-
dzie niebezpieczeństwo kolizji, klęski ekologicznej 
spowodowanej rozlaniem, jeśli statki czy barki będą 
pływały na trasie 90 km po Zalewie Wiślanym, a jakie 
ono jest, jeżeli będą płynęły 9 km? Oczywiście do 
tego trzeba doliczyć te wszystkie koszty zewnętrzne, 
o których mówiłem: wypadkowość, kongestia, to, co 
dzisiaj jest determinantem ku temu, żeby rozwijać 
drogi wodne jako te, które są korzystniejsze ekolo-
gicznie i pod każdym innym względem.

Jeszcze jedna rzecz. Nam nie jest potrzebny port 
wielkości Gdańska czy Kaliningradu. Porty europej-
skie są obsługiwane prze inne, np. port w Rotterdamie 
jest obsługiwany przez 120 tzw. portów feederowych, 
portów, które z nim współpracują i rozwożą ładunki 
po śródlądzie. Port w Rotterdamie dzięki tym 120 
portom ma zasięg 1 tysiąca 200 km. Gdańsk nie ma 
żadnego takiego portu. W interesie Gdańska, w ży-
wotnym interesie Gdańska jest wybudowanie portu 
w Elblągu, następnego portu w okolicach Bydgoszczy, 
następnego w Warszawie i kolejnych portów w kie-
runku zachodnim. W konwencji AGN ujętych jest 10 
portów, które na polskim śródlądziu powinny funk-
cjonować, i jednym z tych portów jest port w Elblągu.

I praktyczna informacja. W 2016 r. wywóz z portu 
gdańskiego wymagał, żeby do tego portu wjechało 
500 tysięcy ciężarówek. Te 500 tysięcy ciężarówek 
przejechało przez Gdańsk, przejechało wszystkimi 
autostradami tylko i wyłącznie dlatego, że nie ma 
portów śródlądowych. Ja jeżdżę po Europie i jestem 
pasjonatem żeglugi śródlądowej. Gdy jeździłem i pa-
trzyłem, jak to się robi w Holandii, to jeżdżąc po 
tamtejszych autostradach… Zresztą mam już takie 
trochę skrzywienie, że liczę, ile samochodów mnie 
mija i ile wśród tych mijających mnie samochodów 
jest tych z kontenerami. Otóż gdy jedziecie po pol-
skich autostradach – możecie państwo to sprawdzić 
– to na 100 samochodów z przeciwka będziecie mi-
jali około 30 samochodów ciężarowych kontenero-
wych. Przy granicy rosyjskiej to już jest pół na pół. 
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(wicemarszałek B. Borusewicz) ludzi. I w takim rozumieniu wspomniane przepisy są 
niezgodne z konstytucją. Ale jeżeli czytać je wprost, 
tam, gdzie jest opłata za określone czynności… One 
być może – zresztą o tym też mówi trybunał – po-
winny być inaczej rozumiane.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 51 – chodzi 
o ust. 1 pkt 3 i 2 – w zakresie, w jakim nie przewiduje 
odrębnej stawki opłaty stałej za opróżnienie lokalu 
mieszkalnego z rzeczy i osób w sytuacji, gdy dłużnik 
po wezwaniu przez komornika dobrowolnie wykonał 
obowiązek w wyznaczonym terminie, jest niezgod-
ne… I tutaj trybunał wskazał normy art. 64 i art. 2, 
czyli powołał się na prawa majątkowe, a także, przede 
wszystkim, na sprawiedliwość społeczną.

O co, tak po ludzku, chodzi w tym orzeczeniu? 
W tym orzeczeniu chodzi po prostu o to, że obecnie 
sytuacja jest taka, że wtedy, kiedy komornik wykonu-
je swoje czynności i te czynności dotyczą eksmisji, to 
na początku bierze od wierzyciela całą opłatę, opłatę 
stałą za te czynności. I to jest kilka, kilkanaście tysię-
cy złotych. I czy on cokolwiek zrobi, czy wyśle jedno 
pismo, czy wyśle dwa pisma, czy rzeczywiście prze-
prowadzi te czynności, to i tak weźmie wspomnianą 
opłatę. I następnie, pomimo że np. po wezwaniu ze 
wskazaniem…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panowie 

Senatorowie i Panowie Ministrowie, jeżeli chcecie 
rozmawiać to… Przestańcie, proszę.)

…określonego terminu… Komornik wystosowu-
je do osoby, która ma mieć wykonaną eksmisję, pi-
smo, w tym piśmie zawiera wskazany termin 14 dni 
i każe się wyprowadzić. I taka osoba się wyprowa-
dza, opróżnia lokal i komornik nawet nie wie, gdzie 
ta osoba się wyprowadziła. Ona przychodzi, oddaje 
mu klucze do mieszkania. I pomimo tego komor-
nik, który już wziął od wierzyciela opłatę całkowitą, 
opłatę stałą na podstawie wspomnianych przepisów, 
potem od dłużnika ściąga kilka czy kilkanaście tysię-
cy złotych, 12 tysięcy zł, 13 tysięcy zł, 17 tysięcy zł, 
8 tysięcy zł, 6 tysięcy zł, 5 tysięcy zł, w zależności od 
liczby izb, które były w mieszkaniu. Trybunał uznał, 
że to są przepisy – jeśli rozumieć je tak, jak przez 
lata rozumiały je sądy – niezwykle niesprawiedliwe, 
bardzo krzywdzące. One powodują kolejną sankcję. 
Bo oprócz tego, że ktoś jest poddany eksmisji, to te 
przepisy powodują kolejną sankcję, nakładają na nie-
go jeszcze dodatkowo karę pieniężną, niewspółmierną 
przede wszystkim – tego też dotyczyły wcześniejsze 
orzeczenia – do czynności komornika. Nakład pracy 
komornika absolutnie nie odpowiada tym kwotom.

Dlatego 2 komisje, Komisja Ustawodawcza… Bo 
najpierw, jak wszyscy wiemy, orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego wykonuje Komisja Ustawodawcza. 
Następnie marszałek przekazał ten wypracowany pro-
jekt do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw 

Dla porządku informuję, że panowie senatorowie 
Czesław Ryszka oraz Maciej Łuczak złożyli swoje 
przemówienia w dyskusji do protokołu*.

I przypominam, że pan minister zobowiązał się do 
odpowiedzi na piśmie na pytania panów senatorów 
Kazimierza Kleiny i Leszka Czarnobaja.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych 
i egzekucji.

Przypominam, że jest to projekt ustawy wyko-
nujący orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Jest 
on zawarty w druku nr 371, a sprawozdanie komisji 
– w druku nr 371 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, panią senator Lidię Staroń, o przedstawienie 
wspólnego sprawozdania komisji o projekcie ustawy.

Senator Sprawozdawca 
Lidia Staroń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie dwóch 

komisji, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji. Sprawozdanie 
dotyczy projektu ustawy o zmianie ustawy o komor-
nikach sądowych i egzekucji.

Ta ustawa, a w ślad za nią uchwała, którą pro-
ponujemy w tym projekcie, wykonuje orzeczenie 
Trybunału Konstytucyjnego. Orzeczenie trybunału 
zapadło 13 października 2015 r., ale niestety do dnia 
dzisiejszego zmiana przepisów jeszcze nie weszła 
w życie i do dnia dzisiejszego, pomimo że trybunał 
orzeczeniem zakresowym uznał, że są one niezgodne 
z konstytucją, każdego dnia bardzo krzywdzą one 
ludzi.

O co chodzi w samym orzeczeniu Trybunału 
Konstytucyjnego? Orzeczenie trybunału dotyczy 
art. 51, dotyczy czynności komornika polegających 
na wykonaniu eksmisji. Trybunał w swoim orzecze-
niu, które zresztą było wynikiem nie tyle samego 
przepisu… Bo przepis wprost można czytać inaczej. 
Ale to orzecznictwo sądowe ukształtowało niewła-
ściwe – jak zresztą stwierdził trybunał… Trybunał 
Konstytucyjny powiedział, że te przepisy są nie-
konstytucyjne, jeżeli je rozumieć tak, jak przez lata 
orzekały sądy. Sądy orzekały właśnie na niekorzyść 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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(senator sprawozdawca L. Staroń) być refleksja ustawodawcy nad przeformułowaniem 
obecnie obowiązującego mechanizmu poboru opłat 
stałych. Czyli powiedział rzecz następującą: nie może 
być tak niesprawiedliwej sytuacji, że wtedy, kiedy 
komornik dokonuje czynności czy to eksmisji, czy to 
wprowadzenia w posiadanie, czy to odebrania rzeczy 
– czyli mówimy o tych świadczeniach niepieniężnych 
– bierze całą opłatę. Nieważne, czy on dokona tych 
czynności, czy nie, od razu mówi: wierzycielu zapłać 
całość. Potem ściąga to od dłużnika. A więc Trybunał 
Konstytucyjny powiedział, że dotyczy to wszystkich 
opłat niepieniężnych. I w ślad za tym my proponujemy 
także zmiany w art. 50 i 54.

I jeszcze jedna kwestia bardzo istotna. 
Proponujemy także uchylenie art. 57. O czym mówi 
ten artykuł? Dzisiaj jest taka sytuacja: jeżeli, choć-
by nawet do czynności przy tej eksmisji czy też do 
innych czynności, komornik przywołuje funkcjo-
nariusza Policji, to… Kto bierze pieniądze za to, że 
funkcjonariusz Policji, który pracuje za publiczne 
pieniądze, będzie zapewniał bezpieczeństwo tej 
egzekucji? Za to pieniądze zgodnie z dzisiejszymi 
przepisami bierze komornik. Nie funkcjonariusz, nie 
ktoś inny, tylko komornik. I bierze za to 1/25 śred-
niego uposażenia. My mówimy, że to jest niedopusz-
czalna sytuacja, bo ok. 1 tysiąca zł bierze komornik 
za to, że przywoła funkcjonariusza, który udziela 
mu asysty, czyli zapewnia bezpieczeństwo; że za 
tę czynność bierze pieniądze komornik, a przecież 
wspomaga go ten funkcjonariusz. Dlatego uchylamy 
tutaj art. 57.

I w końcu wprowadzamy także przepisy przej-
ściowe. Czego dotyczą przepisy przejściowe? To jest 
ważne, bo to jest art. 2. One mówią, że do wszczętych 
postępowań egzekucyjnych niezakończonych do dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy 
tej nowej ustawy. Krótko mówiąc, stawiamy sprawę 
w sposób następujący: jeżeli nie wyegzekwowano 
pieniędzy w zgodzie z tymi niekonstytucyjnymi prze-
pisami, które są tak niesprawiedliwe i krzywdzące, 
to do tych wszystkich postępowań należy stosować 
nowe przepisy.

Jeszcze dosłownie parę słów. Wiem, że państwo 
senatorowie chcieliby jak najszybciej głosować, ale 
to jest bardzo ważna sprawa. Ta ustawa jest napraw-
dę niezwykle ważna. Powiem jeszcze inaczej: każdy 
dzień, kiedy tych przepisów nie ma, woła o pomstę, 
dlatego że każdego dnia – dzisiaj, wczoraj, przed-
wczoraj – pomimo że jest orzeczenie trybunału, ko-
mornicy pobierają te duże, niekonstytucyjne opła-
ty najpierw od wierzycieli, a potem od dłużników. 
Ostatnio nawet interweniowałam w sprawie kobiety, 
która zaciągnęła 20 tysięcy zł kredytu, żeby zapłacić 
komornikowi za eksmisję. Tak więc to nie jest sprawa 
do załatwienia za miesiąc, za pół roku. To jest sprawa 
na wczoraj i dlatego jest to tak ważne.

Człowieka, Praworządności i Petycji, już połączo-
nych, które wypracowały sprawozdanie. Co w tym 
sprawozdaniu wspomniane dwie komisje proponują? 
Proponują oczywiście, abyście państwo przyjęli na-
stępujące rozwiązania, które… 

Przede wszystkim ustalamy opłatę tymczasową. 
Czyli na samym początku, kiedy w ogóle nie wiado-
mo, czy dana osoba się przeprowadzi… A czasami 
jest tak, że komornik nawet 1 pisma nie wyśle, a dana 
osoba się wyprowadzi. I wtedy on też bierze całą 
opłatę, te wszystkie pieniądze. Tak więc ustalamy 
opłatę tymczasową w wysokości 10% przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznego. I to jest jakby początek 
tej drogi. 

Pozostałe przepisy w art. 49a pozostają bez 
zmian, ale dodajemy art. 49b i wtedy już rozróż-
niamy – jeżeli dany komornik skutecznie wykonał 
czynności, to każemy uzupełnić do opłaty stałej, 
a ustalamy ją na poziomie 20% przeciętnego wyna-
grodzenia, czyli tę opłatę po wykonaniu czynności 
trzeba będzie uzupełnić; a jeżeli dobrowolnie… 
Należy premiować osoby, które dobrowolnie pod-
dadzą się tej egzekucji. To zresztą jest z korzy-
ścią i dla wierzyciela, i dla dłużnika. I wówczas 
ustalamy opłatę na poziomie 1/25 średniego wy-
nagrodzenia. A my proponujemy w tym projekcie, 
aby w ogóle takiej opłaty nie było, jeżeli dłużnik 
wyprowadzi się przed podjęciem czynności przez 
komornika. Wydaje się to rzeczą absolutnie logicz-
ną i zrozumiałą. Dlaczego ktoś miałby płacić, jak 
komornik nie zrobił nic, nawet nie wysłał żadnego 
pisma? I warto tu też zaznaczyć, że za wszystkie 
inne czynności, wtedy kiedy komornik cokolwiek 
robi… Wszystkie wydatki są pokrywane odrębnie. 
Bo oprócz tego, że jest opłata, którą my ustala-
my i dzisiejsze przepisy też ustalają, za konkretne 
czynności, są też wydatki. Jeżeli komornik wyśle 
pismo, to za to pismo odrębnie bierze pieniądze. 
Jeżeli np. do samych czynności eksmisyjnych 
przywoła firmę przeprowadzkową czy ślusarza, 
czy kogokolwiek, to są to wydatki – i to są odręb-
ne wydatki, które są pokrywane nie z tej opłaty, 
którą komornik bierze do kieszeni. Tak to wygląda. 
A więc w dodanym art. 49b określamy wysokość, 
wtedy kiedy czynności są skuteczne, i mówimy, 
jak to wygląda, jeżeli dłużnik dobrowolnie spełnił 
to świadczenie.

Kolejna rzecz, którą zmieniamy. Tu mówimy 
o wszystkich świadczeniach niepieniężnych. Bo 
co jeszcze powiedział Trybunał Konstytucyjny? 
Powiedział rzecz niezwykle istotną – że to nie chodzi 
tylko i wyłącznie o ten artykuł. Trybunał powiedział, 
w końcowej już fazie, że prosi, aby ustawodawca do-
konał refleksji; że skutkiem tego wyroku powinna 
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(senator sprawozdawca L. Staroń) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

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

Przypominam, że Komisja Ustawodawcza upo-
ważniła do jej reprezentowania również panią senator 
Lidię Staroń.

Chętnych do zadawania pytań nie widzę. Dziękuję.
Czy przedstawiciel rządu, pan minister Patryk 

Jaki, pragnie zabrać głos w sprawie przedstawionego 
projektu ustawy?

Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Patryk Jaki:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Omawiane przedłożenie tylko w jednym frag-

mencie dotyczy wyroku Trybunału Konstytucyjnego, 
reszta to jest już bardzo dyskusyjna, w mojej ocenie, 
twórczość. Najważniejszym elementem tego projektu 
ustawy jest to… Ministerstwo Sprawiedliwości przy-
gotowało projekt ustawy o komornikach, pierwszy 
od 19 lat kompleksowy projekt, nowelizację. W przy-
szłym tygodniu ten projekt będzie przedmiotem obrad 
Komitetu Stałego Rady Ministrów. Jest on już na 
szybkiej ścieżce legislacyjnej, w przypadku której 
różnice możemy liczyć tak naprawdę tylko w dniach. 
W związku z tym nie widzę żadnego powodu, dla 
którego mielibyśmy – w mojej ocenie oczywiście 
– przyjmować teraz projekt, który by obowiązywał 
kilka bądź kilkanaście dni, tym bardziej że wiele 
rozwiązań w tym projekcie, tak jak wspomniałem, 
jest dyskusyjnych.

Najważniejszy element jest taki, że proponowane 
rozwiązania dotyczyłyby minionej działalności ko-
morniczej, również tych przypadków, w których są 
prawomocne wyroki sądów, co oczywiście naraża 
cały projekt ustawy na podważenie. Łatwo można 
w ten sposób podważyć samą ideę, która nam przy-
świeca. Chciałbym, żeby Wysoki Senat wiedział, że 
wykonaliśmy naprawdę gigantyczną pracę, żeby upo-
rządkować i ucywilizować kwestie związane z pracą 
komorniczą. Ale to nie jest też tak, że staramy się 
widzieć tylko problem dłużnika, bo widzimy pro-
blem wierzyciela. Dwa projekty ustaw, które wkrótce 
Wysoki Senat, mam nadzieję, zobaczy – pierwszy 
dotyczy opłat, a drugi komorników – spowodują, że 
będzie pełna, kompleksowa dyskusja na temat tego, 
jak powinna w Polsce wyglądać egzekucja i jak po-
winni pracować komornicy. Rozumiem, że niektóre 
cele tego projektu są szczytne, i chcielibyśmy czasem 

I jeszcze parę słów o samym procedowaniu. 
Komisje, najpierw Komisja Ustawodawcza, a potem 
razem z komisją praworządności…

(Głos z sali: …Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji.)

…Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji… Muszę się tego nauczyć, bo ta nazwa jest 
trochę inna niż w Sejmie. A więc te dwie komisje za-
proponowały takie właśnie rozwiązania, oczywiście 
po uzgodnieniu ich z Ministerstwem Sprawiedliwości. 
Pierwsze wystąpienie Ministerstwa Sprawiedliwości 
miało miejsce w ostatnich dniach stycznia. Komisja 
Ustawodawcza zaproponowała trochę inne przepisy, 
przede wszystkim inaczej nazwała opłatę wstępną 
– nazwała ją zaliczką – i trochę inaczej to wszystko 
określiła, ale ministerstwo, absolutnie popierając ideę 
tych rozwiązań, negatywnie odniosło się do samego 
nazewnictwa i do tych rozwiązań, które…

(Senator Piotr Zientarski: 20 minut.)
Proszę?
(Senator Piotr Zientarski: 20 minut jest na spra-

wozdanie.)
Przekroczyłam limit?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: No, Panie 

Senatorze, to ja pilnuję czasu. Proszę kontynuować.)
Mój ty… Aż tyle? Bardzo krótko mówiłam. 

(Wesołość na sali)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę kon-

tynuować.)
Już kończę, jeszcze tylko konkluzja.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nam się nie 

spieszy. Cały dzień mamy dzisiaj do dyspozycji.)
Potem, 17 lutego, otrzymaliśmy pozytywne stano-

wisko ministerstwa. Ministerstwo zaznaczyło, że cały 
zespół przygotowuje nową ustawę o komornikach sądo-
wych i egzekucji oraz ustawę o kosztach komorniczych, 
które rozwiążą – no, mam taką nadzieję przynajmniej 
– te wszystkie problemy, niemniej nawet jeżeli te ustawy 
wpłyną w miarę szybko, to te 2 czy 3 artykuły i tak 
są sprawą na teraz, na już. One muszą jak najszybciej 
wejść w życie, podczas gdy ta duża, wielka ustawa pro-
cedowana łącznie z ustawą o kosztach komorniczych 
wymagać będzie wielu posiedzeń komisji i wielu godzin 
pracy. Dlatego też żeby procedować jak najsprawniej, 
połączone komisje przyjęły propozycje Ministerstwa 
Sprawiedliwości zaproponowane w piśmie z 27 lutego. 
Właściwie można powiedzieć, że przede wszystkim cho-
dziło o nazewnictwo, o opłatę tymczasową, tę pierwszą 
wstępną opłatę plus inne rozwiązania… 

I dlatego z całym przekonaniem o tej niesprawie-
dliwości i potrzebie szybkiego wprowadzenia tych 
przepisów rekomenduję Wysokiej Izbie, paniom i pa-
nom senatorom, żeby przyjąć tę ustawę i ją przegło-
sować. Bardzo dziękuję. (Oklaski)
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(sekretarz stanu P. Jaki) śnie w świetle prawa… Chodzi o to, co podkreślała 
pani senator, o to, że dłużnik wpłaca pieniądze za 
swój dług, a mimo to komornik obciąża go wszystki-
mi kosztami. To jest taka podstawowa niesprawiedli-
wość. Każdy dzień… A jestem przekonany, że zdarza 
się to bardzo często. A więc każdy dzień zwłoki to 
jest dla nas, którzy tutaj zasiadamy i którzy staramy 
się przeciwdziałać krzywdzie ludzkiej, jakaś porażka. 
Z całym szacunkiem… Wiem, że jest opracowywana 
w ministerstwie ustawa kompleksowo rozwiązująca 
problem komorników, bo to oczywiście trzeba zro-
bić, ale tutaj nie powinniśmy nawet minuty się zasta-
nawiać, tylko powinniśmy od razu wprowadzić ten 
wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję bardzo.

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

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

Szanowny Panie Senatorze!
O ile wiem, akurat w tym przedmiotowym obsza-

rze to ja reprezentuję Ministerstwo Sprawiedliwości 
i nigdy nie wyrażałem pozytywnej opinii o tym pro-
jekcie. Tak samo moi prawnicy. Oni pracowali jedynie 
nad elementami o charakterze legislacyjnym, na co 
otrzymali zgodę. Ponadto chcę zwrócić na coś uwagę: 
to nie jest tak, że projekt jest opracowywany. On jest 
już opracowany, jest gotowy. Przez wiele miesięcy 
trwały konsultacje dotyczące wielkiego, pierwszego 
takiego od ponad 19 lat projektu ustawy, w którym na 
nowo, że tak powiem, napisaliśmy system związany 
z komornikami. Poza tym chcę zwrócić uwagę na to, 
że żadnego problemu nie rozwiążemy w ten sposób, 
kiedy rozwiązując jeden problem, tworzymy drugi. 
W mojej ocenie, jeżeli zaczniemy wprowadzać część 
tych przepisów niejako wstecz, to za chwilę – zresztą 
słusznie – znajdą się krytycy, którzy zakwestionują 
całą ideę, o jakiej pan senator mówił. My musimy 
postępować roztropnie, jeżeli mamy taką samą ideę, 
jeżeli przyświeca nam ta sama idea co do tego, jak 
ten problem rozwiązać. Dodatkowo wprowadzamy 
tym projektem bardzo skomplikowany system, który 
w mojej ocenie z punktu widzenia dłużnika, tego 
najsłabszego, tworzy kolejny problem – system tak 
zwanych opłat wstępnych i opłat ostatecznych. To, co 
my proponujemy w projekcie, w konsekwencji będzie 
oznaczało, że dłużnik będzie po prostu mniej płacił. 
Państwo proponujecie, żeby płacił więcej.

No i w końcu ostatnia rzecz, to znaczy czas. My 
rozmawiamy o kilku dniach. Jeżeli pan senator byłby 

odkręcić to, co działo się do tej pory, zmienić prze-
szłość, ale niestety z prawnego punktu widzenia nie 
da się tego zrobić. Są inne metody, które pozwolą 
osobom skrzywdzonym przez komorników walczyć 
o zadośćuczynienie. Jednak przyjęcie ustawy, która 
nie uwzględniałaby prawomocnych wyroków sądów, 
byłoby, powiedzmy, jakościowo wątpliwe.

Dodatkowo pragnę zwrócić uwagę na to, że nie 
zgadzamy się z systemem, w którym obowiązywałaby 
najpierw opłata wstępna, czyli zaliczka – jakkolwiek 
to nazwiemy – a potem komornicy obliczaliby opłatę 
ostateczną. W mojej ocenie daje to właśnie nieuczci-
wym komornikom bardzo duże pole do manipula-
cji. Dlatego w naszym projekcie ustawy, który – tak 
jak wspomniałem – wkrótce, mam nadzieję, trafi do 
Wysokiej Izby, te opłaty są jednolite. W ogóle zmie-
rzamy do tego, żeby wszystkie opłaty komornicze 
zunifikować, aby komornicy mieli mniej możliwości 
różnego rodzaju manipulacji. Wprowadzenie opłaty 
wstępnej i opłaty ostatecznej niestety daje duże pole 
do działań, których chcemy uniknąć. Najprostsza me-
toda to taka, w której jako państwo ustalamy jedną 
kwotę; wtedy łatwiej jest walczyć również dłużni-
kowi, bo im bardziej przejrzysty jest system, tym 
większe szanse na odnalezienie się w tym systemie 
ma dłużnik. 

Z tego powodu rząd negatywnie opiniuje projekt 
ustawy. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
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.

(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Senator 
Mamątow.)

Pan senator Mamątow się zgłaszał. Proszę bardzo.

Senator Robert Mamątow:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Chciałbym spytać – ta ustawa była konsultowana 

z ministerstwem wcześniej, na posiedzeniach ko-
misji – jakie wcześniej było zdanie ministerstwa? 
Z tego, co wiem – jestem członkiem Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji – wynika, że 
ministerstwo zgodziło się na ten projekt i nie wnosiło 
żadnych uwag.

I druga rzecz, to, co powiedziała pani senator 
Staroń. Panie Ministrze, naprawdę nie możemy, my, 
którzy przyjmujemy u siebie w biurach w poniedział-
ki ludzi krzywdzonych dzisiaj przez komorników wła-
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I jeszcze podkreślam: nie pracujemy, tylko projekt jest 
gotowy. Skończyły się wielomiesięczne konsultacje…

(Senator Piotr Zientarski: No dobrze, spotka się 
w Sejmie…)

…było do niego ponad 150 różnego rodzaju uwag, 
które właśnie skończyliśmy omawiać na kolejnej kon-
ferencji uzgodnieniowej, była to bardzo ciężka praca. 
I oczywiście teraz rozpoczynamy bieg legislacyjny. 
Ja absolutnie jestem na posiedzeniach komisji otwar-
ty na państwa propozycje. Ale moim obowiązkiem 
dzisiaj jest ustosunkowanie się, wyrażenie stanowiska 
do projektu, który mam przed sobą. Jeżeli w tym pro-
jekcie mowa o tym, że my będziemy mogli stosować 
inne opłaty w stosunku do egzekucji, które już się 
zakończyły prawomocnymi wyrokami i w przypadku 
których te opłaty zostały pobrane, to przepraszam 
bardzo, ale to nie mieści się w polskim systemie praw-
nym. Nawet jeżeli chciałbym, żeby tak było…

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Więcej pytań nie ma.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Patryk Jaki: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
Przypominam, że wnioski legislacyjne mogą obej-

mować wyłącznie zmiany zmierzające do wykonania 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz ich nie-
zbędne konsekwencje.

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-
pisał…

Pani?
(Senator Lidia Staroń: Ja tylko na zakończenie.)
Dobrze.
Informuję państwa senatorów, że nikt nie zapi-

sał…
(Głos z sali: Ale pani senator chce wystąpić.)
Jeżeli pani senator chce, to musi pani wystąpić 

teraz, w dyskusji.
Pani senator Lidia Staroń.

Senator Lidia Staroń:
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, oczywiście po-

staram się bardzo krótko.
Ja tylko odniosę się w sumie do słów pana mini-

stra, ale zacytuję także dosłownie 2 zdania z orze-
czenia Trybunału Konstytucyjnego. Bo to trybunał 
tę sprawę rozstrzygnął. Tu nie chodzi o wyroki, 
chodzi o wcześniejsze postanowienia komorników. 
I trybunał sam stwierdził we wspomnianym orze-
czeniu, że, cytuję: „Ewentualne stwierdzenie niekon-
stytucyjności zakwestionowanych w niniejszej spra-
wie przepisów będzie rzutowało na ocenę zgodności 
z prawem postanowienia komornika wydanego na 

w stanie dać mi gwarancję, że to… Według mnie ten 
projekt, nawet gdybyśmy go przyjęli, czekałby cały 
proces legislacyjny, w tym opiniowanie rządu, za które 
akurat w tej części my odpowiadamy. A więc w mojej 
ocenie pan senator wcale nie jest w stanie zagwaran-
tować, że ten projekt będzie przyjęty szybciej od tego, 
który właśnie trafia do komitetu stałego. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Zientarski…
(Senator Robert Mamątow: Przepraszam, Panie 

Marszałku…)
Proszę bardzo.
(Senator Robert Mamątow: Ja jestem pewien, że 

ten projekt będzie szybciej. Dziękuję.)
Dziękuję.
Pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Ministrze, my przez wiele, wiele lat wypra-

cowaliśmy pewną zasadę, która nigdy nie była kwe-
stionowana. Mianowicie pomimo zgłaszania infor-
macji na temat bardzo często zaawansowanych prac 
dotyczących projektu zbieżnego z wykonywaniem 
orzeczeń czy szerszego, tak jak pan tutaj powiedział, 
robiliśmy, że tak powiem, swoje. I ten projekt był… 
Projekty spotykały się w Sejmie i tworzyły, że tak 
powiem, szerszy wachlarz do dyskusji. Czy widzi 
pan jakieś niebezpieczeństwo w związku z tym, że 
ten projekt będzie dyskutowany równolegle z pań-
skim projektem, który jest zaawansowany? Po pro-
stu pewne elementy być może będą przyjęte i będzie 
przedstawiony, tak jak powiedziałem, jakby szerszy 
wachlarz… Taka była praktyka. I to nie tylko nie 
szkodziło legislacji jako całości, ale wzbogacało ją. 
Ostatnie słowo będzie przecież należało do Sejmu, 
który niewątpliwie będzie się opinią ministerstwa, 
czyli również pana, sugerował.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Jeżeli chce się pan ustosunkować, to proszę bar-

dzo.

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

Tak, Panie Senatorze, ogólnie zgadzam się z panem. 

(sekretarz stanu P. Jaki)



121
37. posiedzenie Senatu w dniu 16 marca 2017 r.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Komunikaty

(senator L. Staroń) (Głosy z sali: Nie, nie.)
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czyta-

nia projektu ustawy. To trzecie czytanie obejmowało-
by jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone 
razem z innymi głosowaniami.

Ogłaszam przerwę do godziny…
(Głos z sali: Jeszcze ogłoszenia.)
Aha, ogłoszenia. Proszę bardzo.

Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk:
Dziękuję bardzo.
Posiedzenie Komisji Zdrowia w sprawie rozpa-

trzenia wniosków zgłoszonych w trakcie debaty do 
ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i leka-
rza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowy-
waniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, 
druk senacki nr 430, odbędzie się w dniu dzisiejszym 
bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy w obradach 
Senatu w sali nr 176.

Drugi komunikat: posiedzenie Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie 
rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty 
do ustawy o związku metropolitalnym w wojewódz-
twie śląskim odbędzie się bezpośrednio po ogłoszeniu 
przerwy w obradach w sali nr 182. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Ogłaszam przerwę do godziny 14.50.
I o 14.50 będą głosowania.
(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 51  

do godziny 14 minut 50)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Proszę o zajęcie miejsc.
(Rozmowy na sali)
Proszę o zajęcie miejsc.
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego 

porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przygoto-
waniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie 
sieci przesyłowych…

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę.
Pan senator Fedorowicz. Bardzo proszę.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Panie Marszałku, czy 

po uzgodnieniu z panem marszałkiem Senatu, mógł-
bym zająć Senatowi 30 sekund i…)

Bardzo proszę.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Dziękuję.)
(Rozmowy na sali)

ich podstawie, a ustalającego koszty postępowania 
egzekucyjnego. Od oceny konstytucyjności zaskar-
żonych przepisów – a trybunał uznał je przecież za 
niekonstytucyjne – zależy bowiem ocena zgodności 
z prawem postanowienia, o którego treści przesądził 
kwestionowany brak regulacji (niekonstytucyjność 
podstawy postanowienia komornika, która przesą-
dza o jego treści, pociąga za sobą wadliwość samego 
postanowienia)”. Tak więc to już rozstrzygnął try-
bunał. A na domiar tego… No, wystarczy jeszcze 
powołać się na uchwałę Sądu Najwyższego, który 
także – już nie chcę cytować, bo to jest dość długie, 
ale… „W judykaturze wyjaśniono, że celowe kosz-
ty egzekucyjne mają być ustalone w postępowaniu 
egzekucyjnym, z którego wynikły i powinny zostać 
w zasadzie ściągnięte w postępowaniu”… I dalej 
jest mowa o tym, że łączność pomiędzy przepro-
wadzaniem egzekucji, świadczenia niepieniężnego 
i ustaleniem związanych z nią kosztów a samą eg-
zekucją tych kosztów na rzecz wierzyciela… itd. 
Mówi się tam, że całe postępowanie, od początku 
do końca, jest to postępowanie… Tak więc to jest 
jakby odpowiedź na to…

I jeszcze jedna kwestia. Ja tylko mogę się powo-
łać… Ale to wszyscy członkowie komisji wiedzą, 
i ustawodawczej, i tej drugiej, bo my przecież czeka-
liśmy na stanowisko z 27 lutego. W tym stanowisku 
jest propozycja wspomnianych przepisów. My przy-
jęliśmy przecież do projektu dokładnie te przepisy, 
jeszcze z takim jakby uzasadnieniem.

I tu chciałabym jeszcze… Nie wiem, czy należy to 
zrobić w tym momencie, ale chciałam złożyć wniosek 
formalny… Bo tutaj mi wskazano, że…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie…)
Wniosek, żeby to było przegłosowane na tym po-

siedzeniu.
On jest niepotrzebny?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Jest potrzeb-

ny?)
(Głos z sali: Nie.)
Aha, nie jest.
(Senator Piotr Zientarski: Nie, bo nie ma wnio-

sków legislacyjnych.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie, bo nie 

ma wniosków legislacyjnych.)
Aha, okej. Dobrze. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Jakby były wnioski jakieś legislacyjne, to tak, taki 

wniosek byłby potrzebny.
Dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Kto się zapisał?
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(wicemarszałek G. Czelej) (Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę.
Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 

porządku obrad: ustawa o kredycie hipotecznym oraz 
o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego 
i agentami.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przed-
stawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowa-
dzenie poprawek do ustawy – druk senacki nr 433 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Nad poprawkami nr 1, 2 i 3 należy głosować łącz-

nie. Poprawki nr 1, 2 i 3 zmierzają do wydłużenia 
terminu na rozpatrzenie przez Komisję Nadzoru 
Finansowego wniosków o wydanie zezwolenia i re-
jestrację pośredników kredytu hipotecznego oraz 
rejestrację pośredników kredytowych i instytucji 
pożyczkowych złożonych w okresie 6 miesięcy od 
wejścia w życie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 81 – za, 2 się wstrzyma-

ło. (Głosowanie nr 2)
Poprawki zostały przyjęte.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
83 głosujących, 82 – za, 1 się wstrzymał. 

(Głosowanie nr 3)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o kredycie hipo-
tecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu 
hipotecznego i agentami.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks 
karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich 
oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły 
projekt uchwały, w którym wnoszą o wprowadzenie 
poprawek do ustawy; druk senacki nr 435 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Bardzo proszę o ciszę.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo 

Koledzy Senatorowie!
Wczoraj odszedł od nas jeden z najwspanialszych 

ludzi, poetów, pan Wojtek… Wojciech Młynarski. 
Przepraszam, że tak zdrabniam, ale był mi bardzo 
bliski. Miał 76 lat. Dzięki niemu… Rozjaśniał nam te 
smutne czasy, w których moje pokolenie i pokolenie 
naszych kolegów żyło, gdy panował tamten system.

Chciałbym prosić kolegów senatorów i koleżanki 
o uczczenie Jego pamięci chwilą milczenia.

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

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

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

w pokoju wiecznym.)
(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)
Dziękuję bardzo kolegom i dziękuję, Panie 

Marszałku.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Alicja Zając: I koleżankom.)
(Senator Stanisław Kogut: Ty zapominasz o ko-

leżankach.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: I koleżankom.)
Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-

szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji 
w zakresie sieci przesyłowych.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki 
nr 434 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 81 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 1)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji 
w zakresie sieci przesyłowych.
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Głosowania

(wicemarszałek G. Czelej) sko: Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte 
w pktach 1–3, 5–8 i 10–14.

W imieniu komisji, Panie Marszałku, składam 
wniosek w sprawie łącznego głosowania nad popraw-
kami zgłoszonymi do ustawy o zmianie ustawy – 
Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, tak aby 
poprawki nr 6–8, nr 10 oraz nr 12–14, jako mające 
charakter redakcyjny, porządkujący i ujednolicający 
terminologię ustaw, można było przegłosować łącz-
nie.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Czy jest sprzeciw wobec tego, aby te poprawki 

przegłosować łącznie?
(Senator Marek Borowski: Nie ma.)
Dziękuję bardzo.
Czy pani marszałek Grażyna Sztark chce zabrać 

głos jako sprawozdawca, a zarazem wnioskodawca?

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo.
Ponawiam prośbę o przyjęcie poprawek zgłoszo-

nych przeze mnie z uwagi na zagrożenie co do kon-
stytucyjności ustawy. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Poprawka nr 1 wprowadza nowy typ przestępstwa 
polegającego na dostarczaniu środków na utrzymanie 
osób, grup lub związków, które finansują dokonywa-
nie przestępstw terrorystycznych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
83 głosujących, 58 – za, 24 – przeciw, 1 się wstrzy-

mał. (Głosowanie nr 7)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 2 wyłącza przestępność czynu po-

legającego na zakłócaniu pracy systemu kompute-
rowego lub sieci teleinformatycznej, jeżeli działanie 
sprawcy miało na celu zabezpieczenie tych systemów 
lub sieci przed przestępstwem lub służyło opracowa-
niu metody takiego zabezpieczenia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1. Celem poprawki jest rezygnacja 

z zaostrzania kary grożącej za nieumyślne spowodo-
wanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
83 głosujących, 82 – za, 1 – przeciw. (Głosowanie 

nr 4)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 2 zmierza do ujednolicenia termino-

logii przepisów kodeksu karnego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
83 głosujących, wszyscy za. (Głosowanie nr 5)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
83 głosujących, 82 – za, 1 się wstrzymał. 

(Głosowanie nr 6)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach 
nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania kar-
nego.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

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 436 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Marka Pęka, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Marek Pęk:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Połączone komisje na posiedzeniu w dniu 16 mar-

ca rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku wczoraj-
szej debaty nad ustawą o zmianie ustawy – Kodeks 
karny oraz niektórych innych ustaw i przedsta-
wiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowi-
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Głosowania

(wicemarszałek G. Czelej) Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
83 głosujących, 24 – za, 54 – przeciw, 5 się wstrzy-

mało. (Głosowanie nr 13)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 16. Celem poprawki jest wydłużenie 

vacatio legis ustawy do miesiąca.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
83 głosujących, 25 – za, 55 – przeciw, 3 się wstrzy-

mało. (Głosowanie nr 14)
Poprawka została odrzucona.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
83 głosujących, 58 – za, 24 – przeciw, 1 się wstrzy-

mał. (Głosowanie nr 15)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
o ustroju sądów powszechnych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
która ustosunkowała się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 426 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Rafała Ambrozika, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Rafał Ambrozik:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku de-
baty nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo o ustroju 
sądów powszechnych i wnosi o przyjęcie wniosku 
zawartego w pkcie II ppkcie 2. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą zabrać głos? 

Nie widzę chętnych.

Czekamy jeszcze na pana senatora.
Proszę o podanie wyników głosowania.
83 głosujących, 82 – za, 1 się wstrzymał. 

(Głosowanie nr 8)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 3 wyłącza karalność działania polega-

jącego na zakłócaniu pracy systemu komputerowego 
lub sieci teleinformatycznej nieuzgodnionego z dyspo-
nentem systemu lub sieci informatycznej, jeżeli spraw-
ca nie wyrządzi szkody i niezwłocznie powiadomi 
dysponenta sieci o stwierdzonych zagrożeniach.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
83 głosujących, 58 – za, 24 – przeciw, 1 się wstrzy-

mał. (Głosowanie nr 9)
Poprawka została przyjęta.
Poprawki nr 4 i 9 zmierzają do usunięcia przepi-

sów, które rozszerzają uprawnienia Policji w zakresie 
stosowania kontroli operacyjnej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
83 głosujących, 25 – za, 55 – przeciw, 3 się wstrzy-

mało. (Głosowanie nr 10)
Poprawki zostały odrzucone.
Poprawki nr 5 i 11 mają na celu poszerzenie upraw-

nień Policji i Żandarmerii Wojskowej do stosowania 
kontroli operacyjnej i należy nad nimi głosować łącznie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
83 głosujących, 55 – za, 25 – przeciw, 3 się wstrzy-

mało. (Głosowanie nr 11)
Poprawki zostały przyjęte.
Jak wcześniej sygnalizowałem, nad poprawkami 

nr 6, 7 i 8 oraz 10, 12, 13 i 14 będziemy głosować 
łącznie. Mają one charakter redakcyjny i ujednoli-
cający terminologię. Czy mam je czytać oddzielnie?

(Głosy z sali: Nie.)
Dziękuję bardzo.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
83 głosujących, 68 – za, 4 – przeciw, 11 się wstrzy-

mało. (Głosowanie nr 12)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 15 ma na celu usunięcie przepisu 

intertemporalnego, który nakazuje stosować niektóre 
przepisy nowej ustawy wstecz.
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Głosowania

(wicemarszałek G. Czelej) Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o funkcjo-
nowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności przedstawi-
ły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek, druk senacki nr 444 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.
83 głosujących, 58 – za, 24 – przeciw, 1 się wstrzy-

mał. (Głosowanie nr 20)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Powracamy do rozpatrywania punktu siódme-
go porządku obrad: ustawa o związku metropolital-
nym w województwie śląskim.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, która ustosunkowała się do przedstawio-
nych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawoz-
danie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 440 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Andrzeja 
Pająka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Pająk:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 

Państwowej na posiedzeniu w dniu 16 marca 2017 r. 
rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty w dniach 
15 i 16 marca 2017 r. nad ustawą o związku metro-
politalnym w województwie śląskim i przedstawia 
Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: Wysoki 
Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkcie I, tj. 
o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, pana senatora Piotra Florka, o przedsta-
wienie wniosków popartych przez mniejszość komisji.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Florek:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Za chwilę wszyscy zagłosujemy za związkiem me-

tropolitalnym dla województwa śląskiego, ale zanim 

Przystępujemy do głosownia.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
83 głosujących, 1 – za, 80 – przeciw, 2 się wstrzy-

mało. (Głosowanie nr 16)
Stwierdzam, że wniosek został odrzucony.
Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy 

bez poprawek przystępujemy do głosowania nad 
przedstawionymi poprawkami.

Nad poprawkami nr 1 i 3 należy głosować łącznie.
Poprawki nr 1 i 3 zmierzają do utrzymania 

konkursowego trybu wyłaniania kandydatów na 
stanowiska dyrektorów sądów i zastępców dy-
rektorów sądów oraz zapewnienia prezesom po-
szczególnych sądów współudziału w obsadzaniu 
tych stanowisk.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
83 głosujących, 24 – za, 55 – przeciw, 4 się wstrzy-

mało. (Głosowanie nr 17)
Poprawki zostały odrzucone.
Poprawka nr 2 ma na celu wskazanie, że decyzje 

podejmowane przez prezesa sądu w kwestiach kosz-
tów sądowych są w pełni autonomiczne.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
83 głosujących, 59 – za, 23 – przeciw, 1 się wstrzy-

mał. (Głosowanie nr 18)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
83 głosujących, 58 – za, 24 – przeciw, 1 się wstrzy-

mał. (Głosowanie nr 19)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo o ustroju sądów powszechnych.
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(senator sprawozdawca P. Florek) Senator Piotr Zientarski:

Tak. Ja w pełni popieram argumentację przedsta-
wioną przez senatora Piotra Florka.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w przypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 58 – za, 22 – przeciw, 3 

się wstrzymało. (Głosowanie nr 21)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o związku metro-
politalnym w województwie śląskim.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego po-
rządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zawodach leka-
rza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przecho-
wywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Zdrowia, która ustosunkowała się do przed-
stawionych w toku debaty wniosków i przygotowała 
sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku 
nr 430 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Waldemara 
Kraskę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Waldemar Kraska:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym rozpa-

trzyła wnioski zgłoszone w toku dzisiejszej debaty nad 
ustawą o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu 
i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Komisja 
rekomenduje Wysokiemu Senatowi przyjęcie ustawy 
bez poprawek, czyli poparcie wniosku zawartego 
w pkcie I.

Jednocześnie komisja informuje, że senator 
Zbigniew Cichoń w trakcie posiedzenia komisji wy-
cofał swoje wnioski, czyli wnioski zawarte w pkcie II. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.

to zrobimy, chciałbym państwu przekazać informację, 
że jest 10 poprawek mniejszości. Te poprawki wyni-
kają… Biuro Legislacyjne przedstawiło te propozy-
cje, a ja chciałbym zwrócić uwagę na 1, na ostatnią 
poprawkę specjalistyczną…

(Senator Piotr Zientarski: 2 ostatnie.)
…może na 2 ostanie. Ta przedostatnia dotyczy 

końcówki, tego, żeby chodziło o przepis końcowy, 
a nie o przepisy końcowe, bo skoro jeden z tych prze-
pisów… Tu nie ma terminu vacatio legis, to znaczy 
on jest zerowy, z czym się zgadzamy. Na posiedzeniu 
komisji o tym mówiliśmy.

Chodzi mi głównie o poprawkę nr 10, czyli 
ostatnią, dotyczącą skreślenia art. 62. Co mówi 
art. 62? Mówi o tym, że traci moc ustawa z dnia 
9 października 2015 r. o związkach metropoli-
talnych. Proszę państwa, pan minister na posie-
dzeniu komisji, jak również tutaj, na posiedzeniu 
Senatu, mówił, że dla Śląska potrzebna jest spe-
cjalna ustawa, czyli lex specialis, ponieważ Śląsk 
jest specyficzny – jest tam dużo miast na prawach 
powiatu, 2 miliony mieszkańców. Uważamy, że 
to jest słuszne, i za tą ustawą zagłosujemy, ale 
nie można blokować innym gminom w Polsce, 
a jak państwo wiecie, kilka związków metropo-
litalnych chciałoby powstać… Taka ustawa jest 
gotowa i można z niej skorzystać, a my poprzez 
tę dzisiejszą ustawę tamtą chcemy wykreślić. Nie 
zaszkodzi ani jednej ustawie, ani drugiej, jeśli 
będziemy myśleć o swoich miejscowościach, 
o swoich metropoliach, które mogłyby powstać. 
Można by skorzystać z dodatkowych środków, 
a to jest 5%, jeżeli chodzi o podatek dochodowy 
od osób fizycznych, i takie metropolie mogłyby 
powstawać. I nie musielibyśmy tworzyć kolejnych 
ustaw…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo proszę 

o ciszę.)
…dla kolejnych związków metropolitalnych. Jest 

już taka ustawa. Poprawka nr 10, o której przyję-
cie proszę, dotycząca skreślenia art. 62, wszystko 
załatwia. Będziemy mieli tę ważną ustawę, której 
przyjęcia wszyscy chcemy, a jednocześnie nie zablo-
kujemy możliwości powstawania innych metropolii. 
Dziękuję.

(Senator Kazimierz Kleina: Tak, to byłoby bardzo 
dobrze.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Czy senator wnioskodawca, pan senator Piotr 

Zientarski, chce zabrać głos?
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(wicemarszałek G. Czelej) Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
82 głosujących, wszyscy za. (Głosowanie nr 24)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
83 głosujących, wszyscy za. (Głosowanie nr 25)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz 
niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
siątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki 
oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Infrastruktury oraz Komisja Środowiska 
przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki 
nr 427 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
82 głosujących, wszyscy za. (Głosowanie nr 26)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki 
oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu jedena-
stego porządku obrad: ustawa o inwestycjach w za-
kresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany 
z Zatoką Gdańską.

Komisja Infrastruktury oraz Komisja Środowiska 
przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki 
nr 428 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
83 głosujących, 77 – za, 2 – przeciw, 4 się wstrzy-

mało. (Głosowanie nr 27)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o inwestycjach 
w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew 
Wiślany z Zatoką Gdańską.

Czy senator wnioskodawca Zbigniew Cichoń chce 
jeszcze zabrać głos?

(Senator Zbigniew Cichoń: Dziękuję, nie.)
Dziękuję bardzo.
Przypominam, że senator Zbigniew Cichoń wyco-

fał swoje wnioski. Chodzi o pkt II ppkty 1 i 2 z druku 
nr 430 Z.

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę.
(Głos z sali: Ciii!)
Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać 

wycofane wnioski? Nie widzę zgłoszeń.
Przystępujemy do głosowania.
W związku z wycofaniem poprawek zostanie prze-

prowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie 
ustawy bez poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem ko-
misji, popartym przez komisję, o przyjęcie ustawy 
bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
83 głosujących, 76 – za, 4 – przeciw, 3 się wstrzy-

mało. (Głosowanie nr 22)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy 
o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu ko-
mórek, tkanek i narządów.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz 
niektórych innych ustaw.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, 
w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do usta-
wy – druk senacki nr 431 A.

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

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1 ma charakter porządkujący.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
83 głosujących, 82 – za, 0 – przeciw, 1 się wstrzy-

mał. (Głosowanie nr 23)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 2 zmierza do poprawnego legislacyj-

nego zredagowania przepisu.
Kto jest za?
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(wicemarszałek G. Czelej) ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku 
obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek od-
mówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, któ-
rych treści nie można ustalić lub których wygłoszenie 
przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym 
na to czasie, czyli w ciągu 5 minut. Nad oświadcze-
niem senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos?

Pan senator Stanisław Gogacz. Zapraszam.

Senator Stanisław Gogacz:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Oświadczenie kieruję do minister edukacji na-

rodowej.
Zwróciła się do mnie prezes stowarzyszenia 

Centrum Kultury Polskiej im. Tymosza Padury 
w Koziatyniu w obwodzie winnickim na Ukrainie 
z prośbą o przyjazd nauczyciela z Polski na rok szkol-
ny 2017/2018. Polska szkoła sobotnio-niedzielna przy 
stowarzyszeniu obecnie liczy 165 uczniów w różnym 
wieku, którzy aktywnie uczestniczą w konkursach 
wiedzy o Polsce, olimpiadach z języka polskiego, spo-
tkaniach, akademiach, krzewiąc tradycję i kulturę swo-
ich przodków. Naukę języka i kultury w polskiej szkole 
prowadzi pani Natalia Czajkowska, która jednocześnie 
pełni funkcje prezesa stowarzyszenia, kierownika ze-
społów „Podolski Kwiat” i „Podolskie Świderki”, kółka 
teatralnego, polskiego koła gospodyń. 

W roku szkolnym 2017/2018 oprócz już istniejących 
kierunków mają być wprowadzone lekcje z historii 
i geografii Polski. Szkoła chce zorganizować rów-
nież nauczanie języka polskiego we wsiach Koziatyń 
i Samhorodek. Jedna osoba nie jest w stanie zajmować 
się tak wieloma kierunkami działalności polskiej szko-
ły. Jak z tego wynika, obecność nauczyciela z Polski to 
niezbędna pomoc dla Polaków z Koziatynia i powiatu 
koziatyńskiego w nauczaniu przedmiotów w języku 
polskim, krzewieniu kultury i tradycji polskiej, szcze-
gólnie jeżeli chodzi o młodzież.

Miałem okazję osobiście spotkać się z Polakami 
z Koziatynia i w pełni potwierdzam, że jest wielkie 
oczekiwanie na nauczyciela z Polski, a zorganizo-
wanie przez Polaków własnym wysiłkiem polskiej 
szkoły oraz działalność stowarzyszenia polskiego to 
kolejny argument, aby pomóc Polakom z Koziatynia.

Proszę o informację o ewentualnej decyzji dotyczącej 
przyjazdu nauczyciela z Polski do Koziatynia, proszę 
o poinformowanie mnie o podjęciu ewentualnej decyzji 
w tej sprawie. Stanisław Gogacz. Dziękuję bardzo.

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

Słonia.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych 
i egzekucji.

Przypominam, że zostało przedstawione spra-
wozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została 
przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 

przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego 
w druku nr 371 S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił 
panią senator Lidię Staroń do reprezentowania stano-
wiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem ustawy oraz projektem 
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu 
ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
82 głosujących, 40 – za, 36 – przeciw, 6 się wstrzy-

mało. (Głosowanie nr 28)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o komorni-
kach sądowych i egzekucji i podjął uchwałę w sprawie 
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę.
Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił panią 

senator Lidię Staroń do prezentowania stanowiska 
Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

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 siód-
mego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Przypominam, że porządek kolejnego posiedze-
nia, planowanego na 29 i 30 marca, został państwu 
przesłany drogą elektroniczną.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

(Rozmowy na sali)
Ale bardzo proszę o ciszę.
Informuję państwa senatorów, że oświadcze-

nia złożone do protokołu zostaną zamieszczone 
w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego. 
Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. 
Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy zwią-
zane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może 
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ganów regulujących i został zatwierdzony do użyt-
ku dla wszystkich pacjentów z SMA w Stanach 
Zjednoczonych. Od niedawna w wielu państwach 
Europy i świata Nusinersen jest już w użyciu w ra-
mach tzw. programów wczesnego dostępu. Są za-
powiedzi, że w 2017 r. lek ten zostanie dopuszczo-
ny w Polsce w ramach charytatywnego dostępu 
leczenia Nusinersenem, ale program ten będzie 
obejmował tylko dzieci.

Przekazuję również, wraz z tym oświadczeniem, 
apel Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w spra-
wie, którą przed chwilą przedstawiłem w oświadcze-
niu. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora 

Jackowskiego.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam dwa oświadczenia.
Pierwsze oświadczenie kierowane jest do ministra 

edukacji.
Rozmieszczenie w szkołach kamer może pozy-

tywnie wpłynąć na poziom poczucia bezpieczeństwa 
uczniów i pracowników. Jednak to rozwiązanie niesie 
też za sobą obowiązek zachowania przestrzeni, w któ-
rych monitoring jest niedopuszczalny. 

Montaż kamer nakłada na dyrektorów szkół obo-
wiązek zgłoszenia generalnemu inspektorowi ochrony 
danych osobowych zbioru danych osobowych z mo-
nitoringu wizyjnego w celu rejestracji. W związku 
z tym proszę o informację, czy ten obowiązek jest 
realizowany.

I drugie oświadczenie, kierowane do pana wice-
premiera Jarosława Gowina, ministra szkolnictwa 
wyższego.

W związku z przyjazdem do Polski pani mecenas 
Rebeki Kiessling, prawnika i znanego działacza pro-
-life, prezesa organizacji „Save”, proszę o następującą 
informację.

Otóż pani Rebecca Kiessling nie została dopusz-
czona do wygłoszenia prelekcji na kilku uniwersyte-
tach w Polsce. W związku z tym faktem pan premier 
wydał stosowne oświadczenie, które popieram w całej 
rozciągłości. 

Chciałbym jednak prosić o szczegółowe infor-
macje, czy podległe panu struktury resortu zbadały 
tę kwestię i czy podjęty został proces wyjaśniania 
z władzami uniwersytetów – które mają oczywiście 
autonomię – tej sytuacji, w której doszło do bardzo 
niebezpiecznego precedensu ograniczenia wolnej 

Senator Krzysztof Słoń:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Oświadczenie kieruję do pani Małgorzaty 

Sadurskiej, szefowej Kancelarii Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, i do pana Antoniego 
Macierewicza, ministra obrony narodowej.

Uprzejmie proszę o informacje: co stało się 
z uchwalonym w 1946 r. przez Radę Ministrów 
dekretem o powołaniu Wielkopolskiego Krzyża 
Powstańczego; dlaczego nie został zatwierdzony 
przez Krajową Radę Narodową; gdzie znajdują się 
stenogramy obrad Rady Ministrów dotyczące tego 
odznaczenia; i gdzie są dokumenty ministra obrony 
narodowej dotyczące działań ministra obrony prowa-
dzonych w związku z wyżej wymienionym dekretem.

W październiku 1946 r. Rada Ministrów de-
kretem ustanowiła Śląski Krzyż Powstańczy oraz 
Wielkopolski Krzyż Powstańczy. Śląski Krzyż 
Powstańczy został zatwierdzony przez Krajową Radę 
Narodową i dekret o jego ustanowieniu został opu-
blikowany. Wszelkie informacje o Wielkopolskim 
Krzyżu Powstańczym zniknęły. Jedyna informacja 
o tym ukazała się w tygodniku „Żołnierz Polski”. 
Z artykułu wynika, że odznaczeniami tymi zajmował 
się minister obrony narodowej, który powołał komisje 
odpowiadające za ustalenie osób, którym należą się 
te odznaczenia.

Zbliża się setna rocznica wybuchu postania wiel-
kopolskiego i wyjaśnienie tych kwestii z 1946 r. do-
tyczących Wielkopolskiego Krzyża Powstańczego 
z całą pewnością ma ogromne znaczenie.

Oświadczenie to składam wraz z panem senatorem 
Robertem Gawłem.

Drugie oświadczenie senatorskie kieruję do pana 
Konstantego Radziwiłła, ministra zdrowia.

Uprzejmie proszę o informację na temat możliwo-
ści uwzględnienia w procesie charytatywnego dostę-
pu do leczenia Nusinersenem wszystkich chorych na 
SMA, bez względu na wiek i stopień choroby.

SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni, to rzadka 
choroba genetycznie uwarunkowana, charakte-
ryzuje się ona postępującą niepełnosprawnością 
ruchową oraz niewydolnością oddechową prowa-
dzącą w ciężkich postaciach choroby do śmierci. 
Dotychczas możliwe było tylko leczenie objawowe 
polegające na wsparciu oddechu za pomocą wenty-
lacji mechanicznej oraz na wsparciu żywieniowym, 
a także – przede wszystkim – na fizykoterapii. 
Dzięki właściwemu postępowaniu terapeutycznemu 
niektórzy chorzy są w stanie prowadzić względnie 
samodzielne życie.

W grudniu 2016 r. został dopuszczony na ry-
nek USA pierwszy lek, który może skutkować 
zatrzymaniem lub odwróceniem procesu choro-
bowego. Nusinersen uzyskał w USA aprobatę or-
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(senator J.M. Jackowski) Informuję, że protokół trzydziestego siódme-
go posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
IX kadencji zostanie udostępniony senatorom w ter-
minie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac 
Senackich, pokój nr 255.

Zamykam trzydzieste siódme posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską mar-
szałkowską)

Dziękuję bardzo.

debaty w przestrzeni publicznej, a być może rów-
nież do nacisków ze strony lobby proaborcyjnego. 
Proszę w tej sprawie o szczegółową informację. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 31)
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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 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
  Za 81 81 82 82 83 82 58 82 58 25 55 68 24 25 58 1 24 59 58 58
  Przeciw 0 0 0 1 0 0 24 0 24 55 25 4 54 55 24 80 55 23 24 24
  Wstrzymało się 0 2 1 0 0 1 1 1 1 3 3 11 5 3 1 2 4 1 1 1
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    21 22 23 24 25 26 27 28
  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

37. posiedzenie Senatu w dniach 15 i 16 marca 2017 r.
Wyniki głosowań 135

    21 22 23 24 25 26 27 28
  54 A. Mioduszewski + + + + + + + +
  55 A. Misiołek + - + + + + + +
  56 K. Mróz + + + + + + + -
  57 G. Napieralski . . . . . . . .
  58 J. Obremski . . . . . . . .
  59 B. Orzechowska + + + + + + + -
  60 A. Pająk + + + + + + + -
  61 M. Pańczyk-Pozdziej . . . . . . . .
  62 G. Peczkis + + + + + + + -
  63 M. Pęk + + + + + + + -
  64 W. Piecha + + + + + + + -
  65 L. Piechota + - + . + + + +
  66 A. Pociej . . . . . . . .
  67 M. Poślednik . . . . . . . .
  68 M. Potoczny + + + + + + + -
  69 K. Probierz + + + + + + + -
  70 Z. Pupa + + + + + + + -
  71 K. Radziwiłł + + + + + + + -
  72 M. Rocki . . . . . . . .
  73 T. Romańczuk + + + + + + + -
  74 J. Rotnicka . . . . . . . .
  75 J. Rulewski . . . . . . . .
  76 J. Rusiecki + + + + + + + -
  77 S. Rybicki - + + + + + ? +
  78 C. Ryszka + ? + + + + + -
  79 J. Sagatowska + + + + + + + -
  80 M. Seweryński + + + + + + + +
  81 K. Słoń + + + + + + + -
  82 W. Sługocki - + + + + + + +
  83 A. Stanisławek + + + + + + + -
  84 L. Staroń ? + + + + + + +
  85 G. Sztark - - ? + + + + +
  86 A. Szwed + + + + + + + -
  87 A. Szymański + + + + + + + -
  88 R. Ślusarz + ? + + + + + -
  89 P. Termiński - + + + + + + +
  90 P. Wach - + + + + + ? +
  91 A. Warzocha + + + + + + + -
  92 J. Wcisła - + + + + + + +
  93 K. Wiatr + + + + + + + -
  94 J. Włosowicz + + + + + + + +
  95 A. Wojtyła + + + + + + + -
  96 A. Zając + + + + + + + +
  97 J. Zając ? + + + + + - +
  98 B. Zdrojewska - + + + + + + +
  99 P. Zientarski - + + + + + ? +
  100 J. Żaryn + - + + + + + +
 
  Głosujących 83 83 83 82 83 82 83 82
  Za 58 76 82 82 83 82 77 40
  Przeciw 22 4 0 0 0 0 2 36
  Wstrzymało się 3 3 1 0 0 0 4 6
        





Przemówienia i oświadczenia 
senatorów 

przekazane do protokołu, 
niewygłoszone 

podczas 37. posiedzenia Senatu
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 37. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy o kredycie hipotecznym, jeśli idzie o spory sądowe w zakresie informacji 
udzielonych przy zawarciu umowy, a przekazanych przed wejściem w życie ustawy o kredycie hipotecznym, oraz 
o spory sądowe dotyczące samych umów o kredyt hipoteczny, przepisy dotychczasowe stosuje się wyłącznie do 
sporów wszczętych, lecz niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy o kredycie hipotecznym. W takim 
stanie prawnym może powstać w przyszłości wątpliwość w zakresie stosowania prawa, tj. ustawy o kredycie 
hipotecznym, do sporów sądowych dotyczących informacji udzielonych przy zawarciu umowy, a przekazanych 
przed wejściem w życie ustawy o kredycie hipotecznym, oraz do sporów dotyczących samych umów o kredyt 
hipoteczny, lecz wszczętych po dniu wejścia w życie ustawy o kredycie hipotecznym.

Może warto rozważyć usunięcie w całości art. 85 ust. 3 ustawy o kredycie hipotecznym, jako że wszelkie 
kwestie wymagane w tej materii zawarte są już w art. 85 ust. 1 i 2 ustawy o kredycie hipotecznym?
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Przemówienie senatora Andrzeja Kamińskiego  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lutego 2017 r. ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postę-

powaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego ma na celu zwiększenie jakości 
zabezpieczenia małoletnich oraz osób uznawanych, z uwagi na ich stan fizyczny bądź psychiczny, za jednostki 
nieporadne.

Przewidywane w ustawie zmiany intensyfikują kary nakładane na autorów przestępstw popełnionych na 
szkodę małoletnich oraz osób nieporadnych. Naruszenie prawa skierowane przeciwko tym grupom społecznym 
w sposób zagrażający ich życiu, zdrowiu czy prawu do opieki zgodnie z proponowanymi zmianami winno 
zostać penalizowane bardziej surowo, niż przewiduje to dotychczasowe ustawodawstwo.

Nie można nie zgodzić się z faktem, iż osoby, w których interesie wniesiono omawiany projekt, powinny 
być otoczone wzmożoną troską ze strony ogółu społeczeństwa, a nade wszystko państwa. Dlatego też w mojej 
opinii słuszna jest implikacja proponowanych zmian. Dotyczy ona obywateli, którzy nie są w stanie zadbać 
o swój własny interes – powinni zatem otrzymać pomoc ze strony jednostek silniejszych. Zaostrzenie prze-
pisów dotyczących odpowiedzialności sprawców przestępstw skierowanych przeciwko małoletnim oraz oso-
bom nieporadnym ma przede wszystkim w jak największym stopniu zniechęcić do zachowań patologicznych 
delikwentów chcących się wyżyć i to nie na równorzędnym przeciwniku, ale na osobie, której z góry pisana 
jest klęska w takiej batalii. Pomimo ogólnej ogromnej dezaprobaty dla czynów tego rodzaju ciągle mamy do 
czynienia z niewyobrażalnie dużym procentem zachowań nagannych i karalnych. Ofiarami takich zajść są 
najczęściej osoby niemal całkowicie bezbronne. Naszym obowiązkiem, jako osób dorosłych, posiadających 
pełną świadomość i sprawność, jest zapewnienie jak najbardziej skutecznej oraz możliwie najlepszej ochrony 
słabszym obywatelom.

W związku z powyższym uważam, iż powinniśmy dbać o tak ważne kwestie, o prawo osób, które współ-
tworzą nasz naród, ale z uwagi na uwarunkowania czy to wiekowe, fizyczne czy też psychiczne są narażone 
na większe niebezpieczeństwo i nie mają możliwości podjęcia obrony we własnym imieniu albo jest to w ich 
przypadku, z różnorakich przyczyn, znacznie utrudnione.
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Należy pozytywnie zaopiniować omawianą ustawę, tj. ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy 
o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego.

Wspomniana nowelizacja ma na celu przede wszystkim zaostrzenie kar dla sprawców przestępstw popełnia-
nych na szkodę osób małoletnich oraz nieporadnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. To z kolei spowoduje 
zwiększenie ochrony prawnej tej kategorii podmiotów.

Warto podkreślić, że ustawodawca, dokonując proponowanych zmian, ma na względzie przede wszystkim 
dobro osób, które są szczególnie zagrożone przestępstwami. To właśnie osoby małoletnie oraz nieporadne, obok 
osób starszych, są podmiotami, które najczęściej stają się ofiarami przestępstw.

Aby poprawić ich sytuację i ochronę prawną, ustawodawca proponuje wprowadzenie kilku znaczących 
zmian w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (DzU z 2016 r., poz. 1137 i 2138 oraz z 2017 r., poz. 
244), ustawie z dnia 25 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (DzU z 2016 r., poz. 1654) 
oraz ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (DzU z 2016 r., poz. 1749, 1948, 2138 
i 2261 oraz 2017 r., poz. 244).

Trzeba jednak zaznaczyć, że ustawodawca skupił się generalnie na zaostrzeniu sankcji poprzez wskazanie 
w art. 53 §2 k.k., że okolicznością obciążającą sprawcę będzie dokonanie przestępstwa na szkodę osoby mało-
letniej oraz nieporadnej ze względu na stan fizyczny i psychiczny.

Uważam jednak, że aby przekonać się, czy zaostrzenie sankcji oraz wprowadzenie proponowanych zmian 
przyniesie zamierzony cel, należałoby sprawdzić, czy doszło do zmniejszenia liczby przestępstw popełnianych 
na szkodę osób małoletnich oraz nieporadnych, a sprawcy przestępstw pozytywnie przeszli resocjalizację.

Oczywiście dokonane zmiany wpływają na zawężenie swobody sędziowskiej, jednakże należy zwrócić uwagę 
na ogólny problem, na którym skupił się ustawodawca. Dobro dzieci oraz osób nieporadnych jest wartością 
nadrzędną i powinno być szczególnie chronione.

Ponadto proponowane zmiany legislacyjne uważam za przydatne, a wręcz konieczne, ze względu na speł-
nienie dyrektywy wynikającej z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Reasumując, uważam, że proponowane zmiany są konieczne, jednakże trzeba będzie sprawdzić, czy przy-
niosły zamierzone oraz oczekiwane rezultaty.
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Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Wysoka Izbo!
Dziś występujemy w niezmiernie ważnej sprawie, a mianowicie w imieniu tych, którzy sami nie potrafią 

oraz nie są w stanie się bronić.
Dziecko – największy skarb, najważniejszy człowiek na świecie. Bezbronny i zależny pod każdym względem 

od nas dorosłych. Naszym obowiązkiem jest chronić, bronić i dbać, zawsze i wszędzie zapewnić 100% bezpie-
czeństwa, nigdy nie podnieść ręki. Za każdą próbę naruszenia nietykalności cielesnej, okrucieństwa i bestialstwa 
wobec dziecka powinien być wymierzony najsurowszy wymiar kary. To zatrważające, że co dziesiąte dziecko 
w Polsce doświadcza przemocy fizycznej ze strony osób dorosłych. Regularnie oglądamy w telewizji okrutne 
przypadki zbrodni na dzieciach. Nasiliło się to wobec najbardziej bezbronnych istot – niemowląt i dzieci do lat 3. 
Ostatnie przypadki katowania dzieci dobitnie pokazują niewydolność systemu. To w końcu musi się zmienić. 
Dzieci muszą przestać być ofiarami dorosłych.

Dlatego też nowelizacja kodeksu karnego, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy 
– Kodeks postępowania karnego zaostrza kary za ciężkie przestępstwa przeciw życiu, zdrowiu i wolności 
dzieci. Niepowiadomienie organów ścigania o przestępstwach wobec dzieci także będzie przestępstwem. Jest 
to bardzo dobra wiadomość i niezmiernie potrzebna inicjatywa. Uważam, że brak obywatelskiej reakcji na 
przemoc wobec małoletnich jest przyzwoleniem na takie zachowania. Ci, którzy o niej wiedzą, widzą i słyszą, 
ale nie reagują, są współwinni. Oczywiste jest, że lepiej reagować bez powodu, niż nie reagować wcale. I tak 
np. w Skandynawii niepoinformowanie o tym, że dziecko sąsiada jest bite, to przestępstwo. U nas do tej pory 
takich rozwiązań nie było.

Katowane dziecko może być ocalone dzięki interwencji nauczycieli, pracowników socjalnych lub lekarzy. 
Ale co wtedy, kiedy nie chodzi do szkoły lub przedszkola? Jedynym ratunkiem mogą być świadkowie, np. 
wrażliwi sąsiedzi. Tymczasem ludzie się boją, że jeśli zaalarmują służby, a dziecku nie dzieje się krzywda, 
mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. To oczywiście absurd. Lepiej zareagować, nawet kilka razy, 
bez powodu, niż przegapić okazję do uratowania dziecka. Za bierne przyglądanie się temu, że dziecku obok 
dzieje się krzywda, powinna grozić kara więzienia. Nowelizacja w przypadku takich osób mówi o karze po-
zbawienia wolności do 3 lat.

Dziś za przestępstwo polegające na spowodowaniu ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka grozi kara 
pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Nowelizacja miałaby przekwalifikować takie przestępstwo – przenieść 
z kategorii występków do kategorii zbrodni, zagrożonej karą pozbawienia wolności od 3 do 15 lat. Obowiązkiem 
sądów będzie sprawdzenie, czy w wyniku przestępstwa nie ucierpiało dziecko, a jeśli ucierpiało – wymierzona 
kara powinna być wyższa.

Projekt dotyczy również podwyższenia poziomu ochrony osób nieporadnych ze względu na swój stan psy-
chiczny lub fizycznym. Projekt przewiduje zaostrzenie odpowiedzialności sprawców przestępstw przeciwko 
życiu i zdrowiu, przeciwko wolności, przeciwko rodzinie i opiece oraz inne zmiany, które zwiększają karno-
prawną ochronę ofiar przestępstw. Zaostrzenie odpowiedzialności wobec przestępców, którzy dopuszczają się 
okaleczenia, uprowadzenia, porzucenia dziecka czy handlu dziećmi, także jest zawarte w ustawie.

Przemoc wobec dzieci jest zjawiskiem, które w naszym świecie jest niestety powszechnie znane. Jest ona 
faktem bolesnym, wstydliwym i koszmarnym. Istnieje zarówno w rodzinach biednych, jak i zamożnych, na 
wsiach, w małych miasteczkach i w wielkich miastach. Do przemocy dochodzi, gdy dziecko jest poniżane, 
okrutnie karane lub zaniedbywane przez swoich rodziców bądź opiekunów i doznaje z tego powodu cierpień, 
a także, co zdarza się bardzo często, poważnych uszkodzeń ciała. Bezbronne ofiary przemocy domowej do-
świadczają lęku, bezsilności, przygnębienia i rozpaczy. To straszne i niedopuszczalne. Uważam, że krzywdzenie 
dziecka jest najbardziej odrażającym i karygodnym przestępstwem wśród istniejących przestępstw. Dopóki 
nie będzie solidnych wyroków za takie czyny, dopóty będzie to trwało. W przypadku takich zwyrodnialców 
należy ustanowić najwyższe możliwe kary, bo tylko strach o siebie może ich powstrzymać.

Mam nadzieję, iż nowelizacja kodeksu karnego spowoduje, że tego typu tragedie nie będą miały miejsca. 
Dlatego jestem jak najbardziej za tą nowelizacją. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Łukasza Mikołajczyka  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Procedowana przez Wysoką Izbę ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w spra-

wach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego, którą Sejm uchwalił z inicjatywy prezydenta 
RP, ma na celu przede wszystkim zwiększenie ochrony małoletnich, szczególnie poniżej 15 roku życia, a także 
osób nieporadnych ze względu na swój stan psychiczny lub fizyczny. Niezmiernie cieszę się z tej inicjatywy.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! W polskim systemie prawnym wyróżnia się następujące funkcje prawa 
karnego: sprawiedliwościową – prawo karne rozładowuje negatywne napięcie społeczne wywołane popełnie-
niem przestępstwa i zaspokaja poczucie sprawiedliwości zarówno osoby pokrzywdzonej, jak i społeczności; 
ochronną – ma ono na celu ochronę dóbr mających istotne znaczenie dla rozwoju jednostki i funkcjonowania 
społeczeństwa przed atakami osób naruszających normy karne, realizowana jest na płaszczyźnie prewencyjnej, 
represyjnej i zabezpieczającej; gwarancyjną – prawo powinno zabezpieczać jednostkę przed nadmierną ingeren-
cją w jej prawa przez organy władzy pod pretekstem wykonywania funkcji ochronnej; kompensacyjną – celem 
prawa karnego jest naprawienie zła, które zostało wyrządzone poszkodowanemu, w takim stopniu, w jakim jest 
to możliwe; prewencyjną – prawo karne winno skupiać się nie tylko na odwecie za popełnienie przestępstwa, ale 
też pełnić funkcje zapobiegawcze i wychowawcze wobec społeczeństwa, obniżając tym samym przestępczość.

Nowelizacja zaostrza kary za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, rodzinie i opiece. Uzupełnia 
katalog okoliczności uwzględnianych przez sąd przy wymierzaniu kary. Zwiększa m.in. odpowiedzialność 
za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – przewiduje za to karę od 3 do 15 lat więzienia; obecnie 
jest to od 1 roku do 10 lat. Za spowodowanie śmierci człowieka ma być przewidziana kara więzienia od 5 do 
15 lat, 25 lat lub dożywocie. Za pozbawienie wolności osoby nieporadnej ze względu na wiek lub stan zdrowia 
będzie grozić od 2 do 12 lat więzienia, a w wypadku szczególnego udręczenia – od 3 do 15 lat. Za znęcanie się 
fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na wiek, stan psychiczny lub stan fizyczny może 
zostać nałożona kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

W doktrynie prawa karnego spotykamy się z różnymi poglądami na temat tego, czy większą skuteczność 
w odstraszeniu potencjalnego przestępcy ma surowość czy nieuchronność kary. Aby wymusić pożądane zacho-
wanie, ustawodawca stosuje różne sankcje. Są one spotykane w niemal każdej dziedzinie prawa.

W XVIII w. włoski prawnik Cesare Beccaria w swym dziele „O przestępstwach i karach” wysunął tezę, że 
nie surowość, lecz nieuchronność kary jest drogą do zmniejszenia przestępczości. Potencjalny sprawca czynu 
zabronionego cofnie się przed jego popełnieniem nie z samej obawy, że spotka do dotkliwa kara, ale ze strachu, 
że zostanie złapany, a kara nieuchronnie go spotka.

System prawnokarny będzie skuteczny tylko wówczas, gdy skutecznie funkcjonować będą organy powołane 
do ścigania i zatrzymywania przestępców, a nie tylko sądy, które wymierzają najsurowsze kary. Oczywiście 
ustawa karna powinna przewidywać odpowiednio wysokie sankcje za popełnienie poszczególnych przestępstw, 
jednak ich wysokość powinna odpowiadać społecznej szkodliwości danego czynu. Nie jest łatwo jednoznacznie 
określić to pojęcie. Oczywiście kara nie może być zbyt łagodna, bowiem przestępca mógłby potraktować pobyt 
w więzieniu jako cenę za zdobyte w drodze przestępstwa dobra. 

Najbardziej pożądane jest więc połączenie ze sobą dwóch omawianych elementów. Kary muszą być surowe 
w sposób racjonalny, odpowiednio do wagi czynu i winy sprawcy, a system wymiaru sprawiedliwości powinien 
działać tak, aby możliwie najwięcej sprawców zostało pociągniętych do odpowiedzialności. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Łukasza Mikołajczyka  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Proces legislacyjny angażuje wiele osób, które w różnym stopniu ingerują w treść aktu w czasie jego obo-

wiązywania i współkształtują jego postanowienia, kierując się często rozmaitymi przekonaniami co do jego 
społecznej funkcji. Ogromna większość obowiązujących aktów normatywnych jest de facto produktem końco-
wym rozciągniętych w czasie działań prawotwórczych nowelizujących pierwotny tekst, podejmowanych przez 
podmioty w żaden sposób ze sobą niewspółpracujące. Mimo to istnieje koncepcja prawodawcy racjonalnego, 
czyli zdepersonalizowanego autora tekstu prawnego, konstruktu teoretycznego, który prawnicy podstawiają 
w miejsce autentycznego prawodawcy.

Procedując rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, warto 
zwrócić uwagę, iż podstawowym celem tej ustawy jest służbowe podporządkowanie dyrektorów sądów ape-
lacyjnych, dyrektorów sądów okręgowych oraz dyrektorów sądów rejonowych ministrowi sprawiedliwości. 
Ponadto ustawa zmierza do przyznania ministrowi sprawiedliwości pełnej swobody w zakresie powoływania, 
a także odwoływania dyrektorów sądów powszechnych, odpowiednio przez: zniesienie konkursowego trybu 
wyłaniania kandydatów na te stanowiska i procedury wnioskowania przez prezesów sądów o powołanie osób 
wyłonionych w konkursach oraz wyeliminowanie ustawowych przesłanek odwołania ze stanowiska dyrektora 
sądu. Analogiczne rozwiązania znajdą zastosowanie w przypadku zastępców dyrektorów sądów, którzy w myśl 
ustawy mogą być powoływani, jeżeli przemawia za tym wielkość poszczególnych sądów i zakres ich zadań.

Ustawa jasno precyzuje rozdział administracji w sądownictwie powszechnym. Wyraźnie rozdziela kompe-
tencje prezesa sądu i dyrektora sądu, który będzie sprawował typową funkcję administracyjną. Jego rola, rola 
dyrektora sądu, jest usytuowana w ten sposób, że zwierzchnikiem służbowym dla dyrektora sadu, niezależnie 
od sądu, w jakim będzie on funkcjonował, będzie minister sprawiedliwości. Jest to kolejna dobra zmiana. Prezes 
sądu będzie pełnił rolę tak jakby kierownika zakładu pracy, a więc będzie wykonywał wszystkie czynności 
z zakresu prawa pracy względem dyrektora sądu.

Wysoki Senacie, dyrektorzy nadal będą organami poszczególnych sądów. Utrzymana zostanie również 
zasada, że nie w każdym sądzie rejonowym musi być utworzone stanowisko dyrektora, przy czym w odróżnie-
niu od aktualnie obowiązującego stanu prawnego zostanie wprowadzona w tej kwestii większa elastyczność. 
O zasadności powołania dyrektora sądu rejonowego nie będzie przesądzała sztywno określona liczba stanowisk 
sędziowskich i asesorskich w danym sadzie – co najmniej 10 – ale wielkość sądu mierzona zarówno liczbą 
stanowisk sędziowskich oraz asesorskich, jak i liczbą stanowisk referendarzy i liczbą innych pracowników za-
trudnionych w sądzie rejonowym bądź też odległość tego sądu od sądu okręgowego. Ta ostatnia wytyczna ma 
być uwzględniona ze względu na to, że w sadzie rejonowym, w którym nie zostanie powołany dyrektor, jego 
zadania będzie wykonywał, tak jak to zresztą jest obecnie, dyrektor przełożonego sądu okręgowego.

Zgodnie z postanowieniami ustawy prezes sądu będzie wykonywał w stosunku do dyrektora sądu czynności 
z zakresu prawa pracy, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla ministra sprawiedliwości. Prezesowi sądu 
zostanie także pozostawiona kompetencja do precyzowania – nie rzadziej niż raz do roku – potrzeb sądu, któ-
rych zaspokojenie jest konieczne dla zapewnienia warunków jego prawidłowego funkcjonowania i sprawnego 
wykonywania zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości oraz ochrony prawnej. Nowością normatywną jest to, 
że czynności prezesa sądu wywołujące skutki finansowe nieujęte w planie finansowym sądu będą wymagały, 
dla swej ważności, uprzedniej akceptacji dyrektora sądu tudzież dyrektora przełożonego sądu okręgowego, 
o ile w sądzie rejonowym dyrektor nie zostanie powołany. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa jest krótka i szczegółowa: po pierwsze, umożliwia przeniesienie praw majątkowych po restruktu-

ryzacji spółek górniczych, a po drugie, mówi o możliwościach dokonania pewnego przesunięcia w ramach 
funduszu restrukturyzacji wypłat na emerytury górnicze, co umożliwi też wypłaty emerytur górniczych 
związkowcom. Krótko mówiąc, przyjmujemy tę ustawę z uwagi na konieczność umożliwienia dokończenia 
niezbędnych z punktu widzenia interesu państwa działań restrukturyzacyjnych w górnictwie węgla kamien-
nego, aby umożliwić zbywanie, w tym wypadku przeniesienie, nieruchomości rolnych przez przedsiębiorstwo 
górnicze na rzecz Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej czy przedsiębiorstwa górniczego. Ponadto projekt 
przewiduje przyznanie prawa do urlopu górniczego pracownikom, którym ze względu na wiek oraz łączny staż 
pracy w okresie pełnienia z wyboru funkcji związkowej w organizacji związkowej brakuje nie więcej niż 4 lata 
do nabycia prawa do emerytury.

Rozumiem, że ustawa jest potrzebna i pilna, ponieważ bez jej przyjęcia może być zagrożona wypłata 
środków dla górników z funduszu, który został już przyjęty i notyfikowany w Unii Europejskiej. Ustawa jest 
także potrzebna w związku z połączeniem spółek węglowych, konkretnie Katowickiego Holdingu Węglowego 
z Polską Grupą Górniczą. Ze względu na obecne uwarunkowania prawne dotyczące obrotu ziemią rolną zaha-
mowałoby to proces połączenia spółek. Skutkowałoby to tym, że sam proces połączenia KHW z PGG zostałby 
wstrzymany, a co za tym idzie, 13 tysięcy osób w przemyśle górniczym byłoby pozbawionych środków do życia 
w następnym miesiącu.

Co do tej ustawy to zgoda, że musimy ją pilnie uchwalić. Jednak mam pytanie: czy nie za często noweli-
zujemy ustawę o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego? Czy w programie restrukturyzacji tej branży 
nie brakuje nam myśli strategicznej, aby przewidywać, co nas czeka w przyszłości?

To przewidywanie jest potrzebne zwłaszcza w przypadku wydatkowania pieniędzy przeznaczonych na 
restrukturyzację górnictwa. Przypomnę, że dopiero niedawno przeznaczyliśmy na restrukturyzację górnictwa 
prawie 8 miliardów zł. Byłoby wskazane, aby społeczeństwo dowiedziało się, ile środków z tych 8 miliardów zł 
zostało już wykorzystanych.

Przy okazji rozlicznych wypłat dla odchodzących na urlopy górników rodzi się pytanie o inne skutki 
procesu likwidacji kopalń, o ubytek miejsc pracy nie tylko w górnictwie, ale i w przemyśle okołogórniczym. 
Konkretnie w kontekście połączenia Katowickiego Holdingu Węglowego z Polską Grupą Górniczą, planowa-
nego na 1 kwietnia 2017 r., w ogóle nie mówi się o tym, że choć sami górnicy będą mieli za co żyć, to jednak 
po zlikwidowaniu kolejnych kopalń upadnie wiele firm, które współpracowały z branżą górniczą. Dlaczego 
o tym w ogóle się nie mówi? Ile powinno powstać nowych miejsc pracy na Śląsku w miejsce zlikwidowanych 
czy wygaszonych zakładów górniczych?

Jest prawdą, że w związku z restrukturyzacją górnictwa bezrobocie na Śląsku kształtuje się obecnie na 
poziomie ok. 6%. Czy ktoś jednak policzył, ilu małym i średnim firmom grozi upadłość z powodu braku zamó-
wień z branży górniczej? Czy ktoś policzył, ilu młodych mieszkańców Śląska wyjechało do pracy za granicę?

Wiem, że restrukturyzacja górnictwa sprawi nam jeszcze niejedną niespodziankę. Choćby z tego powodu 
należy dokonać bardzo dokładnych analiz, aby sektor wydobywczy rzeczywiście zaczął przynosić zyski. Samo 
przenoszenie niektórych kopalń do spółki restukturyzacyjnej może okazać się tylko rozwiązaniem pozornym, 
a nawet szkodliwym. Przecież do Spółki Restrukturyzacji Kopalń trafiły także, przynajmniej częściowo, te 
kopalnie, w których jest jeszcze sporo węgla do wydobycia w czynnych wciąż wyrobiskach lub w pokładach, 
do których stosunkowo tanio można by się dostać. Czy to nie jest marnotrawstwo zasobów? Przeciwko takim 
rozwiązaniom protestowali górnicy w kilku kopalniach. Nie wchodząc głębiej w temat, liczę na to, że wszystkie 
problemy w górnictwie będą rozwiązywane na drodze dialogu społecznego. Tylko w takiej perspektywie cała 
reforma ma szansę powodzenia.
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jako senator ze Śląska, z Katowic, cieszę się, że finalizujemy ustawę, na którą społeczeństwo wyraziło zgodę 

przed 10 laty. Tu zaznaczę, że kto choć trochę zna region Górnego Śląska, wie, jak silnie są to zurbanizowane 
tereny. Właściwie nie ma wyraźnych granic pomiędzy miastami, wjeżdżając np. do Rudy Śląskiej, można zgu-
bić się w jej dzielnicach, które kiedyś tworzyły niezależne miasta. Bodaj z tego powodu bardzo potrzebne jest 
wspólne administrowanie komunikacją tej ogromnej aglomeracji, obejmującej obszar od Gliwic do Zawiercia, 
obszar, który zamieszkuje ok. 2 milionów mieszkańców.

Jak wspomniałem, przed 10 laty, w roku 2007, ówczesne MSWiA w dialogu ze środowiskami samorzą-
dowymi i ekspertami przedłożyło rządowi Prawa i Sprawiedliwości projekt ustawy metropolitalnej. Niestety, 
rząd PO-PSL po wyborach w 2007 r. odrzucił założenia tego projektu, w rezultacie dopiero w 2015 r., tuż 
przed wyborami parlamentarnymi, uchwalono ustawę, która weszła w życie 1 stycznia 2016 r., umożliwiając 
samorządom tworzenie metropolii we wszystkich obszarach metropolitalnych w Polsce.

Niestety, w ustawie było wiele wykluczających się propozycji, mimo to określała kierunek i kształt przy-
szłych polskich związków metropolitalnych. Na Śląsku na podstawie tej ustawy rady 24 miast podjęły decyzję 
o wspólnym utworzeniu związku metropolitalnego. Rozpoczęły się kolejne konsultacje społeczne dotyczące 
wzajemnej integracji i powstania związku metropolitalnego. Zakładano, że związek metropolitalny powstanie 
w pierwszym możliwym terminie, czyli 1 stycznia 2017 r. Choć nie udało się dotrzymać tego terminu, to obecna 
ustawa z przedłożenia rządowego, uchylająca ustawę z 2015 r., stwarza warunki, aby wreszcie powstał śląski 
związek metropolitalny.

Gdyby chcieć krótko wspomnieć o najważniejszych różnicach między obecnym projektem ustawy – ustawy 
o metropolii śląskiej – a ustawą o związkach metropolitalnych z roku 2015, należałoby w szczególności wymie-
nić sprawę określenia granic obszarów metropolitalnych oraz zapisy o tworzeniu związków metropolitalnych.

Przypomnę, że Górnośląski Związek Metropolitalny liczy obecnie 14 gmin członków, a Komunikacyjny 
Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego – 29 członków. Według obecnie obowiązującej 
ustawy związek metropolitalny musi objąć swym zasięgiem wszystkie gminy znajdujące się w obszarze me-
tropolitalnym. W nowej ustawie przewiduje się rezygnację z rozporządzenia delimitacyjnego, czyli określa-
jącego granice obszaru metropolitalnego. Zmiany uproszczą oraz przyspieszą procedurę tworzenia związku 
metropolitalnego.

Ustawa proponuje, aby to Rada Ministrów tworzyła związek i ustalała jego granice. Czyli rozporządzenia 
w sprawie utworzenia związku metropolitalnego i ustalenia jego granic wydawane będą na wniosek ministra 
właściwego do spraw administracji publicznej. Wniosek ministra sporządzany będzie na podstawie wniosku 
Rady Miasta Katowice, z kolei prezydent miasta Katowice będzie pełnomocnikiem do spraw utworzenia związ-
ku. Propozycja ta wynika z faktu, że miasto Katowice jest jedyną wymienioną wprost w ustawie gminą, która 
będzie wchodzić w skład związku metropolitalnego. Ta szczególna rola Katowic odpowiada oczekiwaniom 
miast zrzeszonych w Górnośląskim Związku Metropolitalnym.

Jak z tego widać, jest to ustrojowa propozycja skierowana tylko do śląskich samorządów, aby mogły lepiej 
zarządzać obszarem ogromnej, choć administracyjnie rozproszonej aglomeracji, aby wspólnie rozwiązywać 
problemy publicznego transportu zbiorowego, co będzie głównym ustawowym zadaniem związku. Choć trzeba 
dodać, że górnośląski obszar metropolitalny jest jednym z najlepiej ukształtowanych obszarów funkcjonalnych 
na terenie naszego kraju, w którym już z powodzeniem współpracują samorządy. Dlatego związek nie pozbawi 
gmin zadań w zakresie transportu z mocy ustawy, w efekcie czego nie będzie konieczności likwidowania czy 
przekształcania Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i innych 
przewoźników. Inaczej mówiąc, związek będzie pełnił funkcję organizatora transportu w zakresie przewozów 
metropolitalnych, które są nową kategorią przewozów, inną od gminnych, powiatowych czy wojewódzkich. 
W tym zakresie będzie mógł rozwijać nowe połączenia kolejowe czy drogowe o zasięgu istotnym z punktu 
widzenia całej metropolii. Jednym słowem, ustawa zawiera rozwiązania prawne, które umożliwią zachowanie 
ciągłości w wykonywaniu zadań publicznych oraz zagwarantują sukcesję praw i obowiązków, co jest szczególnie 
istotne dla zachowania tzw. trwałości projektów realizowanych ze środków europejskich.

Ważna sprawa to dochody związku. Będzie je stanowił 5-procentowy udział w podatku PIT. W roku, w któ-
rym utworzony zostanie związek metropolitalny, udział w PIT będzie wynosił 0,2%. Dochodem związku będą 
również składki gmin w wysokości 0,1% udziału w PIT w roku, w którym utworzono związek, i 0,5% udziału 
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w PIT w latach następnych. W roku, w którym utworzony zostanie związek, otrzyma on z budżetu państwa 
w przybliżeniu 10 milionów zł, a w ramach składek gmin – około 5 milionów zł. W latach kolejnych, co istotne, 
dochody związku z budżetu państwa wyniosą w przybliżeniu 270 milionów zł, zaś ze składek – 7 milionów zł.

Organami związku metropolitalnego mają być zgromadzenie i wybierany przez nie zarząd. Zgromadzenie 
ma składać się z delegatów gmin wchodzących w skład związku – po jednym z każdej z nich, podejmujących 
wszystkie rozstrzygnięcia przy zastosowaniu tzw. większości podwójnej. Zarząd ma liczyć 5 członków i wy-
konywać zadania przy pomocy urzędu metropolitalnego.

Życie pokaże, jak to rzeczywiście ważne przedsięwzięcie, ważna ustawa, oczekiwana i konieczna, sprawdzi 
się w praktyce. Zawsze będzie można ją zmienić i udoskonalić.
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Istotą zaproponowanej ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych 
innych ustaw jest zwiększenie ochrony praw pacjenta polegające przede wszystkim na ułatwieniu pacjentom 
korzystania z prawa do złożenia sprzeciwu wobec orzeczenia lub opinii lekarskiej.

Obecna ustawa o prawach pacjenta dość pobieżnie reguluje kwestie ochrony praw pacjenta, co wynika przede 
wszystkim z braku kompletnych i spójnych przepisów w tym zakresie. Wprowadzenie omawianej nowelizacji 
spowoduje zmiany w prawach pacjenta polegające m.in. na tym, że każdy z pacjentów będzie miał prawo do 
leczenia bólu, niezależnie od źródła jego pochodzenia czy miejsca pobytu pacjenta. Co więcej, nowelizacja 
ustawy wprowadza możliwość obecności osoby bliskiej podczas udzielania świadczenia zdrowotnego, czego 
nie uwzględniono w obecnie obowiązującym ustawodawstwie.

Aby pacjent mógł skorzystać z prawa do złożenia sprzeciwu wobec orzeczenia bądź opinii lekarskiej, 
w proponowanych zmianach wprowadza się zapis, iż pacjent będzie mógł otrzymać informacje o swoim stanie 
zdrowia np. od ratownika medycznego. Kolejna proponowana zmiana w ustawie ma dotyczyć ochrony danych 
osobowych pacjentów i polega na tym, że do informacji o stanie zdrowia pacjenta będą mieli dostęp, oprócz 
lekarzy, także osoby wyznaczone i uprawnione do tego przez placówkę medyczną. Będzie obowiązywała ich 
tajemnica dotycząca tych danych, nawet po śmierci pacjenta. W obowiązującym ustawodawstwie kwestia za-
chowania tajemnicy oraz termin jej zachowania budziły wątpliwości.

Następna zmiana ma dotyczyć udostępniania dokumentacji medycznej. Po śmierci pacjenta dokumentacja 
medyczna zostanie przedstawiona osobie upoważnionej za życia pacjenta. Oznacza to, że osoba upoważniona 
będzie mogła otrzymać kopie dokumentów medycznych. Obecnie praktyka placówek medycznych znacząco 
utrudnia taką możliwość, co powoduje, że osoby najbliższe miały jedynie wgląd do dokumentów. Oryginały 
dokumentacji będą mogły zostać wydane jedynie organom władzy publicznej oraz sądom, chyba że sporządze-
nie kopii dokumentacji medycznej znacznie wpłynęłoby na opóźnienie otrzymania świadczenia pacjentowi, 
zagrażając jego zdrowiu i życiu. Placówki medyczne będą zobowiązane prowadzić rejestr dotyczący tego, komu 
udostępniono dane pacjenta oraz kto je udostępnił.

Ponadto proponowana zmiana ustawy zawiera konkretne informacje na temat czasu i miejsca przechowywa-
nia dokumentacji medycznej, na temat uprawnień wojewody do nałożenia kary finansowej za uchybienie w tej 
procedurze oraz dodatkowych obowiązków wojewody związanych z działaniem komisji do spraw orzekania 
o zdarzeniach medycznych. Co więcej, pacjenci będą mogli złożyć skargę do WSA na rozstrzygnięcia rzecznika 
praw pacjenta w związku ze swoimi indywidualnymi sprawami.

Reasumując, chciałbym powiedzieć, że przedstawione powyżej argumenty potwierdzają zasadność wpro-
wadzenia proponowanej ustawy.
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Przemówienie senatora Łukasza Mikołajczyka  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Procedowana dziś przez Wysoką Izbę ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta oraz niektórych innych ustaw jest bardzo ważna, bowiem dotyczy ona głównie ochrony dokumentacji 
medycznej, co jest ważne z punktu widzenia pacjenta, ale także pracowników ochrony zdrowia, którzy odpo-
wiadają za leczenie. Chodzi o jasne określenie postępowania z tą dokumentacją, w przypadku gdy leczenie jest 
już zakończone, o rozszerzenie i określenie zasad udostępniania tej dokumentacji, by można było dokładnie 
określić, komu i kiedy ta dokumentacja zostanie udostępniona, ale także zwrócona.

Ustawa obejmuje uregulowania dotyczące przede wszystkim praw pacjenta w zakresie dostępu do doku-
mentacji medycznej oraz ochrony zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, ponadto 
doprecyzowania przepisów w zakresie niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta, a także 
funkcjonowania wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Przejęte uregulowania generalnie można określić jako polepszające sytuację pacjenta w zakresie realizacji 
jego praw oraz jako ułatwiające działania osób udzielających mu świadczeń zdrowotnych czy też działania 
związane z funkcjonowaniem podmiotu leczniczego. W taki sposób można postrzegać szczególnie znowelizo-
wane przepisy dotyczące dokumentacji medycznej czy działania komisji.

Chcę jeszcze wskazać, że ta ustawa zawiera przepisy dotyczące działania wojewódzkich komisji do spraw 
orzekania o zdarzeniach medycznych i komisji lekarskich, doprecyzowuje sposób powoływania składów komisji. 
W kilku artykułach ustawa doprecyzowuje i uzupełnia przepisy dotyczące rzecznika praw pacjenta, przypisując 
rzecznikowi nowe zadania, określa szczegółowo wystąpienia rzecznika w przypadku stwierdzonych naruszeń 
praw pacjenta. Pragnę podkreślić, że proponowana ustawa zawiera bardzo ważne rozwiązania porządkujące 
oraz działa na korzyść pacjenta. Troska o pacjenta w służbie zdrowia powinna być priorytetowa.

Zwiększenie praw pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej, ochrona zawartych w niej da-
nych osobowych i informacji o stanie zdrowia oraz doprecyzowanie przepisów dotyczących niektórych praw 
pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji do spraw orzekania 
o zdarzeniach medycznych to główne cele ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej na podstawie projektu rządowego. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Celem ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych 
ustaw jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego m.in. decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/253 z dnia 
16 lutego 2015 r., rezolucji MSC.380(94) z dnia 21 listopada 2014 r. oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r.

Dotyczy to implementacji niektórych przepisów unijnych w sprawie planowania obszarów morskich, re-
cyklingu statków, monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego 
oraz pobierania próbek i sprawozdawczości w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych.

Ponadto doprecyzowane zostały kwestie pobierania próbek paliwa z systemu obiegu paliwa, a także to, jakie 
sankcje mogą być nałożone za naruszenie dyrektywy siarkowej. Aktualnie polska administracja nie będzie 
mogła dokonać „aresztowania” statku i pozbawić jednocześnie armatora dysponowanej przez niego własności, 
jedynie zostanie on zatrzymany do czasu wymiany paliwa na paliwo bezsiarkowe. Urząd morski będzie mógł 
nałożyć karę finansową, co wpłynie korzystnie na budżet państwa.

Przepisy doprecyzowują kwestie sankcji nakładanych na kapitana lub innego członka załogi statku za na-
ruszenie dyrektywy unijnej dotyczącej redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych.

Za sprawdzenie paliwa statku, który wpłynął do portu, będzie odpowiedzialny dyrektor urzędu morskie-
go. Potwierdzeniem będzie ważny dokument zgodności, poświadczający spełnienie wymagań związanych 
z monitorowaniem emisji dwutlenku węgla. Statki pływające pod obcą banderą posiadające takowy dokument 
wydany przez państwo bandery lub uznaną organizację zostaną zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia 
od administracji polskiej.

Nowelizacja ustawy reguluje także kwestie dotyczące recyklingu statków, m.in. obowiązek uzyskania ze-
zwolenia od marszałka województwa w trybie decyzji administracyjnej.

Istotne jest również wprowadzenie całkiem nowych przepisów dotyczących weryfikacji masy brutto konte-
nerów ładowanych na statek. Dzięki temu będzie możliwe przeprowadzenie wyrywkowych kontroli w termi-
nalu kontenerowym. Ma to na celu likwidację procederu zaniżania rzeczywistej wagi, ponieważ było to częstą 
przyczyną katastrof morskich.

Reasumując, powiem, że przedstawiane argumenty potwierdzają zasadność wprowadzenia proponowanej 
ustawy.
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Celem ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską jest 
usprawnienie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dostępu do portów morskich Zalewu Wiślanego, 
w szczególności portu w Elblągu. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską ma na celu 
przed wszystkim interes publiczny, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa państwa, ale jednocześnie rozwój 
społeczno-gospodarczy regionu, w którym inwestycja będzie zlokalizowana.

Wprowadzone rozwiązania zakładają, że droga wodna zostanie wybudowana w jak najkrótszym możliwym 
czasie, tj. roboty budowlane miałyby się zacząć już w 2018 r., a zakończyć w 2022 r. Aby było to możliwe, 
zastosowano m.in. wymóg 21-dniowego terminu dla organów przedstawiających uzgodnienia, pozwolenia, 
opinie, warunki, zgody i inne niezbędne stanowiska oraz dodatkowe uproszczenia proceduralne. Pozwoli to 
skrócić pracę o około 6 miesięcy.

O przekopanie Mierzei Wiślanej i utworzenie kanału żeglugowego od lat zabiegają samorządowcy z Warmii 
i Mazur, a w szczególności władze Elbląga. Argumentują to możliwością otwarcia portu w Elblągu dla statków 
pełnomorskich. Będzie on piątym dużym polskim portem nad Bałtykiem. Dzięki temu znacznie wzrośnie poziom 
rozwoju gospodarczego regionu. Aktualnie dostępność do wód Zalewu Wiślanego jest całkowicie podporząd-
kowana władzom Rosji. Realizacja inwestycji poprawi obronność i bezpieczeństwo naszego państwa poprzez 
umożliwienie swobodnego dostępu dla Marynarki Wojennej i Straży Granicznej.

Wszelkie kwestie związane z ingerencją w środowisko, w tym w obszary Natura 2000, o co najbardziej oba-
wiają się ekolodzy i mieszkańcy Krynicy Morskiej, zostaną rozstrzygnięte w ramach decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Reasumując: przedstawione argumenty potwierdzają zasadność wprowadzenia proponowanej ustawy.
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jeśli powiem, że przekop Mierzei Wiślanej jest bardzo oczekiwany przez mieszkańców gmin położonych nad 

Zalewem Wiślanym, przez mieszkańców Elbląga, będzie to tylko część prawdy. Jakże jednak ważna, bowiem 
budowa kanału żeglugowego – według analiz dokonanych na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni – wpłynie 
na utworzenie ok. 3 tysięcy nowych miejsc pracy, początkowo przy realizacji inwestycji, a następnie przy ob-
słudze kanału, pogłębianiu torów wodnych, a także w portach i marinach położonych w Elblągu, Suchaczu, 
Tolkmicku, Fromborku, Stegnie, Sztutowie czy Krynicy Morskiej. Już bodaj z tego widać, jak powstaje szansa 
dla wielu młodych ludzi, którzy zamiast znaleźć pracę na miejscu, emigrują za chlebem i nie zawsze wracają. 
A trzeba dodać, że w tym regionie bezrobocie jest o wiele większe niż w centralnej czy południowej Polsce. 

Nie licytując, co w tej budowie jest ważniejsze, sądzę, że ogromną rolę odgrywa tu nadrzędny interes całego 
państwa: chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa w regionie, o swobodny dostęp do portów zlokalizowanych 
nad Zalewem Wiślanym, a także o pełny dostęp do portów na Bałtyku. Mówmy wprost: Elbląg powinien być 
piątym – po Szczecinie, Świnoujściu, Gdyni i Gdańsku – pełnomorskim portem. Zapewne z tą myślą zmo-
dernizowano już port w Elblągu. – powstały terminal towarowy, pasażerski, punkt odpraw granicznych, jak 
również basen jachtowy.

Port powstał, ale, jak wiemy, Federacja Rosyjska w niezrozumiały, niemal absurdalny sposób limituje 
dostęp do Zalewu Wiślanego przez Cieśninę Piławską. Polska jako ważny kraj europejski musi prosić Rosjan 
o zgodę, aby przepłynąć na własny teren. Konkretnie: aby przepłynąć z Gdańska do Elbląga, trzeba mieć wizę 
rosyjską. Nawet polska Straż Graniczna, żeby przepłynąć z portów trójmiejskich do Elbląga czy do Nowej 
Pasłęki musi prosić o zgodę Rosjan. Już bodaj z tego powodu przekop Mierzei Wiślanej jest szansą na większą 
suwerenność naszego państwa. Najkrócej rzecz ujmując: dopiero ta nowa droga wodna, podlegająca w całości 
polskiej jurysdykcji, będzie gwarancją swobodnej żeglugi statków wszystkich bander do portu w Elblągu oraz 
do innych portów Zalewu Wiślanego.

Co ważne, dostęp do wód Zalewu Wiślanego będą miały również małe okręty Marynarki Wojennej. Umożliwi 
to wykonywanie zadań przez jednostki specjalne stacjonujące w Gdańsku i w Gdyni, a także zwiększy to moż-
liwości przerzutu oraz zaopatrywania wojska drogą morską.

Mówiąc dalej o korzyściach przekopu, dodać należy, że niebagatelną sprawą będzie rozwój gospodarczy 
zarówno miasta Elbląga, jak i północno-zachodnich rejonów województwa warmińsko-mazurskiego. Przecież 
Elbląg przez wieki był nie tylko miastem portowym, królewskim portem, ale również miastem z przemysłem 
stoczniowym – stocznia gdańska była kiedyś filią stoczni elbląskiej. Kto o tym pamięta? Dzisiaj zapewne nie 
chodzi o przywrócenie dawnej przewagi Elbląga nad Gdańskiem, z pewnością jednak ten port może stanowić 
uzupełnienie portów w Trójmieście, ponieważ małe statki, które często czekają w długich kolejkach, żeby dostać 
się do trójmiejskich portów, właśnie w Elblągu mogłyby być rozładowane.

I kolejna korzyść: bezpośredni dostęp do szlaku Kanału Elbląskiego pozwoli zdynamizować rozwój turystyki 
w całym regionie. Gotowe, zrewitalizowane przystanie jachtowe nad Zalewem Wiślanym czekają na turystów 
wodniaków, którzy wreszcie zyskają bezpośredni dostęp do tego wspaniałego akwenu.

Jeszcze inną korzyścią przekopu będzie bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Wiadomo, że na Zalewie 
Wiślanym jest problem cofki – przy określonych wiatrach Wyspa Nowakowska była wielokrotnie zalewana. Kanał 
zbudowany przez Mierzeję Wiślaną będzie kanałem ulgi, czyli przy podniesionych śluzach część wody z cofki 
pójdzie na Zatokę Gdańską. Jednym słowem, przekop uchroni Wyspę Nowakowską i Elbląg przed zalaniem.

Należy żałować, że do tej budowy przystępujemy tak późno. Tymczasem jej koncepcję opisał już m.in. 
Eugeniusz Kwiatkowski, budowniczy Gdyni, w książce „Budujemy nową Polskę nad Bałtykiem”. W latach 
PRL zapewne nie uzyskalibyśmy na przekop zgody Wielkiego Brata. Jednak po 1989 r. różne środowiska pod-
nosiły ten problem. Będąc w 2006 r. w elbląskim porcie, premier Jarosław Kaczyński zapowiedział, że jego 
rząd rozpocznie budowę kanału, że ma na to zabezpieczone środki i że jest gotowy plan tej wielkiej budowy. 
Równie jasno sprawę budowy kanału stawiał śp. prezydent Lech Kaczyński podczas swojej wizyty w porcie 
w Elblągu w 2009 r.

Dzisiaj dla Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ta inwestycja jest priorytetowa. Jest też 
potężnym wyzwaniem dla budżetu państwa. Dlatego uchwalenie ustawy umożliwi rozpoczęcie robót budow-
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lanych już w 2018 r., by zakończyć przedsięwzięcie w 2022 r. Wstępnie koszt budowy określono na poziomie 
ok. 880 milionów zł.

Oczywiście rozwój gospodarczy nie może odbywać się kosztem ludzi oraz przyrody. Mówię o koszcie ludzi, 
ponieważ wiem, że nie udało się do tej inwestycji przekonać mieszkańców Krynicy Morskiej, obawiających 
się utraty charakteru kurortu. A co do przyrody, to mam nadzieję, że przekop Mierzei Wiślanej nie spowoduje 
zniszczenia środowiska, uwzględni plan ochrony obszaru Natura 2000, w tym Obszaru Specjalnej Ochrony 
Ptaków „Zalew Wiślany” i Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana”.

Jak sądzę, doświadczenia wyniesione z budowy dróg lądowych pozwolą na efektywne i rozsądne w kon-
tekście czasu zrealizowanie tej inwestycji. Temu służą zapisy w ustawie mówiące o skróceniu postępowania 
administracyjnego i konsolidacji wydawanych decyzji w jednym akcie administracyjnym. Inaczej mówiąc: 
jest to specustawa, która wprowadza ułatwienia proceduralne oraz reguluje kompetencje poszczególnych or-
ganów wydających decyzje, w tym dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni oraz wojewodów pomorskiego oraz 
warmińsko-mazurskiego.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Piotra Florka

Oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Prezesie!
Kieruję pismo w sprawie kontroli budżetu państwa za rok 2016, prowadzonej przez Delegaturę NIK 

w Poznaniu. Po zmianach kadrowych, jakie nastąpiły w 2016 r., na stanowiska dyrektora jednego z wydziałów 
i zastępcy dyrektora innego wydziału powołane zostały osoby zatrudnione wcześniej w charakterze kontrole-
rów Delegatury NIK w Poznaniu. Zastrzeżenia budzi tu fakt, że jeden z dyrektorów wielokrotnie przeprowa-
dzał kontrole wspólnie z obecnym kontrolującym. Sytuacja taka stawia pod znakiem zapytania obiektywizm 
ustaleń i rzetelność oceny w priorytetowym zadaniu kontrolnym w myśl ustawy o NIK z 23 grudnia 1994 r., 
w związku z art. 31 pkt 2, który precyzuje, że „kontroler może być wyłączony, na wniosek lub z urzędu, z po-
stępowania kontrolnego w każdym czasie, jeśli zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności”. 
Może to stanowić przyczynę powodującą wyłączenie kontrolera z podejmowanych przez niego czynności, 
o czym, wg dalszego brzmienia, tj. art. 31 pktu 3, zawiadamiany jest na piśmie dyrektor właściwej jednostki 
kontrolnej, w której kontroler wykonuje obowiązki. Powyższe fakty, znane zarówno dyrektorowi Delegatury 
NIK w Poznaniu, jak i wojewodzie wielkopolskiemu, nie spowodowały żadnych czynności mających zapobiec 
ewentualnym nadużyciom, co w konsekwencji stawia pod znakiem zapytania rzetelność jednej z najważniej-
szych kontroli, którą jest kontrola budżetu państwa za dany rok.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące zapytania.
1. Czy podjęte zostaną działania weryfikujące zaistniałe okoliczności sprawy, tak by uzyskać pewność co 

do nienaruszalności ustawy o NIK?
2. W interesie organów kontrolujących, podlegających odpowiednim władzom lokalnym, jest uzyskanie 

jak najwyższej oceny kontrolnej. Czy przedstawiony proceder wg prezesa NIK nie budzi zastrzeżeń co do 
bezstronności prowadzonej kontroli?

3. Czy możemy mieć pewność, że osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg kontroli poniosą konse-
kwencje wynikające z zapisów ustawy, definiowane w art. 31 pkt 5, jeśli stwierdzi się, że zaszły przesłanki 
kwalifikujące ich działania jako nadużycie?

Z wyrazami szacunku 
Piotr Florek
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Hamerskiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego oraz do prezesa Zarządu PKN Orlen SA Wojciecha Jasińskiego

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Prezesie!
Do biura senatorskiego w Limanowej zgłosił się pan K. O., zam. (…).
Pan K. twierdził, że: „W Polsce jest około 25 stacji, na których można zatankować gaz ziemny CNG. Na 

terenach turystycznych, takich jak Zakopane, Nowy Targ, Limanowa, Nowy Sącz, Krynica i Mazury, nie ma 
ani jednej stacji tankowania CNG. Niemcy w każdym landzie mają więcej stacji CNG, niż jest ich w Polsce. 
Czechy, mniejsze obszarowo przeszło 3 razy od naszego kraju, mają 20 ogólnodostępnych punktów tankowania 
gazu ziemnego oraz planują otwarcie kilku następnych. Rządy innych krajów europejskich mocno wspierają 
rozwój rynku CNG. Są tam stosowane różne preferencje i zachęty dla klientów posiadających lub kupujących 
samochody na paliwo ekologiczne (niższe ceny zakupu auta, mniejsze opłaty ubezpieczeniowe, możliwość 
wjazdów do centrów miast bez opłat dodatkowych, ułatwienia i zniżki przy przeglądach i badaniach technicz-
nych itp.). Tak jest we Włoszech, Francji, Niemczech. Niemcy mają opracowany program wdrażania zasilania 
pojazdów gazem ziemnym, który obejmuje nie tylko dotacje do pojazdów przerobionych lub nowo zakupionych 
zasilanych tym ekologicznym i tanim paliwem, ale i znacznie korzystniejszy w porównaniu z innymi paliwami 
poziom podatków, w dodatku określony na 10 kolejnych lat. Gaz ziemny jest jednym z najbardziej ekologicznych 
oraz mógłby być jednym z najtańszych paliw w ogóle, ale stawka podatku akcyzowanego dla sprężonego gazu 
ziemnego powoduje jego nieopłacalność. W teorii CNG ma same zalety jako paliwo do samochodów. Cechuje 
go wysoka liczba oktanowa (130), a co za tym idzie, odporność na spalanie stukowe. Co więcej, ma on również 
korzystniejszy bilans energetyczny niż olej napędowy czy benzyna bezołowiowa. Auto jeżdżące na metan 
powinno więc przejechać więcej kilometrów na 1 kg CNG niż na litrze benzyny czy ON. Gaz ziemny jest też 
bardziej ekologiczny, ponieważ zawiera niewiele węgla, a to przekłada się na niewielką zawartość dwutlenku 
węgla w spalinach (emisja CO2 – 129 g/km) W przeciwieństwie do diesla auto jeżdżące na CNG nie wydziela też 
sadzy. Co więcej, zagrożenie wybuchem jest w przypadku CNG bardzo niewielkie ze względu na jego wysoką 
temperaturę samozapłonu (537 stopni C) oraz na fakt, że w razie wycieku natychmiast ulega on rozproszeniu”.

Popierając zapytanie pana K., uprzejmie zapytuję:
1. Jakie ułatwienia (np. zmniejszanie opłat akcyzowych, ubezpieczeniowych itp.) dla aut z napędem CNG mo-

głyby w celu rozwoju tego segmentu rynku samochodowego zaproponować Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo 
Finansów?

2. Czy Polski Koncern Naftowy Orlen SA zamierza na swoich stacjach benzynowych umieścić dystrybutory 
z CNG, aby rozwijać sprzedaż tego paliwa?

Z wyrazami szacunku 
Jan Hamerski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Hamerskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA Piotra 
Woźniaka

Szanowny Panie Prezesie!
Działając w interesie publicznym, w związku z nową strategią rozwoju, która została przyjęta 1 lipca 2016 r. 

i zakłada stały wzrost gazyfikacji gmin w Polsce, pragnę uzyskać informacje dotyczące poruszonych przeze 
mnie poniżej kwestii.

Jednym z celów nowo wprowadzanych rozwiązań jest dążenie do likwidacji tzw. białych plam na gazowej 
mapie Polski. Nowe gazownie mają powstać na obszarach podgórskich. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 
do 2022 r. chce zrealizować gazyfikacje 74 nowych gmin.

We wschodniej części powiatu nowotarskiego, będącego częścią mojego okręgu wyborczego, znajduje się 
5 gmin o wysokich walorach turystyczno-uzdrowiskowych. Są to Szczawnica, Krościenko nad Dunajcem, 
Czorsztyn, Łapsze Niżne i Ochotnica Dolna, a w powiecie limanowskim – gmina Kamienica. Mieszkańcy 
tych gmin utrzymują się przede wszystkim z turystyki. Troska o zachowanie środowiska naturalnego, przeciw-
działanie degradacji przyrody i jakości powietrza jest dla nich priorytetem. Niestety w ostatnich latach w tych 
miejscowościach można zaobserwować i odczuć znaczne pogorszenie jakości powietrza związane z ogrzewaniem 
mieszkań węglem oraz, w okresie letnim, zwiększonym natężeniem ruchu samochodowego. Wprowadzenie 
sieci gazowniczej na tych terenach umożliwiłoby zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. 
Ponadto byłoby to rozwiązanie korzystniejsze pod względem ekonomicznym zarówno dla mieszkańców, jak 
i dla turystów, którzy mogliby obniżyć koszty pobytu i wypoczynku na tych atrakcyjnych terenach.

W związku z tym proszę o informację, czy wymienione gminy są objęte wspomnianym programem ga-
zyfikacji PSG sp. z o.o. Jeśli tak, to proszę o przesłanie harmonogramu prac. Dodam, iż są to gminy, gdzie do 
tej pory nie została zrealizowana sieć gazownicza. Jeśli jednak gminy te nie zostały uwzględnione, chciałbym 
uzyskać informację, czy jest szansa na włączenie ich do planu strategii rozwoju.

Z poważaniem 
Jan Hamerski
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Andrzeja Kamińskiego i Tadeusza Kopcia

Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego

Szanowny Panie Marszałku!
Papież Jan Paweł II bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” z dnia 25 marca 1992 r. z wydzielonego terenu ar-

chidiecezji krakowskiej (dekanaty: andrychowski, bialski, kęcki, oświęcimski, żywiecki I, żywiecki II) i diecezji 
katowickiej (dekanaty: Bielsko-Biała centrum, Bielsko-Biała zachód, cieszyński, czechowicki, istebniański, 
skoczowski, strumieński, wiślański) utworzył diecezję bielsko-żywiecką. Równocześnie Ojciec Święty miano-
wał biskupa ordynariusza nowo powstałej diecezji – księdza prałata Tadeusza Rakoczego. W drugą niedzielę 
wielkanocną, 26 kwietnia 1992 r., w Bazylice św. Piotra w Watykanie papież Jan Paweł II udzielił biskupowi 
nominatowi święceń biskupich. Biskupem pomocniczym papież mianował księdza biskupa Janusza Zimniaka 
z Katowic.

Ojciec Święty Jan Paweł II podniósł do godności katedry kościoły pod wezwaniem św. Mikołaja 
w Bielsku-Białej oraz Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu. Uroczysty ingres księdza biskupa 
Tadeusza Rakoczego do katedry św. Mikołaja, równoznaczny z objęciem przez niego diecezji, odbył się 
9 maja 1992 r., natomiast do konkatedry w Żywcu – 30 maja 1992 r. Następnym etapem w ramach tworze-
nia i organizacji diecezji bielsko-żywieckiej było mianowanie przez biskupa ordynariusza pracowników 
kurii diecezjalnej, która została ukonstytuowana przy kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Bielsku-Białej.

Diecezja, administracyjne należąca do metropolii krakowskiej, podzielona jest na 22 dekanaty, które razem 
liczą 210 parafii. Patronami diecezji są: św. Maksymilian Maria Kolbe, św. Jan Kanty i św. Jan Sarkander. Na 
jej terenie obejmującym powierzchnię około 3 tysięcy km2 mieszka około 805 tysięcy mieszkańców, w tym 
około 721 tysięcy katolików. Przedstawiciele innych wyznań liczą około 80 tysięcy osób.

Najważniejszym wydarzeniem w historii diecezji bielsko-żywieckiej była wizyta Ojca Świętego Jana Pawła 
II, który 22 maja 1995 r. – w trakcie swojej pielgrzymki do Czech, gdzie 21 maja kanonizował św. Jana Sarkandra 
– odwiedził Skoczów, Bielsko-Białą i Żywiec. Rok później, w dniach od 18 do 23 maja, do Rzymu przybyło 
blisko 3 tysiące pielgrzymów z diecezji, odpowiadając na zaproszenie, które Ojciec Święty w czasie swojej 
pielgrzymki skierował do wiernych zgromadzonych na żywieckim rynku. Inne ważne wydarzenia z historii 
diecezji to koronacja figury Matki Boskiej Bolesnej w Hałcnowie 26 września 1993 r., kanonizacja pochodzą-
cego z Cieszyna św. Melchiora Grodzieckiego, dokonana przez Ojca Świętego 2 lipca 1995 r. w Koszycach oraz 
nawiedzenie figury Matki Boskiej Fatimskiej – od 25 listopada do 2 grudnia 1995 r.

Od 28 lutego do 4 października 1998 r. we wszystkich parafiach diecezji odbyła się peregrynacja kopii obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej. Rok 2001 był poświęcony św. Maksymilianowi – z okazji sześćdziesiątej rocznicy 
jego męczeńskiej śmierci w KL Auschwitz. Dnia 26 czerwca 2001 r. we Lwowie odbyła się beatyfikacja abp. 
Józefa Bilczewskiego, rodaka z Wilamowic, a jego kanonizacja odbyła się 23 października 2005 r.

28 maja 2006 r. papież Benedykt XVI odwiedził hitlerowski obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau 
znajdujący się na terenie diecezji bielsko-żywieckiej.

22 października 2011 r. Ojciec Święty mianował nowego biskupa pomocniczego, ks. dr. Piotra Gregera, 
którego święcenia biskupie odbyły się w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej 27 listopada 2011 r.

W dniu 16 listopada 2013 r. Ojciec Święty przyjął rezygnację biskupa bielsko-żywieckiego Tadeusza 
Rakoczego, mianując nowym ordynariuszem ks. prof. dr. hab. Romana Pindla, rektora Wyższego Seminarium 
Duchownego w Krakowie.

6 stycznia 2014 r. w bielskiej katedrze odbyły się uroczystości przyjęcia sakry biskupiej i ingresu no-
wego ordynariusza diecezji. Duchownemu sakry udzielił metropolita krakowski, kard. Stanisław Dziwisz. 
Współkonsekratorami byli nuncjusz apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore, oraz administrator apostolski 
diecezji bielsko-żywieckiej, bp Tadeusz Rakoczy. 7 stycznia w kaplicy kurii w Bielsku-Białej bp Pindel kano-
nicznie objął rządy w diecezji.

2 lipca 2016 r. nuncjusz apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore, dokonał ogłoszenia tytułu i godności 
bazyliki mniejszej dla kościoła Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej Hałcnowie. Świątynia, która jest znanym 
sanktuarium maryjnym na Podbeskidziu, stała się pierwszą na terenie diecezji bielsko-żywieckiej, która otrzy-
mała takie wyróżnienie.
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29 lipca 2016 r. papież Franciszek przybył z wizytą do hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-
Birkenau. W Oświęcimiu Ojca Świętego powitali biskup diecezji bielsko-żywieckiej, Roman Pindel, oraz pani 
premier RP, Beata Szydło.

Zwracamy się z prośbą do Pana Marszałka Senatu RP o uhonorowanie diecezji bielsko-żywieckiej okolicz-
nościowym listem gratulacyjnym.

Andrzej Kamiński 
Tadeusz Kopeć



159
37. posiedzenie Senatu w dniach 15 i 16 marca 2017 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 37. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kamińskiego

Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana w kontekście de facto „zamrożonego” już od kilku lat projektu budowy Elektrowni 

Czeczott w Woli koło Pszczyny.
Projekt Elektrowni Czeczott jest znacząco opóźniony w stosunku do pierwotnych założeń, czego głównym 

powodem była, jak mniemam, trudna sytuacja Kompanii Węglowej, której operacyjną działalność od niedawna 
kontynuuje Polska Grupa Górnicza. Wedle pierwotnych założeń Elektrownia Czeczott miała powstać do 2019 r. 
Pod koniec czerwca 2013 r. Kompania Węglowa otrzymała 3 nowe oferty na finansowanie, budowę i eksploata-
cję wysokosprawnego bloku energetycznego o mocy 1000 MW, a pod koniec marca 2014 r. podpisano umowę 
w zakresie wyłączności negocjacyjnej z japońskim koncernem Mitsui & Co. Elektrownia według ówczesnych 
założeń miała rocznie zużywać ok. 2,5–3,5 miliona t węgla kamiennego o kaloryczności poniżej 20 MJ/kg 
i produkować ok. 5–7 TWh energii. Zakładano, że przy budowie obiektu zatrudnienie znajdzie ok. 2,5 tysiąca 
osób, a powstała elektrownia pozwoli na stworzenie 250 miejsc pracy.

List intencyjny podpisany z japońskim inwestorem w sprawie przedmiotowej inwestycji był wydłużany 
kolejnymi aneksami. Ostatnio do dnia 31 marca 2017 r.

Z publikowanych kilka miesięcy temu informacji wynikało, że Ministerstwo Energii ma być w tym przedsię-
wzięciu partnerem Polskiej Grupy Górniczej (następcy Kopalni Węglowej S.A.). Doniesienia z pierwszej połowy 
2016 r. wskazywały z kolei, że przedmiotowy projekt ma zostać poddany ponownej analizie ekonomicznej, 
a jego harmonogram – uaktualniony.

Mając na uwadze przedstawione tu kwestie, proszę o udzielenie informacji, czy list intencyjny podpisany 
z japońskim koncernem Mitsui & Co został lub zostanie przedłużony przed 31 marca 2017 r., a jeśli nie, to 
z jakich powodów. Nadto proszę o udzielenie informacji obrazujących dalsze realne losy inwestycji mającej 
polegać na budowie w Woli koło Pszczyny Elektrowni Czeczott, w tym podanie realnego czasu, w którym prace 
budowlane zastaną rozpoczęte, a następnie zakończone, jak również wskazanie, czy Ministerstwo dokonywało 
aktualizacji analiz realnego zatrudnienia lokalnej społeczności związanego z uruchomieniem elektrowni i jej 
funkcjonowaniem.

Andrzej Kamiński
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Wiesława Kiliana

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Szanowny Panie Ministrze!
1 stycznia minął rok od wejścia w życie znowelizowanej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektro-

nicznym (ZSEE). Była to bardzo ważna nowelizacja, której celem było osiągnięcie efektu ekologicznego oraz 
spełnienie nałożonego na Polskę obowiązku zebrania określonych poziomów elektrośmieci. Aspekt ekologiczny 
jest tutaj szczególnie ważny, bowiem tego typu sprzęt zawiera szereg substancji wyjątkowo szkodliwych dla 
środowiska, jak np. freon w urządzeniach chłodniczych, ołów w bateriach czy rtęć w świetlówkach. Dlatego 
też powinien on być zebrany z rynku i unieszkodliwiany w bezpieczny dla środowiska sposób. 

Tymczasem, jak możemy dowiedzieć się z mediów, rzeczywistość wygląda całkowicie odmiennie. M.in. 
w zamieszczonym w „Dzienniku Gazecie Prawnej” artykule „Minął rok, a elektrośmieci coraz więcej, podobnie 
jak problemów” postawiona jest teza, iż rośnie ilość tego typu śmieci porzuconych w lasach oraz na dzikich wy-
sypiskach. W podobnym tonie wypowiadają się przedstawiciele organizacji ekologicznych. Jako jedną z przyczyn 
wskazują oni brak jasno określonych obowiązków gmin w tym zakresie, co powoduje, iż ten rodzaj szczególnie 
groźnych odpadów jest bezpański. Podstawą sukcesu jest udział gmin w systemie prawidłowej zbiórki odpadów 
od gospodarstw domowych. Art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o czystości i porządku w gminach wskazuje jedynie na 
obowiązek zapewnienia przyjmowania ZSEE w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, brak 
natomiast ustawowego obowiązku zbierania ZSEE przez podmioty odbierające odpady komunalne od właści-
cieli nieruchomości. W dalszym ciągu nie jest realizowany monitoring przepływu zużytego ZSEE, który nie 
znalazł się w samej ustawie, chociaż zakładany był w jej projekcie i wnoszą o niego organizacje zajmujące się 
odzyskiem i ekologiczne. Jednocześnie musimy pamiętać, iż w bieżącym roku minimalny poziom zbierania 
zużytego sprzętu wynosi 45% średniej ilości nowego sprzętu wprowadzonego na rynek w ostatnich trzech latach.

Kolejną kwestią jest jakość przetwarzania tego typu odpadów. Docierają do mnie sygnały, iż część sprzętu 
trafia do punktów skupu złomu działających w szarej strefie, nastawionych jedynie na odzyskanie najcenniejszych 
surowców, a nie na bezpieczną utylizację, oraz informacje o zjawisku potocznie zwanym handlem kwitami, 
czyli przetwarzaniu sprzętu wyłącznie na papierze.

Brak jest standardów przetwarzania poszczególnych rodzajów ZSEE, a w szczególności odpadów niebez-
piecznych, tj. sprzętu działającego na zasadzie wymiany temperatury, lamp i urządzeń zawierających ekrany. Jest 
to oczekiwanie zgodne z brzmieniem przepisu art. 5 ust. 1 dyrektywy 2012/19/UE, który zobowiązuje państwa 
członkowskie m.in. do podjęcia odpowiednich środków w celu zapewnienia właściwego przetwarzania wszyst-
kich zebranych ZSEE. Zapewnienie właściwej implementacji tego przepisu stanowiło jedno z najistotniejszych 
zagadnień w ramach prac legislacyjnych na ustawą o ZSEE. Jak wskazano w ocenie skutków regulacji, strona 
społeczna wnosiła również o wprowadzenie minimalnych standardów dotyczących przetwarzania zużytego 
sprzętu. W art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2014 r. o odpadach znajduje się upoważnienie umożliwiające 
ministrowi środowiska wydanie rozporządzenia określającego wymagania w przypadku konkretnych procesów 
przetwarzania. Do dnia dzisiejszego projekt takiego rozporządzenia nie został opublikowany.

W świetle powyższego, biorąc pod uwagę fakt, iż ZSEE zawiera substancje zubożające warstwę ozonową, 
co wydaje się szczególnie ważne w kontekście walki o czystość powietrza, proszę o odpowiedź na kilka pytań.

1. Ile ZSEE zebrano w ostatnich latach i jaki stanowi to procent w stosunku do sprzętu wprowadzonego na rynek?
2. Ile zakładów w Polsce zajmuje się obecnie przetwarzaniem ZSEE? Czy poddawane są one kontroli pod 

względem jakości przetwarzania, a jeśli tak, to czy stwierdzono przypadki nieprawidłowego ich działania?
3. Czy Ministerstwo Środowiska planuje zmianę art. 33 ustawy o odpadach poprzez nadanie tej delegacji 

charakteru obligatoryjnego – przynajmniej w odniesieniu do przetwarzania sprzętu chłodniczego?
4. Kiedy określone zostaną minimalne standardy dla zakładów przetwarzania ZSEE? Ze względu na moni-

torowanie przepływu strumienia odpadów kluczowe wydaje się obecnie jak najszybsze wdrożenie, na poziomie 
centralnym oraz wojewódzkim, bazy danych o odpadach (BDO).

5. Czy ministerstwo rozważa zmiany w ustawie o czystości i porządku w gminach poprzez nałożenie na 
podmioty odbierające odpady komunalne obowiązku zawarcia umowy z zakładem przetwarzania spełniającym 
wymogi art. 51 ust. 1 ustawy o ZSEE?

Z poważaniem 
Wiesław Kilian
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej oraz do prezesa 
Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Roberta Kwiatkowskiego

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Prezesie!
Przedsiębiorcy w obawie przed skutkami błędnie obliczonych kwot ulg dla kontrahentów wnoszą o wyja-

śnienie zasad obliczania tychże ulg od 1 lipca 2016 r.
Zgodnie z treścią art. 22 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2016 r. poz. 2046), do wyliczenia kwoty obniżenia wpłat 
na PFRON przyjmuje się najniższe wynagrodzenie obowiązujące w miesiącu, do którego zaliczono przychód 
z tytułu kooperacji. Takie stanowisko znajduje również potwierdzenie w objaśnieniach do formularza INF-U – 
w przypisie 18 dotyczącym wynagrodzenia (poz. 35), który wskazuje, iż w przypadkach obliczenia kwoty 
obniżenia wpłat na PFRON:

– na zasadach obowiązujących w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. (poz. 28=6),
lub
– na zasadach obowiązujących w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. (poz. 28=7),
należy podać dane z miesiąca, do którego zaliczono przychód z tytułu zakupu.
W związku z tym zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące zapytanie. Jeżeli przychody z tytułu 

sprzedaży usługi zostały zaliczone do lipca 2016 r., to czy przy obliczaniu kwoty obniżenia bierze się pod uwa-
gę najniższe wynagrodzenie z 2015 r. (1 750 zł) pomniejszone o należne składki na ubezpieczenia społeczne?

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak



162
37. posiedzenie Senatu w dniach 15 i 16 marca 2017 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 37. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marka Niechciała

Szanowny Panie Prezesie!
W związku z tym, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest organem właściwym do interpretacji 

przepisów Komisji Europejskiej, zwracam się z zapytaniem dotyczącym przepisów art. 2 pkt 18 rozporządzenia 
Komisji (UE) 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Przedsiębiorcy występujący z wnioskiem o pomoc publiczną w formie dofinansowania do wynagrodzeń do 
PFRON obowiązani są dokonywać oceny sytuacji ekonomicznej, szczególnie ma to miejsce po sporządzeniu 
sprawozdania finansowego, w tym również za rok 2016. Na tym tle powstaje szereg pytań związanych z inter-
pretacją przepisów zawartych w wyżej wskazanym rozporządzeniu.

Zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania.
1. W jaki sposób przebiega ocena sytuacji ekonomicznej spółki jawnej oraz spółki komandytowej, w której 

co najmniej niektórzy członkowie ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za jej zadłużenie, połowa jej 
kapitału wykazanego w sprawozdaniach finansowych została utracona w efekcie zakumulowania strat?

2. Co oznacza kapitał wykazany w sprawozdaniach finansowych?
3. Co oznacza pojęcie zakumulowanych strat?
4. W jaki sposób należy zbadać, czy połowa kapitału wykazanego w sprawozdaniach finansowych została 

utracona w efekcie zakumulowanych strat?

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Koguta

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
27 lutego br. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów orzekł, iż pozostawanie nieruchomości we 

władaniu PKP bez udokumentowanego prawa w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy z 29 kwietnia 1985 r., 
o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości oznacza, że nieruchomość ta należała w dniu 27 maja 
1990 r. do rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego – ze wszyst-
kimi tego skutkami prawnymi (uchwała NSA I OPS 2/16).

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o informację, jakie działania resort zamierza podjąć, by rozwiązać 
problem wynikający dla polskich kolei z takiego interpretowania prawnych uwarunkowań gospodarowania 
nieruchomościami kolejowymi, jakie przyjął w tej uchwale sąd.

Stanisław Kogut
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
Obecnie odwołania od większości decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego składa się do tego samego 

organu. To skutek obowiązującej reformy w związku z utworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej.
Dotychczas decyzje naczelników urzędów skarbowych oraz dotychczasowych dyrektorów urzędów kon-

troli skarbowej mogli uchylać tylko dyrektorzy izb skarbowych. Teraz liczba uchylonych decyzji istotnie się 
zmniejszy. Rozpatrywanie tej samej sprawy dwukrotnie przez ten sam organ nie przyniesie takich efektów jak 
w przypadku odwołania do organu nadrzędnego – twierdzą eksperci prawa podatkowego. Ich zdaniem trudno 
liczyć na niezależność organu, który rozpatruje powtórnie tę samą sprawę.

Będzie to miało też dalsze skutki. Decyzje trafiające do sądów administracyjnych będą znacznie częściej 
uchylane z przyczyn proceduralnych. Trudno bowiem wyobrazić sobie, aby organ przyznał się do popełnionych 
przez siebie błędów proceduralnych.

Ponadto eksperci wskazują na problem z umieszczeniem w urzędach celno-skarbowych pionów orzeczni-
czych, czyli takich, które w istocie reprezentują ten sam organ jako drugą instancję. Zdarza się, że w jednych 
urzędach takie komórki są umieszczane w pionie wicenaczelników, w innych są podległe bezpośrednio naczel-
nikowi urzędu celno-skarbowego.

W związku z powyższym proszę o informacje ww. sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Eksperci informują, że część gmin w czasie weryfikowania prawa do świadczenia nie uwzględnia kwot 

z comiesięcznych umów-zleceń, inne doliczają je do dochodów rodzica.
Zarobki z wykonywanej pracy są jednym z podstawowych dochodów branych pod uwagę przy ustalaniu, 

czy rodzina spełnia kryterium do uzyskania 500 zł na pierwsze dziecko oraz zasiłku rodzinnego. Możliwa 
jest jednak sytuacja, w której rodzic pracuje i otrzymuje wynagrodzenie, a mimo to urzędnicy uznają, że jego 
dochód wynosi zero złotych. Tak zdarza się w przypadku osób, które podjęły zatrudnienie w ramach podpisy-
wanych na okresy miesięczne umów-zleceń. Wynika to z tego, że gminy różnie interpretują przepisy związane 
z ustalaniem sytuacji dochodowej.

Czy w zaistniałej sytuacji ministerstwo planuje zmiany w prawie, tak aby ujednolicić przepisy dotyczące 
tej sprawy?

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka

Szanowny Panie Ministrze!
NSZZ Policjantów domaga się natychmiastowego wycofania urządzeń typu Iskra-1. Korzystanie z nich może 

narazić funkcjonariuszy na odpowiedzialność karną.
Prawdziwość pomiarów prędkości wykonanych za pomocą rosyjskiego urządzenia typu Iskra-1 od lat jest 

kwestionowana przez kierowców. Jak informują eksperci, radar nie tylko jest podatny na zakłócenia, ale też 
nie pozwala na jednoznaczną identyfikację pojazdu, który przekroczył prędkość. Wiązka fal jest na tyle duża, 
że utrudnia poprawne wykonanie pomiaru na drodze wielopasmowej. Dlatego kierowcy, którym drogówka 
zmierzyła prędkość za pomocą tego urządzenia, często nie przyjmują mandatów, a w sądach są uniewinniani.

W związku z tym zapytuję Pana Ministra, co ministerstwo zamierza zrobić w przedmiotowej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Józefa Łyczaka

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy 

ogłosił upadłość (…) Spółka z o.o., z siedzibą w Ż. (…), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem (…), NIP (…), REGON (…). Głównym przedmiotem działalności spółki był ubój drobiu 
pozyskiwanego od licznej grupy hodowców drobiu. Spółka zawierała wiele umów na dostawę drobiu rzeźnego.

Obecnie Prokuratura Okręgowa w Gdańsku prowadzi śledztwo w sprawie upadłości ubojni drobiu. Ponadto 
w sprawę wyłudzenia dostaw kurcząt do ubojni drobiu włączył się Departament ds. Przedsiębiorczości 
Gospodarczej Prokuratury Krajowej. 

Według hodowców drobiu, którzy dokonali dostaw na rzecz spółki, jej działania niewątpliwie były nakie-
rowane na pokrzywdzenie dostawców, a sytuacja finansowa spółki nie pozwalała na uregulowanie bieżących 
należności. Pomimo tego do dnia złożenia wniosku o upadłość osoby działające w imieniu spółki zapewniały, 
że wszystkie należności zostaną uregulowane. Również zarząd nie informował o zaistniałych problemach 
finansowych, stwierdzając, że są to tylko przejściowe kłopoty.

O możliwości popełnienia przestępstwa i świadomego działania zarządu spółki świadczą okoliczności, 
w jakich doszło do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Pomimo zapewnień o przejściowych kłopotach 
finansowych zakup drobiu rzeźnego miał miejsce jeszcze 21 kwietnia 2016 r., czyli w dniu, gdy wniosek o ogło-
szenie upadłości był już sporządzony, co niewątpliwie świadczy o dokonaniu oceny sytuacji przedsiębiorstwa na 
co najmniej kilka tygodni przed ogłoszeniem upadłości. Nie jest bowiem możliwe, aby zarząd spółki dowiedział 
się o stanie uzasadniającym złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w dniu jego sporządzania.

Wyliczona przez wierzycieli kwota należności wynosi około 20 milionów zł (nie licząc należności publicz-
noprawnych). Tym samym proces pogłębiania zadłużenia spółki był długofalowy i narastał z biegiem czasu, co 
nie mogło odbywać się bez wiedzy i zgody zarządu. Spółka nie podjęła nawet próby dokonania spłaty zaległych 
zobowiązań, a jednocześnie pogłębiała swoją niewypłacalność poprzez skup drobiu, mając świadomość swojej 
sytuacji finansowej. Działanie takie pozwala na stwierdzenie, że działania spółki miały na celu oszukanie do-
stawców i wyprowadzenie majątku ze spółki z pokrzywdzeniem wierzycieli. Ze względu na fakt, że czynione 
kroki były zatajane wobec wierzycieli i dostawców, działanie takie musiało mieć charakter przemyślany.

Wobec tego istnieje uzasadnione podejrzenie, że doszło do popełnienia przestępstwa określonego w art. 286 
§1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (DzU z 1997 r. nr 88, poz. 553, ze zm.), albowiem hodowcy 
drobiu zostali doprowadzeni do niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem, oraz w art. 586 ustawy z dnia 
15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2013 r., poz. 1030, ze zm.), gdyż przytoczone wyżej 
okoliczności uzasadniają postawienie tezy, że wniosek o ogłoszenie upadłości przez zarząd spółki nie został 
złożony w terminie określonym przepisami prawa.

Według hodowców, którzy zostali pokrzywdzeni, majątek spółki został z niej wyprowadzony, pieniądze 
należne wierzycielom zostały rozdysponowane na rzecz innych spółek oraz posłużyły do zakupu licznych 
nieruchomości położonych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Nawet dokonane przez sąd zabezpieczenie 
majątku spółki z urzędu na skutek złożonego wniosku o ogłoszenie upadłości nie będzie skuteczne, albowiem 
ze względu na przypuszczalne wyprowadzenie majątku w postaci środków pieniężnych w spółce pozostanie 
jedynie majątek trwały, który z całą pewnością nie wystarczy na zaspokojenie wierzycieli.

Sytuacja, w której na skutek nierzetelnego, w szczególności niezgodnego z prawem, działania jednego 
z podmiotów obrotu gospodarczego może dojść do likwidacji lub ogłoszenia upadłości jego kontrahentów (wielu 
hodowców na skutek poniesionej straty może podjąć decyzję lub być zmuszonych do zaprzestania prowadzenia 
hodowli), jest oczywiście niepożądana. Podmiotom takim powinien być wysłany wyraźny sygnał, że organy 
państwa nie pozostaną obojętne i zaangażują się w wyjaśnienie okoliczności niniejszej sprawy oraz przyczynią 
się do odzyskania należności na rzecz wierzycieli, którzy prowadzą swoje hodowle w sposób rzetelny i z korzy-
ścią dla rozwoju gospodarki. Straty poszczególnych hodowców sięgają często kilkuset tysięcy złotych. Często 
będą to straty, które nigdy nie zostaną odrobione.

Ze względu na szczególne okoliczności, w jakich doszło do ogłoszenia upadłości spółki, oczekuję od Pana 
Ministra podjęcia stosowanych działań, które w maksymalny przewidziany prawem sposób mogą przyczynić 
się do usprawniania działania organów postępowania przygotowawczego w niniejszej sprawie. Tylko bardzo 
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szybka reakcja organów ścigania pozwoli na zabezpieczenie majątku spółki oraz prywatnych majątków członków 
zarządu oraz innych osób działających w imieniu spółki, z których to majątków w przyszłości będzie możliwe 
naprawienie szkody wyrządzonej hodowcom, którzy nie otrzymali zapłaty za dostarczony do ubojni drób. 
Ponadto działania organów powinny zostać nakierowane na ustalenie majątku, który nie został bezpośrednio 
zakupiony przez osoby działające w imieniu spółki, lecz na rzecz innych osób w celu pokrzywdzenia wierzycieli. 
Działania te leżą nie tylko w interesie hodowców i ich rodzin, ale również w interesie Skarbu Państwa. Stąd 
też tak istotne jest zaangażowanie się Pana Ministra w szczegółowe zbadanie sprawy i uzyskanie informacji 
o przebiegu podejmowanych czynności przez organy postępowania przygotowawczego.

Dodatkowo zwracam się do Pana Ministra z pytaniem, czy planowane są prace mające na celu ochronę 
wierzycieli przed nieuczciwymi kontrahentami, w szczególności zaostrzenie kar za przestępstwa gospodarcze 
oraz dożywotni zakaz prowadzenia działalności lub pełnienia funkcji w zarządzie spółek w przypadku osób, 
które umyślnie działały na szkodę wierzycieli.

Z poważaniem 
Józef Łyczak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Majera

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
V Wydział Gospodarczy Sądu Okręgowego w Częstochowie zajmuje się rozpoznawaniem spraw z zakresu 

prawa gospodarczego w I i II instancji, orzekaniem w zakresie praw majątkowych, w których wartość przed-
miotu sporu przewyższa 75 tysięcy zł. Średnio na jednego sędziego w Wydziale Gospodarczym SO przypadają 
w ciągu roku 372 sprawy. W I instancji rozpatrywano 640 spraw, a w II instancji – 581 spraw (dane z 2016 r.).

Do mojego biura docierają informacje dotyczące planowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości likwida-
cji V Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Częstochowie. Jest to dla mieszkańców mojego okręgu 
sytuacja mocno niepokojąca. Mam oczywiście świadomość, że decyzja we wspomnianym zakresie zostanie 
podjęta zgodnie z wytycznymi określonymi w art. 20 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2062, z późn. zm.), tj. z uwzględnieniem zarówno okoliczności o charak-
terze społecznym, jak i tych związanych z dobrem wymiaru sprawiedliwości, jednak bardzo proszę o rozwagę 
w przedstawionej tu kwestii. 

Mając przede wszystkim na uwadze potencjał gospodarczy ziemi częstochowskiej (ponad 220 tysięcy 
mieszkańców) oraz subregionu północnego, tj. powiatów ziemskich (ponad 360 tysięcy mieszkańców), zwracam 
się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości pozostawienia V Wydziału Gospodarczego w Częstochowie.

Ryszard Majer
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Mamątowa

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra 
Glińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się w imieniu Parlamentarnego Zespołu Obrony Chrześcijan na Świecie w sprawie ochrony symboli 

i uczuć religijnych chrześcijan w Polsce, które zostały zbezczeszczone w spektaklu „Klątwa” chorwackiego 
reżysera Olivera Frljicia wystawionym na deskach warszawskiego Teatru Powszechnego.

Przedstawienie od chwili premiery wzbudza wielkie kontrowersje. Środowiska katolickie są oburzone tym, 
że takie spektakle są grane w Teatrze Powszechnym, który jest finansowany m.in. z urzędu miasta Warszawy. 
Nie ulega wątpliwości, że tego typu prowokacje, czyli pornografia, bluźniercze sceny, kpina z Kościoła ka-
tolickiego i podsycanie politycznej nienawiści, nie mają prawa mieć miejsca. Ich finansowanie z publicznych 
pieniędzy jest dodatkowym skandalem.

Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że obecnie jesteśmy świadkami materializowania się idei w obszarach 
kultury. Ta pseudosztuka obraziła i poniżyła naród polski, albowiem sprofanowane zostały nasze świętości 
religijne i narodowe. Zbezczeszczone zostały największe postacie naszej religii i kultury narodowej, a miano-
wicie św. Jan Paweł II i Stanisław Wyspiański. Całe to wręcz barbarzyńskie i niesmaczne widowisko nosi także 
znamiona pospolitego przestępstwa, albowiem jedna niby-aktorka usiłowała zbierać pieniądze z przeznaczeniem 
na zabicie pana Jarosława Kaczyńskiego. Świadoma odpowiedzialności karnej w ostateczności zrezygnowała 
z tego pomysłu, ale cel podjudzania został zrealizowany.

Czy pozwolimy na to, aby zdegenerowane środowisko atakowało nas, chrześcijański naród polski? Jestem 
pewien, że gdyby w ten sposób obrażano muzułmanów, odpowiedź byłaby natychmiastowa i jednoznaczna. Same 
protesty przeciwko łamaniu prawa nic nie dadzą – za łamanie prawa należy karać i tym samym egzekwować 
jego przestrzeganie. Nie można dać przyzwolenia na znieważanie chrześcijan, katolików i ich kultury. Brak 
reakcji na tego typu bluźniercze spektakle spowoduje, iż mogą one stawać się normą.

Panie Ministrze, mam nadzieję, że wszyscy winni i odpowiedzialni zostaną bardzo surowo ukarani, łącznie 
z tymi, którzy takie przedsięwzięcia finansują.

Z wyrazami szacunku 
Robert Mamątow
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Mamątowa

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie do mojego biura zgłosił się pan G. W., prosząc o pomoc w imieniu swoich rodziców 

oszukanych przez dwie firmy.
Rodzice pana G., J. i S. W., od 1991 r. prowadzili ubojnię zwierząt w N. W 2007 r. dostarczali półtusze wie-

przowe do jednej z firm – (…) z miejscowości (…). Jak wynika z informacji, firma (…) nie posiadała żadnego 
majątku, a masarnia, w której prowadziła produkcję, była wynajęta od niejakiego pana T. Jak się w późniejszym 
czasie okazało, firma z założenia miała na celu początkowe zdobycie zaufania niczego niepodejrzewających 
dostawców towarów, w tym przypadku państwa W., od których wyłudziła towar w wartości 430 tysięcy zł. 
Sprawcą tej sytuacji był D. A., który sterował całym procederem. Zobowiązał się nawet do spłaty tej kwoty 
pokrzywdzonym w ratach, jednakże okazało się, że nie jest D. A. (słupem), lecz M. B. Po wyłudzeniu pieniędzy 
sprawcy wrócili w swoje strony, do K., i założyli (…) Sp. z o. o, nie ponosząc żadnych konsekwencji swoich 
przestępstw.

Druga firma, która w 2001 r. oszukała państwa W. na kwotę 1 miliona 680 tysięcy zł, to firma (…) z N. 
(…). Po wyprowadzeniu pieniędzy właściciele rozpisali swoje prywatne majątki i zlikwidowali interes, czując 
się zupełnie bezkarnie. Zakład przetwórstwa mięsnego (…) nic sobie nie robi z postanowień sądu i nakazów 
zapłaty i do dnia dzisiejszego nie zapłacił nakazanej kwoty.

Obecnie synowie państwa W. próbują odbudować firmę rodziców oraz dobre imię. Rodzina zawsze kierowała 
się uczciwością wobec innych i chęcią pomocy, dlatego też chciałaby wspomóc kraj, stwarzając miejsca pracy 
dla 30 osób. Zmuszeni byli sprzedać część majątku, by spłacić zobowiązania komornicze, gdyż stali się ofiara-
mi oszustów, w związku z czym sytuacja jest dla nich bardzo ciężka, a plany te niemożliwe do zrealizowania.

Ze względu na działania naszego rządu, jego dążenie do przywrócenia sprawiedliwości oraz do karania 
oszustów i rzeczywistych organizatorów przestępstw przy jednoczesnej ochronie uczciwych przedsiębiorców 
i bezbronnych osób, które są ofiarami, pan G. wierzy, że w Prawie i Sprawiedliwości pozostała ostatnia nadzieja 
i oczekuje pomocy w tej sprawie. 

W związku z tym jako senator RP jestem zobowiązany prosić o zbadanie tej sprawy i podjęcie odpowied-
nich działań.

Z wyrazami szacunku 
Robert Mamątow
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Pająka

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

Szanowna Pani Premier!
Zwracam się do Pani, jako prezesa Rady Ministrów, ale też posła ziemi oświęcimskiej, której w szczegól-

ności dotyczy niniejsze oświadczenie na temat kwestii odszkodowań za wywłaszczenie z terenu, na którym 
powstał niemiecki obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. Tematyka ta jest pani merytorycznie doskonale znana, 
gdyż zajmowała się nią Pani dekadę temu, wspólnie z innymi posłami z Małopolski Zachodniej.

Zwrócili się do mnie z prośbą o pomoc przedstawiciele środowisk reprezentujących osoby, które do dziś 
nie otrzymały odszkodowań za wywłaszczenie z terenu, na którym powstał niemiecki obóz koncentracyjny 
Auschwitz-Birkenau. W dniu 28 lutego 2017 r. spotkałem się w Brzezince z członkami Stowarzyszenia Osób 
Poszkodowanych przez III Rzeszę na rzecz Budowy Obozu KL Auschwitz-Birkenau, którzy przekazali mi 
szczegółowe informacje z zakresu omawianej problematyki.

Kilkanaście lat temu pieniądze w ramach odszkodowań wypłacała Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie. 
Otrzymało je wówczas 250 rodzin. Niemniej jednak pozostaje wiele osób, które nie zdążyły wówczas złożyć 
wniosków wysyłanych do Szwajcarii, jako że termin ich składania był relatywnie krótki, a uprawnionymi były 
w większości osoby starsze, schorowane i wskutek tego nieświadome swoich praw. W sierpniu 2001 r. Bundestag 
przyjął ustawę, zgodnie z którą termin składania wniosków mijał 31 grudnia 2001 r. Wnioski oraz odwołania od 
negatywnych decyzji złożone po tej dacie zostały w 100% odrzucone bez merytorycznego zbadania. Starający 
się o odszkodowania wyceniają swe utracone majątki na około 13 milionów zł. Większość Polaków wyrzuco-
nych z domów przez Niemców w 1940 r. miała zaledwie godzinę na spakowanie rzeczy. Konfiskowane budynki 
często rozbierano, a w samej tylko Brzezince zniknęło 600 domów.

Treścią starań posłów z Małopolski Zachodniej ponad 10 lat temu było to, że najlepszym rozwiązaniem 
byłaby specjalna ustawa. Jednak ówczesny rząd za nieuzasadnione uznał wypłacanie odszkodowań z polskie-
go budżetu. Tymczasem przecież z krajowych środków była realizowana tzw. ustawa zabużańska, operująca 
na analogicznych mechanizmach jak te, na których oparta byłaby ustawa dotycząca rekompensat związanych 
z Auschwitz-Birkenau. Pragnę nadmienić, że uczestnicy wspomnianego spotkania przedstawili mi fragmenty 
materiałów prasowych, w których przywoływane są Pani wypowiedzi dotyczące niniejszej problematyki. 
Cytuję: „Posłanka Szydło jest przekonana, że rekompensaty poszkodowanym się należą. – To skomplikowana 
sprawa, więc po konsultacjach z prawnikami wymyśliliśmy, że specjalna ustawa to najprostsze rozwiązanie”.

Wziąwszy pod uwagę znaczną liczbę osób, których roszczenia z tytułu utraconych majątków pozostają do 
chwili obecnej niezaspokojone, uważam, że niniejsza kwestia nie może pozostać bez nadania jej biegu i należy 
podjąć wszelkie niezbędne czynności mające na celu doprowadzenie do pełnego zadośćuczynienia na rzecz 
uprawnionych osób.

W związku z przedstawionymi kwestiami proszę Panią Premier o odpowiedź na następujące pytania.
1. Czy Pani rząd podejmie – i czy w ogóle istnieje taka formalno-prawna możliwość – renegocjacje z rzą-

dem Niemiec w przedmiotowej sprawie? Czy w przypadku spodziewanej odmowy strony niemieckiej rząd RP 
uwzględni roszczenia osób poszkodowanych w związku z budową KL Auschwitz-Birkenau w formie odpo-
wiedniej ustawy, na wzór tzw. ustawy o mieniu zabużańskim?

2. Czy w przypadku niemożności przyjęcia takiej specustawy rząd RP podejmie inne działania we wspo-
mnianej sprawie, mając na uwadze potrzebę zadośćuczynienia słusznym roszczeniom uprawnionych obywateli?

Z poważaniem 
Andrzej Pająk
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z pracami nad wprowadzeniem platformy CEPiK 2.0 prowadzonymi przez Ministerstwo 

Cyfryzacji oraz możliwością automatycznej analizy baz danych z danymi wprowadzanymi w trakcie rejestro-
wania pojazdów samochodowych, która ujawnia oszustwo polegające na zaniżaniu wskazań liczników reje-
strujących przebieg pojazdów, zwracam się z zapytaniem o stanowisko Pana Ministra w sprawie możliwości 
wprowadzenia kar za taką formę oszustwa.

Projektowane zmiany systemu informatycznego już w obecnym kształcie (testowym) umożliwiają auto-
matyczne wychwytywanie przypadków, w których rejestrowany co roku podczas przeglądu diagnostycznego 
przebieg pojazdu jest mniejszy niż odczytany w trakcie poprzedniego przeglądu; pomijam sporadyczne sytuacje 
wymiany liczników, których wskazania po wymianie nie zostały skorygowane do aktualnego przebiegu. Jest już 
znanych kilka tysięcy takich przypadków. Współpraca bazy CEPiK 2.0 z ogólnoświatowymi bazami danych, 
w tym bazy CARFAX, umożliwi ujawnienie zmiany przebiegu pojazdu na etapie sprowadzania używanych 
pojazdów zza granicy kraju.

Proceder oszustwa podczas sprowadzania pojazdu samochodowego zza granicy celem jego odsprzedaży 
w kraju jest obecnie powszechny i uciążliwy dla osób kupujących samochody używane. Utrudnia on ocenę 
rzeczywistego stanu pojazdu i ewentualnych kosztów jego eksploatacji i remontów.

Przepisy prawne w krajach europejskich różnie traktują taką formę oszustwa. Zostało to opisane w odpo-
wiedzi na zapytanie posła Krzysztofa Brejzy w piśmie z dnia 31 grudnia 2011 r. nr SPS-023-19748/10. Będąc 
przekonanym, że brak rzeczywistych sankcji za takie działania jest szkodliwy, a ewentualne wprowadzenie 
kary za takie oszustwo pożądane, chciałbym zaproponować wprowadzenie obowiązku pisemnego powiada-
miania prokuratury przez starostę, który rejestrując pojazd będzie miał informację z CEPiK 2.0 o zaniżeniu 
przebiegu pojazdu. W przypadku braku perspektywy innych działań w zakresie tego uciążliwego społecznie 
oszustwa byłoby to, w moim przekonaniu, krokiem w dobrym kierunku, zmierzającym do wyeliminowania 
tego szkodliwego zjawiska.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do prezesa Krajowej Rady Notarialnej Mariusza Białeckiego

Szanowny Panie!
W związku ze skargą, jaka wpłynęła do mojego biura, zwracam się z prośbą o zweryfikowanie stanu fak-

tycznego oraz ocenę prawidłowości procedur przeprowadzonych przy sprzedaży nieruchomości.
Przedstawiam poniżej opis sprawy, jaka miała miejsce w czerwcu 2012 r. Opisywana sprawa miała swój 

początek w 2010 r., kiedy to p. M. W. „sprzedała” swoją część nieruchomości (udział 50%) państwu M. S. F. 
(pozostała część nieruchomości – 25% +25% należała do rodziny nieżyjącego od 12 lat męża). Nieruchomość 
zlokalizowana jest w (…). „Sprzedaż” (50% udziału za kwotę 35 000 zł) nastąpiła w dniu 15 października 2009 r. 
w oparciu o sporządzony w kancelarii notarialnej akt notarialny nr rep. (…). Zgodnie z treścią tego aktu pieniądze 
miały być przekazane w terminie późniejszym; ponadto uprawniał on p. M. W. do dożywotniego korzystania 
z części pomieszczeń nieruchomości. W Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu 
brak jest wpisu o prawie p. W. do dożywotniego korzystania z części pomieszczeń nieruchomości (księga 
wieczysta nr …). Ponadto zgodnie z treścią aktu kupujący „zobowiązują się solidarnie wypłacić sprzedającej 
całą należną kwotę sprzedaży”, jednak do chwili obecnej kwota ta nie została wypłacona. Sprawa trafiła do 
Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu (sygn. akt I C 131/11), a potem do Sądu Okręgowego w Opolu (sygn. 
akt II Ca 209/15). Zarówno Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, jak i Sąd Okręgowy w Opolu uznały, że 
p. W. należną kwotę jednak otrzymała. Z wyrokami sądów z oczywistych względów p. M. W. się nie zgadza.

Po kilku miesiącach w wyniku nieporozumień p. M. W. wyprowadziła się i od 15 listopada 2010 r. zamiesz-
kuje w tzw. mieszkaniach chronionych w K. przy ul.(…). W dniu 6 czerwca 2012 r. p. F. odsprzedali swoją 
część nieruchomości – 75% (w międzyczasie nabyli dodatkowe 25% nieruchomości od krewnego męża p. W., 
p. E. T.) nowym właścicielom – małżonkom J. i S. K.. Wszystkie sprawy związane z tą transakcją prowadził 
mec. p. P. R., prywatnie zięć nowych właścicieli, małżonków J. i S. K.. W dniu sprzedaży (6 czerwca 2012 r.) 
p. mec. R. sporządził tzw. porozumienie, w oparciu o które p. W. odsprzedała (za kwotę 20 000 zł) na rzecz 
małżonków J. i S. K. swoje prawo do dożywotniego korzystania z części pomieszczeń.

W tej sytuacji pojawiają się następujące wątpliwości. Proszę o odpowiedź na poniższe pytania.
1. Dlaczego porozumienie dotyczyło stron p. W. – małżonkowie J. S. K., skoro p. W. sprzedała nieruchomość 

p. M. S. F., i zgodnie z tym aktem sprzedaży nabyła prawo do dożywotniego korzystania z części pomieszczeń, 
a do stosowania tego prawa zobowiązali się p. F.? Z informacji uzyskanych w Dziale Ksiąg Wieczystych Sądu 
Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu wynika, że w akcie notarialnym sprzedaży (sprzedający p. F. – kupujący p. 
K.) nie ma informacji o zrzeczeniu się bądź niezrzeczeniu się przez p. W. prawa do dożywotniego korzystania 
z części pomieszczeń.

2. Dlaczego zrzeczenie się prawa do dożywotniego korzystania z części pomieszczeń przeprowadzono w taki 
sposób, podczas gdy powinno to być przeprowadzone w formie aktu notarialnego, z pobraniem należnych opłat, 
takich jak podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata sądowa i inne?

Powyższy opis sytuacji jest fragmentem całości zdarzeń związanych ze sprzedażą nieruchomości położonej 
w (…).

W załączeniu przekazuję porozumienie pomiędzy M. W. oraz S. K. i J. K. w sprawie zrzeczenia się użyt-
kowania nieruchomości.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Michała Potocznego, Arkadiusza Grabowskiego,  

Czesława Ryszkę i Marka Pęka

Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego

25 marca 1992 r. z woli Ojca Świętego Jana Pawła II bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” powołana do ist-
nienia została diecezja sosnowiecka. Stolicą nowo utworzonej diecezji został ustanowiony Sosnowiec, katedrą 
– sosnowiecki kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Diecezja sosnowiecka została włączona 
do metropolii częstochowskiej, a na pierwszego biskupa ordynariusza minowano dotychczasowego inspektora 
prowincji wrocławskiej salezjanów, ks. dr. Adama Śmigielskiego SDB. Patronami diecezji zostali św. Brat 
Albert Chmielowski i św. Rafał Kalinowski.

Dla zrozumienia specyfiki pracy duszpasterskiej w diecezji sosnowieckiej ważna jest pamięć o historycz-
nych uwarunkowaniach ziem, które tę diecezję tworzą. Zagłębie Dąbrowskie, gdzie mieszka znacząca część 
wiernych diecezji, powstało jako ważny okręg przemysłowy oraz miejski w II połowie XIX i na początku XX 
wieku. Wzrost liczby ludności w osadach, które z dnia na dzień przekształciły się ze wsi w potężne ośrodki 
miejskie (Sosnowiec, Dąbrowa), sprawił, że przed miejscowymi duszpasterzami stanęło ogromne wyzwanie 
zapewnienia wiernym opieki duszpasterskiej. Starania oraz działania duszpasterzy tych czasów (budowa no-
wych świątyń, tworzenie nowych parafii, zakładanie stowarzyszeń i bractw kościelnych) należy rozpatrywać 
w kontekście nieprzychylnej i restrykcyjnej wobec Kościoła polityki carskiej.

Szczególnie trudna była praca duszpasterska na obszarze Zagłębia Dąbrowskiego w latach PRL. Ówczesne 
władze, powołując się na rewolucyjne tradycje, uważały miasta i osady zagłębia za teren swoich wpływów, 
nazywając je nawet „czerwoną twierdzą”. Za pomocą agitacji, propagandy, działań tajnych służb i środków 
administracyjnych starano się wszelkimi możliwymi środkami wyeliminować Kościół i wiarę z przestrzeni 
życia społecznego zagłębia. Dotyczyło to zwłaszcza wielkich uroczystości religijnych oraz budowy nowych 
świątyń. Najbardziej dramatyczne wydarzenia dotyczące walki władzy komunistycznej z Kościołem katolickim 
zagłębia miały miejsce w maju 1967 r. w Sosnowcu w związku z obchodami milenium chrztu Polski. Władze 
administracyjne zdecydowały się wówczas wyprowadzić na ulice miasta tzw. aktyw robotniczy, który nie tylko 
zakłócał przebieg uroczystości w kościele Wniebowzięcia NMP (dzisiejsza katedra sosnowiecka) krzykami, 
lecz także blokował ulice, nie dopuszczając wiernych w pobliże kościoła. Przedstawiciele tegoż „aktywu robot-
niczego” mieszali się z tłumem wiernych i wszczynali brutalne bójki. Do rangi symbolu urosło to, że w nocy 
nieznani sprawcy obwiązali ciężkimi łańcuchami jedną z bram kościoła.

Spośród wszystkich wydarzeń, jakie składają się na historię diecezji od 1992 r. od dnia dzisiejszego, na 
szczególną uwagę zasługuje wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Sosnowcu 14 czerwca 1999 r. W spotkaniu 
wzięło udział około 400 tysięcy osób.

Po śmierci bp. Adama Śmigielskiego, 28 marca 2009 r. odbył się ingres do bazyliki katedralnej Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu obecnego biskupa ordynariusza diecezji sosnowieckiej, ks. dr. Grzegorza 
Kaszaka.

W bieżącym roku przypada ćwierćwiecze istnienia Kościoła sosnowieckiego. Uroczystości srebrnego jubi-
leuszu diecezji odbędą się 25 marca w sosnowieckiej katedrze.

Zwracamy się z prośbą do Pana Marszałka Senatu RP o uhonorowanie diecezji sosnowieckiej okoliczno-
ściowym listem gratulacyjnym.

Michał Potoczny 
Arkadiusz Grabowski 
Czesław Ryszka 
Marek Pęk
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Michała Potocznego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Jaworzno jest jednym z największych polskich miast, przez które przebiega autostrada A4, a jednocześnie 
nie posiada od kilkunastu lat pełnego dostępu do autostrady. Węzeł Jeleń na autostradzie A4 został zamknięty 
po uruchomieniu poboru opłat. Z powodu braku zjazdu na autostradę Jaworzno straciło inwestycje w lokalną 
gospodarkę wartości dziesiątków milionów złotych. Węzeł ten jest również ważny dla sąsiednich miast, które 
podpisały w tej sprawie stosowny list intencyjny.

Taki stan rzeczy utrwala brak właściwej współpracy i osłabia rozwój 2 aglomeracji miejskich – śląskiej 
i krakowskiej. Uważamy, podobnie jak Najwyższa Izba Kontroli, że partnerstwo publiczno-prywatne realizo-
wane w ramach umowy ze Stalexportem jest negatywnym przykładem umowy, w przypadku której interes 
prywatny przedsiębiorcy został w rażący sposób postawiony ponad interesem publicznym. Los węzła Jeleń jest 
tego jaskrawym przykładem. Poprzednia ekipa rządząca, pomimo wielokrotnych interwencji w tej sprawie, nie 
zrobiła nic, co doprowadziłoby do otwarcia węzła Jeleń w Jaworznie.

W nawiązaniu do powyższego, jako senator Rzeczypospolitej Polskiej, zwracam się z prośbą o podjęcie 
pilnych i zdecydowanych działań, które umożliwią otwarcie węzła autostradowego. Jednocześnie zwracam się 
z pytaniem, kiedy i jakie działania zostaną podjęte w celu jak najszybszego uregulowania opisanej powyżej 
sprawy?

Michał Potoczny
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krystiana Probierza

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Zwracam się z prośbą o podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji lokalnej komunikacji na po-
graniczach Polski.

Uzasadnienie.
Do mojego biura wpłynęła informacja o problemie lokalnej komunikacji publicznej na pograniczu krajów, 

które już niemal dekadę należą do strefy Schengen, tj. Polski, Czech, Słowacji, Litwy. Mimo „zniesienia granic” 
nadal istnieją uregulowania prawne, które utrudniają lub nawet uniemożliwiają otwieranie lokalnych transgra-
nicznych linii autobusowych. Należą do nich m.in. skomplikowane formalności związane z wyrobieniem licencji 
międzynarodowej oraz wysoki koszt uzyskania zezwoleń. W efekcie otwieranie połączeń transgranicznych 
opłaca się zwykle jedynie dużym przewoźnikom, w dodatku obsługiwane są tylko długie trasy, głównie między 
większymi miastami. Samo pogranicze pozostaje niestety komunikacyjną „pustynią”.

Zwracam się z prośbą o podjęcie realnych działań zmierzających do poprawy sytuacji lokalnej komunikacji 
na pograniczach Polski. Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, jest uprawniona do zawierania porozu-
mień o liberalizacji usług autokarowych, zwłaszcza w odniesieniu do terenów przygranicznych. Uprawnienie to 
nadane zostało w rozporządzeniu 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 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 561/2006.

Rozwiązaniem proponowanym przez aktywistów działających w opisywanej sprawie jest zawarcie takiej 
umowy, która uznałaby przewozy autobusowe do 30 km w głąb sąsiedniego kraju za połączenia krajowe. 
Wówczas nie jest wymagane pozwolenie na przewozy międzynarodowe. Nawiązując współpracę z marszałkami 
województw przygranicznych (dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i podla-
skiego), ministerstwo mogłoby podjąć próby zawarcia porozumień z sąsiednimi krajami w sprawie liberalizacji 
przepisów i wprowadzenia lokalnych transgranicznych linii autobusowych użyteczności publicznej.

Z szacunkiem 
Krystian Probierz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura senatorskiego zgłosili się nauczyciele historii w szkołach średnich w Tychach, informując 

o niezgodnych z faktami treściach w podręczniku historii „Poznać przeszłość. Wiek XX”, autorstwa Stanisława 
Roszaka i Jarosława Kłaczkowa. Np. na str. 231 znajdują się w podręczniku tendencyjne treści, dotyczące akcji 
„Wisła”. Oczywiście, to nie jedyne przekłamanie.

Jak twierdzą nauczyciele, Zarząd Główny Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich 
we Wrocławiu już rok temu wysłał pismo w tej sprawie do MEN, pozostało jednak bez odpowiedzi. Także 
Kancelaria Prezydenta Andrzeja Dudy otrzymała podobny list, ale nie zajęła się tym tematem.

Wspomniany podręcznik to nie jedyny przykład manipulacji faktami. Podobne kłamliwe treści zawierają 
inne podręczniki. Dlatego – jak wnosi Towarzystwo – należy do programów historii wprowadzić poprawnie 
opracowane przynajmniej następujące zagadnienia: antypolska postawa zaborcy austriackiego podczas walk 
o polskie granice na wschodzie po I wojnie światowej ze szczególnym uwzględnieniem obrony Lwowa w 1918 r.; 
okoliczności aresztowania i mordowania polskiej inteligencji i oficerów od września 1939 r. aż do zbrodni 
katyńskiej; okoliczności kolejnych wywózek na Sybir ludności polskiej i warunki jej wegetacji na Syberii; 
mord profesorów wyższych uczelni lwowskich; ludobójstwo dokonane przez OUN-UPA na Polakach; etapy 
wypędzania z ziem rodzinnych w ramach tzw. repatriacji w okresie 1956–1958.

Szanowna Pani Minister, nauczyciele historii z nadzieją oczekują, że dobra zmiana w polskiej szkole nie 
tylko podniesie poziom nauczania młodzieży, ale również przyczyni się do przywrócenia prawdy w polskich 
podręcznikach.

Z poważaniem 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

Jak wiadomo, w województwie lubuskim odkryto znaczne ilości złóż miedzi, które osadzone są jednak na 
znacznych głębokościach, co utrudnia wydobycie. Od dłuższego czasu chęć podjęcia się zadania wydobycia 
miedzi z tych złóż deklaruje spółka Miedź Copper Corporation, dzięki której realizacja przedmiotowej inwe-
stycji może dać wymierne korzyści nie tylko mieszkańcom województwa lubuskiego, ale także mieszkańcom 
całego kraju. Według ekonomistów realizacja tej inwestycji może przynieść budżetowi państwa wpływy na 
poziomie 3,5 miliarda zł rocznie.

Eksploatacja złóż miedzi będzie kluczową i fundamentalną inwestycją gospodarczą, dającą ogromne szanse 
nie tylko na rozwój naszego regionu, ale także na zmniejszenie bezrobocia na tym obszarze kraju, zyskać bo-
wiem mogą także sąsiadujące województwa: dolnośląskie, wielkopolskie czy zachodniopomorskie.

Szanowny Panie Premierze, mając na uwadze obiecywaną politykę rządu nakierowaną na rozwój naszego 
kraju, zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o odpowiedzi na następujące pytania.

1. Na jakim etapie znajdują się obecnie rozmowy z przedstawicielami spółki Miedź Copper Corporation 
dotyczące tego, by mogli oni wydobywać w województwie lubuskim miedź?

2. Czy kierowany przez Pana resort planuje w jakiś sposób wesprzeć zainteresowany koncern przy wydo-
bywaniu tego cennego surowca? Jeśli tak, to proszę o wskazanie takich możliwości.

3. Jakie działania podjął do tej pory kierowany przez pana resort w przedmiotowej sprawie? Proszę o przed-
stawienie efektów tych prac.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
W tym oświadczeniu pragnę ponownie zwrócić uwagę na projekt ustawy o zmianie ustawy o świadcze-

niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i przedstawić stanowisko Lubuskiego Szpitala 
Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu. Przedmiotowa ustawa ma za zadanie 
podzielić lecznice na szpitale pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne i pe-
diatryczne. Jednak w jej założeniach, jak podkreślają zainteresowani, nie uwzględniono takich profili jak cho-
ciażby chemioterapia-hospitalizacja czy chemioterapia w trybie jednodniowym. Ponadto w zakresie kryteriów 
kwalifikacji świadczeniobiorców do poszczególnych poziomów zabezpieczenia projekt Ministerstwa Zdrowia 
proponuje wyłączenie profilu chirurgia klatki piersiowej jako obowiązkowego w przedmiotowej kwalifikacji.

Zdaniem władz szpitala zapis w akcie prawnym regulujący tę kwestię powinien brzmieć następująco: „do 
poziomu szpitali pulmonologicznych kwalifikuje się świadczeniodawców udzielających świadczeń w ramach 
profilu choroby płuc oraz jednego z trzech pozostałych profili określonych w §2 pkt 4 lit. b – dla dorosłych lub 
dla dzieci, w przypadku których co najmniej 50% przypada na świadczenia należące do tych profili w ciągu 
ostatniego zamkniętego roku, pod warunkiem niezakwalifikowania do poziomu wymienionego w ust. 5 oraz 
poziomu ogólnopolskiego”.

Szanowny Panie Ministrze, przedmiotowa ustawa swoimi konsekwencjami, jak pokazuje przykład Lubuskiego 
Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu, zagraża wielu szpitalom i w kon-
sekwencji może doprowadzić do ich zamknięcia – tylko dlatego, że z różnych względów szpitale te nie spełniają 
nowych, proponowanych przez ministerstwo warunków i w konsekwencji mogą nie znaleźć się w obrębie tzw. 
sieci. Przedmiotowa ustawa zagraża szpitalom w całym kraju, w tym także w województwie lubuskim, gdzie 
według danych przygotowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zamknięciem zagro-
żone są 24 szpitale, zarówno szpitale podległe samorządowi województwa lubuskiego, jak i szpitale powiatowe.

Dlatego też zwracam się do Pan Ministra z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w odniesieniu do podanych 
informacji oraz o odpowiedzi na następujące pytania.

1. W jaki sposób kierowany przez Pana resort planuje zagospodarowanie tych sieci szpitali, które nie znaj-
dują się w tzw. sieciach?

2. Proszę o przedstawienie konkluzji płynących, po odbytych konsultacjach społecznych, ze środowisk 
medycznych w przedmiotowej sprawie.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senator Grażynę Sztark

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Od kilku dni niezależne media informują o zatrzymaniach i karach aresztu i grzywien dla osób zaangażo-

wanych w organizację protestów przeciwko dekretowi o pasożytnictwie i udział w Marszach Niedarmozjadów. 
W piątek 10 marca 2017 r. po zorganizowanym mityngu zatrzymano wieczorem w Mołodecznie 13 aktywistów 
i opozycjonistów, a wśród nich dziennikarza agencji Belapan, który jako jedyny został wypuszczony po kilku 
godzinach. Pozostali zostali ukarani karami grzywny, a liderzy opozycji otrzymali kary aresztu.

W związku z tym proszę o następujące informacje.
Czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oświadczenie wzywające władze Białorusi do „zaprzestania 

prześladowania obywateli za realizację prawa do pokojowego protestu i wyrażania swoich poglądów?”
Czy podjęto kroki dyplomatyczne i interwencję na rzecz uwolnienia liderów białoruskiej opozycji? Są to: 

szef Zjednoczonej Partii Obywatelskiej Anatol Labiedźka, lider Ruchu o Wolność Jury Hubarewicz i Wital 
Rymaszeuski z Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji.

Z poważaniem 
Grażyna Sztark



182
37. posiedzenie Senatu w dniach 15 i 16 marca 2017 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 37. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Aleksandra Szweda

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do mojego biura senatorskiego przez szkoły niepubliczne 

oraz samorządowców uprzejmie proszę o udzielanie odpowiedzi na następujące pytania.
1. Czy możliwe jest pokrycie przez szkołę niepubliczną ze środków otrzymywanych w formie dotacji pod-

miotowej na podstawie art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, 
poz. 2572), tj. w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2014 r., wynagrodzeń pracowników administracji 
szkoły, w tym także wynagrodzenia osoby prowadzącej sekretariat szkoły, osoby zajmującej się rozliczeniem 
dotacji, wynagrodzenia dyrektora placówki w części dotyczącej spraw administracyjnych, czyli zaliczenie ich 
do wydatków bieżących w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych?

2. Czy możliwe jest pokrycie przez szkołę niepubliczną ze środków otrzymywanych w formie dotacji pod-
miotowej na podstawie art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256 
poz. 2572), tj. w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2004 r., kosztów remontów placówek, w których 
odbywają się zajęcia szkolne i przedszkolne, poniesionych w związku z poprawą bezpieczeństwa, czyli zali-
czanie ich do wydatków bieżących w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych?

3. Czy możliwe jest pokrycie przez szkołę niepubliczną ze środków otrzymywanych w formie dotacji 
podmiotowej na podstawie art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. 
nr 256 poz. 2572), tj. w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2014 r., kosztów usług związanych z dzia-
łalnością szkoły, m.in. rachunków za telefon będący w posiadaniu dyrektora, wicedyrektora oraz sekretariatu 
placówki, ochrony obiektów należących do placówki oświatowej, zakupu sprzętu i wyposażenia szkoły na po-
trzeby dydaktyczne, jak i nabytych w celu wyposażenia administracji placówki, a także kosztów poczęstunków 
związanych z uroczystościami szkolnymi, takimi jak np. zakończenie roku szkolnego, pasowania na ucznia czy 
dzień patrona szkoły, a także kosztów związanych z usługami księgowymi, czyli zaliczenie ich do wydatków 
bieżących w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych?

Wykazać należy, że w praktyce organy kontroli skarbowej, sprawdzając celowość i zgodność z prawem 
gospodarowania środkami publicznymi w zakresie rozliczania dotacji oświatowej, kwestionują zakwalifiko-
wanie przez szkoły niepubliczne jako wydatków bieżących (a zatem podlegających rozliczeniu z dotacji oświa-
towej) kosztów wynagrodzeń pracowników administracji szkoły, a także kosztów remontowych poniesionych 
w związku z koniecznością dostosowania obiektów do warunków bezpieczeństwa. Okres, w którym docho-
dzi do kwestionowania takich rozliczeń, to okres do 1 stycznia 2014 r., kiedy to przepis art. 90 ust. 3d został 
znowelizowany i obecnie zawiera katalog wydatków, które mogą być pokrywane z dotacji. Wskazać należy, 
że w katalogu tym znajdują się wydatki, które najczęściej kwestionowane są przez organy kontroli skarbowej 
w rozliczeniach sprzed wejścia w życie nowelizacji. Takie stanowisko organów powoduje niepewność obrotu 
gospodarczego, a także niesie ryzyko postawienia w niekorzystnym świetle podmiotów (w szczególności szkół 
i przedszkoli wiejskich), które zostały skontrolowane i co do których zakwestionowany został sposób dokony-
wania rozliczeń, mimo że na gruncie obecnie obowiązujących przepisów tożsame rozliczenie nie zostałoby już 
zakwestionowane. Podkreślenia wymaga fakt, że właśnie te wątpliwości w prawidłowym rozliczeniu wydatków 
z dotacji oświatowej stały się podstawą do nowelizacji wskazanego przepisu ustawy.

Równie często zdarza się kwestionowanie przez organ kontroli skarbowej możliwości rozliczenia ze środków 
pochodzących z dotacji oświatowej kosztów usług związanych z działalnością placówki oświatowej. Przede 
wszystkim kwestionowane są koszty rachunków za telefon będący w dyspozycji dyrektora czy sekretariatu 
szkoły, a także koszty związane z ochroną budynku czy też z zakupem potrzebnego wyposażenia placówki 
oświatowej. Wydatki te niezbędne są do prawidłowego wypełniania zadań szkoły w zakresie kształcenia, 
edukacji dzieci, a także zapewnienia im bezpieczeństwa. W związku z tym nie powinny być kwestionowane.

Nieuprawnione w świetle znowelizowanych przepisów ustawy jest także kwestionowanie wynagrodzenia 
dyrektorów placówek oświatowych w części, w jakiej związane jest ono z pełnieniem funkcji administracyjnych 
w szkole lub przedszkolu. Nie ma faktycznej ani prawnej możliwości oddzielenia pełnienia przez dyrektora 
funkcji związanych z administrowaniem szkołą od merytorycznego kształcenia. Organ stojący na czele szkoły 
obowiązany jest wykonywać nadzór administracyjny nad placówką, a zatem jest to funkcja związana stricte 
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z działalnością szkoły i jako taka nie powinna być kwestionowana w zakresie rozliczenia kosztów z nią zwią-
zanych z dotacji oświatowej.

Pożądane byłoby jednoznaczne określenie, jakie wydatki mogą być rozliczane z dotacji oświatowej w okresie 
sprzed nowelizacji art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty. Biorąc pod uwagę aktualne brzmienie przepisu, 
a także mając na celu pogłębianie zaufania obywateli do organów państwa, należałoby w interpretacji przepisu 
w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2014 r. brać pod uwagę nie tylko aktualną jego treść, ale również okoliczności, 
które spowodowały konieczność znowelizowania treści przepisu. Nie może dojść do sytuacji, w której te same 
wydatki rozliczane z dotacji oświatowej, ale w różnych okresach, tj. przed 2014 r. oraz po 2014 r., w jednym 
okresie zostałyby zakwestionowane przez organ kontroli podatkowej ze wskazaniem, że zostały wykorzystane 
niezgodnie z przeznaczeniem, a w drugim okresie (np. następującym zaraz po nim), zostałoby stwierdzone, że 
rozliczenie nastąpiło w sposób prawidłowy.

W dniu 7 lipca 2016 r. zwróciłem się z tożsamym zagadnieniem do Ministerstwa Edukacji Narodowej, które 
w tym zakresie w odpowiedzi na oświadczenie nr BPS/043-22-459/16 w dniu 9 sierpnia 2016 r. opowiedziało 
się za możliwością rozliczania wskazanych kosztów z dotacji oświatowej. Mimo to gminy coraz częściej wy-
stępują o zwrot dotacji wykorzystanej w sposób wskazany w niniejszym wystąpieniu, uzasadniając to brakiem 
jednoznacznych przepisów prawnych. Uzyskanie odpowiedzi również z Ministerstwa Finansów w tym zakresie 
pomogłoby rozwiać pojawiające się wątpliwości w zakresie finansowania kosztów z dotacji oświatowej.

Z poważaniem 
Aleksander Szwed
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Antoniego Szymańskiego

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

W dniu 7 marca 2017 r. w Gdańsku miała miejsce Regionalna Konferencja Rad Rodziców. Uczestnicy kon-
ferencji przyjęli następująca uchwałę:

„Uczestnicy Pomorskiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców – mając świadomość, że przyszłość Polski 
zależy od poziomu wykształcenia i wychowania młodego pokolenia, a warunkiem zbudowania systemu oświaty 
i tworzenia szkół na miarę wyzwań XXI wieku jest włączenie w ten proces jak najszerszych kręgów społeczeństw, 
w tym: uczniów, nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej i pozarządowych organizacji obywatelskich 
– akceptują, przyjęte 21 kwietnia 2016 r., stanowisko I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców i zwracają 
się do: Ministra Edukacji Narodowej, Parlamentarzystów, Kuratorów Oświaty, Samorządów Terytorialnych 
i Dyrektorów Szkół o aktywne włączenie się w realizację zgłoszonych w nim postulatów”.

Mając to na uwadze, zwracam się do Pani Minister z zapytaniem o stanowisko w sprawach bardzo ważnych 
dla funkcjonowania i rozwoju rad rodziców, a wyrażonych we wspomnianej uchwale z 21 kwietnia 2016 r., 
którą cytuję poniżej.

I Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców zwraca się do:
„I. Ministra Edukacji Narodowej o:
1. wprowadzenie do prawa oświatowego przepisów:
a) regulujących prowadzenie przez rady rodziców gospodarki finansowej,
b) wskazujących, że program wychowawczy szkoły jest oparty na wspólnym dla środowiska szkolnego 

systemie wartości,
c) porządkujących zasady tworzenia rad szkół oraz wyposażających rady rodziców w uprawnienia adekwatne 

do uprawnień rad szkół, rad pedagogicznych i samorządów uczniowskich,
d) umożliwiających radom rodziców komunikowanie się z wszystkimi rodzicami, podobnie jak robią to 

dyrektorzy szkół i rady pedagogiczne;
2. skierowanie do kuratorów oświaty, samorządów terytorialnych, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców 

i uczniów listu wskazującego, jak ważną rolę w budowaniu nowoczesnego systemu oświaty mogą i powinni 
odgrywać rodzice i ich reprezentanci – rady rodziców;

3. wsparcie skierowanej do uczestników życia szkolnego (przede wszystkim rodziców i dyrektorów szkół) 
szerokiej kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat praw i obowiązków rodziców na terenie szkół;

4. pomoc w założeniu i prowadzeniu – przez niezależną organizację pozarządową, zajmującą się sprawami 
miejsca rad rodziców w polskim systemie oświaty i mającą doświadczenie oraz praktyczną wiedzę w zakresie 
problemów związanych z tematyką rad rodziców – Punktu Konsultacyjnego, służącego pomocą prawną i me-
rytoryczną w budowaniu płaszczyzny współpracy: radom rodziców, dyrektorom szkół, radom pedagogicznym, 
samorządom uczniowskim oraz samorządom terytorialnym.

II. Parlamentarzystów o:
1. systematyczne wspieranie propozycji zmian w prawie oświatowym, umożliwiających rodzicom realne 

oddziaływanie na szkoły własnych dzieci.
III. Kuratorów Oświaty o:
1. monitorowanie relacji wszystkich organów szkół, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy pomiędzy 

dyrektorami szkół i radami rodziców;
2. pomoc przy rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy różnymi organami szkoły;
3. zwracanie uwagi na zgodność z prawem oświatowym zapisów zamieszczonych w statutach szkół oraz 

trybu uchwalania programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły;
4. umożliwienie radom rodziców stałego kontaktu z pracownikami kuratoriów oświaty.
IV. Samorządów Terytorialnych o:
1. zapewnienie finansowania szkoleń rodziców w zakresie ich praw i obowiązków na terenie szkoły, 

wynikających z prawa oświatowego;
2. pomoc w propagowaniu wśród rodziców, pracowników szkół i pracowników samorządowej administracji 

oświatowej wiedzy na temat praw i obowiązków rad rodziców.
V. Dyrektorów Szkół o:
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1. zapewnienie radom rodziców dostępu do narzędzi komunikacji, analogicznych do tych, z których korzystają 
rady pedagogiczne, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji z rodzicami za pośrednictwem szkolnych 
mediów: dziennika elektronicznego, szkolnej tablicy ogłoszeń itp.;

2. przeszkolenie wszystkich nauczycieli i pracowników administracyjnych szkoły w zakresie praw i obo-
wiązków rad rodziców wynikających z ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela;

3. organizowanie szkoleń dla rodziców na temat ich praw i obowiązków wynikających z ustawy o systemie 
oświaty i ustawy Karta Nauczyciela oraz ułatwienie radom rodziców prowadzenia działalności na terenie 
szkoły poprzez m.in. wyznaczenie oddzielnego pomieszczenia na sekretariat rady rodziców i umożliwienie, 
w terminach wskazanych przez radę rodziców, odbywania przez nią zebrań”.

Antoni Szymański
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Rafała Ślusarza

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Uprzejmie proszę o informację, czy prowadzone są postępowania przeciwko osobom odpowiedzialnym za 

nieuregulowane funkcjonowanie rynku gier hazardowych w okresie do momentu przyjęcia ustawy o grach 
hazardowych z dnia 15 grudnia 2016 r.

Zwracam uwagę, że na 32. posiedzeniu Senatu podczas omawiania powyższej ustawy padły następujące słowa:
– minister Wiesław Janczyk: „Istotne dla państwa polskiego jest dzisiaj uregulowanie całego tego obszaru, 

który można powiedzieć, wymknął się znacznie spod kontroli po aferze hazardowej, zwłaszcza w 2009 r., 
kiedy premier Donald Tusk powiedział, że nie będzie odnowienia zezwoleń na funkcjonowanie automatów”;

– senator Grzegorz Bierecki: „…nad politykami Platformy, którzy zamieszani byli w tę aferę hazardową, 
i nad ludźmi, którzy przyjmowali potem regulacje nieskuteczne świadomie, nie naprawiali tych regulacji… Oni 
powinni za to ponieść odpowiedzialność, powinni ponieść za to odpowiedzialność.”, „…oprócz gratulacji dla 
pana ministra także apel, aby Ministerstwo Finansów zidentyfikowało osoby, które odpowiadają za tę ogromną 
skalę zaniechań, za straty budżetowe, które ponosiliśmy, i za rozprzestrzenianie przestępczości w ostatnich latach. 
Te osoby powinny być z imienia i nazwiska zidentyfikowane i odpowiednie organa powinny się nimi zająć”.

Obszar gier hazardowych ciągle czeka, jeśli chodzi o wejście w życie ww. ustawy. Punkty z automatami 
działają nieniepokojone przez żadne służby. Po raz kolejny powstaje wrażenie bezsilności polskiego państwa. 
W związku z powyższym wydaje się szczególnie pilne, aby osoby winne nielegalnych działań z przeszłości 
zostały zidentyfikowane oraz ukarane.

Rafał Ślusarz
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