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Porządek obrad

39. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 20 i 21 kwietnia 2017 r.

1. Drugie czytanie projektu uchwały w 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół”.

2. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo konsularne.

3. Ustawa o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw.

4. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne.

5. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych.

6. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządo-
wej w województwie.

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

8. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów.

9. Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności.

10. Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych 
ustaw.

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

12. Odwołanie Wicemarszałka Senatu.

13. Wybór Wicemarszałka Senatu.



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 Prezesa Rady Ministrów  – minister – członek Rady Ministrów 
     Henryk Kowalczyk

Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego  
Związku Zawodowego „Solidarność”  – przewodniczący Piotr Duda

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  – sekretarz stanu Stanisław Szwed

  – podsekretarz stanu Marcin Zieleniecki

Ministerstwo Rozwoju  – podsekretarz stanu Mariusz Haładyj

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  – podsekretarz stanu Renata Szczęch

Ministerstwo Sprawiedliwości  – sekretarz stanu Michał Wójcik 
  – podsekretarz stanu Marcin Warchoł

Ministerstwo Zdrowia  – podsekretarz stanu Zbigniew Król

kapelan Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”  – ksiądz Marcin Kostka

prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II  
Bydgoszcz-Fordon  – Andrzej Bogucki

prezes Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego  
„Sokół – Świat Pracy” w Tarnowie   – Andrzej Olejnik

prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”  
w Warszawie   – Zbigniew Okorski

prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”  
w Brwinowie   – Jan Członkowski

prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”  
w Sanoku  – Bronisław Kielar

prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”  
w Lesznie  – Damian Małecki

sekretarz Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”  
w Lesznie  – Halina Cichocka-Nowak

prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”  
w Zakopanem  – Stanisław Marduła

wiceprezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”  
w Zakopanem  – Adam Zaleski





(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław 
Karczewski oraz wicemarszałkowie Bogdan Boruse-
wicz, Adam Bielan i Grzegorz Czelej)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Otwieram trzydzieste dziewiąte posiedzenie 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.
(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana sena-
tora Aleksandra Szweda oraz pana senatora Jerzego 
Wcisłę. Listę mówców prowadzić będzie pan senator 
Jerzy Wcisła.

(Rozmowy na sali)
Panie i Panowie Senatorowie, bardzo proszę o ci-

szę.
W dniu 31 marca 2017 r. zmarł Erwin Kruk, se-

nator I kadencji, wiceprzewodniczący Komisji Spraw 
Emigracji i Polaków za Granicą, członek Komisji 
Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji 
Narodowej.

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

(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.
Panie i Panowie Senatorowie! Informuję, że Sejm 

na trzydziestym dziewiątym posiedzeniu w dniu 
7 kwietnia 2017 r. przyjął wszystkie poprawki Senatu: 
do ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej 
Polskiej; do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks po-
stępowania administracyjnego oraz niektórych innych 
ustaw; do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcy-
zowym; do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu 
ułatwienia dochodzenia wierzytelności; do ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska.

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

Informuję, że protokoły trzydziestego szóstego 
i trzydziestego siódmego posiedzenia Senatu, zgodnie 
z Regulaminem Senatu, są przygotowane do udostęp-
nienia senatorom. Jeśli nikt z państwa senatorów nie 
zgłosi do nich zastrzeżeń, to zostaną one przyjęte na 
kolejnym posiedzeniu.

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

Proponuję rozpatrzenie punktu drugiego oraz 
punktu czwartego 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 uzupełnienie 
porządku obrad o punkty: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo konsularne – i rozpatrzenie go jako punk-
tu drugiego; ustawa o zmianie ustawy o repatriacji 
oraz niektórych innych ustaw – i rozpatrzenie go jako 
punktu trzeciego; ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
farmaceutyczne – i rozpatrzenie go jako punktu 
czwartego; ustawa o zmianie ustawy o zatrudnianiu 
pracowników tymczasowych oraz niektórych innych 
ustaw – i rozpatrzenie go jako punktu dziesiątego, 
po punkcie dotyczącym ustawy o zmianie ustawy 
o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności; drugie 
czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zaka-
zie propagowania komunizmu oraz innego ustroju 
totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urzą-
dzeń użyteczności publicznej – i rozpatrzenie go jako 
punktu jedenastego.

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 kolejno-
ści rozpatrywania punktu: drugie czytanie projektu 

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 37)
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(marszałek S. Karczewski) Olejnika; prezesa Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół” w Warszawie, pana Zbigniewa Okorskiego; 
prezesa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 
w Brwinowie, pana Jana Członkowskiego; prezesa 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku, 
pana Bronisława Kielara; prezesa Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” w Lesznie, pana Damiana 
Małeckiego; sekretarz Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół” w Lesznie, panią Halinę Cichocką-Nowak; 
prezesa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 
w Zakopanem, pana Stanisława Mardułę; wice-
prezesa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 
w Zakopanem, pana Adama Zaleskiego. Witam 
również: Grzegorza Bielca, Artura Bluma, Andrzeja 
Nowakowskiego, Józefa Zaskalskiego, Michała 
Sienkiewicza, Zygmunta Śledziewskiego wraz z cór-
ką Alicją Śledziewską, Witolda Zurzyckiego, Piotra 
Mazura. Bardzo serdecznie państwa witam. (Oklaski)

Projekt rozpatrywanej ustawy został wniesiony 
przez pana senatora Jana Żaryna i zawarty jest w dru-
ku nr 462, a sprawozdanie komisji – w druku nr 462 S.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Ustawodawczej, pana senatora Jana Żaryna, o przed-
stawienie sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca 
Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Panie 

i Panowie Senatorowie!
Komisja Ustawodawcza zebrała się dnia 5 kwiet-

nia br. i rozpatrzyła w pierwszym czytaniu przedsta-
wiony projekt uchwały w 150. rocznicę powstania 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Podczas 
posiedzenia zostały wprowadzone liczne popraw-
ki, zarówno poprawki mojego autorstwa, czyli au-
topoprawki, jak i poprawki zgłoszone przez sena-
torów – pana senatora Marka Pęka, a także panią 
senator Zdrojewską. Zdecydowana większość tychże 
poprawek została przyjęta, i to jednogłośnie. Jedna 
poprawka zaś – ta zgłoszona właśnie przez panią 
senator Zdrojewską, a poparta przez pana senatora 
Borowskiego – dotycząca przedostatniego akapitu tej-
że uchwały, nie została przyjęta. W całości projekt zo-
stał przyjęty przez członków Komisji Ustawodawczej 
zdecydowaną większością głosów.

Przeczytam, jeśli państwo pozwolą, treść tejże 
uchwały. Brzmi ona następująco.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 150. 
rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego 
«Sokół».

150 lat temu we Lwowie zarejestrowano 
Towarzystwo Gimnastyczne �Sokół�, którego ce-�Sokół�, którego ce-Sokół�, którego ce-�, którego ce-, którego ce-
lem głównym było wychowanie młodzieży polskiej 
zgodnie z hasłem «W zdrowym ciele zdrowy duch». 
Organizacja, która powstała 3 lata po upadku powsta-

ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – i rozpatrze-
nie tego punktu jako punktu piątego, po dodanym 
punkcie dotyczącym ustawy o zmianie ustawy – 
Prawo farmaceutyczne.

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

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

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

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

Głosowania nad punktem pierwszym, dotyczą-
cym drugiego czytania projektu uchwały w 150. 
rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół”, oraz nad punktem drugim, dotyczącym usta-
wy o zmianie ustawy – Prawo konsularne, zostaną 
przeprowadzone bezpośrednio po rozpatrzeniu tych 
punktów. Pozostałe głosowania zostaną przeprowa-
dzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Informuję, że o godzinie 12.00, czyli za 17 minut, 
zarządzona zostanie godzinna przerwa… Nie, trochę 
dłuższa miała być…

(Głos z sali: Do 13.20.)
To tu jest źle napisane.
O godzinie 12.00 zostanie zarządzona przerwa do 

godziny 13.20, w trakcie której nastąpi uroczyste wrę-
czenie odznaczeń oraz otwarcie wystawy z okazji 150. 
rocznicy powstania Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół”.

Punkt piąty porządku obrad, dotyczący dru-
giego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, zostanie rozpatrzony dzisiaj.

Jutro obrady rozpoczniemy o godzinie 9.00 od roz-
patrzenia punktu dziesiątego porządku obrad: ustawa 
o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tym-
czasowych oraz niektórych innych ustaw.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-
szego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w 150. rocznicę powstania Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”.

Bardzo serdecznie pragnę przywitać obec-
nych na posiedzeniu przedstawicieli Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”. Bardzo serdecznie państwa 
witam. (Oklaski)

Bardzo serdecznie witam kapelana, księ-
dza Marcina Kostkę, oraz prezesa Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon, pana 
Andrzeja Boguckiego. Bardzo serdecznie witam: 
prezesa Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół – Świat Pracy” w Tarnowie, pana Andrzeja 
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(senator sprawozdawca J. Żaryn) emigracji. W PRL kilkakrotnie podejmowano bez-
skuteczne próby jego legalizacji (w 1957 i w 1980 r.). 
W Polsce narodziło się ponownie dopiero w końcu lat 
osiemdziesiątych XX wieku.

Obecnie liczy ponad 70 gniazd w kraju oraz funk-
cjonujących poza granicami. Dopiero w tym roku – 
przy okazji kolejnej okrągłej rocznicy – Towarzystwo 
może świętować w wolnej i niepodległej Polsce 
swoje narodzenie. Pięćdziesiąta rocznica powstania 
�Sokoła� obchodzona była w okopach I wojny świa-
towej, a stulecie przypadało w okresie przymusowego 
milczenia o tej organizacji.

Senat Rzeczypospolitej przyłącza się do tych ob-
chodów, życząc sokolstwu polskiemu, by młodzież 
garnęła się do gniazd sokolich i znajdowała w nich 
sens swojej aktywności oraz pracy dla Polski.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej �Monitor 
Polski�”.

W imieniu wszystkich, którzy się tutaj podpisa-
li i głosowali za tą uchwałą, bardzo proszę Wysoki 
Senat o jej przyjęcie. Bardzo o to proszę, tak abyśmy 
mogli uhonorować tę wspaniałą polską organizację, 
która bardzo pięknie wpisała się w dzieje Polski, na-
szej ojczyzny, a i dzisiaj także wpisuje się w proces 
wychowania – przede wszystkim młodzieży – w du-
chu patriotyzmu i w duchu służby na rzecz naszej 
wspólnoty narodowej. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdaw-
cy, który jest zarazem wnioskodawcą.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

(Głosy z sali: Nie, nie.)
(Senator Alicja Zając: Dziękujemy.)
Nie? To bardzo serdecznie dziękuję.
Otwieram dyskusję.
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Kazimierz Wiatr.)
Kazimierz Wiatr. Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Drodzy Goście!
Jako przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji 

i Sportu muszę powiedzieć, że ta uchwała jest mi 
bardzo bliska, ponieważ Towarzystwo Gimnastyczne 
„Sokół” zajmuje się i edukacją, i wychowaniem, i spor-
tem. Przede wszystkim należy powiedzieć z okazji 
150-lecia powstania tego towarzystwa, że była to or-
ganizacja niezwykle nowoczesna jak na tamte czasy. 
Wiemy, że dzisiaj jest wiele różnych ruchów promu-

nia styczniowego, miała podtrzymać w młodym po-
koleniu ducha patriotycznego, jednocześnie wpisując 
się w nurt pozytywistycznej epoki i galicyjskiej auto-
nomii. Towarzystwo budowało sokolnie, a w nich sale 
gimnastyczne, chóry, teatry i biblioteki. Towarzystwo 
bardzo szybko zaczęło rosnąć w siłę, a kolejne jego 
gniazda powstawały w pozostałych zaborach, a tak-
że wśród emigracji: w Stanach Zjednoczonych, we 
Francji, w Niemczech, w Kanadzie i w Wielkiej 
Brytanii.

Sokołom zawdzięczamy m.in. pierwszy mecz 
piłkarski na ziemiach polskich, rozegrany w 1894 r., 
a także obchody 500-lecia bitwy pod Grunwaldem, 
zorganizowane w Krakowie w związku z odsłonię-
ciem Pomnika Grunwaldzkiego, dzięki ofiarności 
i zaangażowaniu Ignacego J. Paderewskiego.

Kilka lat później członkowie poszczególnych 
gniazd sokolich zasilili polskie oddziały zbrojne, 
m.in. Legiony Polskie walczące po stronie i rosyj-
skiej, i austriacko-niemieckiej. Szczególnie zasłynęli 
krakowscy sokoli ułani z brawurowej szarży w dniu 
13 czerwca 1915 r. pod Rokitną, dowodzeni przez 
rotmistrza Zbigniewa Dunin-Wąsowicza. Najwięcej 
sokołów, głównie z gniazd istniejących na emigra-
cji, odpowiedziało pozytywnie na apel Komitetu 
Narodowego Polskiego i zasiliło szeregi Błękitnej 
Armii, walczącej po stronie zwycięzców w I wojnie 
światowej. Wieloletnim instruktorem TG «Sokół» 
był gen. Józef Haller. «Sokół» walczył także z bronią 
w ręku m.in. podczas kolejnych powstań: wielko-
polskiego, trzech śląskich, w czasie obrony Lwowa 
i w Armii Ochotniczej w 1920 r. (Wojciech Korfanty 
należał do najbardziej cenionych działaczy sokolich).

W II Rzeczypospolitej TG �Sokół� pod wodzą hra-�Sokół� pod wodzą hra-Sokół� pod wodzą hra-� pod wodzą hra- pod wodzą hra-
biego Adama Zamoyskiego wpisało się pozytywnie 
w historię budowania ojczyzny po 123 latach niewoli, 
podobnie jak harcerstwo, którego działacze w więk-
szości wywodzili się z gniazd sokolich. Duch sportu 
i miłości do Polski nie gasł, czego przykładem były 
przedwojenne sukcesy olimpijczyków wywodzących 
się z «Sokoła», m.in. złotej medalistki olimpijskiej 
Stanisławy Walasiewicz i Jadwigi Wajsówny (srebro 
i brąz), oraz wojenne ofiary członków Towarzystwa, 
mordowanych głównie przez Niemców, m.in. po-
wstańców wielkopolskich. Lista nazwisk jest bar-
dzo długa (w czasie Operacji „Tannenberg” prak-
tycznie w każdej miejscowości, w której odbywała 
się egzekucja, znajdowali się członkowie �Sokoła�), 
a są na niej m.in. Franciszek Kręcki, Jakub Sulecki, 
Mieczysław Opatrny, Stanisław Kunz. Niestety, do 
tej pory nie opracowano pełnej listy strat osobowych 
�Sokoła� w latach 1939–1945.

Po wojnie komuniści ostatecznie w 1947 r. zdele-
galizowali Towarzystwo, które jednak przetrwało na 
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Drugie czytanie projektu uchwały w 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Komunikaty

(senator K. Wiatr) Myślę, że ogromne podziękowania złożyć należy 
na ręce pana prof. Żaryna, ale także dla Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Lesznie, która pomogła 
w przygotowaniu uchwały. Bardzo się cieszę, że 
pamiętamy o tych sprawach. Tu nie chodzi tylko 
o przeszłość. Wychowanie młodzieży, jej edukacja 
i rozwój fizyczny to jest nasza przyszłość. Bardzo się 
cieszę i gratuluję „Sokołowi” wspaniałego jubileuszu. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Proszę państwa, informuję również, że wniosek 

o charakterze legislacyjnym na piśmie złożyła pani 
senator Barbara Zdrojewska wraz z grupą 25 senato-
rów. Nie będę wyczytywał, bo nie zdołam odczytać 
wszystkich nazwisk.

Zamykam dyskusję.
Przypominam, że drugie czytanie kończy się skie-

rowaniem projektu do komisji w celu ustosunkowa-
nia się do zgłoszonych w toku dyskusji wniosków. 
Stwierdzam, że Senat kieruje projekt uchwały do 
Komisji Ustawodawczej.

Pan senator Żaryn zgłosi wniosek o to, żeby jesz-
cze na tym posiedzeniu…

(Senator Jan Żaryn: Tak, zgłaszam taki wniosek.)
Tak? Proszę bardzo.
Pan senator Jan Żaryn zgłosił przed chwilą wniosek 

o wyznaczenie komisji terminu przygotowania dodatkowe-
go sprawozdania w celu przeprowadzenia trzeciego czyta-
nia projektu uchwały jeszcze na tym posiedzeniu Senatu.

Jeśli nie usłyszę głosu sprzeciwu, uznam, że Senat 
przyjął przedstawiony wniosek, propozycję. Nie wi-
dzę sprzeciwu.

W takim razie kieruję to do komisji i proszę komi-
sję o podjęcie decyzji tak, żebyśmy bezpośrednio po 
zakończeniu przerwy mogli przeprowadzić głosowa-
nie nad poprawką, a później głosowanie nad całością.

Ogłaszam przerwę do godziny 13.20.
(Głos z sali: 5 minut po ogłoszeniu przerwy zbiera 

się komisja.)
(Rozmowy na sali)
Jeszcze jedno ogłoszenie, proszę państwa. 

Przepraszam bardzo, ale jeszcze jedno ogłoszenie.

Senator Sekretarz Jerzy Wcisła:
Szanowni Państwo, w razie zgłoszenia wnio-

sków do projektu uchwały w sprawie towarzystwa 
„Sokół”…

(Rozmowy na sali)
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej odbędzie się 

5 minut po ogłoszeniu przerwy w sali nr 176.
(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 00  

do godziny 13 minut 23)

jących sport, ale przecież to były zupełnie inne czasy. 
W 1867 r. powstała organizacja, która z jednej strony 
promowała sport, ale z drugiej strony wychowywała, 
a także była tym spoiwem, które organizowało spo-
łeczeństwo, w szczególności ludzi młodych. To była 
organizacja, która położyła ważne podwaliny pod 
rozwój harcerstwa i klubów sportowych. Myślałem, 
że pan prof. Żaryn powie więcej o historii, dlatego 
nie przygotowałem tego fragmentu, ale o tym będzie 
mowa przy okazji wystawy na pewno.

(Głos z sali: Będzie.)
Czuję się w obowiązku wspomnieć o takim prze-

kazie rodzinnym, który powierzył mi ojciec, opo-
wiadając, jak w 1910 r. odbył się ten wielki zlot so-
kołów z okazji odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego 
w Krakowie, kiedy to członkowie „Sokoła” z różnych 
zaborów przekradali się przez granice, często ukry-
wając swoje mundury.

Druga sprawa to ogromny wkład, ogromne zasługi 
„Sokoła”, jeśli chodzi o powstawanie harcerstwa. Trochę 
żałuję, że ten fragment, te 2 linijki tekstu o harcerstwie 
z projektu uchwały wypadły. Ja tego nie będę uzupeł-
niał, żeby nie utrudniać proceduralnie naszej pracy, ale 
tu mógłby być duży akapit na ten temat. Trzeba powie-
dzieć, że zasługi „Sokoła” w tym obszarze były bar-
dzo duże. Eugeniusz Piasecki, założyciel „Sokoła” we 
Lwowie, wydał, drugi po Małkowskim, bardzo ważny 
podręcznik o harcerstwie–  „Harce młodzieży polskiej”. 
Wprowadził liczne terminy, m.in. „harcerz” itd. Wiemy, 
że na świecie są skauci, a w Polsce są harcerze. To wła-
śnie założyciel „Sokoła” we Lwowie, prof. Piasecki, 
harcmistrz, zastępowy, redagował „Skauta”.

Drugą postacią, która bardzo łączy te 2 organizacje, 
jest doktor Kazimierz Wyrzykowski, który był ważnym 
liderem, naczelnikiem „Sokoła”, a jednocześnie głów-
nym organizatorem wielkich obchodów 500-lecia bitwy 
pod Grunwaldem, obchodów w Krakowie. Poza tym 
działał w nurcie tych wszystkich najważniejszych po-
czynań skautowych nie tylko we Lwowie, ale i w innych 
miejscach, uczestniczył w Związkowym Naczelnictwie 
Skautowym. A więc te związki były bardzo silne i praw-
dopodobnie ten błyskawiczny rozwój harcerstwa, jaki 
miał miejsce, nie byłby możliwy, gdyby nie podstawy 
materialne i organizacyjne „Sokoła”.

Trzeba też zwrócić uwagę – o tym jest mowa 
w uchwale – na udział organizacji „Sokół” w posta-
niu wielkopolskim, w powstaniach śląskich, w ar-
mii Hallera. To są niezwykle ważne rzeczy. Muszę 
też powiedzieć jako senator ziemi tarnowskiej, że… 
Najpierw powstał „Sokół” we Lwowie, a ta druga 
grupa dotyczyła miejscowości Tarnów i Stanisławów. 
Oczywiście wielka, wielka radość… Dopiero w trze-
ciej grupie znalazły się Kraków, Kołomyja, Tarnopol 
i Przemyśl. To są niesłychanie ważne rzeczy.
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Drugie czytanie projektu uchwały w 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (cd.)

senatora Sławomira Rybickiego, senatora Waldemara 
Sługockiego, senatora Piotra Wacha, senator Barbarę 
Zdrojewską, senatora Piotra Zientarskiego, senatora 
Aleksandra Pocieja, senatora Mariana Poślednika, 
senatora Andrzeja Misiołka, senatora Jana Filipa 
Libickiego i senatora Wiesława Kiliana.

Pan marszałek Borusewicz. Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” jest organi-

zacją, która w historii Polski zaznaczyła się pozytyw-
nie. Ta uchwała miała uczcić powołanie organizacji. 
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” miało różne 
okresy: okres do I wojny i do roku 1920, potem okres 
międzywojenny – to była już nieco inna historia – no 
i po 1990 r. ono się odtworzyło. Ta uchwała powinna 
dotyczyć rocznicy powołania „Sokoła”. Jestem prze-
ciwny wprowadzaniu zdania, które mówi, że wzy-
wamy młodzież do zapisania się, dlatego że uważam, 
że nie powinniśmy wskazywać jakiejkolwiek orga-
nizacji, do której młodzież powinna się zapisywać. 
To powinna być decyzja samych młodych ludzi czy 
tych ludzi, którzy chcą być członkami organizacji.

Dlatego sądziłem, że ta poprawka, Panie Senatorze 
Sprawozdawco, którą zgłosiliśmy, zostanie zaakcepto-
wana przez większość. Wyrażam żal, że większość nie 
próbowała uwzględnić m.in. moich zastrzeżeń. „Sokoły” 
w różnych okresach to były różne „Sokoły”. Ja chciał-
bym głosować za uchwałą dotyczącą właśnie rocznicy 
powołania, pięknej rocznicy, a nie za tym, czy młodzież 
należy wzywać do obecnego „Sokoła”, czy nie. Dlatego, 
Panie Senatorze, to, że większość nie próbowała zro-
zumieć argumentów, które na pewno pojawiły się na 
posiedzeniu komisji, powoduje, że ja za tą uchwałą – 
z przykrością to mówię – głosować nie mogę.

(Głosy z sali: Buuu!)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze. Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawców 
i wnioskodawców w związku z przedstawionym do-
datkowym sprawozdaniem. Czy ktoś z państwa se-
natorów pragnie zadać takie pytanie? A jeśli tak, to 
komu? Nie ma chętnych. 

Przystępujemy zatem do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad przedstawioną poprawką, druk 
nr 462 X, a następnie nad przyjęciem projektu, druk 
nr 462 S, w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką, która 
została przedstawiona i omówiona, nad poprawką 
zawartą w druku nr 462 X.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Jeszcze chwila, proszę państwa, jeszcze moment…
(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-

szego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w 150. rocznicę powstania Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania 
projektu uchwały skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej i zobowiązał komisję do przedsta-
wienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu do-
datkowego sprawozdania. Znajduje się ono w druku 
nr 462 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora Jana 

Żaryna, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jan Żaryn:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowni Państwo Senatorowie!
Komisja Ustawodawcza godzinę temu zebrała się 

na swoim posiedzeniu. Została na nim przedstawio-
na poprawka. Poprawka ta, złożona przez senatorów 
z panią Zdrojewską na czele, dotyczyła wykreślenia 
przedostatniego, siódmego akapitu z projektu uchwa-
ły. W trakcie krótkiej dyskusji uznaliśmy, zgodnie 
z regulaminem, że nie możemy przeprowadzać mo-
dyfikacji tego akapitu, możemy tylko odrzucić bądź 
przyjąć zgłoszoną poprawkę. W głosowaniu poprawka 
została odrzucona większością głosów, 8:6 senatorów. 

Zatem bardzo proszę o podjęcie uchwały o nie-
zmienionej treści, tej treści, która została przeze mnie 
odczytana godzinę temu. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcieliby jeszcze 

zabrać głos? 
W trakcie drugiego czytania wniosek o charak-

terze legislacyjnym został zgłoszony przez senator 
Grażynę Sztark, senatora Mieczysława Augustyna, 
senatora Ryszarda Bonisławskiego, senatora Bogdana 
Borusewicza, senator Barbarę Borys-Damięcką, 
senatora Leszka Czarnobaja, senatora Jerzego 
Fedorowicza, senatora Roberta Dowhana, senatora 
Piotra Florka, senatora Tomasza Grodzkiego, senatora 
Macieja Grubskiego, senatora Kazimierza Kleinę, 
senatora Bogdana Klicha, senatora Władysława 
Komarnickiego, senator Marię Pańczyk-Poździej, se-
nator Jadwigę Rotnicką, senatora Jana Rulewskiego, 
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Ustawa o zmianie ustawy – Prawo konsularne

(marszałek S. Karczewski) Wysoki Senacie, wczoraj odbyło się posiedzenie 
komisji rozpatrującej przedmiotową ustawę, na któ-
rym komisja przyjęła tę propozycję Sejmu jednogło-
śnie bez poprawek.

Celem ustawy o zmianie ustawy – Prawo konsu-
larne jest zagwarantowanie bezpłatnego wydawania 
przez konsula dokumentów…

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii…)
…poświadczających uprawnienia do korzy-

stania z ulgowych przejazdów adresatów usta-
wy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy 
o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środ-
kami publicznego transportu zbiorowego oraz nie-
których innych ustaw, która wejdzie w życie jutro. 
Już 21 kwietnia 2017 r. wchodzi w życie ustawa, 
na mocy której przyznaliśmy prawo do ulgowych 
przejazdów młodzieży, dzieciom polskim, które 
przybywają, także w celu nauki języka czy w in-
nych celach edukacyjnych, do ojczyzny. Właśnie 
tą ustawą, z grudnia 2016 r., rozszerzono zakres 
podmiotowy uprawnionych do korzystania z ulg 
w publicznym transporcie zbiorowym o 2 grupy 
osób: właśnie dzieci i młodzież, nie dłużej niż do 
ukończenia osiemnastego roku życia, w okresie 
pobierania nauki języka polskiego, historii, geo-
grafii, kultury polskiej lub innych przedmiotów 
nauczanych w języku polskim, oraz nauczycieli 
uczących języka polskiego lub innych przedmiotów 
w języku polskim w szkołach społecznych prowa-
dzonych przez polonijne organizacje oświatowe, 
stowarzyszenia rodziców i polskie parafie, zare-
jestrowanych w bazie Ośrodka Rozwoju Polskiej 
Edukacji za Granicą, sekcjach polskich funkcjonu-
jących w szkołach działających w systemach oświa-
ty innych państw, a także szkołach europejskich 
działających na podstawie Konwencji o Statucie 
Szkół Europejskich.

W wyniku wspomnianych zmian w grudniu 
wymienionym grupom osób będą przysługiwały 
ulgi w publicznym transporcie zbiorowym w takiej 
samej wysokości jak w przypadku odpowiednich 
grup wiekowych i zawodowych w Polsce. Wydawać 
dokumenty poświadczające uprawnienia do korzy-
stania z ulgowych przejazdów, o których mówi-
łam, oraz przedłużać ważność tych dokumentów 
ma konsul Rzeczypospolitej Polskiej właściwy ze 
względu na siedzibę szkoły.

Ta ustawa, o której przyjęcie dzisiaj wnosimy, 
właśnie tak dosyć szybko, ma wejść w życie już 
jutro, i w związku z tym… Ona została przyjęta 
przez komisję jednogłośnie, bo jest ustawą, można 
powiedzieć, kompatybilną do tej ustawy z grud-
nia. I bardzo proszę w imieniu całej komisji, któ-
ra, jeszcze raz podkreślam, jednogłośnie przyjęła 
tę ustawę o zmianie ustawy – Prawo konsularne, 

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Za chwileczkę podamy wyniki głosowania. 

Bardzo proszę o ich podanie.
Głosowało 79 senatorów, 30 było za, 49 – przeciw. 

(Głosowanie nr 1)
Poprawka została odrzucona.
Przystępujemy do głosowania nad projektem 

uchwały w 150. rocznicę powstania Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”, zawartym w druku 
nr 462 S.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem pro-
jektu?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 51 było za, 4 – prze-

ciw, 24 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 2) 
(Oklaski)

Dziękuję bardzo.
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w 150. rocznicę powstania 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

Bardzo serdecznie wszystkim przybyłym go-
ściom, wszystkim odznaczonym dziękuję za obec-
ność. Dziękuję.

Ogłaszam dwuminutową przerwę.
(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 31  

do godziny 13 minut 33)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę państwa, wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugie-

go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
konsularne.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 477, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 477 A.

Przypominam paniom i panom senatorom, że po 
rozpatrzeniu tego punktu odbędzie się głosowanie.

Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw Emigracji 
i Łączności z Polakami za Granicą, panią senator 
Janinę Sagatowską, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Janina Sagatowska:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt złożyć sprawozdanie Komisji 

Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 
o uchwalonej przez Sejm w dniu 7 kwietnia 2017 r. 
ustawie o zmianie ustawy – Prawo konsularne.
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Ustawa o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw

(senator sprawozdawca J. Sagatowska) Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami 
za Granicą przedstawiła projekt uchwały, w którym 
wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk 
senacki nr 477 A.

Czyli przystępujemy do głosowania.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 73 głosujących senatorów 73 głosowało za. 

(Głosowanie nr 3)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo konsularne.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzecie-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o repa-
triacji oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 476, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 476 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw Emigracji 
i Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, panią senator Annę Marię Anders, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Anna Maria Anders:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu wczorajszym Komisja Spraw Emigracji 

i Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisja 
Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej spotkały się w sprawie uchwalonej przez 
Sejm w dniu 7 kwietnia 2017 r. ustawy o zmianie 
ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw. 
Komisje jednogłośnie przyjęły ustawę bez poprawek.

Chciałabym powiedzieć, że to dla mnie wielki za-
szczyt, że mogę przedstawić tę ustawę, bo to jest coś, 
co od zawsze leżało mi na sercu jako córce generała 
Władysława Andersa, któremu tak zależało na tym, 
żeby wszyscy Polacy mogli wrócić do kraju. Jestem 
ogromnie wdzięczna panu ministrowi Kowalczykowi, 
MSW, MSZ i całemu rządowi za to, że to przepro-
wadzili.

Czytając preambułę do ustawy… Uważam, że war-
to ją przeczytać, bo właściwie o to chodzi… Brzmi 
ona tak: „W poczuciu głębokiej więzi z Polakami – 
potomkami dawnej Rzeczypospolitej, ofiarami ko-
munistycznego terroru, przemocą zmuszonymi do 
opuszczenia ziemi przodków, osiedlonymi wbrew 
własnej woli na najtrudniejszych do zamieszkania 
obszarach byłego Związku Socjalistycznych Republik 
Radzieckich; pozbawionymi możliwości powrotu do 
Polski, prześladowanymi z powodu swojego pocho-

o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Bog-
dan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senator 
sprawozdawcy.

(Senator Stanisław Kogut: Nie będzie pytań.)
(Senator Piotr Zientarski: Nie, wszystko jasne.)
Nie ma takich pytań.
Dziękuję, Pani Senator.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister spraw 
zagranicznych.

Czy pani minister Renata Szczęch pragnie zabrać 
głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Renata Szczęch: Nie, dziękuję.)

Nie. Dziękuję.
(Senator Stanisław Kogut: Głosujemy.)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

(Senator Stanisław Kogut: Nikt się nie zapisał.)
(Senator Piotr Zientarski: Głosujemy.)
(Senator Stanisław Kogut: Głosujemy.)
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 

pytanie? Nie.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Zamykam dyskusję.
W tej chwili muszę zarządzić krótką przerwę, bo 

po prostu…
(Senator Alicja Zając: 5 minut przerwy.)
(Głos z sali: Głosowanie, tak?)
(Senator Piotr Zientarski: Była mowa, że od razu.)
Ogłaszam 5 minut przerwy, do 13.43.
(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 38  

do godziny 13 minut 43)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 

porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
konsularne.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 477, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 477 A.
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(senator sprawozdawca A.M. Anders) o zakwalifikowaniu do wydania wizy krajowej w celu 
repatriacji.

W celu usprawnienia procesu repatriacji usta-
wa przewiduje ustanowienie pełnomocnika rządu 
do spraw repatriacji oraz powołanie Rady do spraw 
Repatriacji pełniącej funkcję organu opiniodaw-
czo-doradczego. Pełnomocnik będzie współdziałał 
z właściwymi organami administracji rządowej oraz 
organami jednostek samorządu terytorialnego i or-
ganizacjami pozarządowymi. Ustawa nakłada na 
pełnomocnika szereg zadań w zakresie udzielania 
pomocy repatriantom oraz koordynowania działań na 
rzecz tej pomocy, a także pełnienia nadzoru nad dzia-
łalnością ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów, 
analizowania rynku pracy pod względem możliwości 
zatrudnienia repatriantów.

Pełnomocnik będzie musiał wydać decyzję w spra-
wie przyznania miejsca w ośrodku osobie, która chce 
przybyć do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 
wizy krajowej w celu repatriacji, w terminie nie dłuż-
szym niż 3 lata od dnia wydania przez konsula decyzji 
o zakwalifikowaniu do wydania wizy krajowej w celu 
repatriacji.

Ustawa przewiduje stworzenie ośrodków ada-
ptacyjnych dla repatriantów. Ośrodki mają stanowić 
tymczasowe miejsce zamieszkania służące adaptacji 
repatriantów, którzy nie mają zagwarantowanego 
innego miejsca zamieszkania. Ośrodek ma zapew-
nić repatriantowi zajęcia adaptacyjno-integracyjne, 
kursy języka polskiego oraz szkolenia zawodowe. 
Wybór lokalizacji ośrodka ma sprzyjać aktywizacji 
zawodowej repatriantów na lokalnym rynku pra-
cy. Prowadzenie ośrodka będzie powierzane przez 
pełnomocnika organizacjom społecznym, stowa-
rzyszeniom i innym osobom prawnym wyłonionym 
w drodze konkursu ofert, spełniającym wymagania 
ustawowe.

Ja może w tym momencie powiem, że przed 
świętami rząd sprowadził do Polski 150 ludzi 
z Kazachstanu. Uważaliśmy, że to w pewnym sensie 
będzie taka próba. Chodziło o to, żeby zobaczyć, jakie 
problemy ci repatrianci mogą mieć. To się okazało 
bardzo pożyteczne. Mnie się zdaje, że to właściwie 
jest podstawa, baza do dalszej pracy nad ustawą.

Każdy repatriant oprócz zapewnienia mu odpo-
wiednich do jego potrzeb warunków zakwaterowania, 
wyżywienia, środków czystości, dostępu do urządzeń 
komunikowania się na odległość otrzyma świadczenie 
pieniężne w wysokości 200 zł miesięcznie, chyba że 
podjął pracę zarobkową.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta będą mogli 
przydzielić repatriantowi znajdującemu się w szcze-
gólnej sytuacji, na okres nie dłuższy niż 2 lata, oso-
bę wspierającą, która ma wspierać repatrianta w za-
łatwianiu spraw związanych z opieką medyczną, 
szkolnictwem, pomocą socjalną oraz zatrudnieniem, 

dzenia oraz przywiązania do wiary, tradycji i umiło-
wania wolności, skazanymi na pracę w nieludzkich 
warunkach, głód, choroby i częstokroć na fizyczne 
wyniszczenie; którzy, mimo wszelkich przeciwności, 
nigdy nie wyrzekli się Polski, jej tradycji i kultury, 
a miłość i przywiązanie do Ojczyzny przekazali swo-
im potomkom – pragnąc zadośćuczynić za doznawa-
ne przez zesłańców krzywdy, uznając, że powinno-
ścią Państwa Polskiego jest umożliwienie repatriacji 
rodakom, którzy pozostali na Wschodzie”.

Wczoraj podczas posiedzenia komisji było kilka 
pytań dotyczących ustawy, ale właściwie nie było 
żadnych, można powiedzieć, kontrowersji. Ustawa 
została przyjęta, jak mówiłam, bez poprawek. Ale 
ponieważ to jest ważna ustawa, chciałabym prze-
czytać – dla tych, którzy nie są tutaj z nami – jaki 
właściwie jest cel tej ustawy.

Celem ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz 
niektórych innych ustaw jest wprowadzenie w ży-
cie takich uregulowań prawnych, które będą służyły 
usprawnieniu procesu repatriacji. W tym celu do-
konano zmiany definicji repatrianta, którym będzie 
osoba, która przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej na 
podstawie wizy krajowej wydanej w celu repatriacji 
z zamiarem osiedlenia się na stałe.

Dokonano zmiany procedury związanej z przy-
znawaniem wizy krajowej w celu repatriacji. Wiza 
krajowa w celu repatriacji będzie wydana osobie, 
która spełnia łącznie następujące warunki: jest pol-
skiego pochodzenia; była deportowana lub zesłana 
przez władze Związku Socjalistycznych Republik 
Radzieckich; przed dniem wejścia w życie usta-
wy zamieszkiwała na stałe na terytorium obecnej 
Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Gruzji, 
Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, 
Republiki Tadżykistanu, Republiki Turkmenistanu, 
Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części 
Federacji Rosyjskiej. Warunek deportacji lub ze-
słania będzie spełniony także wówczas, gdy depor-
towanymi albo zesłanymi przez władze Związku 
Socjalistycznych Republik Radzieckich byli wstępni 
takiej osoby.

Wiza krajowa w celu repatriacji będzie mogła być 
wydana małżonkowi i zstępnym do czwartego stopnia 
repatrianta oraz małżonkowi zstępnego. Na podstawie 
obowiązujących przepisów rodzina repatrianta może 
przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
na podstawie zezwolenia na pobyt stały i w wyniku 
braku uprawnień do nabycia obywatelstwa polskiego 
nie korzysta z wielu świadczeń.

Osobie, która nie posiada zapewnionego w Polsce 
lokalu mieszkalnego i utrzymania lub miejsca 
w ośrodku, a spełnia pozostałe warunki do uzyskania 
wizy krajowej w celu repatriacji, konsul wyda decyzję 
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(senator sprawozdawca A.M. Anders) początku… Kwestia ubezpieczenia zdrowotnego jest 
jedną z najważniejszych spraw.

Zmiany w ustawie o Karcie Polaka zmierzają 
do określenia warunku wykazania się znajomością 
języka polskiego w stopniu co najmniej podstawo-
wym dla osób, których polskie pochodzenie zostało 
stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy o repatria-
cji, posiadających w dniu złożenia wniosku o wydanie 
Karty Polaka obywatelstwo krajów byłych republik 
sowieckich. Pełnomocnik rządu do spraw repatriacji, 
wydając decyzję o przyznaniu takim osobom pomocy, 
będzie brał pod uwagę rodzaj i zakres dotychczas 
udzielonej pomocy oraz ich warunki bytowe, tak by 
zakres pomocy dla poszczególnych grup repatrian-
tów był adekwatny do rozmiaru wsparcia, jakie już 
otrzymali.

Tak jak powiedziałam, dla mnie osobiście to jest 
sprawa ważna. Pytań było wczoraj stosunkowo mało. 
Były pytania o ubezpieczenie zdrowotne, o środki na 
mieszkanie. Było też ważne pytanie o kwestie religij-
ne, o to, jak ktoś, kto nie zna języka polskiego, może 
przystąpić do spowiedzi, do mszy świętej. To jest 
tak zorganizowane, że kapłani, którzy są na misjach, 
misjonarze, którzy znają język rosyjski, będą mogli 
ich odwiedzać.

Ta ustawa jest moim zdaniem dobra. Jej powsta-
nie po takim długim czasie… Mam ogromną prośbę 
do Senatu, żeby przyjął tę ustawę bez poprawek. Ja 
zapowiedziałam tę ustawę, jak tylko zostałam mi-
nistrem, razem z panem ministrem Kowalczykiem. 
Wtedy mówiliśmy, że to zajmie mniej więcej rok. 
No, zajęło troszeczkę więcej, bo okazało się to tro-
szeczkę bardziej skomplikowane, niż myśleliśmy. 
Wygląda na to, że nareszcie do tego dojdziemy, że 
po 27 latach… to znaczy od czasu, kiedy Polska jest 
wolna, nareszcie nam się uda coś dla tych naszych 
Polaków załatwić. Dziękuję za uwagę. Tak jak mó-
wię, mam ogromną prośbę o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Pani Senator Sprawozdawco.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senator 
sprawozdawcy.

Czy są takie pytania? Nie widzę zgłoszeń.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister – członek 
Rady Ministrów, pan Henryk Kowalczyk.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy?

(Minister – Członek Rady Ministrów Henryk 
Kowalczyk: Nie.)

Nie. No dobrze. Ona jest tak dobra, że…

a także asystować repatriantowi w podeszłym wieku 
podczas wizyt lekarskich.

Ustawa przewiduje pomoc finansową dla repa-
triantów na cele mieszkaniowe w wysokości nie więk-
szej niż 25 tysięcy zł na repatrianta w formie dopłaty 
do: czynszu najmu lokalu mieszkalnego lub budynku 
mieszkalnego albo opłaty za zakwaterowanie w domu 
studenckim, albo kosztów nabycia lokalu mieszkal-
nego lub budynku mieszkalnego.

Repatriantowi, który poniósł koszty związane z re-
montem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu miesz-
kalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej 
Polskiej, na jego wniosek, w drodze decyzji, starosta 
udzieli pomocy finansowej ze środków budżetu pań-
stwa na częściowe pokrycie poniesionych i udoku-
mentowanych przez repatrianta kosztów, w wysokości 
do 6 tysięcy zł na jednego repatrianta.

Ustawa przewiduje również dotacje dla gmin, któ-
re zapewnią lokal mieszkalny repatriantowi, w wyso-
kości do 25 tysięcy zł, oraz dla gmin, które na wnio-
sek repatrianta przeprowadzą remont, adaptację lub 
wyposażą lokal mieszkalny w miejscu osiedlenia się, 
w wysokości 6 tysięcy zł na repatrianta.

Osobom fizycznym w uznaniu ich zasług w związ-
ku z prowadzeniem działalności na rzecz repatrian-
tów może zostać przyznana odznaka honorowa 
„Zasłużony dla repatriacji”. Odznakę będzie przyzna-
wał prezes Rady Ministrów z własnej inicjatywy albo 
na wniosek pełnomocnika lub organu statutowego 
organizacji społecznej lub instytucji działającej na 
rzecz repatriantów.

W obecnym stanie prawnym repatrianci przyby-
wający do Polski, którzy otrzymali w drodze darowi-
zny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, są ob-
ciążani podatkiem od spadków i darowizn. Ponieważ 
często jest to obciążenie przekraczające możliwości 
finansowe tych osób, ustawodawca zdecydował, że 
zwolnione od podatku będzie nabycie w drodze dzie-
dziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, 
dalszego zapisu, polecenia testamentowego lub daro-
wizny własności i współwłasności budynku mieszkal-
nego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną 
nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa 
do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, 
spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo 
udziału w takim prawie przez repatrianta, jeżeli speł-
nia on warunki określone w ustawie o podatku od 
spadków i darowizn.

Osoby, które nabyły obywatelstwo polskie w dro-
dze repatriacji, będą objęte opieką zdrowotną przez 
okres do 90 dni od dnia przekroczenia granicy 
Rzeczypospolitej Polskiej. To bardzo ważny fakt. Jak 
przyjechali ludzie z Kazachstanu, to zdaliśmy sobie 
sprawę, że problemy zdrowotne, które już na samym 
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(wicemarszałek B. Borusewicz) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Ja do tego pytania chciałbym dołożyć swoje krót-
kie pytanie.

To, co nazywało się „Związek Radziecki”, nieco 
wcześniej nosiło nazwę „Rosja Radziecka”. To znaczy 
czy to… Właśnie, czy to zawężenie, skoro tam jest 
wpisany tylko Związek Radziecki, jeszcze bardziej 
nie zawęża zakresu, nie ogranicza go, pomijając nie 
tylko Rosję carską, ale także to państwo, które po-
wstało po listopadzie 1917 r.? Bo to państwo nazy-
wało się „Rosja Radziecka”. Jeżeli to tak zawęża, to 
niestety ja uważam, trzeba zgłosić poprawkę, żeby 
była sprawa jasna.

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Minister – Członek Rady Ministrów  
Henryk Kowalczyk:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie, Panie Senatorze, rzeczywiście 

ten wpis dotyczący władz Związku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich był zapisem świadomym. 
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich 
powstał bardzo szybko po okresie Rosji Radzieckiej 
i tak naprawdę deportacje, które miały miejsce, 
to były deportacje w latach trzydziestych, przede 
wszystkim, i w latach czterdziestych. To były te naj-
większe deportacje. I te deportacje tą ustawą chcemy 
objąć. Dlatego że cofanie się do zsyłek z lat Rosji 
carskiej… No, to byłoby w tej chwili bardzo trudne 
do udowodnienia i do pokazania, bo to jest czas już 
niezwykle odległy.

W tym kontekście również zapis o zstępnych do 
czwartego pokolenia wyczerpuje praktycznie wszyst-
kie możliwości, dlatego że nawet jeśli w tej chwili 
jest zstępny, powiedzmy, piątego stopnia, to on i tak 
jest osobą nieletnią, czyli członkiem rodziny, osobą, 
której rodzice są zstępnymi co najmniej czwartego 
stopnia. Tak to w praktyce wygląda i chyba nie ma 
przypadku, przynajmniej nie spotkaliśmy się z takim 
w konsultacjach, aby było inaczej. Jeśli więc chodzi 
o zstępnych, obejmujemy zstępnych do czwartego 
stopnia i tutaj bezpieczeństwo jest w pełni zachowane. 

Jeśli zaś chodzi o Związek Radziecki, a nie Rosję 
Radziecką, to ten okres kilku lat, bodajże 3 lat tej 
Rosji Radzieckiej… Historycy wiedzą pewnie lepiej, 
ja nie chcę tu się wypowiadać, ale to jest bardzo krótki 
okres. Wtedy, generalnie, nie było deportacji. Te de-
portacje, które odbywały się na masową skalę, to de-
portacje lat trzydziestych i czterdziestych, i głównie 
tutaj sięgamy, nie cofając się, no, do zesłań z XIX w., 
za Rosji carskiej. Trudno jest bowiem w praktyce 
wykazać wtedy zarówno związek, jak i pochodzenie 
itd., dlatego że w tym momencie osoby pochodze-
nia polskiego niestety w zdecydowanej większości 

(Minister – Członek Rady Ministrów Henryk 
Kowalczyk: Tak jest.)

…dodatkowych uzasadnień nie wymaga.
Ale obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś chce zadać takie pytanie?
(Głos z sali: Jest, jest pytanie.)
(Głos z sali: Żaryn, Żaryn…)
(Głos z sali: Senator Czerwiński.)
Pan senator Czerwiński. Proszę uprzejmie.
(Senator Jerzy Czerwiński: Panie Marszałku…)
Aha, Panie Ministrze… Przepraszam, Panie 

Senatorze. Panie Ministrze, poproszę tutaj, na mów-
nicę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tak, proszę 

bardzo. Pan senator Czerwiński.)
…Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Ja mam pytanie 

dotyczące nowego brzmienia art. 9. Otóż według sta-
rego brzmienia osobą, która mogła być repatriowana, 
tzn. której można było udzielić wizy w celu repatria-
cji, była osoba polskiego pochodzenia, która przed 
dniem wejścia w życie ustawy zamieszkiwała… i tutaj 
było wymienionych 9 krajów, a właściwie 8 krajów, 
8 państw plus azjatycka część Federacji Rosyjskiej. 
W tej chwili w nowym brzmieniu jest dodany dodat-
kowy warunek: ta osoba musiała być deportowana 
lub zesłana przez władze Związku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich. Według mnie jest to zawężenie 
podmiotowe, bo przecież takie osoby mogły być też 
deportowane przez władze Rosji. A potem jeszcze 
mówimy o zstępnych osób, które były deportowane. 
Czy to jest przypadek, niedopatrzenie, czy to jest ce-
lowe? Bo jeśli to jest celowe, że mówimy tylko o tych, 
którzy byli deportowani przez Związek Radziecki, ale 
już nie przez Rosję sowiecką… carską, przepraszam, 
przez Rosję carską, to… Jak mówię, jest to zawężenie 
podmiotowe. 

Drugie takie zawężenie to jest wskazanie tylko 
zstępnych osób deportowanych do czwartego stopnia, 
tzn. tylko oni mogą dostać wizę w celu repatriacji. 

Pytanie: dlaczego tylko do czwartego stopnia? 
Przecież może się zdarzyć taki przypadek, że będzie 
ktoś, kto będzie miał dziecko, i wtedy to już będzie 
piąty stopień. I co wtedy? 

Prosiłbym o wyjaśnienie tych dwóch spraw. 
A szczególnie ta pierwsza kwestia jest ważna. 
Dlaczego zmieniamy zakres podmiotowy, dlaczego 
to ograniczamy?
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(minister H. Kowalczyk) świadomie i dobrowolnie i być może ci ludzie też 
chcieliby wrócić do ojczyzny. To nie były tylko de-
portacje.

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

Minister – Członek Rady Ministrów  
Henryk Kowalczyk:
Panie Marszałku! Państwo Senatorowie! Panie 

Senatorze! Otóż tym ostatnim pytaniem pan sobie 
właściwie dał odpowiedź. Ponieważ ta ustawa, a teraz 
nowelizacja następuje 27 lat po okresie uzyskania 
niepodległości i ponad 25 lat od rozpadu Związku 
Radzieckiego, a więc przez ten okres pewnie dużo 
Polaków wyjechało na te tereny być może całkiem 
dobrowolnie, to ta ustawa repatriacyjna takich osób, 
które dobrowolnie wyjechały, wyemigrowały, w ogó-
le nie będzie obejmować. Bo to jest ustawa, która 
pozwala zadośćuczynić krzywdom, jakich dozna-
ły osoby deportowane w sposób przymusowy. Jeśli 
zaś ktoś dobrowolnie wyjechał w ostatnich 10 czy 
25 latach, to oczywiście ma prawo wrócić. Bardzo 
chętnie przyjmujemy wszystkich Polaków, którzy są 
emigrantami, ale pomoc chcemy skierować do tych, 
którzy doznali krzywd i nie wyjechali z własnej woli, 
tylko byli deportowani.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Żaryn. Proszę bardzo.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam dwa pytania. Jedno z nich 

już zadawałem podczas obrad komisji. Mianowicie 
wbrew temu, co mówił pan senator Czerwiński, ja 
uważam, że ta ustawa jednak bardzo rozszerza ka-
tegorię osób, które będą podlegały dobrodziejstwu 
tejże ustawy. I bardzo dobrze, tylko że w zapisach tej 
ustawy jest limit 30 tysięcy potencjalnych repatrian-
tów, a możemy założyć, że będzie ich dużo więcej. 

Czy rząd może dzisiaj zadeklarować pełną ela-
styczność wobec rzeczywistości, która może prze-
rosnąć zapisy tejże ustawy? Myślę, że jeśli taka de-
klaracja padnie z ust pana ministra, to zostanie to 
bardzo dobrze odczytane przez środowiska, którym 
zależy, by ta repatriacja została przeprowadzona w jak 
najszerszym zakresie. To jest moje pierwsze pytanie.

Teraz drugie. Mianowicie mówi się o tym, że będą 
ośrodki adaptacyjne. Ustawa przewiduje jeszcze 2 

już nawet nie znają języka polskiego. W trakcie prac 
podkomisji sejmowej były wielkie wątpliwości do-
tyczące tego, jak uzasadnić to polskie pochodzenie, 
jak je uprawdopodobnić, skoro np. znajomość języka 
polskiego nie jest takim wyróżnikiem. Przy cofnięciu 
się do zesłań byłoby to w praktyce niemożliwe.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Pan senator Jan Żaryn. 
(Senator Jan Żaryn: Pan senator Czerwiński 

chciałby jeszcze…)
Aha, pan senator Czerwiński. Nie widać pana… 

Proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:

Chciałbym jeszcze dopytać.
Panie Ministrze, przyznam, że pan mnie nie 

uspokoił, a wprost przeciwnie, raczej bardziej za-
niepokoił. Bo w pierwotnej wersji nie było mowy 
o zesłaniach i tego warunku po prostu nie spraw-
dzano. Zgodnie z poprzednim tekstem, który jesz-
cze obowiązuje przed wejściem noweli w życie, nie 
sprawdzano kwestii deportacyjnych. Po prostu jeśli 
Polak był na Wschodzie, czuł się Polakiem i mógł 
to udowodnić, a dowód, jak rozumiem, leżał po jego 
stronie, to mógł być repatriowany. Repatriacja to 
jest – tak to rozumiem – przywrócenie Polakom 
możliwości powrotu do ojczyzny. Tak rozumiem 
repatriację, a nie tylko jako przybycie w nagrodę 
za to, że kiedyś ich przodkowie byli deportowani, 
bo to jest znacznie węższa kategoria osób. Dlatego 
mnie to niepokoi.

Jeśli chodzi o kwestię tego czwartego pokolenia, 
to ja bym się kłócił. Można sobie wyobrazić takie 
przypadki, w których dziadek został zesłany i jego 
praprawnuczek… trzy razy „pra” – prapraprawnu-
czek nie będzie podlegał tej ustawie. Ale zostawmy 
to może.

Kwestia deportacji. Dołożyliście państwo waru-
nek, którego w pierwotnej wersji nie było, a który 
znacznie zawęża krąg podmiotowy. Ja rozumiem, że 
zrobiliście to świadomie. Ale dlaczego? No, dlacze-
go tym, którzy chcieliby przyjechać do Polski jako 
repatrianci, nie umożliwiamy tego? Niech oni udo-
wodnią, że są polskiego pochodzenia. Ale dlaczego 
niektórym…

Przypominam, że jest jeszcze jedna kwestia, 
a mianowicie taka, że część tych osób, oczywiście 
przodków tych, którzy w tej chwili tam mieszkają, 
wyjeżdżała do Rosji sowieckiej czy do Rosji carskiej 
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(senator J. Żaryn) podstawie składanych do tej pory wniosków o wizy 
repatriacyjne, na podstawie spisów narodowości itd. 
Te dane się bardzo różnią, ale jeśli chodzi o liczbę 
30 tysięcy repatriantów, czyli osób, które będą chciały 
powrócić, to takie dane też tu padają. Niestety, one się 
nie potwierdzają w pracach konsularnych, bo pomi-
mo ponad 3 tysięcy wniosków o wizę repatriacyjną 
złożonych w ciągu ostatnich kilkunastu lat ci ludzie 
nie doczekali się repatriacji, wobec czego część z nich 
powyjeżdżała w różne miejsca. Jeśli chodzi o prze-
syłane do konsulatu informacje zwrotne dotyczące 
tego, czy są oni nadal zainteresowani repatriacją, to 
spośród 3 tysięcy niewiele ponad 1 tysiąc osób dało 
taką informację zwrotną. Należy więc przypuszczać, 
że 2/3 z tych osób może już nie jest zainteresowanych, 
może już wyjechało gdzie indziej. Tak że taki szacu-
nek jest naprawdę bardzo trudny do uzyskania. I w tej 
sytuacji oczywiście jeśli grupa repatriantów będzie 
znacznie liczniejsza, niż wynika to z szacunków, to… 
Te limity finansowe to są limity minimalne. Ale każda 
ustawa budżetowa będzie mogła powiększać te limity 
finansowe w zależności od potrzeb. I tutaj jest pełna, 
jasna deklaracja rządu, zarówno pani premier, jak 
i pana premiera Morawieckiego, ministra finansów, 
że tych środków nie będzie brakować. Zresztą środki 
rzędu kilkudziesięciu milionów złotych są niewiel-
kim ułamkiem całego budżetu. I ze strony wielu osób 
padała taka deklaracja, że jeśli będzie większa fala 
repatriacji, to na pewno w następnych latach będzie 
korekta tego budżetu. A nawet możliwa jest korekta 
budżetu tegorocznego, jeśli byłaby ogromna liczba re-
patriantów, to można by przesuwać w ramach budżetu 
środki na rezerwy celowe, taki proces się odbywa 
zawsze, co roku. Taka ścieżka prawna jest możliwa. 
I sądzę, że zgodnie ze wspomnianą deklaracją, za-
równo pani premier, jak i pana premiera, ministra 
finansów, środków nie powinno tu zabraknąć.

Zgodnie z deklaracją chcemy przez okres 3 naj-
bliższych lat, intensywny okres, generalnie zakończyć 
proces repatriacji. Potem ustawa będzie funkcjonować 
dalej, jeśli ktoś zechce za 4 lata wracać, to też będzie 
miał możliwość, ale w ciągu najbliższych 3 lat chcemy 
ten proces zintensyfikować. Jeśli zajdzie potrzeba, to 
będzie zwiększenie środków finansowych.

Jeśli chodzi o pytanie drugie, dotyczące szcze-
gółów, to oczywiście wspomniane 3 formy powrotu 
repatriantów, a więc za pośrednictwem ośrodków 
adaptacyjnych, za pośrednictwem gmin, jak i za po-
średnictwem, a właściwie nawet bez pośrednictwa, 
tylko wprost na zaproszenie obywateli polskich… 
Bardzo często będą to może rodziny tych repatrian-
tów, które już w tej chwili przebywają w Polsce. Bo 
6 tysięcy repatriantów… Nie jest to duża liczba, ale 
jednak ok. 6 tysięcy repatriantów przybyło do Polski 
przez tych dwadzieścia parę lat. I na zaproszenie ta-
kich rodzin wspomniane osoby też mogą przybywać, 

inne sposoby dotarcia repatriantów na teren Polski, 
niekonieczne poprzez ośrodek adaptacyjny, ale nie 
jest dla mnie do końca jasne, czy te dodatkowe dobre 
rozwiązania, szczególnie finansowe, obejmą wszyst-
kie osoby, które podlegać będą repatriacji, niezależ-
nie od tego, w jaki sposób przyjadą one do Polski: 
czy poprzez ośrodek adaptacyjny, czy bez takiego 
pośrednictwa. 

Krótko mówiąc, chciałbym spytać, czy np. pie-
niądze na cele mieszkaniowe dla, powiedzmy, czte-
roosobowej rodziny w wysokości 100 tysięcy zł będą 
przekazywane niezależnie od tego, czy te osoby będą 
przechodziły przez ośrodek adaptacyjny, czy nie. Czy 
linie kredytowe dla repatriantów, które mają zostać 
uruchomione, zostaną uruchomione dla wszystkich, 
czy tylko dla tych, którzy przejdą przez ośrodki ada-
ptacyjne?

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

Minister – Członek Rady Ministrów  
Henryk Kowalczyk:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Państwo Senatorowie! Panie 

Senatorze! Faktycznie, ustawa rozszerza krąg osób 
objętych definicją repatriantów. Przede wszystkim to 
rozszerzenie polega na tym, że włączamy w definicję 
repatriantów współmałżonków, co było ogromnym 
problemem do tej chwili. Chodzi o współmałżonków, 
którzy nie są osobami pochodzenia polskiego. To było 
ogromnym hamulcem spowalniającym repatriację 
z tego względu, że jeśli osoby repatriowane, osoby 
pochodzenia polskiego, przyjechały ze współmałżon-
kami niebędącymi osobami pochodzenia polskiego, 
to ci współmałżonkowie byli traktowani jako cudzo-
ziemcy i nie mieli żadnej pomocy z tego tytułu. Stąd 
też brały się dramaty finansowe tego typu rodzin. Tu 
zostało to rozszerzone.

Jeśli chodzi o środki finansowe, Panie Senatorze, 
to oczywiście proces legislacyjny wymaga ustale-
nia w ustawie limitów finansowych. Wymaga tego 
ustawa o finansach publicznych, stąd limity finan-
sowe na rok 2017 zostały określone zgodnie z tym, 
co pozostało z rezerwy na repatriację. Cała rezer-
wa wynosiła 30 milionów zł, z czego zostało ponad 
24 miliony zł – i to będzie ten tegoroczny limit. Na 
przyszły rok zaplanowano już 63 miliony zł, na na-
stępny – 58 milionów. Szacujemy, że łączny koszt to 
470 milionów zł, ale te szacunki musieliśmy oprzeć na 
liczbie repatriantów. To były szacunki dokonywane na 
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(minister H. Kowalczyk) nie potrafię w tej chwili odpowiedzieć, jak to wygląda 
w przypadku innych krajów. Jest tutaj pani minister 
Szczęch, jeśli mogłaby uzupełnić moją odpowiedź 
o prawne warunki… Bo to, o czym tu mówimy, za-
leży tak naprawdę nie od naszego kraju, tylko od 
tego, jakie prawo stosują kraje, z których repatrianci 
będą przybywać. Kazachstan niestety podwójne-
go obywatelstwa nie stosuje, tak więc repatrianci 
z Kazachstanu muszą zrezygnować z obywatelstwa, 
jest to przewidziane. Składają dokumenty i rezygna-
cję z obywatelstwa.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, do pani minister za chwilę.
Jeszcze przynajmniej 2 senatorów, których pomi-

nąłem – przepraszam panów senatorów – pan senator 
Ryszka i pan senator Grabowski…

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam pytanie. Chyba nie powinno 

nam zależeć na tym, żeby wszyscy Polacy wrócili 
do Polski. Zresztą na pewno jakaś duża grupa tam 
pozostanie. Mam pytanie o jakiś nowy program rzą-
dowy dla osób, które dalej będą tam ambasadorami 
polskości. Czy o tym też nie powinniśmy pomyśleć?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Minister – Członek Rady Ministrów  
Henryk Kowalczyk:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Oczywiście 

to jest inny temat. My mówimy o repatriacji, czyli 
o umożliwieniu powrotu i stworzeniu narzędzi do 
tego, żeby ten powrót był możliwy i realny. Czy nam 
zależy, czy nie zależy… Nie chciałbym tego komen-
tować, bo naprawdę dajemy możliwość wyboru. 
Przecież nikt na siłę nikogo tu przywoził nie będzie. 
Te osoby, które są, mogą pozostać. Oczywiście pomoc 
Polonii i Polakom jest udzielana przez Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych, ale też i przez Senat – bar-
dzo wyraźnie od 2 lat, właściwie od roku, bo tamten 
rok był przejściowy – w wyniku finansowania szkół, 
umacniania kultury itd. Myślę, że państwo bardzo 
dobrze znacie formy pomocy dla Polonii i Polaków 
za granicą z wykorzystaniem środków Senatu. Więc 
takie możliwości są.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Grabowski. Proszę bardzo.

wtedy odbywa się to z pominięciem ośrodka dla repa-
triantów. Pomoc finansowa obowiązuje jednakowo dla 
wszystkich, jest to jednakowa wartość i jednakowa 
formuła, bez względu na to, jaką drogą dane osoby 
trafią do Polski.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
I proszę pana senatora Jackowskiego o zadanie 

pytania.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja bym chciał dopytać o kwestię 

statusu osób, które będą korzystały z tej ścieżki re-
patriacji. Chodzi mi mianowicie o następującą spra-
wę… Jak rozumiem, jeżeli ktoś uzyska wizę krajową 
w celach repatriacyjnych, czyli taki specjalny rodzaj 
wizy, w momencie, w którym przekroczy terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, z automatu uzyskuje oby-
watelstwo polskie. 

I teraz mam pytanie. Jeżeli to jest obywatel innego 
kraju, z katalogu tych krajów, z których wspomniane 
osoby mogą przyjechać, to jaka jest jego sytuacja 
prawna wobec kraju, w którym dotychczas był oby-
watelem, np. Federacji Rosyjskiej czy Armenii, czy… 
Jaka jest sytuacja? Czy rząd badał tutaj, w związku 
ze wspomnianym projektem, takie sytuacje i to, ja-
kie one mogą rodzić ewentualnie reperkusje? Bo są 
np. kraje, które nie uznają podwójnych obywatelstw. 
I chciałbym po prostu poprosić o komentarz do tej 
sprawy we wspomnianym aspekcie. Dziękuję.

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

Minister – Członek Rady Ministrów  
Henryk Kowalczyk:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Nie potrafię 

odpowiedzieć, jak wygląda ta regulacja, bo ona zależy 
od prawodawstwa krajów, z których będą przybywać 
repatrianci. Ale np. Kazachstan nie uznaje podwój-
nego obywatelstwa, wobec tego repatriant, który 
otrzyma dokumenty polskie, czyli dowód osobisty, 
ewentualnie paszport, jeśli będzie się też o to ubiegał, 
musi złożyć paszport kazachstański w ambasadzie, 
złożyć rezygnację z obywatelstwa. Tego wymagają 
władze Kazachstanu. I tak to jest praktykowane. Ja 
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Panie Marszałku! Państwo Senatorowie! Panie 
Senatorze! Jeśli chodzi o ubezpieczenia zdrowotne, 
to oczywiście rozważaliśmy różne warianty długości 
automatycznego ubezpieczenia zdrowotnego refundo-
wanego z budżetu państwa bez względu na aktyw-
ność osób, które przybyły. Uznaliśmy, że 90 dni jest 
okresem, kiedy repatrianci nie mają jeszcze pełnych 
dokumentów. Generalnie to uznanie za obywate-
la polskiego… Przypomnę, że repatrianci stają się 
obywatelami polskimi w momencie przekroczenia 
granicy, ale musi być przeprowadzona procedura 
uznania tego obywatelstwa, jak gdyby stwierdzenia, 
że jest to obywatel Polski. Taka procedura musi się za-
mknąć w czasie 90 dni choćby z tego względu, że np. 
Kazachstan dopuszcza utrzymanie obywatelstwa tyl-
ko przez 90 dni. Później trzeba się tego obywatelstwa 
zrzec albo wracać. Są to jednak przepisy innego typu. 
Te 90 dni to rzeczywiście taki okres graniczny. A co 
potem? Oczywiście potem jest wymagana aktywność 
repatriantów. Ta aktywność musi polegać na tym… 
Wydłużanie okresu automatycznego ubezpieczenia 
z budżetu państwa powoduje, że tak powiem, brak 
aktywności. W momencie kiedy to ubezpieczenie 
wygasa, czyli po 90 dniach, rodzina repatriancka czy 
repatrianci z pełnymi dokumentami mają zachowy-
wać się tak jak obywatele polscy mieszkający w kraju, 
czyli pracować albo starać się o pracę. Możliwa jest 
też oczywiście rejestracja w urzędzie pracy, która 
powoduje, że zarejestrowany automatycznie staje się 
ubezpieczony, on i cała jego rodzina. Ubezpieczeni 
są oczywiście uczniowie, dzieci chodzące do szkoły 
itd., itd.

Emeryci, którzy składają wniosek do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w Polsce… Tu przechodzę 
do drugiego pytania. Ustawa nowelizująca tego nie 
reguluje, dlatego że jest to już uregulowane w przepi-
sach. My nie poruszaliśmy tego tematu w ramach prac 
nad nowelizacją. Ci, którzy zaczną pracować, nabędą 
prawa emerytalne za rok czy dwa – oni w polskich 
warunkach nie mieliby prawa do emerytury – a także 
emeryci, którzy obecnie przyjeżdżają, staną się eme-
rytami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Powinni 
tylko udowodnić, że pracowali poza Polską.

Oczywiście jest tu taki problem, że nie przenosi 
się składek emerytalnych, wobec czego przepraco-
wany okres będzie okresem pracy bez kapitału albo 
z bardzo małym kapitałem. I może się zdarzyć – naj-
częściej właśnie tak będzie się zdarzało – że otrzy-
mywana emerytura będzie emeryturą minimalną. 
No ale emeryturę minimalną ma też wielu polskich 
emerytów. Oczywiście możliwe tu będą wszystkie 
dodatki, np. kombatancki, jeśli ktoś udowodni re-
presjonowanie, czy pielęgnacyjny. Te osoby są trak-
towane tak jak polscy obywatele. Tutaj nie jest wy-
magany kapitał – no, to już jest inwestycja Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w tych ludzi – ale wyma-

Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ponowię pytanie, które padło na 

posiedzeniu komisji z moich ust. Powiem szczerze, 
że odpowiedź, której udzielił mi pan na to pytanie 
akurat, bo pana odpowiedzi na pozostałe pytania – 
że tak powiem – mnie zadowoliły, ale jeśli chodzi 
o 90-dniowe ubezpieczenie zdrowotne repatriantów… 

Czy nie uważa pan, Panie Ministrze, że zasadne 
byłoby wydłużenie terminu ubezpieczenia zdrowot-
nego do 180 dni?

Dlaczego? Pan minister w trakcie dyskusji na po-
siedzeniu komisji stwierdził, że po 90 dniach ubez-
pieczenia zdrowotnego jest ten okres w ośrodku, któ-
ry niejako… To będą już osoby posiadające dowód 
osobisty, ale nie będą odprowadzały de facto składek 
na ubezpieczenie zdrowotne, czyli nie będą benefi-
cjentami naszego systemu ubezpieczeń zdrowotnych.

Ustawa daje też możliwość przedłużenia tego okre-
su przez pełnomocnika o kolejne 90 dni. Czy nie uważa 
pan, Panie Ministrze, że byłoby jednak zasadne wydłu-
żenie tego okresu – nie mówię, że w tym momencie, 
na tym etapie legislacyjnym, ale za pomocą poprawek 
w przyszłości – do 180 dni? Bo środki na ubezpieczenie 
zdrowotne i tak będą środkami publicznymi; do mo-
mentu, kiedy te osoby nie podejmą faktycznie pracy, 
będą to środki publiczne. Pan minister tłumaczył, że 
repatriant będzie mógł się zarejestrować w urzędzie 
pracy jako osoba bezrobotna i wtedy będzie ubezpie-
czony, ale to i tak będą środki publiczne. Czyli nie ma 
to znaczenia, a termin do 180 dni naprawdę dawałby 
pewne bezpieczeństwo. To jedna kwestia.

Druga kwestia, która mnie zastanawia… Jak usta-
wa reguluje czy nie reguluje… Jakie przepisy regulują 
kwestię repatriantów, którzy nabędą prawo do powrotu 
jako repatrianci, Polacy, ale są już w wieku emerytal-
nym? Może dojść do takich sytuacji. Jak takie osoby 
zostaną zabezpieczone przez polski system emerytalny? 
Czy zostaną, czy nie? Jeśli gdzieś tam pracowały na 
obczyźnie, to z założenia przysługuje im tamta emery-
tura. No, pan minister tłumaczył na posiedzeniu komisji, 
że nie ma podpisanych takich porozumień pomiędzy 
poszczególnymi państwami. Ale jak te osoby zostaną 
zabezpieczone przez polski system emerytalny? Czy nie 
zostaną zabezpieczone? Dziękuję.

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

Minister – Członek Rady Ministrów  
Henryk Kowalczyk:
Dziękuję bardzo.
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(minister H. Kowalczyk) Panie Marszałku! Państwo Senatorowie! Panie 
Senatorze! Jeśli chodzi o promocję ustawy i wa-
runków powrotu do kraju wśród osób pochodzenia 
polskiego w krajach, z których repatriacja powin-
na nastąpić, to oczywiście do tej pory jakiejś dużej 
promocji nie było. Wyjątkiem były konsultacje przy 
okazji tej ustawy, bo one były dokonywane nie tylko 
w naszym kraju, np. w Związku Repatriantów, czy-
li wśród tych osób, które już są u nas, ale również 
wśród Polaków zamieszkujących w Kazachstanie. 
A więc to była jedyna jak gdyby możliwość promo-
wania. Po uchwaleniu tej ustawy będzie, jak myślę, 
możliwość promowania tego przede wszystkim po-
przez konsulaty; to jest jak gdyby główne źródło in-
formacji. W konsulatach jest baza danych wniosków 
o wizy repatriacyjne, z kolei w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji funkcjonuje baza 
„Rodak”, która zawiera wykaz osób oczekujących 
na repatriację. I do tych osób będzie wysłana infor-
macja zwrotna, informacja o możliwości powrotu. 
Chcemy też wykorzystywać inne okazje do promocji. 
M.in. tak się dobrze składa, że w Kazachstanie, gdzie 
jest największa liczba osób oczekujących na repatria-
cję, w tym roku będzie EXPO. Będzie tam polska 
delegacja, na pewno będzie pani minister Anders, 
która będzie się spotykać z Polakami i zachęcać do 
powrotu. A więc myślę, że te kanały informacyjne 
będą uruchomione, będzie to przekazywane również 
poprzez środowiska przebywających tam Polaków. 
Jednak takim głównym, pewnym źródłem informacji 
i promocyjnym będą konsulaty.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję…)
A, jeszcze szkoła.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Aha, jeszcze 

to.)
Jeśli chodzi o system edukacji, to oczywiście 

nie przewidujemy specjalnego systemu edukacji. 
Młodzież… Grupa pilotażowa, tak to nazwijmy, 
przebywająca w Pułtusku… Tam jest kilkadziesiąt 
dzieci. Po niecałym miesiącu nauki języka polskie-
go poszły do szkoły; znakomicie się asymilują, uczą 
się, nie ma żadnych problemów. Zgodnie z naszym 
prawem oświatowym każda osoba, która przyjeżdża 
z zagranicy, która nie jest urodzona w Polsce, ma pra-
wo do dodatkowych 2 godzin specjalnej nauki języka 
polskiego w tygodniu. Jest to przewidziane w prawie 
oświatowym i to się sprawdza. Na tym przykładzie 
widać, że nie ma żadnych kłopotów. Te dzieci chodzą 
do szkoły, bardzo szybko się uczą, w tej chwili, po 
3 miesiącach, niektórzy pewnie by nie odróżnili ich 
od polskich uczniów, tak już się zasymilowali.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Żaryn, proszę bardzo.

gane jest udokumentowanie okresu zatrudnienia. Tak 
więc bez względu na to, czy ktoś przyjedzie w wieku 
przedemerytalnym i będzie pracował rok albo dwa, 
czy w ogóle nie będzie pracował, bo będzie już eme-
rytem, będzie objęty systemem emerytalnym, który 
obowiązuje w Polsce, oczywiście po udokumentowa-
niu okresu pracy.

Mam nadzieję, że rozmowy prowadzone z kra-
jami, z których odbywa się repatriacja, doprowadzą 
do przesyłania kapitału zgromadzonego na fundu-
szach emerytalnych. Ale to jest kwestia przyszłości. 
My nie możemy odnosić się teraz do nieistniejących 
przepisów.

Jeśli chodzi o sprawę ubezpieczenia zdrowotnego, 
to nasza motywacja była tu taka, aby po 3 miesią-
cach, które są okresem na uzupełnienie dokumentacji, 
stwierdzenie obywatelstwa, wydanie dowodu osobi-
stego, numeru PESEL itd., repatrianci zachowywali 
się tak jak Polacy. Nie można za długo robić za nich 
wszystkiego. Okres adaptacji powinien być okresem 
praktycznym. Jeśli ktoś nie ma pracy, to idzie do urzę-
du pracy i się rejestruje. A jeśli podejmuje pracę, to 
płaci składki i podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu 
w powszechnie obowiązującym w Polsce systemie.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Szwed, proszę bardzo.

Senator Aleksander Szwed:
Dziękuję.
Panie Ministrze, mam pytanie, jeśli chodzi o usta-

wę. Czy ta ustawa jest w jakiś sposób promowana za 
granicą? Wiadomo, że jest dużo osób, które po prostu 
mogą nie wiedzieć, że jest możliwość repatriacji do 
kraju. Czy w jakiś sposób ta sprawa jest przez władze 
polskie poruszana?

Kwestia edukacji. Wiadomo, że wraz z repatrian-
tami mogą przybywać do Polski dzieci. Jeżeli dzieci 
rozpoczęły naukę, edukację w tamtym kraju, zrobiły 
tam kilka klas, to w jaki sposób miałyby wdrożyć się 
w proces edukacji w naszym kraju? Dziękuję.

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

Minister – Członek Rady Ministrów  
Henryk Kowalczyk:
Dziękuję bardzo.
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Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Ja mam jeszcze pytanie w tej kwestii.
Czy ta ustawa umożliwia sprowadzenie majątku 

ruchomego? O to chodzi. Czy tutaj władze polskie 
też… Czy ta ustawa umożliwia zapewnienie środków 
na sprowadzenie majątku ruchomego? Nieruchomości, 
wiadomo, nie da się przenieść. Stąd takie pytanie. Czy 
repatriant musi po prostu wszystko sprzedać, wziąć 
kilka walizek pieniędzy, jeżeli uzyska dobrą cenę za 
rzeczy, które mu zostaną, i z tymi kilkoma walizkami 
się przemieścić, zaś cały majątek ruchomy, meble, coś 
tam innego, może także zwierzęta, przecież część to 
są rolnicy, musi pozostawić tam, na miejscu?

Minister – Członek Rady Ministrów  
Henryk Kowalczyk:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Otóż w usta-

wie przewidzieliśmy ryczałtowy zwrot kosztów za 
przewóz dobytku czy majątku ruchomego. Jest to 
w ten sposób skalkulowane, że zwrot kosztów podró-
ży jest w tej ustawie oszacowany jako podwójny koszt 
biletu kolejowego, gdzie jedna część to jest koszt bile-
tu osobowego, a druga część może być przeznaczona 
na opłatę przewozu majątku ruchomego. Oczywiście 
jeśli ten majątek ruchomy będzie bardzo duży, to pew-
nie trzeba będzie zapłacić więcej, ale to już jest wybór 
osób, które się na to decydują, to one decydują, czy 
jest opłacalne przywożenie np. mebli z Kazachstanu, 
tym bardziej krów czy kóz. Myślę, że chyba nie bar-
dzo. To są już trochę inne czasy. Ten podwójny koszt 
biletu kolejowego w przybliżeniu ma wartość biletu 
samolotowego. W tej sytuacji prawdopodobnie więk-
szość nie będzie jechać pociągiem z dobytkiem, tylko 
przyleci samolotem z małą walizką. Więc ta ustawa 
podchodzi do tego elastycznie, dając możliwości i po-
moc finansową, ale jednocześnie nie narzucając formy 
przemieszczenia się, o tym decyduje zainteresowany.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jackowski. Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Ministrze, ja rozumiem, że na te pytania 

szczegółowe o podwójne obywatelstwa i statuty bę-
dzie odpowiadała pani minister, więc już tego tematu 
nie będę pogłębiał w moim pytaniu, ale do pana jako 
konstytucyjnego ministra mam takie pytanie. 

Mianowicie chodzi mi o odznakę honorową 
„Zasłużony dla repatriacji”. Ustawa w jednym ar-
tykule stanowi, że prezes Rady Ministrów może ją 
nadać. Uważam, że jest to bardzo dobry pomysł, 

Senator Jan Żaryn:

Panie Ministrze, mam jeszcze jedno pytanie. Być 
może jest jakaś precyzyjna odpowiedź na tę moją 
wątpliwość, ale nie bardzo mogłem się doczytać. 

Mianowicie czy są jakiekolwiek limity, np. do-
tyczące relacji bilateralnych z potencjalnymi kra-
jami, których by to dotykało? I czy są przygoto-
wywane ewentualnie takie rozmowy dotyczące 
wyjazdu Polaków – zostańmy przy tym przykładzie 
z Kazachstanem – wraz z całym ich majątkiem? To 
znaczy w jakiej mierze będzie możliwe przywiezienie 
tego majątku w 100% do kraju? Czy istnieje jakieś 
zagrożenie, że będą… Nie chcę wymieniać krajów, 
które by ewentualnie się tego podjęły. Czy możemy 
się spotkać z jakimiś restrykcjami wobec obywateli, 
którzy za chwilę przestaną być obywatelami tych 
krajów, którzy staną się Polakami? Może nie będą 
mogli przywieźć swojego majątku? Czy taki problem 
był w ogóle przedmiotem refleksji rządu? Czy mają 
państwo wiedzę, że nie ma takich zagrożeń?

(Minister – Członek Rady Ministrów Henryk 
Kowalczyk: No, trudno mi powiedzieć…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Minister – Członek Rady Ministrów  
Henryk Kowalczyk:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, trudno mi się wypowiedzieć na 

temat wszystkich krajów, ale jeśli chodzi o Kazachstan, 
to rzeczywiście jest tak – deklarował to nawet prezy-
dent Kazachstanu, kiedy był w Polsce – że bardzo sza-
nują i cenią Polaków mieszkających w Kazachstanie; 
oczywiście zachęcają ich do pozostania tam, ale w peł-
ni szanują też prawo każdego do powrotu. Przypominał 
zresztą również, że prawie milion Kazachów powróciło 
do Kazachstanu w ostatnich latach. A więc rozumieją 
nasze potrzeby i w praktyce, jeśli chodzi o Kazachstan, 
takich problemów nie było. Trudno mi powiedzieć, jak 
będzie to wyglądało w przypadku innych krajów, ale 
myślę, że zgodnie z konwencjami międzynarodowymi 
własność w tych krajach jest szanowana na tyle, że 
prawo to będzie respektowane również w stosunku 
do repatriantów. To samo dotyczy prawa przemiesz-
czania się osób. Więc ja mogę powiedzieć, jak to 
w praktyce wygląda w Kazachstanie. A jak jest gdzie 
indziej? Spodziewam się, że może być podobnie. Jeśli 
będzie potrzeba uzupełnienia odpowiedzi, to pani 
minister Szczęch z MSZ może ją uzupełnić. Ja tyle 
mogę powiedzieć z praktyki, mogę powiedzieć tylko 
o Kazachstanie.
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(senator J.M. Jackowski) dla cudzoziemców. Tak? To będą osobne ośrodki. Ile 
tych ośrodków pan przewiduje i jaki jest stan zaawan-
sowania w tej sprawie? Czy one są już gotowe, czy 
może one będą gotowe pod koniec roku?

Minister – Członek Rady Ministrów  
Henryk Kowalczyk:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Otóż jeśli 

chodzi o ośrodki adaptacyjne, to zgodnie z usta-
wą to nie rząd, ani nie pełnomocnik, będzie je 
prowadził i będzie ich właścicielem. Będzie ogło-
szony konkurs na prowadzenie takich ośrodków. 
Organizacje społeczne, stowarzyszenia pozarzą-
dowe, samorządy, osoby prawne będą mogły w ta-
kim konkursie wystartować. Jeśli chodzi o stan 
przygotowania, to już mamy kilkanaście zgłoszeń 
podmiotów chętnych do tego, żeby taki ośrodek 
udostępnić. Oczywiście zgodnie z kryteriami… 
A więc jeśli chodzi o możliwości i zasoby, to w tej 
chwili na pewno na co najmniej 2 tysiące osób… 
Będzie można niemalże wybierać w tych ośrod-
kach. Tak wynika z informacji, ze zgłoszeń, które 
napływają.

Jeśli chodzi o wymogi i warunki w przypadku 
takich ośrodków, to absolutnie odchodzimy od 
rozwiązań, które były w odniesieniu do ośrodków 
dla cudzoziemców i dla uchodźców. To zwykle 
były ośrodki zamknięte, o innym charakterze. 
W ramach kryteriów wyboru tych ośrodków bar-
dzo mocno zwracamy uwagę na to, żeby to nie 
były ośrodki zamknięte, nie w odosobnieniu, ale 
wręcz w miastach, z bliskością przedszkoli, szkół 
itd. Te osoby mają, powiedziałbym, normalnie 
żyć w społeczeństwie i jak najszybciej w to spo-
łeczeństwo wejść. Dzieci idą do szkoły nie po 
3 miesiącach, tylko po 3, 4 tygodniach. Jak tylko 
nauczą się języka polskiego w stopniu komuni-
katywnym, to powinny iść do szkoły. Kryteria 
co do tych ośrodków są, że tak powiem, zupełnie 
odwrotne niż w przypadku ośrodków dla cudzo-
ziemców. Chodzi o to, żeby one były tam, gdzie 
żyje społeczność. Takie będą podstawowe kryteria 
przy wyborze tych ośrodków.

Jeśli chodzi o oferty, to jest ich już na tyle dużo… 
Zainteresowanie jest takie, że już przekracza moż-
liwości finansowe. Gdybyśmy zapełnili wszystkie 
ośrodki, które się zgłaszają, to nie mielibyśmy pie-
niędzy. Czyli tak naprawdę to nie jest problem liczby 
ośrodków w ofercie. Problem być może będzie taki, 
że konsulaty będą musiały bardzo intensywnie praco-
wać, żeby przyspieszyć proces wydawania wiz, a to 
jest obarczone wymogiem kontroli przez MSWiA 
– wiza nie jest automatycznie wydawana. Poza tym 
limity finansowe… Ale co do ośrodków, to one są 
już gotowe. Jeśli skala akcji będzie się zwiększać… 

dobra idea. Proszę mi powiedzieć, czy szczegóło-
we zasady nadania tego odznaczenia będą w akcie 
o randze rozporządzenia. To będzie rozporządze-
nie prezesa Rady Ministrów, tak? Jak to będzie wy-
glądało w praktyce? Gdyby np. senatorowie chcieli 
złożyć wniosek o przyznanie takiego wyróżnienia 
jakiejś szczególnej osobie, to jak to będzie wyglądało 
w praktyce? Czy zostanie wydany regulamin bądź 
prezes Rady Ministrów wyda rozporządzenie, które 
będzie określało zasady nadawania tego odznaczenia?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Minister – Członek Rady Ministrów  
Henryk Kowalczyk:
Panie Marszałku, odznaczenie „Zasłużony dla 

repatriacji” będzie odznaczeniem nadawanym przez 
prezesa Rady Ministrów, dlatego to nawet nie rozpo-
rządzenie, tylko zarządzenie prezesa Rady Ministrów 
będzie regulowało tryb składania wniosków i przy-
znawania odznaczeń. Te szczegóły oczywiście znajdą 
się w tym zarządzeniu, potrzebne będzie uzasad-
nienie wniosku, opisanie zasług, tak jak to zwykle 
w przypadku innych rodzajów odznaczeń.

Odznaka „Zasłużony dla repatriacji” została też 
wprowadzona z myślą o tych, którzy do tej pory, 
mimo trudnych, niewygodnych warunków praw-
nych, jednak bardzo angażowali się w repatriację. 
Są to osoby, dzięki których działalności wiele rodzin 
repatrianckich do Polski udało się sprowadzić. Są to 
również samorządy. No, jedne angażowały się bardzo 
aktywnie, dźwigając na swoich barkach problemy 
z tym związane, a inne nie angażowały się wcale. Ta 
odznaka… Ktoś, kto na bieżąco będzie bardzo aktyw-
ny w kwestiach repatriacji… Chcieliśmy uhonorować 
także tych, którzy do tej pory byli aktywni w repa-
triacji, a do tej pory nie było takiego odznaczenia. To 
był pomysł, powiem szczerze, Związku Repatriantów. 
Uznaliśmy, że jest to pomysł bardzo dobry i warto ten 
pomysł zapisać w ustawie.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, ja mam pytanie do pana w spra-

wie tych ośrodków. Jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi 
o powoływanie tych ośrodków? Nie chodzi mi o stan 
prawny, tylko o to, ile tych ośrodków ma być, jaki jest 
stan zaawansowania, jeśli chodzi o przyjęcie repa-
triantów. Ja rozumiem, że oni nie będą umieszczeni 
w tych ośrodkach, które funkcjonują, czyli ośrodkach 
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(minister H. Kowalczyk) zostanie sprzedane na przykład po 2 latach, to będzie 
oznaczać, że 20% zostało, że tak powiem, wymiesz-
kane, a reszta kwoty będzie do zwrotu. To rozwią-
zanie jest na tyle elastyczne, że pozwala również na 
to… Jeśli ktoś kupi mieszkanie w jednym mieście, ale 
za 3 lata będzie chciał się przeprowadzić do innego 
miasta, to oczywiście będzie mógł sprzedać to miesz-
kanie, ale pieniądze będzie musiał przeznaczyć na za-
kup następnego mieszkania. A jeśli wyjedzie z kraju, 
to będzie oznaczać, że musi zwrócić proporcjonalnie 
tę niewymieszkaną cześć dotacji, tak to nazwijmy. 
Czyli jeśli po 2 latach sprzeda mieszkanie, to będzie 
oznaczać, że 20% jakby wymieszkał, a 80% jest zo-
bowiązany zwrócić. To powoduje, że ta realna pomoc 
mieszkaniowa albo w formie dofinansowania zaku-
pu, albo w formie dopłaty czy zapłaty czynszu, jest 
określona na 10 lat. Po 10 latach już ten monitoring 
ustanie. Zresztą trzeba realnie oceniać możliwości 
prawne, bo nie można tego określać w nieskończo-
ność. Czyli na 10 lat ktoś jest związany… później 
już nie, ale przez te 10 lat jest jednak związany nie-
możliwością bezkonsekwencyjnej sprzedaży miesz-
kania. Chodzi o to, aby uniknąć takich przypadków, 
o których mówi pan marszałek, bo zgadza się, takie 
pojedyncze przypadki były. I nawet te pojedyncze 
przypadki są na tyle demoralizujące, że należy ich 
w przyszłości uniknąć i przed nimi się zabezpieczyć.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pani senator Pańczyk-Pozdziej.

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, powiedział pan, że do tej pory 

w Polsce osiedliło się około 6 tysięcy polskich 
Kazachów. Czy wśród nich dominują rodziny wie-
lopokoleniowe, czy też są to głównie ludzie młodzi? 
I kto się łatwiej adaptuje? To jest jedna sprawa.

I druga. Czy obserwuje się wśród tych ludzi pew-
nego rodzaju roszczeniowość, żądania? Czy przyjeż-
dżają tutaj i uważają, że wszystko im się należy, czy 
też raczej są zadowoleni z faktu, że w ogóle mogli do 
nas przyjechać i się osiedlić? Dziękuję.

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

Minister – Członek Rady Ministrów  
Henryk Kowalczyk:
Szacunki mówią o przyjeździe około 6 tysięcy 

repatriantów od lat dziewięćdziesiątych, czyli przez 

Rynek spowoduje, że będą powstawać kolejne ośrod-
ki. Zresztą już jest ich bardzo dużo. Są to różnego typu 
ośrodki wypoczynkowe itd. Tak że są na to chętni.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Mam jeszcze jedno pytanie. Mówił pan, że 6 tysię-

cy osób w poprzednim okresie, przed powstaniem tej 
ustawy, w ramach repatriacji wróciło do Polski. Mam 
takie pytanie: ile z tych osób, które wróciły, wróciło 
z powrotem do krajów, z których przyjechało? Takie 
przypadki były. Czy są takie szacunki? Czy to było, 
załóżmy, 5% czy 7%? Bo ja znam taki jeden dość 
skrajny przypadek z Kazachstanu, kiedy to bardzo 
znacząca persona, jeśli chodzi o związek Polaków… 
zresztą dobrze tam sytuowany pułkownik MSW wró-
cił, w ramach repatriacji przyjechał do Polski, otrzy-
mał mieszkanie w Warszawie, po czym zmienił zda-
nie, sprzedał to mieszkanie w Warszawie i wrócił tam 
i nadal tam jest. Ja nie sądzę, żeby takich sytuacji… 
żeby w tej chwili samorządy tak łatwo przekazywały 
mieszkania, bo jak tutaj czytam, w zasadzie na 2 lata 
wystarczy… I to jest jakaś droga, że na 2 lata na po-
czątku… Ale ile osób wróciło? Takie powroty były.

Minister – Członek Rady Ministrów  
Henryk Kowalczyk:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Słyszałem 

praktycznie o pojedynczych przypadkach, o jednym 
wiem. Poprzedni system repatriacji, czyli funkcjonu-
jący na podstawie ustawy z 2000 r., a poprzednio na-
wet nie pamiętam, jaki system był… Ale w poprzed-
nich ustawach nie było zapisu o żadnym monitoringu 
i to jest też wada poprzednich rozwiązań prawnych. 
I my ten system w sposób bardzo istotny naprawiamy. 
Również pełnomocnik do spraw repatriacji, Rada do 
Spraw Repatriacji będzie się interesować losami re-
patriantów, czyli nie będzie tak, jak było do tej pory, 
kiedy to nie było żadnego monitoringu. To jest jedna 
rzecz. Ja na pytanie pana marszałka, ile osób wróciło, 
nie potrafię odpowiedzieć, bo nie było systemu moni-
toringu i to jest wina poprzednich rozwiązań praw-
nych. Teraz taki system będzie funkcjonował, więc 
w ramach realizacji tej ustawy, w której jest zapis 
również o obowiązku składania sprawozdania z re-
alizacji tej ustawy, będzie można precyzyjnie określić 
losy repatriantów. Ale wiemy o takich przypadkach 
i ta ustawa zabezpiecza nas przed sytuacją, kiedy 
repatriantom pomagamy w zakupie mieszkania, a oni 
sprzedają to mieszkanie i wyjeżdżają. Ustawa określa, 
że w ciągu 10 lat takie zakupione mieszkanie jest ob-
jęte zabezpieczeniem hipotecznym. Jeśli mieszkanie 
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Tam jest wymienione, jakich służb. Ten obowiązek 
zasięgnięcia opinii konkretnych służb o osobie był 
też podyktowany troską o względy bezpieczeństwa. 
Mówiąc wprost, nie chcieliśmy, aby pod płaszczykiem 
repatriacji sprowadzać agentów czy osoby wrogie, czy 
jakieś inne… Na pewno takie próby być mogą, więc 
lepiej to sprawdzać. I konsul taką samą drogą zasięga 
informacji o osobach, którym będzie przyznawał kra-
jową wizę. Dlatego też ten proces w momencie, kiedy 
są już decyzje o wizach, przebiega szybko, a w przy-
padku nowych wniosków trwa kilka tygodni albo 
nawet miesięcy. Stąd m.in. wniosek z tej ustawy jest 
taki, że w tym roku wielkiej lawiny nie będzie, bo 
oprócz tych, którzy już mają wizę i czekali w kolejce, 
nowi poczekają jednak kilka miesięcy. Względy bez-
pieczeństwa nakazywały zachować w tym względzie 
ostrożność. Zarówno konsul, jak i wojewoda mają 
obowiązek uzgadniać czy konsultować, czy robić 
wywiad, tak to nazwijmy, o tej osobie, czy ona nie 
zagraża bezpieczeństwu.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Więcej pytań do pana ministra nie ma.
Dziękuję za bardzo wyczerpujące odpowiedzi.
Teraz poprosiłbym panią…
(Senator Jan Maria Jackowski: Jeszcze ja.)
Aha! Ale do pani wiceminister?
(Senator Jan Maria Jackowski: Tak jest.)
Poproszę panią podsekretarz stanu z MSZ, panią 

Renatę Szczęch.
I proszę pana senatora Jackowskiego o zadanie 

pytań.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Minister, ja bym rozwinął pytanie, które za-

dałem panu ministrowi Kowalczykowi. Chodzi o sta-
tus formalnoprawny tych osób, które na podstawie 
wizy krajowej repatriacyjnej wjeżdżają na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej i z mocy ustawy uzyskują 
obywatelstwo polskie. 

Co dzieje się z ich dotychczasowym obywatel-
stwem? Katalog krajów wymienionych w ustawie jest 
ograniczony, tu jest 7 czy 8 państw. Zapewne w tych 
krajach funkcjonują różne regulacje co do tego, czy 
można mieć podwójne obywatelstwo, czy nie można.

I jeszcze jedna sprawa bardzo istotna, który już 
tutaj była poruszana. Pan marszałek Borusewicz py-
tał o mienie ruchome, o kwestię przewiezienia tego 
mienia ruchomego, a ja bym dodał do tego element 
świadczeń. Jeżeli ktoś nabył prawo do emerytury np. 
w Federacji Rosyjskiej, w Kazachstanie, w Armenii 
czy w Gruzji, to co się stanie z tym jego świadcze-

25 lat. Jaka jest struktura pokoleniowa? Bardzo różna. 
Myślę, że są osoby starsze, ale też znaczna grupa to 
jest młodzież. Bardzo często było tak, że młodzież, 
wysyłana na studia do Polski, później stawała się już 
repatriantami. To też jest dość liczna grupa.

Jeśli chodzi o pytanie o ich nastawienie, mental-
ność, to trudno mi odpowiadać, ponieważ nie było 
takiego monitoringu. Ja mogę tylko powiedzieć ze 
swojego doświadczenia, ze spotkań z repatriantami 
w ramach konsultacji tej ustawy. Generalnie – myślę, 
że tak jak w każdym społeczeństwie – część osób jest 
zadowolona i wdzięczna z możliwości powrotu, ale też 
na pewno są przypadki tzw. roszczeniowe, czyli że ktoś 
przyjeżdża i mówi, że wszystko mu się należy, bo go 
tu zaprosili. Nie sądzę, żeby akurat grupa repatriancka 
wyróżniała się w sposób statystyczny od innych, nawet 
od tych, którzy w Polsce mieszkają od urodzenia.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński. Proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Ministrze, Panie Marszałku, jeszcze jedno 

pytanie. Tu są właściwie 2 tryby. Jeden jest o wydanie 
wizy krajowej w celu repatriacji, i dokumenty skła-
da się u konsula. Drugi zaś jest o wydanie decyzji 
w sprawie uznania za repatrianta, i to robi wojewoda. 
Dobrze rozumuję? A pytanie jest takie. Ponieważ 
doszły przesłanki związane z możliwością odmo-
wy wydania wizy czy uznania za repatrianta… Ten 
zbiór przesłanek jest powiększony o kwestie związane 
z obronnością, bezpieczeństwem państwa, ochroną 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. I teraz tak. 
Jasne jest, że wojewoda – o tym mówi art. 16b – za-
sięga informacji u odpowiednich organów. 

Pytanie: a jak to robi konsul? Czy gdzieś jest to 
opisane? Bo jeśli są nowe przesłanki, to musi to być 
przeprowadzane w jakimś trybie. W przypadku wo-
jewody, czyli tego drugiego etapu, w sprawie uznania 
za repatrianta, to jest jasne. A jak to robi konsul? Bo 
to konsul jest na początku tej procedury.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Minister – Członek Rady Ministrów  
Henryk Kowalczyk:
Panie Marszałku, konsul robi identycznie, tzn. 

jest zobowiązany zasięgać opinii stosownych służb. 

(minister H. Kowalczyk)
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(senator J.M. Jackowski) nymi krajami, z których przewidziana jest repatriacja 
naszych rodaków.

Co do pytania dotyczącego świadczeń, o których 
pan senator raczył wspomnieć, nabytych w krajach 
poprzedniego zamieszkania – tu już mówię o repa-
triantach, którzy przyjadą – to powiem, że te sprawy 
regulują stosowne umowy międzynarodowe z po-
szczególnymi krajami. Czyli w tym momencie w przy-
padku większości krajów, o których wspomniałam, 
te umowy są i są to w zasadzie bardzo szczegółowe 
regulacje. To, czy one są w całości uznawane, czy one 
są częściowo przyjmowane, czy… Aż tak szczegóło-
wych danych nie będę mogła w tej chwili panu sena-
torowi przedstawić. Ale, jak mówię, co do ogólnej za-
sady, to regulują to umowy międzynarodowe między 
Polską a odpowiednimi krajami, tymi wymienionymi. 
W niektórych przypadkach były one jeszcze zupełnie 
niedawno negocjowane, a w niektórych przypadkach 
czy w większości planujemy renegocjowanie tych 
umów w odniesieniu do naszych obywateli.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pani Minister, ja chciałbym chwilę podrążyć 

kwestię zrzeczenia się podwójnego obywatelstwa. 
Z naszej strony, ze strony Polski, nie ma ustanawia-
nia takiego obowiązku. Czy może będziemy tego 
wymagać? Bo sytuacja jest następująca: repatriant 
otrzymuje polskie obywatelstwo w momencie prze-
kroczenia granicy, a do czasu dotarcia do granicy ma 
obywatelstwo tego kraju, z którego wyjechał. I teraz 
pytanie: czy my będziemy kontrolować, że on ten swój 
paszport… czy ten nowy obywatel Polski zrzeczenia 
się dokona w konsulacie, załóżmy, Rosji? Czy tutaj są 
planowane z naszej strony jakieś elementy kontroli? 
Ja przeglądałem tę ustawę i wydaje mi się, że nie. 
Choć zresztą może w naszym interesie byłoby to, żeby 
on się zrzekł tego obywatelstwa. Ale tu jest kwestia 
kontroli i ewentualnie sankcji ze strony tych krajów, 
władz tych krajów, z których ten obywatel wyjechał. 
Jak tu będzie wyglądała procedura? Czy np. po prze-
kroczeniu granicy, na zasadzie wzajemnych umów… 
Bo były takie umowy ze Związkiem Radzieckim, 
potem z Rosją, i władze polskie były zobowiązane, 
na zasadzie takiej wzajemnej umowy, nie nadawać 
obywatelstwa polskiego tym, którzy nie zrzekli się 
obywatelstwa rosyjskiego, i odwrotnie, tzn. władze 
Rosji też były zobowiązane nie nadawać obywatel-
stwa rosyjskiego tym, którzy nie zrzekli się obywatel-
stwa polskiego. Czy tego typu umowy z kimkolwiek 
jeszcze funkcjonują? Bo te wszystkie kraje, które pani 
wymieniła, są spadkobiercami Rosji i je w Związku 
Radzieckim przez pewien czas obowiązywała ta umo-
wa. Czy te umowy zostały zmienione? Jak to będzie 
w praktyce wyglądało? Czy będziemy wymagać, 
żeby ktoś się zrzekł obywatelstwa? Czy będziemy to 

niem? Ono może być np. wyższe w stosunku do tego, 
które ewentualnie, jak rozumiem – nie do końca mam 
pewność – zagwarantuje państwo polskie. Bo to ma 
być w postaci najniższego świadczenia emerytalnego, 
jeżeli to będzie osoba w wieku emerytalnym, mająca, 
dajmy na to, 70 lat. Prosiłbym o wyjaśnienie tych 
kwestii. Dziękuję.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Renata Szczęch:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Szanowny Panie Senatorze! Może 

zacznę od wymienienia krajów, które wymaga-
ją zrzeczenia się ich obywatelstwa przy nabyciu 
obywatelstwa polskiego. Jak wspominał pan mi-
nister Kowalczyk, są to Kazachstan, Azerbejdżan, 
Uzbekistan, Turkmenistan i Gruzja. W momencie, 
w którym repatriant, po przejściu tego procesu, przy-
jeżdża do Polski i jest na terytorium Polski… On, 
składając wcześniej wniosek i będąc zaznajomionym 
z prawodawstwem kraju, z którego wyjeżdża, po-
dejmuje decyzję o tym, że po nabyciu obywatelstwa 
polskiego… On wówczas będzie korzystał z paszpor-
tu Rzeczypospolitej Polskiej, będzie chroniony jako 
obywatel Unii Europejskiej. On przekracza granicę 
Schengen z pełną odpowiedzialnością co do znajo-
mości przepisów prawa kraju posiadanego dotychczas 
obywatelstwa i podejmuje taką decyzję. W większo-
ści krajów, o których wspomniałam… Nie ma ta-
kiego wymogu w Republice Armenii, w Republice 
Tadżykistanu, w Federacji Rosyjskiej. Są rozmowy 
dotyczące wyłączenia tej części obywateli Gruzji… 
Ale takie rozmowy zostały dopiero niedawno rozpo-
częte i trudno mi w tej chwili ten temat dookreślić.

Temat, o którym wspomniał pan senator, jest 
znacznie szerszy. Przeniesienie ośrodka życiowego 
– taka jest terminologia prawna używana w polskim 
prawodawstwie – wiąże się z tym, że wszelkie koszty 
dotyczące przeniesienia tego ośrodka życiowego są 
zbliżone do kosztów przedmiotów, mienia niezbędne-
go, związanego z funkcjonowaniem w nowym miej-
scu przesiedleniowym, którym w tym przypadku jest 
Polska. Na tyle, na ile mogę na chwilę obecną… Taka 
osoba posiadająca paszport polski – po wjeździe na 
teren Rzeczypospolitej Polskiej repatriant nabywa 
obywatelstwo polskie – będzie mogła np. Gruzję od-
wiedzać bezwizowo. Na chwilę obecną rozważamy 
możliwość rozmów bilateralnych w tej sprawie z in-
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(wicemarszałek B. Borusewicz) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Renata Szczęch:

Tak, Szanowny Panie Marszałku. O ile pamiętam, 
była to umowa – przepraszam za nieścisłość – praw-
dopodobnie z roku 1995 r. Ona później była jeszcze 
renegocjowana, ale ona już nie jest wiążąca. O ile pa-
miętam, na pewno przy pierwszej nowelizacji ustawy 
o obywatelstwie polskim ona przestała być wiążąca. 
Przepraszam za brak daty akurat w tym aspekcie, ale 
na pewno ona już nie obowiązuje.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Bo to była 
umowa międzynarodowa, tu nie chodziło o nasze 
sprawy wewnętrzne.)

Dokładnie tak, to była umowa między… Jest do-
kładnie tak, jak pan marszałek twierdzi. Z całą sta-
nowczością mogę potwierdzić, że w chwili obecnej 
ona w tym aspekcie nie obowiązuje.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Renata Szczęch: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana Żaryna.

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na początku przede wszystkim należy powiedzieć 

i podkreślić, że jest to najprawdopodobniej jedna 
z najważniejszych ustaw, które rozpatrujemy w pol-
skim parlamencie. I chciałbym, żeby to zabrzmiało 
bardzo wyraźnie, choć wiemy, jak wiele ważnych 
ustaw już było przed nią i zapewne będzie po niej. 
Ale waga tej ustawy jest podwójna.

Z jednej strony jest to ustawa, która, tak jak zo-
stało to już wielokrotnie powiedziane, czyni zadość 
tym wszystkim Polakom, którzy nie ze swojej winy 
zostali poddani niegdyś bardzo ostrym represjom – 
a te represje przechodziły z pokolenia na pokolenie, 
aż do dnia dzisiejszego – tym ludziom, którzy dzisiaj 
mogą dalej odczuwać bardzo wyraźnie skutki istnie-
nia represyjnego systemu sowieckiego, komunistycz-
nego, bo rzecz jasna to o tym systemie mówimy jako 
o sprawcy tychże nieszczęść, które spotkały Polaków 
na tamtych terenach. I w tym sensie oczywiście jest to 
ustawa bardzo ważna, bo państwo polskie daje jedno-
znaczny sygnał, że pamięta, że jest z tymi wszystkimi 
Polakami, ale także tymi, którzy rodzinnie są związa-
ni z polskością i z pamięcią o Polsce, choć sami może 
nie znają już języka polskiego, nie znają tak dobrze 
polskiej teraźniejszości i polskiej kultury. Ale nasze 
zadośćuczynienie obejmuje także ich, ponieważ je-

sprawdzać? Jeżeli pani minister mogłaby to wyjaśnić 
bardziej szczegółowo, to byłbym wdzięczny.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Renata Szczęch:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pragnę przy-

pomnieć, że ustawa o obywatelstwie polskim nie 
ogranicza posiadania obywatelstwa wyłącznie do 
obywatelstwa polskiego. Ustawa o obywatelstwie 
polskim dopuszcza możliwość posiadania wielu 
obywatelstw. Zgodnie z przepisami, jak również 
z aktami wykonawczymi do ustawy o obywatel-
stwie polskim, są przewidziane procedury doty-
czące weryfikacji wszystkich dokumentów nie-
zbędnych do tego, aby złożyć wniosek o nabycie 
obywatelstwa polskiego.

Odnosząc się do wniosków pana marszałka czy 
pytania pana marszałka dotyczącego ustawodawstw 
państw, które taki wymóg posiadają, tych państw, 
o których wspominaliśmy, państw, które wymagają 
posiadania wyłącznie obywatelstwa własnego kraju, 
powiem, że nie możemy ingerować w te ustawodaw-
stwa tą ustawą i narzucać zmiany porządku praw-
nego wymienionych krajów w tym obszarze. To jest 
zupełnie poza zakresem tej ustawy. Nawet nie znam 
przepisów międzynarodowych, które nakładałyby 
na kraj taki obowiązek, aby wprowadził tego typu 
regulacje.

Podkreślę jeszcze raz, że procedury związane 
z weryfikacją są już na etapie wstępnym, dotyczącym 
złożenia przez repatrianta wniosku. W przypadku 
wizy krajowej konsul weryfikuje. Tak jak wspomniał 
pan minister Kowalczyk, my sprawdzamy to również 
poprzez odpowiednie służby, które są wymienione 
w tej nowelizacji ustawy. Powtórzę, że ustawa o oby-
watelstwie polskim takiego wymogu nie nakłada.

Senator Bogdan Borusewicz:

Rozumiem, Pani Minister. Tylko ja chcę wie-
dzieć, czy ta ustawa… nie ustawa, tylko umowa, 
umowa między Związkiem Radzieckim a Polską, 
którą przejęły te kraje po rozpadzie Związku 
Radzieckiego, a która obowiązywała nas i która 
powodowała problemy na początku lat dziewięć-
dziesiątych, już nie obowiązuje. Bo w tej umowie 
była zasada, że strona polska nie może nadawać 
obywatelstwa bez zrzeczenia się innego obywa-
telstwa. Rozumiem, że ona już nie obowiązuje, że 
są już nowe umowy.
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(senator J. Żaryn) osiemdziesiątych pojechał z ramienia Kościoła pol-
skiego na daleką Syberię. I nagle okazało się, że to 
była – i do dzisiaj jest prawdopodobnie – największa 
diecezja Kościoła katolickiego w świecie. I w tej die-
cezji znajdują się, no właśnie, potomkowie Polaków. 
My nie umiemy tego oszacować, tym bardziej po 
tych 27 latach, kiedy ten związek z polskością, rzecz 
jasna, w przypadku bardzo wielu ludzi zaczął pod-
upadać, bo Rzeczpospolita nie dała im warunków 
umożliwiających powrót. Ale miejmy nadzieję, że nie 
na tyle pozostawiliśmy ich w sytuacji zawieszenia, 
żeby teraz, po wejściu tej ustawy, nie odkryli w sobie, 
że jednak ta polskość jest większym darem niż to, co 
dzieje się w ich bieżącym życiu codziennym od wielu 
dziesięcioleci. To będzie swoista konfrontacja między 
tym darem, tym zadośćuczynieniem, które stanie się 
udziałem państwa polskiego – oni będą beneficjen-
tami tego zadośćuczynienia – a pewną dawką żalu, 
pretensji czy też po prostu świadomości, że musieli 
radzić sobie sami, bez Polski, która nadal jest, albo 
już przestała być, dla nich ważna. Zobaczymy, jak to 
będzie wyglądać tak naprawdę dopiero wtedy, gdy ta 
ustawa wejdzie w życie. A jeśli chodzi o te pytania, 
m.in. pana senatora Szweda – pytania o rolę konsu-
latów, które mają zachęcać do repatriacji – to mam 
nadzieję, że ta funkcja zostanie spełniona. 

Jest to bardzo ważna ustawa, właśnie ze względów 
historycznych, ze względu na konieczność zadość-
uczynienia za te wszystkie nieszczęścia i tragedie, 
które Polaków tam spotkały. Wydaje mi się także, 
że ta ustawa świadczy o tym – i dlatego jej waga jest 
tak duża – że państwo polskie mówi bardzo wyraź-
nie, iż choć nie jesteśmy państwem najbogatszym na 
świecie, nie jesteśmy państwem, które jest zdolne do 
tego, żeby udźwignąć wszystkie tego rodzaju wy-
siłki i skierować je we wszystkie strony świata, to 
na pewno jesteśmy państwem, które chce nie tylko 
pamiętać i przyrzekać, ale także czynić wszystko, 
także od strony materialnej, żeby udźwignąć te swo-
je najprostsze, najoczywistsze zobowiązania. I mam 
nadzieję, że wszyscy Polacy, którzy mieszkają w ja-
kimkolwiek zakątku świata, na Wschodzie, ale i na 
Zachodzie, będą wiedzieć – i niech ta ustawa im to 
powie, przypomni – że państwo polskie jest także 
od tego, żeby opiekować się Polakami i ratować ich 
w przyszłości. To, co robimy dzisiaj, jest także sygna-
łem dla wszystkich tych osób, o których teraz nie wie-
my, a które kiedykolwiek znajdą się w dramatycznej 
sytuacji. Oby nigdy się w niej nie znalazły, ale mogą 
się znaleźć. I dzisiaj państwo polskie – mam taką 
nadzieję – mówi im: o tamtych pamiętamy, to i o was 
też będziemy pamiętać. Tak chciałbym widzieć tę 
ustawę, właśnie jako głos państwa polskiego skiero-
wany w przeszłość – mam na myśli zadośćuczynienie 
– a także w przyszłość. Jesteśmy państwem, które dba 
o swoich, o Polaków, którzy są w różnych częściach 

steśmy związani z tymi wszystkimi rodzinami, które 
niegdyś zostały dotknięte polityką represyjną państwa 
sowieckiego. I to jest bardzo ważny sygnał, choć trze-
ba sobie powiedzieć, że sygnał, który na pewno jest 
bardzo spóźniony. Państwa, które czasem są dla nas 
wzorcem, jak np. państwo niemieckie, bez wątpienia 
dużo wcześniej rozwiązały problemy związane z re-
patriacją, z tą żywą pamięcią o własnych ludziach, 
którzy byli poddawani represjom ze strony systemu 
komunistycznego. Wtedy tych ludzi było jeszcze tak 
dużo… W przypadku Niemiec możemy mówić o tym, 
że repatriacja dotyczyła blisko miliona osób.

My dzisiaj, po 27 latach, będziemy szczęśliwi, jeśli 
do Polski przyjedzie potencjalnie 30 tysięcy osób. 
Nie tylko jako senator, ale też jako historyk wiem, że 
powinniśmy być jeszcze bardziej zachwyceni, jeżeli 
przyjechałoby do nas 100 tysięcy czy 200 tysięcy 
osób, bo polskość w rodzinach, które były dotknięte 
różnorodnymi represjami do 1990 r., w ciągu 70 lat, 
jest naprawdę olbrzymia. To są ludzie, którzy byli 
deportowani w latach trzydziestych – podkreślamy 
to tutaj – bardzo często jako Polacy będący wów-
czas obywatelami Związku Sowieckiego. Oni byli 
deportowani wewnątrz systemu tamtego państwa. 
Ale byli to także Polacy, którzy byli obywatelami 
II Rzeczypospolitej w latach 1939–1941. Są to tak-
że potomkowie tych, którzy znaleźli się na Syberii 
jako Polacy deportowani po roku 1944 z polskich 
Kresów. Mówię tu o falach deportacyjnych. Bardzo, 
bardzo wielu z tych, którzy się tam znaleźli, wracało 
stamtąd po 1956 r. Znaczna część Polaków wróciła 
ze Związku Sowieckiego do Polski, ale, jak pisała 
Grażyna Lipińska w roku 1988, bardzo wielu z po-
kolenia Armii Krajowej – ona wiedziała, że wraca do 
kraju – pozostało na dalekiej Syberii.

My nie umiemy do końca rozczytać bilansu, który 
wiąże się z tym historycznym doświadczeniem. Nie 
możemy dokładnie rozczytać tych liczb. Możemy 
sobie powiedzieć, że np. podczas deportacji w latach 
1940–1941… Szacunki mówią, że od 380 tysięcy do 
miliona Polaków zostało wypędzonych z polskich 
Kresów. Jakaś ich część, procentowo de facto bardzo 
mała, wyszła stamtąd z ojcem pani senator, genera-
łem Władysławem Andersem. Była to część mała nie 
dlatego, że on nie chciał, żeby wyjechało stamtąd wię-
cej osób. On chciał, żeby wyjechali wszyscy. Jednak 
bardzo wielu deportowanych ludzi znajdujących się 
na Syberii nie miało możliwości dojechania do żad-
nego z ówczesnych polskich ośrodków. Ambasada 
znajdowała się w Kujbyszewie, w Buzułuku, a oni 
byli na dalekiej Syberii. Czy oni tam zostali, czy zgi-
nęli? Czy mieli dzieci, wnuki, prawnuki? Ano mieli. 
Bardzo wielu z tych ludzi zostało odkrytych dopiero 
przez biskupa Tadeusza Pikusa, który w końcu lat 
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(senator J. Żaryn) szany, zwłaszcza przez środowiska Polaków, naszej 
Polonii, wreszcie jest realizowany. I zainteresowanie 
tą ustawą jest duże. Mam nadzieję, że jej owoce będą 
bardzo dobre.

Pan prof. Żaryn wspominał o naszej traumatycz-
nej historii. Tu, w tym katalogu… Można powie-
dzieć, że my mieliśmy właściwie 250 lat deportacji 
czy wywózek obywateli Rzeczypospolitej – może 
tak byłoby lepiej mówić, nie: Polski. Pierwsza taka 
fala to byli oczywiście powstańcy barscy, a więc 
uczestnicy konfederacji barskiej, na przełomie lat 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XVIII w. 
I mamy historyczne świadectwa właśnie deportacji 
w ramach represji po tym zrywie niepodległościo-
wym. Później, już tradycyjnie, po powstaniu ko-
ściuszkowskim, powstaniu listopadowym, powsta-
niu styczniowym… Różne były fale. I ten taki może 
najbardziej masowy moment, który wiązał się z tym, 
co się działo bezpośrednio przed wybuchem II wojny 
światowej. Myślę tutaj o elementach tzw. operacji 
polskiej, która była przeprowadzana w dwóch repu-
blikach, w których Polacy dominowali. I notabene 
doprowadziła do ludobójstwa, które było, można 
powiedzieć, prekursorskie wobec ludobójstwa ka-
tyńskiego. Bo w wyniku operacji polskiej, a więc 
wydarzeń, które miały miejsce w 1937 r., zostało 
zabitych, zamordowanych przez NKWD, według 
różnych szacunków, ponad 100 tysięcy Polaków. To 
pokazuje skalę dramatu naszych rodaków. I później 
te setki tysięcy, a może nawet i miliony, które w wy-
niku działań w okresie II wojny światowej podlegały 
represjom w różnej formie.

Tak że w tej chwili ojczyzna oddaje to, co może 
oddać, naszym rodakom, którzy przeszli pasmo 
ogromnych cierpień, cierpień, które przekładały się 
na pokolenia. To nie było tak, że ucierpiało jedno po-
kolenie, bo niestety ucierpiały całe pokolenia. I z tego 
powodu należy wyrazić satysfakcję w związku z oma-
wianą tu ustawą.

Chcę też podkreślić, bo mam kontakt z różnymi 
Polakami mieszkającymi obecnie np. na terytorium 
Federacji Rosyjskiej, że ci Polacy są bardzo dumni 
z tego, że posiadają polskie korzenie. Oni nie są bez-
pośrednio objęci skutkami tej ustawy, o której w tej 
chwili mówimy, ponieważ właśnie ich zamieszkiwa-
nie na Syberii czy w innych miejscach wiązało się 
jeszcze z czasami carskimi, a więc zesłaniami. To 
była cała akcja pacyfikacyjna, już nawet niezwiązana 
z powstaniami, kiedy np. władze carskie ze względów 
kolonizacyjnych po prostu przenosiły całe wsie. To 
jest bardzo bogata historia i właściwie każdy mo-
ment naszej historii związany z deportacjami obfituje 
w wydarzenia, które są w sumie mało znane i słabo 
rozpoznane, jak słusznie wspomniał pan senator, prof. 
Żaryn. To wszystko jest bowiem niesłychanie trudne 
do przebadania ze względu na kwestie dostępności 

świata i którzy mogą chcieć poszukać opieki w pań-
stwie polskim. I ta opieka jest im dziś gwarantowana. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Jana Marię 

Jackowskiego.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! 

Panie Ministrze! Szanowni Zebrani!
Cieszy mnie i daje niewątpliwą satysfakcję, że 

wreszcie, po tylu latach dyskusji, dochodzimy do 
takiego modelu, który spełnia postulaty zgłaszane 
właściwie od początku przemian 1989 r., kiedy Polska 
zaczęła odzyskiwać wolność i następowały demokra-
tyczne przemiany w naszej ojczyźnie. Wreszcie, po 
jakichś różnych koncepcjach, nawet przyjęciu ustawy, 
która wychodziła naprzeciw… Ale niestety, prak-
tyka realizacyjna z różnych powodów wychodziła 
tak, jak wychodziła. Pan minister Kowalczyk wspo-
mniał o tym, że do tej pory, na podstawie regulacji, 
które obecne obowiązują, 6 tysięcy osób skorzystało 
z szansy repatriacji. I wreszcie mamy ustawę, która 
próbuje tę kwestię rozwiązać. Oczywiście, ta ustawa 
być może nie jest idealna, być może wiele spraw wyj-
dzie w praniu. Ja tutaj doskonale rozumiem autorów 
ustawy i nas wszystkich, biorących udział w pro-
cesie legislacyjnym, ponieważ mamy do czynienia 
z grupą osób, co do których liczby tak naprawdę nie 
mamy pełnych danych, mamy do czynienia z ad-
ministracjami w wielu państwach… To są jeszcze 
pozostałości po dawnym Związku Sowieckim, że 
są pewne tematy tabu, o których się nie mówi, są 
sprawy, które również w międzynarodowym obiegu 
prawnym – myślę tutaj o prawie międzynarodowym 
– nie funkcjonowały zgodnie z takimi standardami, 
jakie są w krajach demokratycznych, gdzie można 
dokładnie określić wspomnianego rodzaju liczby, 
można określić, jaka jest mniejszość, są prowadzone 
statystyki, są odpowiednie regulacje prawne, które 
gwarantują pewien określony status. Tak więc mamy 
do czynienia z pewną sytuacją w sumie nie do końca 
możliwą do rozpoznania. I to niewątpliwie przebijało 
również w odpowiedziach czy to pani minister, czy 
pana ministra. I ja również podzielam ten pogląd, że 
my po prostu tak do końca nie wiemy jeszcze, czy 
w przyszłości nie trzeba będzie pewnych elementów 
omawianej tu ustawy zmieniać.

Ale bardzo cieszy – i tu podziękowanie dla rządu 
– że wreszcie ten postulat, który był tyle razy zgła-
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(senator J.M. Jackowski) i Sprawiedliwość. Powiem też, że już najwyższy czas 
na nią, ponieważ wielu młodych Polaków mieszka-
jących w Kazachstanie czy w innych republikach 
byłego Związku Sowieckiego wyjeżdża np. do Rosji, 
gdzie ofiarowuje się im całkiem godne warunki poby-
tu. Nie trzeba dodawać, z jaką szkodą dla polskiego 
interesu się to dzieje.

Mówiąc o tym, że wreszcie mamy dobrą usta-
wę, wspomnę, że ustawa z roku 2000 nie sprawdzi-
ła się, o czym świadczą dane Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych. Do Polski wróciło zaledwie 6 tysięcy 
Polaków. Tymczasem w samym tylko Kazachstanie, 
tak jak to było tu mówione, mieszka ich wiele tysięcy, 
a także wielu Polaków tam mieszkających latami cze-
ka na możliwość przyjazdu do ojczyzny. I wielu z nich 
być może już się z tej kolejki wypisało, zrezygnowało, 
ponieważ nie doczekali się na głos z ojczyzny. A to 
jest właściwie sytuacja absolutnie niedopuszczalna.

Przypomnę, że głównym powodem tego, że wspo-
mniana ustawa była martwa, stało się scedowanie 
ciężaru repatriacji na barki gmin. Znalezienie pracy, 
zapewnienie lokali komunalnych dla tysięcy repa-
triantów przerastało w sposób oczywisty możliwości 
samorządów.

Chciałbym też dodać, że w obecnej kadencji 
znowelizowaliśmy – my, posłowie i senatorowie – 
także z myślą o repatriacji, ustawę o Karcie Polaka. 
Ta nowelizacja weszła w życie 1 stycznia br. Na jej 
podstawie rocznie ok. 10 tysięcy osób polskiego po-
chodzenia może przyjeżdżać tu ze Wschodu, mogą 
oni tu pracować, studiować, a nawet otrzymać pol-
skie obywatelstwo. Ale oczywiście nie mają takich 
przywilejów, jakie da właśnie ta obecna ustawa o re-
patriacji.

Mówiło się tutaj już wiele o nowych rozwiąza-
niach zawartych w tej ustawie, ale przypomnę, że 
mamy w tej ustawie definicję repatrianta. Określono 
tak osobę deportowaną przez władze sowieckie na 
Wschód i poddawaną tam represjom. Czyli cho-
dzi o osoby zesłane lub deportowane przez władze 
Związku Sowieckiego do Armenii, Azerbejdżanu, 
Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, 
Turkmenistanu, Uzbekistanu lub azjatyckiej części 
Federacji Rosyjskiej, a także oczywiście potomków 
tych osób.

Co ważne, podstawową sprawą będzie deklaracja 
samego zainteresowanego, że czuje się Polakiem. Nie 
muszę przypominać, że bardzo wielu tych ludzi nie 
posiada żadnych dokumentów, co więcej, wielu na-
szych rodaków z terenu byłego Związku Sowieckiego 
przed II wojną światową świadomie niszczyło jakie-
kolwiek dokumenty dotyczące ich polskiego pocho-
dzenia – jakieś dokumenty, listy poświadczające 
kontakt z polskością – ponieważ bycie Polakiem 
oznaczało wtedy aresztowanie, represje czy zesłanie 
do łagru. Dlatego wielu naszych rodaków nie potra-

archiwów i łatwości poruszania się w archiwach. Ale 
to jest już osobny problem.

Chciałbym tu przywołać jeszcze jedną historię. 
Był taki zesłaniec, nazywał się Jankowski, który zo-
stał zesłany po powstaniu styczniowym. Po pierw-
szym okresie katorgi uzyskał taką możliwość, że mógł 
się osiedlić, ale tylko na terenie Syberii. Postanowił 
osiedlić się we Władywostoku. Osiedlił się tam i do-
szedł do… To był przełom lat siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych XIX w. Zbił on duży majątek, był 
właścicielem ogromnych połaci ziemi. Przede wszyst-
kim był wybitnym myśliwym i napisał – o ile wiem, 
popularny do dziś w kręgach łowieckich w Rosji – 
podręcznik o polowaniu na niedźwiedzia. I nawet 
w czasach sowieckich dygnitarze komunistyczni 
z niego korzystali. To był bestsellerowy podręcznik 
dla ochotnikow, czyli dla myśliwych, opisujący to, 
jak się poluje na niedźwiedzia. Takich niezwykłych 
biografii jest bardzo wiele. Już nie wspomnę o bra-
cie marszałka Piłsudskiego, Bronisławie, który miał 
duże zasługi naukowe. Mało tego, jego potomkowie, 
najbliższa rodzina marszałka, do dnia dzisiejszego 
zamieszkują na terytorium dzisiejszej Japonii. Są bar-
dzo różne, ciekawe, skomplikowane historie i losy. 
I zapewne każda z tych rodzin, która przeszła po-
dobne doświadczenia, mogłaby wiele na ten temat 
powiedzieć: dać świadectwo i przedstawić historycz-
ną relację konkretnej rodziny, która to przeżywała.

Tak że chciałbym bardzo podziękować za tę usta-
wę i wyrazić przekonanie, że liczba osób, które z niej 
skorzystają, będzie jak największa. Takich osób bę-
dzie może nawet więcej niż te szacowane 30 tysięcy, 
o których mówił pan minister Kowalczyk podczas 
wczorajszego posiedzenia połączonych komisji, kiedy 
rozpatrywaliśmy tę ustawę. Jestem przekonany, że 
ta ustawa przyczyni się do budowania takiej natu-
ralnej wspólnoty, jaką jest Polska; wspólnoty, która 
próbuje zagoić rany wynikające z naszej tragicznej 
historii na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Ryszkę.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Państwo Ministrowie!
Może to, co powiem, będzie truizmem, ale wresz-

cie będziemy mieli dobrą ustawę o repatriacji – ustawę 
zresztą obiecaną w kampanii wyborczej przez Prawo 
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(senator C. Ryszka) pory – ośmielę się tak to określić – kompromitacją 
państwa polskiego. Dla porównania przypomnę, że 
Niemcy w ciągu 5 lat sprowadzili blisko 1 milion 
osób niemieckiego pochodzenia z terenu byłego 
Związku Sowieckiego. Mamy więc do spłacenia 
dług moralny, jaki zaciągnęliśmy wobec Polaków 
na Wschodzie. Wielu z nich za swoje polskie pocho-
dzenie było represjonowanych, cierpieli oni tylko 
z tego powodu, że byli Polakami, że nie chcieli 
wyrzec się języka polskiego, polskiej kultury czy 
wiary katolickiej. Dzięki ich odwadze i miłości do 
Polski np. w Kazachstanie, co każdy, kto tam poje-
dzie, może stwierdzić, w wielu miejscach człowiek 
czuje się jak w Polsce. Stąd większość naszych 
rodaków czuje rozczarowanie z tego powodu, że 
wolna Polska do tej pory nie potrafiła poradzić 
sobie z ich repatriacją. No, niestety, ich sytuacja 
się pogarsza dosłownie z roku na rok, czują się 
niepewnie, rusyfikują się, szukają lepszego życia 
w Rosji, dlatego będzie im coraz trudniej podjąć 
decyzję o powrocie.

Ponadto warto wiedzieć, że władze Kazachstanu 
chcą, żeby Polacy pozostali, chcą, by pozostała 
w Kazachstanie mniejszość pochodzenia europej-
skiego, zwłaszcza że wyjechało 800 tysięcy Niemców. 
Kazachowie traktują Polaków tak, jak inne mniej-
szości narodowe. Polacy nie są prześladowani, nie są 
dyskryminowani, co więcej, mogą kultywować swoje 
obyczaje, mogą uczyć się języka polskiego, działać 
w organizacjach polonijnych.

Ściągając naszych rodaków do ojczyzny, na-
leży pamiętać o tych, którzy tam pozostaną, na-
dal będą ambasadorami polskości, jakimś pomo-
stem współpracy między Polską a Kazachstanem. 
Oczywiście wiemy, że tym, którzy pozostają tam, 
Senat i Ministerstwo Spraw Zagranicznych poma-
gają w zachowaniu związków z ojczyzną, podtrzy-
mywaniu znajomości języka polskiego, kultury 
i obyczajów, ale mam nadzieję, o czym mówiłem 
także przy okazji zadawania pytań panu ministro-
wi, że rząd stworzy jakiś nowy program opieki nad 
Polakami, którzy tam pozostają, nowy program w ta-
kim sensie, żeby jakoś na nowo przemyśleć, jak ich 
jeszcze bardziej związać z polskością.

Wracając w ostatnim zdaniu do ustawy, powiem, 
że podejmowane obecnie działania są, jeśli tak można 
powiedzieć, ostatnią dziejową próbą sprowadzenia 
naszych zesłanych rodaków do ojczyzny. Jeśli teraz 
nie sprostamy temu zadaniu, to nasz problem roz-
wiążą rządy Rosji, Niemiec, a nawet Białorusi. Stąd 
mam nadzieję, że wkrótce dynamicznie ruszy proces, 
który właśnie tą ustawą zapoczątkowujemy. I to jest 
nasze moralne i patriotyczne zobowiązanie. Dziękuję 
za uwagę.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Adam 
Bielan)

fi udokumentować swojego polskiego pochodzenia 
w sposób jednoznaczny. Dlatego też jeśli ktoś zade-
klaruje, w obecności konsula RP, przynależność do 
narodu polskiego i jeżeli są jakiekolwiek przesłanki, 
które potwierdzałyby tę deklarację, to będziemy ta-
kim osobom pomagać osiedlać się w Polsce.

Ustawa ustanowiła urząd pełnomocnika rządu do 
spraw repatriacji oraz Radę do Spraw Repatriacji do 
opiniowania w kwestii udzielania repatriantom kon-
kretnej pomocy.

Jest w ustawie zapis mówiący, że repatrian-
ci będą mogli być zapraszani, oczywiście także 
imiennie, przez rodziny przebywające już tutaj, 
w Polsce, i oczywiście będą mogli uzyskiwać prze-
widziane ustawą dofinansowanie. Ci zaś, którzy nie 
mieliby nikogo bliskiego w kraju, zamieszkaliby 
w ośrodkach adaptacyjnych, mieliby zapewnione 
lokum z pełnym wyżywieniem, możliwość zdoby-
cia konkretnych umiejętności, w tym nauki języka 
polskiego, odbycia kursów zawodowych. Ośrodki 
mają być prowadzone przez organizacje społeczne, 
stowarzyszenia lub inne osoby prawne wyłonione 
w otwartym konkursie ofert.

Repatriant będzie umieszczony w ośrodku na 
podstawie decyzji pełnomocnika rządu do spraw re-
patriacji. Ponadto ośrodki będą przez niego nadzoro-
wane. W nowelizacji zaproponowano także konkretne 
formy pomocy finansowej dla repatriantów. Zgodnie 
z nią pełnomocnik będzie udzielał repatriantowi po 
opuszczeniu przez niego ośrodka pomocy finansowej 
na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, będzie to 
kwota do 25 tysięcy zł. To wsparcie będzie on mógł 
przeznaczyć na dopłatę do zakupu mieszkania, do-
płatę do czynszu za wynajmowane mieszkanie itd. Co 
ważne, nowela przewiduje, że gminie, która zapewni 
lokal mieszkalny repatriantowi, zostanie udzielona 
jednorazowa dotacja z budżetu państwa w wysoko-
ści do 25 tysięcy zł na repatrianta. To też jest bardzo 
ważne, bo – tak jak już wspomniałem – gminy do 
tej pory nie były zbyt zainteresowane przyjmowa-
niem repatriantów właśnie z powodów finansowych. 
W minionych latach tylko 6 gmin przyjęło naszych 
rodaków, a 3 do dzisiaj rozważają taką możliwość. 
Aż 79 samorządów stwierdziło, że na repatriantów 
ich nie stać.

Rząd zakłada, że program powrotu Polaków do 
ojczyzny będzie realizowany w latach 2017–2026 
i w tym czasie do kraju ma wrócić około 30 tysię-
cy repatriantów. Koszty w całości mają być pokryte 
z budżetu państwa.

To bardzo dobrze, że Polska wreszcie zaczyna 
myśleć o naszych rodakach w sposób poważniej-
szy niż dotychczas. Należy wprost powiedzieć, że 
pomoc naszym rodakom na Wschodzie była do tej 
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wywania przez Stalina przedpola do ewentualnej 
wojny z Polską. Bo nie sądzę, żeby wtedy myślał on 
o wojnie z Niemcami, bo z Niemcami do początku 
lat trzydziestych władze radzieckiej Rosji – a potem 
ZSRR – współpracowały. Nie chodziło oczywiście 
o przygotowanie jakiejś głębi strategicznej w związku 
z wojną z Niemcami. Nie, chodziło o przygotowanie 
się do ewentualnej wojny z Polską. W zasadzie wszy-
scy zostali deportowani.

W 1937 r. na nieco innych terenach – częściowo 
tam, ale także na nieco innych terenach – przede 
wszystkim na terenach ukraińskich, NKWD prze-
prowadziło operację polską, w ramach której rozstrze-
lano 102 tysiące 400 osób. Jest znana dokładna liczba, 
dlatego że służby sowieckie, podobnie jak służby nie-
mieckie, prowadziły bardzo dokładną statystykę. Nie 
oznacza to, że na tych terenach nie pozostała mniej-
szość polska albo nie pozostali Polacy. Największa 
grupa Polaków, kilkaset tysięcy osób, znajduje się 
w centrum Ukrainy. 

Ta ustawa skupia się przede wszystkim na oso-
bach z Kazachstanu, czyli na osobach, które nie 
mogły wcześniej uczestniczyć w repatriacji, a także 
na osobach, które nie mogą wystąpić o poświadcze-
nie obywatelstwa, bo w przypadku poświadczenia 
obywatelstwa ktoś musi przedstawić dowód, że był 
obywatelem polskim, a tu nie ma takiej sytuacji… 
Przecież pojęcie „obywatelstwo” to nie jest pojęcie 
XVII-wieczne, tylko jest to pojęcie, które się wy-
kształciło w XIX w., już poza tą grupą.

W ramach tej repatriacji, która jest tak kryty-
kowana, wróciło dotychczas 6 tysięcy osób. Czy 
to jest mało, czy dużo? 6 tysięcy. Oceniano czy 
ocenialiśmy w połowie lat dziewięćdziesiątych, że 
chętnych może być 30 tysięcy, ale wtedy była inna 
sytuacja w Kazachstanie, a przecież jeżeli ktoś ma 
szansę i sytuacja jest dobra, to nie ma takiego pędu 
do repatriacji. Niemcy wyjeżdżali na początku lat 
dziewięćdziesiątych właśnie dlatego, że niepodle-
gły Kazachstan prowadził politykę unarodowienia, 
w której mniejszości rosyjskie i inne, europejskie, 
były odsuwane, były odsuwane od stanowisk, od 
wojska, od administracji. I to było jasne. Wtedy 
Kazachstan prowadził taką politykę. To dotykało 
także Niemców kazachstańskich, Polaków, więc była 
presja na wyjazd. Ta polityka się zmieniła, ale to nie 
oznacza, że Kazachstan jakoś przytrzymuje naszych 
rodaków albo Rosjan. Nie. Kazachstan był zaintere-
sowany tym, żeby zmienić sytuację narodowościo-
wą, bo na początku lat dziewięćdziesiątych było 
60% Kazachów i 40% Europejczyków, szczególnie 
Rosjan. W tej chwili sytuacja się zmieniła, ale nadal 
ta polityka jest prowadzona. Ale też, proszę państwa, 
zmieniła się sytuacja w Kazachstanie. Zmieniła się 
sytuacja w Kazachstanie, tzn. poziom życia znaczą-
co się podniósł. Przede wszystkim ropa naftowa, 

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Jako ostatni do głosu zapisał się pan marszałek 

Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wokół Polaków na Wschodzie, a także repatriacji 

krążą różne mity. Ta repatriacja była w różnych okre-
sach i obejmowała obywateli polskich, którzy znaleźli 
się w Związku Radzieckim, w tym systemie sowiec-
kiej opresji, w różnych okresach i w różnej sytuacji.

Pierwsza, wielka repatriacja, w latach 1944–
1947, to była repatriacja w sytuacji zmiany granic 
Polski. Polska została przesunięta o 80 km na zachód 
i w związku z tym większość Polaków z tych terenów, 
które weszły do Związku Radzieckiego, chciała wy-
jechać. I słusznie, że chciała wyjechać. Dla części to 
był ratunek przed represjami. To dotyczyło przecież 
dużej liczby żołnierzy Armii Krajowej i ich rodzin. 
To była duża repatriacja w ramach zmiany granic, 
masowa repatriacja, można by powiedzieć, na pewno 
powyżej miliona. Ale to była też repatriacja w dwie 
strony, dlatego że obywateli polskich narodowości 
ukraińskiej przemieszczano, za ich zgodą, z terenu 
województw lubelskiego i rzeszowskiego w ówcze-
sne granice Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki 
Radzieckiej. Czyli to działało w dwie strony. I to była 
pierwsza fala repatriacji, największa.

Druga fala, od 1956 r. do 1958 r., obejmowała 
osoby represjonowane przez władze sowieckie, czyli 
tych, którzy byli w obozach i wyszli z obozów na pod-
stawie amnestii po śmierci Stalina, tych, którzy byli 
na przymusowym przesiedleniu w związku z tym, 
że członkowie ich rodzin działali w podziemiu albo 
sprzeciwiali się systemowi. To było kilkadziesiąt ty-
sięcy. Część z nas pamięta tę repatriację 1956–1958. 
Ja też ją pamiętam. Ale to były przede wszystkim 
osoby, które wyszły z łagrów, które zostały przymu-
sowo przesiedlone i które były na to skazane w latach 
powojennych, począwszy od 1944 r.

Teraz zajmujemy się repatriacją osób przede 
wszystkim z Kazachstanu. To jest grupa zupełnie 
innej kategorii, której poprzednie repatriacje nie obej-
mowały, ponieważ byli to Polacy z I Rzeczypospolitej, 
ale obywatele Związku Radzieckiego, więc te umowy 
ich nie obowiązywały. W związku z tym jest to inna 
kategoria.

W ramach represji w latach 1936–1937 zostały 
zlikwidowane dwa rejony autonomiczne na Białorusi 
i Ukrainie zamieszkane przez ludność polską, rejony 
dzierżyński i marchlewski. W 1936 r. wywieziono 
wszystkich, nie tylko przeciwników, ale także człon-
ków partii, szefów kołchozów, w ramach przygoto-
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(senator B. Borusewicz) My musimy zdawać sobie sprawę z tego – bo 
patrzymy na tę kwestię tak dość schematycznie – 
że do Rosji carskiej, nie do Kazachstanu, była pod 
koniec XIX w. dobrowolna migracja ekonomiczna. 
Petersburg, Baku, Tyflis – tam wyjeżdżali Polacy 
z Królestwa, żeby osiągać lepsze płace. Tam też 
Polacy studiowali. Był tam znacznie słabszy nacisk 
na Polaków niż tutaj, w Królestwie. I to też miało 
znaczenie. Wierszyna, reforma stołypinowska… 
Tam nadawano ziemie i dawano każdej rodzinie po 
100 rubli. W Wierszynie są Polacy, ale ich migracja 
to była dobrowolna migracja. Jak oni usłyszeli, że 
są na nieludzkiej ziemi, to naprawdę się oburzyli, 
bo oni przejechali tam dobrowolnie. Były represje 
stalinowskie itd., ale emigracja w XIX w. to była inna 
emigracja.

Uważam, że przyjęcie zasady, że osoby wywie-
zione, szczególnie osoby z Kazachstanu, represjo-
nowane, będą mieć… Repatriacja jest dobrą zasadą, 
jest kontynuacją zasady, która była stosowana, ale 
w tej chwili nie jest już tak, że na Syberii żyją osoby 
represjonowane. To są indywidualne sytuacje. Dwie 
fale migracji, szczególnie w latach 1956, 1958, to były 
fale… Ci Polacy, obywatele polscy wracali do kraju. 
Mówię o tym, żeby zdać sobie sprawę z tego, że te 
fale migracji miały inną charakterystykę, a repatriacja 
dotyczy tu zupełnie innej grupy, dla której możliwość 
powrotu…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku…)
Do 1990 r. było to niemożliwe. Dziękuję za łaska-

wość, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Prawo farmaceutyczne.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 472, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 472 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia oraz 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, 
senatora Andrzeja Stanisławka, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Stanisławek:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

gaz, to, co w Kazachstanie… dla Kazachstanu jest 
bogactwem naturalnym w tej chwili, spowodowa-
ło, że sytuacja się zmieniła. I ja się nie dziwię, że 
z 3 tysięcy osób, które czekały na repatriację z naszej 
strony, można się doliczyć 1 tysiąca. Bardzo możli-
we, że będzie więcej, ale to zależy od sytuacji tam, 
na miejscu. Do Niemiec wróciło kilkaset tysięcy, 
ale to była inna sytuacja, to było na początku lat 
dziewięćdziesiątych… do połowy lat dziewięćdzie-
siątych. Ja bym przestrzegał przed błędami, które 
popełnili Niemcy. Niemcy osiedlali tych przesie-
dleńców w miejscach… w zwartych skupiskach. 
Potworzyły się getta. To pokolenie, które przyje-
chało, trwa. To są getta rosyjskojęzyczne. I oni tam 
są traktowani jako Ruscy, i mówi się o nich: Ruscy. 
W Kazachstanie byli traktowani jako Niemcy, tam 
są traktowani jako Ruscy. To był błąd. Więc nie 
można tego błędu powtórzyć, nie można, załóżmy, 
wykupić czy wskazać jakiegoś kwartału czy kilku 
budynków i osiedlać tych ludzi, bo to spowoduje 
tylko problemy. Pod Krakowem na zasadzie szcze-
rego entuzjazmu był zrealizowany pomysł, żeby do 
domu starców ściągnąć naszych rodaków w tym 
wieku i tam ich umieścić. Skończyło się to straszną 
awanturą między nimi, między tymi, którzy mó-
wili po rosyjsku, częściowo po polsku, a Polakami 
stamtąd. To się kompletnie nie udało, bo oczywiście 
nie przesadza się najstarszych drzew. Ich się, że tak 
powiem, nie sprowadza. A jeżeli się sprowadza, to 
z tymi najmłodszymi. 

Panie Ministrze, ja bym zwrócił tutaj uwagę na 
program stypendialny. Na to muszą być pieniądze, 
bo to jest naturalny sposób repatriacji z Kazachstanu 
i z Syberii, ale szczególnie z Kazachstanu. Ponad 90% 
młodzieży, która przyjeżdża do nas studia, zostaje 
w Polsce. I oni ściągają tu starszych, swoich dziadków 
i rodziców. Oczywiście im też trzeba pomagać, to jest 
naturalne. Uważam, że taka sytuacja jest najlepsza. 
Musimy jednak zdać sobie sprawę z faktu, że oby-
watel Kazachstanu, który się repatriuje i otrzymuje 
obywatelstwo polskie, otrzymuje też prawo pobytu 
w całej Unii Europejskiej.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku…)
Już kończę.
Z tego też trzeba zdawać sobie sprawę. Nie zatrzy-

mamy ich tutaj, jeżeli nie damy im jakiegoś wspar-
cia. My patrzymy na to wszystko tak idealistycznie, 
a trzeba zdawać sobie strawę z tego, że w kolejnym 
pokoleniu to są rodziny mieszane. I te rodziny mogą 
powiedzieć: jesteśmy Rosjanami, Niemcami albo 
Polakami. Są to rodziny mieszane, które w większości 
utraciły, że tak powiem, język. Ten język zna ostat-
nie pokolenie, czyli pokolenie dzieci wywiezionych 
w 1936 r.
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zgłosił 3 poprawki jako poprawki mniejszości. To 
są propozycje przedstawione przez panią mecenas 
z Biura Legislacyjnego, które pan senator przejął. 
Już teraz nie pamiętam, czy pan senator Grodzki… 
Będzie poprawka? Nie, nie będzie. Są więc tylko po-
prawki senatora Augustyna. To wszystko, Wysoka 
Izbo, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Zdrowia oraz Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności, senatora Tomasza Grodzkiego, 
o przedstawienie wniosku mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca 
Tomasz Grodzki:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie 
Senatorowie!

To ważna ustawa. Dziękuję panu senatorowi prof. 
Stanisławkowi, że w tak krótki, chirurgiczny, ale 
prawdziwy sposób oddał to, co działo się na posiedze-
niu połączonych komisji. Tym bardziej dziękuję mu 
za to – mówię to bez ironii – że zrobił to obiektywnie, 
mimo iż jego klub w Sejmie głosował przeciwko tej 
ustawie.

My zgłosiliśmy wniosek o odrzucenie tej ustawy 
w całości z jednego zasadniczego powodu. Jeżeli pań-
stwo senatorowie będą chcieli zapytać o szczegóły, 
to oczywiście jestem do dyspozycji. Z uwagi na czas 
nas wszystkich powiem tylko, że powodem tym jest 
fakt, iż ta ustawa jest ewidentnie zorientowana na 
farmaceutów, a w żadnym razie na pacjentów. I to była 
główna przesłanka, która spowodowała, że wnosili-
śmy o odrzucenie ustawy. Naszym zdaniem – wątek 
ten będą rozwijali koledzy senatorowie w dyskusji – 
z tej ustawy nie wynika ani jeden element korzystny 
dla pacjentów. Do aptek będzie albo tak samo daleko, 
albo dalej, leki nie potanieją, a prawdopodobnie po-
drożeją, a wolność gospodarcza w tej partykularnej 
dziedzinie, jaką jest farmacja, będzie zaburzona. I tak 
przykładowo dziecko farmaceuty, jeżeli nie jest far-
maceutą, nie będzie mogło odziedziczyć apteki po 
rodzicach. Bo nie będzie farmaceutą.

To jest kwintesencja tego, co chcieliśmy prze-
kazać. Apelujemy, aby, tak jak w Sejmie, poważnie 
zastanowić się nad sensem tej ustawy. Chciałbym 
zwrócić uwagę pań i panów senatorów z PiS, że gdyby 
nie jeden inny klub parlamentarny, to ta ustawa by 
nie przeszła – nawet w klubie PiS nie uzyskano w tej 
sprawie większości parlamentarnej. Namawiam do 
rozwagi podczas głosowania nad tą ustawą. Dziękuję 
bardzo.

Wczoraj odbyło się wspólne posiedzenie 
Komisji Zdrowia oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności. Posiedzeniu prze-
wodniczył przewodniczący Komisji Zdrowia, sena-
tor Waldemar Kraska. W posiedzeniu uczestniczy-
li senatorowie 2 połączonych komisji oraz goście. 
Był minister zdrowia Marek Tombarkiewicz ze 
współpracownikami oraz licznie zaproszeni go-
ście – przedstawiciele różnego rodzaju izb ap-
tekarskich, Federacji Pacjentów Polskich, wła-
ścicieli punktów aptecznych, przedsiębiorców, 
pracodawców, Konfederacji „Lewiatan”. W po-
siedzeniu uczestniczyła też pani mecenas Bożena 
Langner jako przedstawiciel Biura Legislacyjnego 
Senatu. Chciałbym tutaj poprosić pana marszałka, 
żeby na drugi raz się to nie zdarzało… Chodzi 
o to, że była to ustawa z przedłożenia poselskie-
go, a na tym posiedzeniu komisji nie było nikogo 
z przedstawicieli Sejmu i wszystkie pytania były 
kierowane do ministra Tombarkiewicza.

Ustawa przewiduje, że zezwolenie na prowadze-
nie apteki ogólnodostępnej uzyska farmaceuta po-
siadający prawo wykonywania zawodu prowadzący 
jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę jaw-
ną, partnerską, której przedmiotem działalności jest 
wyłącznie prowadzenie aptek i której wspólnikami, 
partnerami są wyłącznie farmaceuci posiadający 
prawo wykonywania zawodu. Wydanie zezwolenia 
uzależniono od liczby mieszkańców przypadających 
na jedną aptekę oraz od odległości od miejsca pla-
nowanej lokalizacji apteki. Celem jest zwiększenie 
dostępności tych placówek również poza centrami 
dużych miast.

Ustawę omówił minister zdrowia, pan Marek 
Tombarkiewicz. Pani mecenas Bożena Langner przed-
stawiła 3 propozycje poprawek. Wiceminister Marek 
Tombarkiewicz negatywnie się odniósł do propono-
wanych poprawek, po czym przeszliśmy do dyskusji. 
Dyskusja była długa. Policzyłem, ile mniej więcej 
osób zabrało głos i jakie problemy zostały poruszone. 
Około 80 różnych problemów zostało poruszonych 
w trakcie trwania posiedzenia połączonych komisji; 
dotyczyły bardzo wielu rzeczy. Może w toku dysku-
sji będą pytania, to wtedy będzie nam łatwiej na to 
odpowiedzieć. Pod koniec dyskusji zarysowały się de 
facto 2 problemy. Wszyscy magistrowie farmacji wraz 
z przedstawicielami izb aptekarskich byli za przyję-
ciem tej ustawy, a przedstawiciele przedsiębiorców 
byli przeciwni. Senatorowie zaproponowali… Pan 
senator Tomasz Grodzki zaproponował odrzucenie 
tej ustawy. Był też wniosek przeciwny – o przyjęcie 
ustawy bez poprawek. Nastąpiło głosowanie.

Wnoszę do Wysokiego Senatu o przyjęcie tej usta-
wy bez poprawek. Senator Mieczysław Augustyn 

(senator sprawozdawca A. Stanisławek)
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pytanie, kto za tym stoi. Bo na pewno nie wszystkie 
resorty. Z trzech opinii, które tu mamy, tylko jedna 
jest pozytywna. Minister rozwoju jest zdecydowa-
nie przeciwny. UOKiK też mówi tej ustawie… No, 
nie temu konkretnemu projektowi, bo to jest odpo-
wiedź na wcześniejsze pytanie, ale tym przepisom, 
dokładnie tym przepisom, mówi „nie”, absolutne 
„nie”. UOKiK uważa je za szkodliwe. Wobec tego 
rodzi się pytanie: skoro nie chodzi o pacjenta, to czy 
za tym nie stoją interesy korporacji? Tak zmienił się 
PiS, że dzisiaj korporacyjne projekty przedkłada? 
Wierzyć się nie chce. Mam nadzieję, że jest jeszcze 
czas na refleksję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senato-
rów sprawozdawców.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pani senator Rotnicka, bardzo proszę.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję uprzejmie, Panie Marszałku.
Mnie zastanawia jedno. Właściwie mam pytanie 

do pana sprawozdawcy, który tak rzeczowo przedsta-
wił sprawozdanie komisji. Uderzyła mnie jedna rzecz 
– to, że postawiono wniosek o przyjęcie ustawy bez 
poprawek. To by sugerowało, że w ogóle nie chcemy 
o tej ustawie dyskutować, a wiadomo, że ona dotyka 
wielu dziedzin naszego życia gospodarczego i naszego, 
powiedzmy… no, może nie zdrowia, ale czasami naszej 
wytrzymałości nerwowej, jeżeli chodzi o leczenie się.

Mam taką reminiscencję, wspomnienie z lat dzie-
więćdziesiątych, kiedy formowały się nowe warunki 
ustroju gospodarczego. Otóż wówczas pewne samo-
rządy, co prawda gminne, usiłowały wprowadzić 
pewne regulacje dotyczące liczby sklepów – chodzi 
czy to o piekarzy, czy to o księgarnie, czy też o sklepy 
bławatne, no, cokolwiek. Okazało się jednak, że rynek 
i swoboda gospodarcza bardzo dobrze sobie z tym 
problemem poradziły, tak że wolność handlu istnieje.

Teraz ta sytuacja, która odnosi się do aptek, wyglą-
da podobnie. Z tym że jest to materia o wiele bardziej 
drażliwa, ponieważ te rozwiązania to nie jest projekt 
rządowy, ale jest to projekt pewnej grupy posłów, 
którzy być może są pod wpływem jakichś korporacji, 
być może są pod wpływem kogoś, kto niekoniecznie 
jest specjalistą w tej dziedzinie. I jeśli pan pozwoli… 
Ja myślę, że to nie będzie uchybienie, jeśli powie mi 
– albo nam – pan, kto złożył ten wniosek o przyjęcie 
ustawy bez poprawek. Bo on by świadczył o tym, że 
bardzo mało wnikliwie wchodzi się w materię usta-
wową. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Zdrowia oraz Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności, senatora Mieczysława Augustyna, 
o przedstawienie wniosków mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca 
Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Chciałbym powiedzieć, że poprawki, które za-

proponowało Biuro Legislacyjne, mają wprawdzie 
znaczenie dla poprawności legislacyjnej, ale przede 
wszystkim mają duży ładunek merytoryczny. To, co 
budziło duże zaniepokojenie, to kwestia relacji mię-
dzy przepisami nowej ustawy a stanem, który dzisiaj 
mamy, jeśli chodzi o funkcjonowanie aptek. Minister 
zapewniał, że nie będzie to miało negatywnego wpły-
wu na sytuację i że te apteki, które funkcjonują dziś, 
będą mogły funkcjonować dalej na podobnych za-
sadach. Wielu partnerów społecznych podnosiło tę 
kwestię, twierdząc, że w niejednym wypadku tak 
nie będzie. Pan senator Grodzki przed chwilą mówił 
o jednym z takich przypadków, ale jest ich znacząco 
więcej, na tyle dużo, że należy uwierzyć panu mini-
strowi Radziwiłłowi, który powiedział: „zero nowych 
aptek”. A zapewniano nas, że nie taki będzie skutek 
tej ustawy. Komu wierzyć? Właśnie tak będzie: za-
hamowanie możliwości inwestycyjnych, niemożność 
rozwoju biznesu, niemożność uzyskania nowych kon-
cesji i strata apteki, jeśli ma się ich powyżej czterech. 
No, jeśli się straci koncesję, to już nie będzie można 
tego stanu rzeczy naprawić. To są realne zagrożenia. 
Trzeba zatem w ustawie zawrzeć przepisy, które będą 
gwarantowały, że do spraw, które zostały już wcze-
śniej rozpoczęte, i do wydanych zezwoleń nie stosuje 
się tych przepisów. I te propozycje, które zawarła 
tu pani legislator, ku temu zmierzają. Zachęcam do 
tego, żebyśmy je przyjęli, gwarantując tym samym, 
że ci, którzy zainwestowali swoje pieniądze, swoją 
wiedzę, swoje umiejętności, będą mogli swoje apteki 
w dalszym ciągu prowadzić. 

Skorzystam z okazji, że jestem tutaj, na mówni-
cy, i powiem, że ja też byłem wśród osób zgłaszają-
cych wniosek mniejszości, ten przedstawiany chwilę 
wcześniej. Chcę zwrócić uwagę na to, że ten projekt 
będzie szkodliwy dla pacjentów również dlatego, że 
nie będzie odpowiedniej konkurencyjności na tym 
rynku. Zamiast koncentrować się na tym, co jest 
rzeczywistym mankamentem, czyli na reeksporcie 
i monopolizacji hurtowni, państwo koncentrujecie 
się na tym sektorze, który funkcjonuje w warunkach 
bardzo wysokiej konkurencyjności, i to z korzyścią 
dla pacjentów. To jest zupełnie niesłychane. I rodzi się 
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odległości w stosunku do liczby mieszkańców, ale 
nie reglamentuje sprawy aptek.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku, Panie Senatorze, pytanie do 
pana senatora Stanisławka. Panie Profesorze, naj-
częściej przy okazji tego rodzaju ustaw pojawia się 
pytanie: komu ma to służyć? A więc proszę – jakby 
nie idąc za daleko w kwestii odpowiedzi na to pytanie 
– wymienić, jakie według pana… Bo pan profesor, 
o ile pamiętam, też głosował i aktywnie, bardzo moc-
no, opowiadał się za tą ustawą. Proszę mi więc tak po 
ludzku, ludzkim głosem, powiedzieć to, o co pytałem 
już na posiedzeniu komisji, bo nie usłyszałem tego od 
pana ministra, a więc: co będzie sukcesem, dobrem, 
dobrą stroną tej ustawy dla każdego z pacjentów po 
tej zmianie? Bo przecież chyba po to to robimy – 
prawda? – czyli żeby lepiej było nie tylko osobom 
prowadzącym apteki, ale przede wszystkim chodzi 
o to, co zresztą przewijało się w dyskusji, czyli żeby 
dobro pacjenta było celem nadrzędnym. Proszę więc 
powiedzieć, jakie dobra według pana profesora po 
zmianie tej ustawy spłyną na pacjenta.

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo. Podnosił to pan senator na 

posiedzeniu komisji. Myślę, że odpowiedź nie jest 
prosta. Ja też starałem się z wypowiedzi organi-
zacji wyłowić odpowiedź na to pytanie. Minister 
Tombarkiewicz przedstawił, że będzie bardziej 
zrównoważony rozkład aptek, że nie będą skoncen-
trowane tylko w centrach handlowych, że będą też 
na przedmieściach. Kwestia, czy będą w małych 
miejscowościach… Tego też nie wiem. Trudno w tej 
chwili jednoznacznie odpowiedzieć, czy będą opła-
calne w małych miejscowościach, czy one z tych 
minimalnych marż wyżyją. Nie wiem, czy apteka 
dojdzie do pacjenta, czy jednak pacjent musi chodzić 
do apteki.

Była mowa o reeksporcie leków, co ta usta-
wa ma ukrócić. Ona według mnie bezpośrednio 
nie zmienia reeksportu, ale ma być podstawą do 
następnej ustawy oraz do nadzoru nad lekami. 
Zobaczymy, jaki będzie ten nadzór, bo go jeszcze 
nie mamy. Nie mamy ustawy o nadzorze. Ale jest 
ten pierwszy krok, żeby zatrzymać reeksport le-
ków. Tak że to ma też być z korzyścią, ponieważ 
jest to wykorzystywane – według opinii, jaka była 

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.

Senator Andrzej Stanisławek:
Pani Senator, Panie Marszałku, zanim odpowiem 

na te pytania, ponowiłbym prośbę o przybycie posłów 
albo zdyscyplinowanie ich przez marszałka Sejmu, 
żeby, skoro zgłaszają tego typu ustawy, uczestniczyli 
w ich rozpatrywaniu. Bo jest – witamy – pan mini-
ster… Jest poseł, tak?

(Senator Rafał Ambrozik: Jest poseł. I na posie-
dzeniu komisji był.)

Słucham?
(Senator Rafał Ambrozik: Jest poseł. I na posie-

dzeniu komisji był.)
(Poseł Waldemar Buda: Dzień dobry…)
Poseł Buda?
(Poseł Waldemar Buda: Waldemar Buda, poseł. Ja, 

w imieniu wnioskodawców, byłem na całej części… 
zarówno na całym posiedzeniu komisji, jak i jestem 
dzisiaj, od samego początku.)

Aha, dziękuję. Bo w trakcie posiedzenia komi-
sji pytałem pana senatora Kraskę – powiedział, że 
nie ma nikogo. Dziękuję bardzo, Panie Pośle, że pan 
przyszedł.

Pani Senator, odpowiem na te pytania po kolei. Po 
pierwsze, i ja zadałem takie pytanie, w czyim inte-
resie może być ta ustawa, ponieważ zasugerował tę 
kwestię przedstawiciel Lewiatana. I odpowiedział mi 
w ten sposób: jest to w interesie wszystkich magistrów 
farmacji. To jest jedna sprawa.

A drugie pytanie… Przepraszam, straciłem wą-
tek…

(Senator Tomasz Grodzki: Kto zgłosił wniosek?)
A, kto zgłosił wniosek. Albo senator Kraska… 

Już w tej chwili nie odpowiem…
(Senator Tomasz Grodzki: Chyba senator Peczkis, 

tak mnie się wydaje…)
Peczkis, tak? Nie wiem, trzeba by było zerknąć 

– prawda? Dlatego ja nie wymieniłem nazwiska, ale 
wiem, że to padło… No ale siedziałem z boku, nie 
śledziłem tak tego…

(Senator Przemysław Termiński: Senator Peczkis 
to był.)

Senator Peczkis, tak?
(Senator Jadwiga Rotnicka: Dziękuję. Pytałam 

o to dlatego, że wnioskodawcy mniejszości są znani, 
a wnioskodawca przyjęcia tej ustawy bez poprawek 
był mi nieznany. Stąd pytanie.)

Jeszcze, Pani Senator, co do tych sklepów… Było 
takie pytanie do pana ministra Tombarkiewicza, czy 
jest to ustawa, która reguluje, czy ustawa, która re-
glamentuje… I jasno zostało odpowiedziane, że jest 
to ustawa, która reguluje kwestię liczby aptek i ich 
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(senator A. Stanisławek) Wicemarszałek Adam Bielan:

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 Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Czy pan minister będzie dostępny…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Prosimy, Panie 

Ministrze, do nas.)
…w zasięgu wzroku?
(Rozmowy na sali)
Panie Ministrze, staramy się patrzeć na ustawę 

oczami klienta, bo to jest chyba jedyna dobra per-
spektywa. Wtedy, kiedy różni operatorzy na rynku 
prezentują całkowicie rozbieżne spojrzenia, najlepiej 
jest patrzeć oczami klienta.

Podzielam zdanie ministra rozwoju, który mówił, 
że ta ustawa w dłuższej perspektywie prowadzić bę-
dzie do całkowitego rozdrobnienia i fragmentaryzacji 
rynku. 4 apteki… A więc przybywać będzie coraz 
więcej malutkich podmiotów, minisieci. 

Czy pana zdaniem, Panie Ministrze, takie mini-
podmioty będą miały jakąś pozycję negocjacyjną wo-
bec dysponentów leków, wobec producentów, wobec 
hurtowników? Czy nie obawia się pan, że rację mają 
minister rozwoju i ci, którzy się o to niepokoją, że do-
minująca pozycja hurtowników i producentów będzie 
jeszcze silniejsza, a przez to będą mogli oni narzucać 
wysokie ceny?

Wicemarszałek Adam Bielan:

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król:

Panie Marszałku, Szanowni Państwo, takiej oba-
wy nie ma, dlatego że ceny w aptekach – które będą, 
ale w tej chwili również są – dotyczące preparatów 
refundowanych są sztywne i tutaj gra ceną, ta gra 
zyskowa, nie będzie miała miejsca. Zasada „apteka 
dla farmaceuty”, czyli odejście od sprzedaży różne-
go rodzaju produktów, która towarzyszy obrotowi 
w obecnych aptekach sieciowych, produktów nieko-
niecznie związanych z refundacją, powoduje jak gdy-
by skutek przeciwny. My chcemy jeszcze dodatkowo 

przedstawiona na posiedzeniu komisji – przez ap-
teki sieciowe, które w ten sposób obniżają cenę 
leków, zarabiając na reeksporcie. Ja powtarzam 
to, co padło na sali.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, ja 
jeszcze…)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Senatorze, poruszył pan temat, o który nie 
pytałem, ale natchnął mnie pan. Prosiłbym o uzupeł-
nienie, dzięki któremu fragmentowi projektu ustawy 
będziemy mogli zapobiegać reeksportowi.

Senator Andrzej Stanisławek:

Ja nie wiem, w którym fragmencie. Prawda?
(Senator Leszek Czarnobaj: To dziękuję.)
Było takie pytanie.
(Senator Leszek Czarnobaj: Bo według nas…)
Ale to ma być podstawą do następnej ustawy. 

Przekazuję informację, co było na posiedzeniu ko-
misji. Nie jestem twórcą tej ustawy.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do głosu…
(Senator Leszek Czarnobaj: Dyskusję?)
(Senator Mieczysław Augustyn: A zapytać mini-

stra?)
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: A mini-

ster?)
A, dobrze. Przepraszam. Senatorowie słusznie…
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
(Senator Leszek Czarnobaj: Przez rząd?)
Przez posłów.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król:
To jest ustawa złożona przez posłów. My wspiera-

my ustawę i popieramy zawarte w niej rozwiązania.
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(podsekretarz stanu Z. Król) ta, a szczególnie w mniejszych miejscowościach i na 
wsiach. Bo w tej chwili koncentracja sprzedaży siecio-
wej, aptek sieciowych ma miejsce głównie w miastach, 
i to w miastach zdecydowanie większych niż przeciętne 
w Polsce. Ta dostępność jest zdecydowanie większa.

Drugi element to właśnie ta konsultacja farma-
ceutyczna, opieka farmaceutyczna dotycząca terapii 
stosowanych przez przeciętnego klienta, i to nie tyl-
ko, tak jak się to czasami czy nawet często dzieje, 
w zakresie reklamowanych suplementów diety. Tutaj 
mówimy o informacji o lekach i metodach terapeu-
tycznych w konsultacji farmaceutycznej, co chcemy 
zdecydowanie wspierać.

Co do cen – były tu takie sugestie, że spowodu-
jemy wzrost cen – już na to odpowiadałem. Apteki 
z biznesem skoncentrowanym przede wszystkim na 
lekach refundowanych w ogóle nie będą zagrożone. 
Nie wydaje się, żeby cena tutaj wzrosła.

(Senator Mieczysław Augustyn: Wręcz odwrotnie. 
Nie będą zagrożone, bo cena będzie mogła być…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Cichoń.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o włączenie 

mikrofonu.)

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Ministrze, chciałbym spytać o przyjęcie 

kryteriów związanych z liczbą mieszkańców gminy. 
Przyjęto kryterium minimum 3 tysięcy osób przy-
padających na jedną ogólnodostępną aptekę oraz 
wymóg, by odległość między aptekami wynosiła co 
najmniej 500 m. To są kryteria, które dają podstawę 
do udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki. Skąd 
te kryteria zostały zaczerpnięte? Czy prowadzono 
jakieś badania empiryczne? Czy uważa pan, że to jest 
sensowne? Jak dowodzą różnego rodzaju badania, 
wbrew pozorom tam, gdzie jest koncentracja określo-
nych punktów sprzedaży czy usług, handel wcale nie 
odbywa się ze szkodą dla prowadzących działalność 
czy tym bardziej klientów. Częstokroć wiąże się to 
z wygodą i pożytkiem dla klientów i dla prowadzą-
cych ową działalność.

Uważam, że decyzja powinna być tu pozostawiona 
tym, którzy prowadzą działalność. Niech oni decydują 
o tym, w jakim miejscu chcą prowadzić działalność. 
Swobodna gra rynkowa chyba rozwiązuje sprawę 
w kwestii dotyczącej prowadzenia aptek, tak jak 
w przypadku prowadzenia pozostałych działalności 
gospodarczych.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Zbigniew Król: Czy ja mógłbym poprosić pana posła 
o te badania? Rozumiem, że jest to pytanie do pro-
jektu ustawy. Panie Marszałku?)

wprowadzić element konsultacji farmaceutycznej czy 
opieki farmaceutycznej, której w tej chwili zupełnie 
nie ma. Czyli to jest ten dodatkowy element…

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale tego nie ma 
w ustawie.)

W tej chwili w tej ustawie, która obowiązuje, kon-
sultacja farmaceutyczna jest również wskazywana, 
ale nie jest realizowana, a nie jest realizowana z tego 
powodu, że mamy do czynienia raczej ze sklepami 
niż z aptekami. To jest również ten element.

Co do walki konkurencyjnej… Jeżeli system bę-
dzie ustabilizowany i przekazany w ręce farmaceu-
tów, w ręce zawodu zaufania publicznego, to również 
hurtownie będą musiały do niego się dostosować i jak 
gdyby agresja cenowa, agresja, że tak powiem, mar-
ketingowa również będzie musiała być dostosowana. 
Raczej spodziewam się odwrotnej sytuacji, raczej 
wpływu na hurtownie niż odwrotnie.

Była też poruszona sprawa wywozu. Skoro farma-
ceuta ma możliwość prowadzenia tej apteki, z obawy 
przed utratą licencji na pewno nie podejmie takiej 
ryzykownej nielegalnej działalności, bo jak gdyby 
straci swoje miejsce pracy, swój warsztat. Stąd też to 
są te elementy przemawiające raczej za przyjęciem 
tej ustawy niż przeciwnie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, Panie Ministrze, chodzi mi 

o wątek dotyczący reeksportu. Ja rozumiem z wypo-
wiedzi pana ministra, że przekonanie o zapobieżeniu 
temu negatywnemu zjawisku reeksportu opiera pan 
minister na wierze, że osoba mająca koncesję, czyli 
aptekarz, nie będzie ryzykować reeksportu, bo może 
stracić koncesję. Tak? Tak to zrozumiałem.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Zbigniew Król: Tak.)

To jest jedno. Czyli pan minister potwierdza.
I drugie pytanie, dotyczące tego, o co pytałem 

pana profesora. Według pana ministra… Czy pan 
minister mógłby mi powiedzieć, jakie korzyści będą 
dla pacjentów po wprowadzeniu tejże ustawy?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król:
Przede wszystkim ta grupa aptek u pojedyncze-

go farmaceuty będzie zdecydowanie bliżej pacjen-
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niezręcznie relacjonować ustawę, z którą ma pan mało 
wspólnego, bo ona poczęła się gdzieś w czeluściach 
gabinetów poselskich, potem objął ją patronatem pan 
minister Łanda, który zapowiadał, że jest to tylko 
przygrywka, a potem będzie wielka ustawa farma-
ceutyczna, ale pana ministra Łandy, szczęśliwie czy 
nieszczęśliwie, już nie ma. Wczoraj relacjonował to 
pan minister Tombarkiewicz, który został zasypany 
dość intensywnym gradem pytań, a dzisiaj spadło 
to na pana ministra. Mam niejasne wrażenie, że nie 
czujecie się państwo, jako resort, komfortowo, je-
śli chodzi o relacjonowanie tej ustawy, dlatego nie 
będę… Skupimy się raczej na dyskusji niż na męcze-
niu pana ministra.

Ale, Panie Ministrze, dzisiaj farmaceuta również 
może otworzyć aptekę, tak samo jak każdy inny 
obywatel, który zatrudni farmaceutę w aptece, którą 
otworzy. Na tym polega m.in. wolność gospodarcza. 
Rozumiem, że resort chciałby mieć jak najmniej 
wspólnego z tą ustawą – takie sprawia wrażenie – ale 
proszę mi powiedzieć, jaki był powód tego, że wy-
brano arbitralnie akurat liczbę 4, jeśli chodzi o liczbę 
aptek, które może otworzyć farmaceuta, a nie 5, nie 8, 
nie 2, nie 1. Przeczy to argumentowi, że farmaceuta 
ma być blisko klienta, bo jeżeli będzie miał 4 apteki, 
to będzie takim samym właścicielem, jak każdy inny, 
i będzie miał księgi, dostawy, zaopatrzenie, i w ogóle 
nie będzie miał czasu dla pacjenta. Proszę mi po-
wiedzieć: czy państwo mieli jakiś wpływ na to, że 
pojawiła się liczba 4?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król:
Liczba 4 wiąże się z możliwością prowadzenia 

właśnie opieki farmaceutycznej w takiej skali. To też 
daje pewną możliwość stworzenia czegoś w rodzaju 
sieci tych aptek nadzorowanej przez jednego farma-
ceutę. To jest odpowiedź na to pytanie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj, a później pan senator 

Termiński.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Ministrze, mam dwa pytania. To, które zada-

wałem na posiedzeniu komisji, może pan minister… 
Mówiłem, że zadam je w czasie debaty. Zgodnie 
z dzisiejszą wykładnią prawną jest tak, że możemy 
kontrolować koncentrację do 1% rynku. Proszę mi 
powiedzieć, jaka jest różnica między tym, że kon-
trolujemy 1%, a tym, że kontrolujemy to, żeby dany 

Wicemarszałek Adam Bielan:

Tak, proszę bardzo.
(Poseł Waldemar Buda: Panie Marszałku! 

Szanowni Państwo! Żeby odpowiedzieć na to pyta-
nie, trzeba…)

Przepraszam. Ja niestety nie mogę udzielić głosu 
panu posłowi. Ogranicza mnie regulamin. Rozumiem, 
że pan minister prosił o jakieś dokumenty na piśmie, 
tak?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Zbigniew Król: Nie. Chodziło mi o badania. 
Przepraszam najmocniej. Myślałem, że…)

Przepraszam. Regulamin nie pozwala mi udzielić 
panu głosu.

(Poseł Waldemar Buda: Panie Marszałku, ja mam 
pytanie. Państwo nas dyscyplinują i zwracają uwagę 
na to, ażeby wnioskodawcy uczestniczyli w posiedze-
niach Senatu. Jaka jest nasza rola, skoro mamy tutaj 
być, ale nie możemy zabierać głosu?)

Wyjaśnimy tę wątpliwość. Pan senator twierdzi, 
że rozmawiał z Biurem Legislacyjnym i że można 
udzielić panu głosu. Sekundka przerwy.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król:
Może ja, nie odnosząc się do tych badań, do czasu 

wyjaśnienia wątpliwości odpowiem na pytanie pana se-
natora dotyczące rozlokowania i idei koncentrowania.

Chcemy wrócić do formuły instytucji ochrony zdro-
wia publicznego. W odniesieniu do całego rynku zdro-
wia publicznego takie regulacje występują. W związku 
z tym również regulacja określająca liczbę potencjal-
nych klientów i odległość ma tu jak gdyby rację bytu.

Co do koncentracji i gry rynkowej, to powiem, że 
właśnie w tej chwili mamy sytuację, którą chcemy 
zmienić – apteki są niejako skoncentrowane w cen-
trach dużych miast, w odległościach, które są małe 
czy minimalne. Nam bardziej zależy na tym, żeby 
apteki powstawały w mniejszych miejscowościach 
i w miejscach, że tak powiem, bliższych potencjalnym 
pacjentom. Stąd ta regulacja.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Augustyn się zgłaszał… Nie, zniknął.
(Senator Tomasz Grodzki: Ja…)
Pan senator Grodzki. Bardzo proszę.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie 

i Panowie! Doskonale rozumiem, że panu ministrowi 
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(senator L. Czarnobaj) biznesy. Kiedy kontrolujemy i wskazujemy do, że 
tak powiem…

(Senator Leszek Czarnobaj: Nadzoru?)
Nadzór przeprowadza kontrolę. A potem te in-

stytucje, te podmioty wygaszają swoją działalność, 
rejestrując jednocześnie kolejne podmioty. To jest 
element, który w tej chwili jest w systemie i który 
chcemy wyeliminować. Jeżeli farmaceuta prowadzą-
cy 4 apteki zacznie prowadzić piątą, to straci koncesję 
i będzie zagrożony, jeśli chodzi o prawo wykonywa-
nia zawodu. To jest ta różnica.

(Senator Leszek Czarnobaj: I dalej nie wiem, 
czy…)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Termiński.

Senator Przemysław Termiński:

Najpierw pytanie formalne. Panie Marszałku, czy 
do posłów wnioskodawców też będzie można kiero-
wać pytania, czy nie ma takiej możliwości?

(Wicemarszałek Adam Bielan: Nie. Wyjaśnialiśmy 
to przed chwilą z sekretariatem. Nie mogę udzielić 
posłom wnioskodawcom głosu.)

Czyli nie można pytać posłów wnioskodawców 
i po raz kolejny pytania skupią się… będą kierowane 
tylko do pana ministra. Na posiedzeniu komisji pan 
poseł wnioskodawca się nie ujawnił. Panie Ministrze, 
do pana skieruję to pytanie.

Pierwsza rzecz. Nawiązując do wypowiedzi moje-
go poprzednika, zwracam uwagę, że ustawa dopusz-
cza możliwość działalności aptekarzy w formie spółki 
cywilnej czy spółki partnerskiej. Ja nie słyszałem, 
żeby w Polsce było jakieś ograniczenie co do liczby 
spółek partnerskich, w których jest się udziałowcem. 
A więc wracamy do punktu wyjścia: wystarczy, że ci 
udziałowcy będą się na okrągło zmieniali i ten limit 
w postaci 4 aptek będzie można przekraczać.

Ale nie o to chciałem zapytać. Panie Ministrze, 
2 pytania. Proszę mi powiedzieć, jaka jest właści-
wie wizja tego, jak ten rynek farmaceutyczny, ap-
tekarski powinien wyglądać. Bo ta ustawa, że tak 
powiem, stoi troszeczkę okrakiem. Z jednej strony 
mówimy: słuchajcie, jesteście zawodem zaufania 
publicznego; apteka dla aptekarzy. A z drugiej stro-
ny mówimy: słuchajcie, aptekarze, możecie mieć 
4 apteki. Immanentną cechą funkcjonowania osób 
wykonujących zawody zaufania publicznego, takich 
chociażby jak poseł, senator, nie wiem, adwokat, jest 
osobiste wykonywanie czynności. Nie bardzo wiem, 
jak farmaceuta ma sam wykonywać czynność, będąc 
właścicielem 4 aptek. W 4 jednocześnie nie będzie, 

przedsiębiorca czy aptekarz miał nie więcej niż 4 
apteki. Jaka jest korzyść z tego? I dlaczego robi się to 
tak, że przechodzimy na liczbę 4, skoro obowiązuje 
1% i możemy to kontrolować?

Drugie pytanie dotyczy wypowiedzi pana mini-
stra. Mówił pan o tym, że apteki będą bliżej obywa-
tela, czyli – jak rozumiem – będą w prawie każdej 
miejscowości, w której liczba mieszkańców wynosi 
ok. 3 tysięcy. Czy macie państwo analizę ekonomicz-
ną dotyczącą opłacalności funkcjonowania apteki 
w małej miejscowości o liczbie ludności na poziomie 
2,5–3 tysięcy, czy to jest znowu pobożne życzenie? 
Czy są takowe analizy ekonomiczne opłacalności?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król:

Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, dotyczące 1%, 
to rozwiązanie z 1% się nie powiodło. Poziom tej 
koncentracji jest zdecydowanie wyższy, nielegalnej 
koncentracji, stąd też arbitralne określenie dotyczące 
4 aptek, a nie 1%. To jest ta różnica.

Drugie pytanie dotyczyło analiz ekonomicznych. 
Takich analiz nie prowadziliśmy. Po prostu nie było 
potrzeby, żeby gromadzić takie informacje.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku, chciałbym jeszcze króciutko 
uzupełnić.

Panie Ministrze, czyli – jeśli dobrze rozumiem – 
1% koncentracji jest przekraczany, w związku z czym 
już nie kontrolujemy 1%, tylko wprowadzamy, że 
to mają być 4 apteki. A co jeśli ta wartość będzie 
przekroczona? Co wtedy wprowadzimy, jakiś pier-
wiastek? Jaką wartość wówczas wprowadzimy? Nie 
potrafimy jako państwo polskie spowodować, żeby ta 
koncentracja nie przekraczała 1%, w związku z czym 
stosujemy cyfrę 4 i to będziemy kontrolować.

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale ten 1% zo-
stawiamy…)

Ja wiem, że zostawiamy, ale nie kontrolujemy, 
bo mamy z tym trudności, i wprowadzamy, że 4… 
Jeśli będą przedsiębiorczy czy aptekarze, którzy to 
przekroczą…

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król:
To jest ta różnica, ta zmiana, którą chcemy wpro-

wadzić tą ustawą. Ten 1% jest przekraczany przez 
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(senator P. Termiński) Nie, właśnie nie jest określone. Bo kolejny ustęp, 
ust. 1b, mówi, że spadkobierca lub spadkobiercy mają 
obowiązek w terminie 12 miesięcy złożyć stosowne 
oświadczenie. Ale on dotyczy tych, którzy są far-
maceutami, a nie tych, którzy nimi nie są. To jest 
kolejna logiczna sprzeczność w tym przepisie albo 
po prostu brakuje ust. 1c, który by mówił o tym, że 
niefarmaceuta nie dziedziczy, tylko dziedziczy np. 
Skarb Państwa i już.

(Senator Mieczysław Augustyn: O! Ale jest temat.)
(Rozmowy na sali)
Za jakimś odszkodowaniem, i nie ma problemu. 

Wycenia się wartość apteki i to się rozlicza. No, bra-
kuje tego ustępu mówiącego, co w sytuacji, kiedy 
dziedziczy niefarmaceuta. Od strony formalnej jest 
przecież możliwe, żeby dziedziczył niefarmaceuta. 
Dziękuję bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król:
Okej. Jeśli chodzi o tę całą wizję, bo to rzeczy-

wiście jest ustawa wstępna do nowelizacji prawa 
farmaceutycznego w całości, to tutaj niezależnie od 
tego, kto z nas będzie sprawozdawał czy przedstawiał, 
takie mamy w resorcie stanowisko. Całość tego rynku 
farmaceutycznego, łącznie z hurtowniami, rejestro-
waniem produktów itd., będzie opisana w tej dużej 
nowelizacji.

Jeśli zaś chodzi o apteki, to chcemy, żeby apteki 
były aptekami farmaceutów, z tego względu, że mamy 
również inne korporacje zawodowe czy zawody zaufa-
nia publicznego i np. kancelarie adwokackie prowadzą 
adwokaci. I to jest ta wizja, co do której chcemy, aby 
miała miejsce w przyszłości, z racji istnienia obecnego 
systemu i niedotykania tą ustawą dużych sieciowych 
aptek, których liczbę pan senator wymienił.

Mam tutaj jeszcze pewne dane, które chciałbym 
przedstawić. Według danych IMS Health obecnie 
1 tysiąc 500 aptek działa w warunkach przekrocze-
nia 1%. Czyli chciałbym tutaj właśnie potwierdzić 
kwestię koncentracji.

Jeśli chodzi o małe apteki, którym według pana 
nie będziemy pomagać, to też przytoczę dane: we-
dług tych danych spośród wszystkich aptek, które 
zamknęły swoją działalność w 2014 r., 78% stanowiły 
apteki indywidualne. Po prostu nie wytrzymują one 
konkurencji, która jest w tej chwili. Stąd też dzięki 
tej ustawie, w moim przekonaniu, pomożemy tym 
właśnie przedsiębiorcom.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Zając.

chyba że jak jedną będzie miał otwartą, to pozostałe 
3 będą zamknięte. To jest pierwsze pytanie.

Drugie moje pytanie jest takie. Państwo abso-
lutnie nie próbujecie uregulować sytuacji zwią-
zanej z funkcjonowaniem sieci aptecznych, które 
są naszym „wrogiem publicznym” w tej sprawie, 
a jest ich 19, jak się na posiedzeniu komisji dowie-
działem. One kontrolują 30% rynku, czyli każda 
ma średnio 1,6% rynku. To nie jest wielka kon-
centracja. One dalej będą mogły funkcjonować 
i dalej będą mogły wymuszać określone działania 
związane z obniżaniem cen. A więc relatywnie 
będą miały niższe marże niż pozostali farmaceuci 
wchodzący na rynek, czyli, nazwijmy ich, mali, 
prowadzący do 4 aptek. Ta regulacja tym małym 
farmaceutom nic nie da – uniemożliwi im kon-
centrację, ograniczy im możliwość działalności 
konkurencyjnej z tymi, których dzisiaj nie regu-
lujecie i którzy zdążyli się przez te wszystkie lata 
w Polsce zbudować. 

I moje pytanie: jaka jest właściwie wizja tego ryn-
ku farmaceutycznego w Polsce, taka ostateczna, którą 
państwo chcielibyście przyjąć?

I pytanie czysto praktyczne. To jest kolejna usta-
wa, która jest troszeczkę niedopracowana, niespójna 
prawnie. Chodzi o dziedziczenie. Zgodnie z art. 1 
pkt 5, ust. 1a i 1b w art. 104 otrzymują brzmienie: 
w przypadku śmierci osoby fizycznej… Tu są 2 prze-
pisy. Jeżeli któryś ze spadkobierców jest farmaceutą, 
to coś tam, jeśli któryś jest farmaceutą, to coś tam… 
Ale nigdzie nie jest napisane, co się dzieje w sytuacji, 
kiedy dziedziczy niefarmaceuta.

(Senator Mieczysław Augustyn: Nie może dzie-
dziczyć.)

(Senator Jadwiga Rotnicka: Nie dziedziczy.)
Nie, nie rozumiemy się. Dziedziczenie jest prawem 

każdego człowieka. Każdy spadek zawiera aktywa 
i pasywa. Ja rozumiem, że on nie może prowadzić 
działalności, ale… Apteka to jest przedsiębiorstwo 
będące w ruchu – jej się nie da zatrzymać jak jadącego 
samochodu. I teraz mamy np. taką sytuację: farma-
ceuta umiera na zawał serca, jego miejsce zajmują 
jego dzieci, które nie spełniają kryteriów ustawo-
wych, bo są chociażby małoletnie…

(Rozmowy na sali)
Pozwólcie mi dokończyć.
Ustawodawca nie reguluje takiej sytuacji. Mówi 

tylko o tym, że kiedy dziedziczy farmaceuta, to on 
musi zrobić to, a w drugim przypadku, kiedy dzie-
dziczy farmaceuta, który ma inne uprawnienia, to 
musi to… A co w sytuacji, kiedy dziedziczy niefar-
maceuta?

(Senator Rafał Ambrozik: To jest określone w usta-
wie.)
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gdzie to jest nieopłacalne? W miejscach, gdzie tego 
nie wolno robić, skoro pan minister zdrowia wyszedł 
i powiedział: koniec z nowymi aptekami? Takie prze-
słanie chcecie państwo wysłać do absolwentów far-
macji, którym podobno ma to służyć? Jak pan widzi 
ich przyszłość?

(Senator Robert Mamątow: 5 minut pan zadawał 
pytanie.)

I bardzo dobrze.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król:
Zacznę od końca. Nie za bardzo wiem, gdzie 

w ustawie pan senator wyczytał tezy, że my będzie-
my blokowali rozwój aptek dla farmaceutów, skoro 
ustawa generalnie…

(Senator Mieczysław Augustyn: Ja to usłyszałem 
w telewizji od ministra.)

No okej, ale ja mogę odnieść się raczej do usta-
wy, którą przyszło mi tutaj państwu przedstawić. 
Oczywiście, że młodzi, nowi farmaceuci mają moż-
liwość zakładania aptek, dlatego że będą spełniali 
kryteria, o które nam chodzi.

W przypadku miejscowości małych, mniejszych czy, 
powiedzmy, takich, gdzie w sezonie jest jak gdyby… 
gdzie jest mniej niż 3 tysiące mieszkańców, jest dalej 
możliwość zakładania punktów aptecznych. Nie musi-
my tego regulować w tej ustawie, bo to jest regulowane 
w prawie farmaceutycznym. Tak że tutaj nie ma jak 
gdyby zagrożenia tego typu, że minister będzie musiał 
coś nakazywać. Biznes apteczny, że tak powiem, będzie 
realizowany właśnie przez farmaceutów. Jeżeli będzie 
się opłacało tworzyć drugą, trzecią aptekę w danej miej-
scowości czy obok, to wtedy one powstaną. Jeżeli nie 
będzie się to opłacało, to one nie powstaną.

(Senator Mieczysław Augustyn: Nie powstaną.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Nie powstanie, bo to 

będzie np. piąta apteka.)
Piąta nie powstanie.
(Senator Mieczysław Augustyn: Piąta nie powsta-

nie, będzie więcej niż 3 tysiące i nie powstanie itd.)
Nie. Jak będzie więcej niż 3 tysiące, to powstanie.
(Senator Marek Borowski: Mniej, mniej…)
(Głos z sali: Jak będzie mniej, to nie powstanie.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pani Senator Rotnicka…
(Senator Jadwiga Rotnicka: Dziękuję…)

Senator Józef Zając:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! W obecnej 
kadencji Senatu jest to druga, kolejna ustawa, której 
w trakcie dyskusji towarzyszy bardzo łatwy do za-
uważenia smutek. O tej pierwszej w dniu dzisiejszym 
dowiedzieliśmy się, że faktycznie ktoś narozrabiał, 
ktoś, kogoś, kiedyś podpuścił i należy ją wycofać. 
I muszę powiedzieć, że to zostało przyjęte z ogrom-
nym zadowoleniem. Czy teraz będzie powtórka? Bo 
ten smutek jest bardzo łatwy do zauważenia. Po pro-
stu nie wiemy, o co chodzi.

I jeszcze jedna sprawa, ta liczba 4. No, myślę, że 
ktoś ma intuicję matematyczną, chociaż w systemach 
sieciowych, które wiążą się z rozmieszczaniem pew-
nych elementów według ustalonych zasad, to liczba 
5 powinna wystąpić. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Zbigniew Król: Nie było pytania.)
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, czy pan, czy państwo zdajecie 

sobie sprawę ze wszystkich skutków tej regulacji, 
przynajmniej na takim samym poziomie jak minister 
rozwoju? Bo, uszczegóławiając, przecież powinniście 
wiedzieć, że w większości dużych i średnich miast 
nasycenie aptekami jest większe, aniżeli ten wskaź-
nik, który przyjmujecie, że w skali kraju on jest mniej 
więcej taki. Co będzie w przypadku mojego miasta, 
gdzie powstaje teraz nowe osiedle, w pewnym nawet 
niemałym oddaleniu od pozostałych, na którym ma 
zamieszkać prawie 3 tysiące ludzi? Tam nie będzie 
można postawić apteki. Oczywiście pod warunkiem… 
Bo minister w szczególnych przypadkach może się 
zgodzić… Czy pan, Panie Ministrze, wyobraża so-
bie, że w przypadku poszczególnych miejscowości 
X, Y, Z ‒ np. w przypadku Mielna w województwie 
koszalińskim, gdzie w sezonie trzeba przyjąć 10 razy 
więcej ludzi niż tam mieszka, i ode mnie, i nie wia-
domo skąd ‒ trzeba będzie się zwrócić do ministra? 
Przecież to jest jakiś absurd. Ja uważam, że ta ustawa 
tutaj ma mankamenty.

Druga sprawa. Dlaczego państwo pomijacie w tej 
ustawie kwestię punktów aptecznych i techników far-
maceutycznych? Pytano o to na posiedzeniu komisji 
i w sumie nie było odpowiedzi.

No i pytanie do pana ministra. Niby ma być tak, 
że to farmaceuci będą mieli możliwość prowadzenia 
biznesu. A gdzie będą mieli możliwość zakładania 
tych sieci nowi absolwenci farmacji? W miejscach, 
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farmaceutą. Idąc dalej, można by powiedzieć, że 
można wykonywać tylko taką czynność, jaka jest 
zgodna z wykształceniem i wiedzą, i można by to od-
nieść nawet do ministerstwa, można by stwierdzić, że 
tam muszą pracować sami lekarze, sami farmaceuci, 
wszyscy przygotowani w tej materii, a nie w żadnej 
innej. Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król:

To jest tak. Jeśli chodzi o rynek apteczny w tej 
chwili, to mamy dane. Ja nie mam ich ze sobą, ale 
będziemy mogli je przesłać, tak że takie informacje 
zostaną państwu dostarczone.

Pytanie dotyczyło… Tak nie za bardzo wiem. 
Ja jestem sercem za tą ustawą, być może nie mam 
odpowiedniej ekspresji, aby okazywać takie uczu-
cia podczas prezentowania poszczególnych zapisów 
i udzielania odpowiedzi na pytania, ale naprawdę 
wierzę, że to jest dobra ustawa, przywracająca ap-
teki jako miejsca w systemie ochrony zdrowia, a nie 
miejsca w markecie czy w sklepie. To jest niejako 
podstawowa uwaga do tego projektu.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator, marszałek Borowski.

Senator Marek Borowski:
Dziękuję bardzo.
Przepraszam, ja nie do końca znam tę ustawę, ale 

mam pytania. 
Pierwsze jest takie. Czy wejście w życie tych 

wszystkich przepisów, dotyczących: a – odległości, 
b – własności, oznacza, że obecne sieci ulegną rozbi-
ciu, pokawałkowaniu, obecni właściciele, którzy nie 
są farmaceutami, utracą to, czy to zostaje tak, jak jest?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Zbigniew Król: Zostaje tak, jak jest.)

Zostaje. Dobrze.
Jeżeli więc zostaje tak, jak jest… Z tego, co czy-

tałem, z różnych opracowań wynika, że w miastach 
nasycenie jest bardzo duże. Prawda? Tam w promie-
niu czy na obszarze o promieniu 500 m potrafi być 10 
aptek. I rozumiem, że to zostaje. Dobrze.

Ale problem jest i pan minister o tym mówił. Pan 
minister mówił, że jest problem w jakichś mniejszych 
miejscowościach, na wsi i że jak farmaceuta będzie 
właścicielem, to on będzie bliżej tych ludzi. A dlacze-
go dzisiaj nie jest bliżej? Przecież nikt mu nie broni 
zakładać tam aptek.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku, ja tylko chciałbym panu mini-
strowi wyjaśnić, że nie tylko pan minister Radziwiłł 
tak powiedział, ale także minister rozwoju, który 
mówił, cytuję: ta ustawa oznacza faktycznie wpro-
wadzenie moratorium na otwieranie nowych aptek 
w Polsce. Kropka.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pani senator Rotnicka.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, słucham pańskich odpowiedzi 

i wręcz nie wierzę, że pan jest sercem za tą ustawą, 
bo odpowiedzi są takie, że mnie nie satysfakcjonują. 

Czy państwo jako ministerstwo macie badania 
dotyczące tego, jaka przeciętnie liczba aptek przypa-
da na jednego prowadzącego? Czy to są farmaceuci, 
czy to są inne podmioty gospodarcze? To jest jedno. 
Pytam, bowiem z tego wynika, że te osoby tę pracę 
stracą, bo na ich miejsce będą musieli przyjść far-
maceuci.

Nie róbmy z apteki czegoś w rodzaju miejsca spo-
tkań, takiego konfesjonału, gdzie będzie można się 
konsultować z farmaceutą w sprawie swoich chorób 
i lekarstw, które mamy przyjąć, a tak zrozumiałam 
pańską wypowiedź. Zrozumiałam, że farmaceuta to 
jest zawód zaufania publicznego i tylko on gwarantuje 
jakość obsługi w tejże aptece. Idąc dalej, moglibyśmy 
powiedzieć tak: zawodem zaufania publicznego jest 
także zawód adwokata, ale adwokat może mieć takie 
widzimisię, że chce prowadzić warsztat samochodo-
wy. Czy wobec tego mu zabronimy? Nie zabronimy 
mu.

(Senator Zbigniew Cichoń: Nie można. Ustawa 
zabrania.)

Nie, prowadzić warsztatu samochodowego nie 
zabrania.

(Senator Zbigniew Cichoń: Adwokat nie może…)
To może nie adwokat, ale prawnik albo psycholog, 

filozof, tak, ktoś taki…
(Senator Lidia Staroń: Adwokat może, nie wyko-

nując adwokatury…)
(Rozmowy na sali)
Też jest zawodem zaufania publicznego.
Więc to się po prostu kłóci ze zdrowym rozsąd-

kiem, tak, to się kłóci ze zdrowym rozsądkiem. Ta 
ustawa jest zła, jeżeli zgodnie z nią następca, syn 
czy córka, nie wiem, nie może dziedziczyć apteki 
po ojcu czy po matce, ale może to robić każdy inny, 
byle tylko był farmaceutą i niekoniecznie zdolnym 
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(senator M. Borowski) otwierać aptekę. I to, co pan senator tutaj przedsta-
wiał, tego dotyczy, tak?

(Senator Mieczysław Augustyn: No, nie tylko… 
Ja mam przy sobie…)

Na posiedzeniu komitetu Rady Ministrów ta uwa-
ga była przedstawiona jako jedyna. Z tego też wyni-
kała ta moja informacja, że popieramy omawianą tu 
ustawę.

Odnośnie do tego, jak rynek będzie się kształ-
tował… My w tej chwili mamy do czynienia z taką 
sytuacją, że koncentracja w dużych miejscowościach 
jest wywoływana przez sieci prowadzące zarówno 
hurtownie, jak i apteki. I to jest zjawisko powodu-
jące właśnie takie zmonopolizowanie rynku przez 
sieci, ponadto jeszcze niepłacące u nas podatków. 
I to chcemy wyeliminować. Dlatego też powstawanie 
małych aptek – oczywiście wtedy, kiedy to będzie 
opłacalne – będzie możliwe wówczas, kiedy damy 
farmaceutom takie właśnie prawo, z zachętami, które 
prawdopodobnie przyjdą z tych małych miejscowości, 
od burmistrzów czy od właścicieli lokali, gdzie taka 
apteka powinna powstać, ze zniżkami czynszu itd. To 
już nie jest przedmiotem tej ustawy. Nowelizacja… 
Jak mówię, to jest część osłonowa czy wprowadzająca 
do dużej nowelizacji prawa farmaceutycznego, gdzie 
opisane zostaną relacje między hurtowniami, apteka-
mi i producentami czy dostawcami leków.

(Senator Marek Borowski: Mogę dopytać?)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Tak, oczywiście, bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator Marek Borowski:
Panie Ministrze, jeżeli chodzi o akcje pana wice-

premiera Morawieckiego… Panie Ministrze, ja spory 
okres spędziłem w rządzie i wiem, że są różne zda-
nia, oczywiście. I czy to na posiedzeniu komitetu, 
czy Rady Ministrów takie rozbieżności są zgłaszane. 
Mnie chodzi tylko o to, że jak już rząd podejmie jakąś 
decyzję, to to jest decyzja wspólna. Pan wicepremier 
Morawiecki może się z tym nie zgadzać, ale nie może 
tu przysyłać innych dokumentów. A jeżeli przysyła, 
to znaczy, że jest głęboko przekonany o tym, że to 
jest po prostu niesłuszna ustawa. I tyle.

Powiedział pan, że… Jeszcze wrócił pan do spra-
wy wsi. Mianowicie powiedział pan, że burmistrzo-
wie dadzą jakieś ulgi. To ja pytam, dlaczego dzisiaj 
nie dają. Dlaczego dzisiaj nie dają, a po wejściu tej 
ustawy w życie dadzą? Nie rozumiem. To kompletnie 
nie ma z tym związku.

I wreszcie chciałbym powiedzieć, że jedną ra-
cjonalną myśl u pana ministra tutaj zauważyłem. 
Mianowicie chodzi o sprawę łączenia hurtowni i ap-
tek, co oczywiście w wypadku sieci jest łatwiejsze. 

(Senator Mieczysław Augustyn: Bo mu się to nie 
opłaca.)

Otóż to, prawdopodobnie mu się to nie opłaca, bo 
niby dlaczego nie, prawda? Mało tego, sieci też tam 
nie otwierają swoich aptek. Im też się nie opłaca. Czyli 
pańska odpowiedź, stwierdzenie, że gdy jedynie far-
maceuci będą do tego upoważnieni, to oni pójdą na 
wieś, to jest chyba tzw. wishful thinking. Ja bym chciał 
widzieć w tej ustawie co innego, ja bym chciał wi-
dzieć np. jakieś zachęty, np. darmowy lokal, jakieś ulgi 
podatkowe itd. A tego nie ma. Tak więc ja tę pańską 
odpowiedź… Jeśli się pan ze mną nie zgodzi, to proszę 
to wyjaśnić. Ale ja tę pańską odpowiedź traktuję jako, 
no, powiedziałbym, nietrafiającą w sedno sprawy.

Drugie moje pytanie jest następujące. Pan mini-
ster był uprzejmy powiedzieć, że rząd popiera tę usta-
wę, prawda? To skoro rząd… Czy pan wicepremier 
Morawiecki już nie jest członkiem rządu? Czy się coś 
zmieniło? Może ja nie wiem. No, bo on przysłał opinię 
negatywną. Może to są jakieś nowe obyczaje. Zechciałby 
pan minister to wyjaśnić? To jest drugie pytanie.

No i trzecie. Adwokat, jak pan dał przykład, osoba 
zaufania publicznego… Tylko adwokat może prowadzić 
kancelarię adwokacką. No, dobrze. Ale nie słyszałem, 
żeby adwokat prowadził 4 kancelarie adwokackie, tylko 
prowadzi sobie jedną. A tutaj farmaceuta może prowa-
dzić 4 apteki. Tak więc to nie są adekwatne przykłady.

No i wreszcie, Panie Ministrze, jak ja przycho-
dzę do apteki… Ja panu powiem szczerze: ja bywam 
w aptekach, różnych, i naprawdę nie wiem, czy one są 
sieciowe, czy niesieciowe. Zupełnie nie mam pojęcia. 
Mnie interesuje obsługa, mnie interesuje to, czy ten 
farmaceuta – bo tam, w aptece, są tylko farmaceuci, 
tam innych nie ma – coś mi doradzi, poradzi, wyjaśni, 
szybko, sprawnie obsłuży itd., itd.

(Senator Lidia Staroń: I cena.)
No, i cena, oczywiście, tak jest. W związku z tym, 

no, bardzo pana ministra przepraszam, ale cała ta 
ustawa to mi pachnie – przy czym słowo „pachnie” 
jest na wyrost – jakimś paskudnym lobbingiem. I tyle. 
Dziękuję.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Grze-
gorz Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król:
Jeśli chodzi o Ministerstwo Rozwoju, to uwaga 

negatywna dotyczyła tego, że tylko farmaceuta może 
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(senator M. Borowski) lat nie będziemy mieli polskich gabinetów lekarskich. 
Czy Ministerstwo Zdrowia poprze taką inicjatywę?

I najważniejsze pytanie. Pan minister po raz kolej-
ny mówił, że prawodawstwo sobie nie radzi. Kolejny 
raz mamy do czynienia z ustawą, która próbuje coś 
regulować, ale nie zwiększa nadzoru. Proszę mi po-
wiedzieć, czemu służy nadzór farmaceutyczny. Co 
to znaczy, że nadzór farmaceutyczny nie może sobie 
poradzić z 1%? Ja doskonale znam nadzór farmaceu-
tyczny. Ktoś jest prezesem wojewódzkim czy jak to się 
tam inaczej nazywa, a żona prowadzi 4 apteki, bo ma 
rozdzielność majątkową. I córka też prowadzi 4 apteki, 
bo ma rozdzielność majątkową. Czy to jest możliwe? 
Czy to nie jest słabość nadzoru farmaceutycznego? 
Uchwalamy kolejne ustawy – a my tych ustaw produ-
kujemy strasznie dużo – zamiast wzmacniać nadzór. 
Czy nie uważa pan minister, że powinniśmy wzmocnić 
nadzór, zamiast wprowadzać nowe ustawy? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król:
Wzmocnić nadzór można wtedy, kiedy określony 

jest jak gdyby przedmiot tego nadzoru, tzn. kiedy 
jest opisane, co nadzorujemy. Mimo tego, że w tym 
dotychczasowym planie jest zakaz prowadzenia hur-
towni łącznie z aptekami, jest on powszechnie łamany 
przez te, że tak powiem, sieciowe firmy. Rejestruje 
się podmioty pod lekko zmienioną nazwą, ale one 
mają jednego właściciela. Taka sytuacja, o jakiej pan 
senator mówił, oczywiście jest niedopuszczalna, tylko 
że… No właśnie, gdzie jest nadzór lokalny? To tyle.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Dziękuję bardzo. 
Proszę o pytanie…)

(Senator Andrzej Stanisławek: Przepraszam, a na-
stępne pytania? Co z zasadą „gabinet lekarski dla 
lekarza”. Czy ministerstwo to poprze?)

Proszę taki projekt przedstawić, to na pewno się 
nad nim pochylimy. Nie mogę mówić w tej chwili 
o akceptacji, nie znając projektu.

(Senator Andrzej Stanisławek: Dziękuję bardzo. 
A wpływ na hurtownie odnośnie do… Apteka np. 
nie może kupić leku. Ja mam takie interpelacje skie-
rowane do siebie.)

Tak, to nowelizuje… to znaczy to będzie w tej 
dużej noweli prawa farmaceutycznego, czyli w na-
stępnej ustawie.

(Senator Andrzej Stanisławek: Kiedy ta duża no-
wela może być procedowana?)

Ona jest procedowana. W tej chwili nie podam do-
kładnego terminu, ale to na pewno będzie w tym roku.

(Senator Andrzej Stanisławek: Dziękuję bardzo.)

Można by poszukać innego rozwiązania, a mianowi-
cie czegoś takiego, co nazywa się demonopolizacją. 
W Stanach Zjednoczonych, jak wiadomo, ustawowo 
zdekoncentrowano szereg firm. Prawda? One musiały 
sprzedać po prostu część swojego majątku. I gdy-
by u nas tak postanowiono, można by powiedzieć: 
„Proszę bardzo, jesteś hurtownikiem, to nie możesz 
mieć aptek, a jak prowadzisz apteki, to nie możesz 
prowadzić hurtu. Masz jakiś czas na załatwienie tej 
sprawy i musisz się tego pozbyć, musisz to sprzedać”. 
Ale tutaj tego nie ma, to idzie w zupełnie inną stronę. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król:
Panie Senatorze, w obecnym prawie tak właśnie 

jest to rozwiązane, ale są działania nielegalne, z któ-
rymi to obecne prawo sobie nie radzi.

(Senator Marek Borowski: A to nowe sobie po-
radzi?)

No, jest to oczywiście próba poradzenia sobie 
z tym problemem.

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

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze! Szanowni Państwo! Najpierw 

udzielę krótkiej odpowiedzi, ponieważ pana mini-
stra nie było na posiedzeniu komisji. To zagadnienie 
było przedstawiane przez ministra Tombarkiewicza. 
Dlaczego 4 apteki i 3 tysiące osób? Ponieważ tak jest 
w większości krajów europejskich. Taka jest tendencja 
w całej Europie, w tym kierunku to idzie. Taka była 
odpowiedź pana ministra.

Teraz mam pytanie do pana ministra Króla. To, 
czego mi brakuje w tej ustawie, to możliwość wpły-
wania na hurtownie, które nie sprzedają leków małym 
aptekom lub sprzedają je w pakietach. Tej kwestii tutaj 
się nie porusza. To jest jedna sprawa. Czy to zostanie 
uregulowane?

Druga sprawa. Czy Ministerstwo Zdrowia poprze 
np. projekt senatorski wprowadzający zasadę „gabinet 
lekarski dla lekarza”? Bo nie wiem, czy panowie wie-
dzą, ale sieci skupują też gabinety lekarskie i za ileś 
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farmaceutów, którzy mają 7 czy 5 aptek, też padały 
podobne argumenty: a co my mamy teraz zrobić, sko-
ro już zaczęliśmy procedurę, skoro już wynajęliśmy 
powierzchnie, skoro jesteśmy w trakcie procesu? A to 
zawsze chwilę trwa, bo tak z dnia na dzień aptek nikt 
nie otwiera. I to są tego typu roszczenia.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Zbigniew Król: Złożone wnioski są tak samo…)

Powinny być jakieś skutki regulacji…

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król:

Złożone wnioski w tej chwili są tak samo rozpatry-
wane, według dotychczasowego prawa. W związku 
z tym jeżeli nawet apteka rozpocznie działalność tego 
typu już po wprowadzeniu tego prawa, a wniosek był 
wcześniej złożony, to będzie on rozpatrzony.

Senator Przemysław Termiński:

Panie Ministrze, pozwolę sobie się nie zgodzić, 
ponieważ to było dyskutowane na posiedzeniu komisji 
i wprost zostało powiedziane, że niestety nie będzie 
takiej możliwości, ponieważ ustawa ma krótkie vaca-
tio legis i w momencie jej wejścia w życie wszystkie 
procedury, które nie zakończyły się wydaniem posta-
nowienia, zostaną anulowane.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Zbigniew Król: Nie…)

Bo dzisiaj to jest oparte na promesach, a była dys-
kusja, że promesa nie jest jakby wiążąca.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król:
Promesa nie jest wiążąca, ale złożenie wniosku 

wystarcza do tego, żeby uruchomić ten proces.

Senator Przemysław Termiński:
Nierozpatrzenie wniosku do momentu wejścia 

w życie ustawy powoduje, że ta apteka nie powsta-
nie. Przynajmniej taka była dyskusja na posiedzeniu 
komisji. To jest bardzo istotna…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Zbigniew Król: Ja nie byłem na posiedzeniu komi-
sji…)

…sprawa, bo z punktu widzenia oceny skutków 
regulacji… Wydaje się, że te roszczenia mogą być 
duże.

No a druga sprawa to ten art. 104. Poproszę o wy-
jaśnienie kwestii dziedziczenia.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o pytanie pana senatora Termińskiego.

Senator Przemysław Termiński:
Panie Ministrze, ja chciałbym przypomnieć się 

z tym pytaniem dotyczącym art. 104. Pan minister 
mi nie odpowiedział, kto właściwie tę aptekę może 
odziedziczyć, gdy nie jest farmaceutą, i co się dzieje 
z masą spadkową w postaci tej apteki. To jest to moje 
pytanie. Bo ustawa tego nie reguluje, poza tym, że 
mówi, kto może odziedziczyć. A jak dziedziczy ktoś 
inny, to co wtedy?

A drugie moje pytanie jest następujące. W dysku-
sji na posiedzeniu komisji pojawiały się takie prze-
słanki z opinii, które do nas wpłynęły, a było ich 
bardzo dużo… Pojawiała się informacja o możliwych 
roszczeniach odszkodowawczych w stosunku do nas, 
do Polski, do rządu, i to ze strony firm zarówno mię-
dzynarodowych, jak i krajowych, tak że tu jakby nie 
definiuję, skąd ten kapitał pochodzi. Czy państwo jako 
ministerstwo posiadacie jakąkolwiek ocenę skutków 
tej regulacji? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król:
Ta regulacja nie generuje takich skutków, jak gdy-

by tego typu zagrożenia, bo te podmioty, które w tej 
chwili są, nie są dotykane ustawą. Tak więc to zagro-
żenie… Nie wiem, na jakim poziomie to zagrożenie 
miałoby wystąpić, skoro o nich nie mówimy.

Senator Przemysław Termiński:
Panie Ministrze, to może ja od razu ad vocem. 

Wpłynęło pismo ambasadora Izraela, w którym on 
oficjalnie informuje, że ta ustawa narusza umowę 
o handlu między Polską a Izraelem, i przywołuje 
przykład firmy, konkretnej firmy, nie pamiętam na-
zwy tej firmy w tej chwili, ale firmy farmaceutycznej, 
która dzisiaj ma ileś aptek i jest na etapie otwierania 
kolejnych 15. Ze względu na to, że wchodzi w życie ta 
ustawa, oni tych aptek już nie otworzą, a np. wynajęli 
powierzchnie apteczne na najbliższych 10 lat, zatrud-
nili jakichś ludzi. No, ileś tam rzeczy już zrealizowali, 
przygotowując się do utworzenia tych aptek, a my 
zmieniamy im stan prawny. I to jest taki przykład. 
Zresztą nie tylko ten, bo w dyskusji wśród polskich 
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gli znaleźć pracę po wprowadzeniu tej ustawy? Już 
pomijam kwestię, że może ktoś przejdzie na emery-
turę. Nowych aptek praktycznie nie będzie można 
stawiać. Ja wierzę i panu ministrowi rozwoju, i panu 
ministrowi zdrowia, pana szefowi, który powiedział: 
zero nowych aptek. To jest cytat. Gdzie ci ludzie mają 
znaleźć pracę, skoro już dzisiaj w aptekach… skoro 
mogą je prowadzić tylko farmaceuci i oni już tam 
są? Jaki to będzie miało wpływ na rynek pracy? Czy 
państwo to oszacowaliście, ile osób pójdzie na bez-
robocie itd.? Prosiłbym o odpowiedź.

Druga sprawa. Wielokrotnie, uzasadniając tę usta-
wę, podnoszono kwestię monopolizacji. Prosiłbym, 
żeby pan to rozwinął, bo na posiedzeniu komisji 
mówiono, że ten monopol polega na tym, że mamy 
zaledwie nieco ponad 400 sieci w Polsce. To jest ten 
rzekomy monopol i ta rzekoma koncentracja. No ale 
są potężniejsze sieci, jest ich 19, które łącznie mają 
30… Czy mógłby pan minister powiedzieć w takim 
razie, ile to jest procent na jedną taką aptekę? 1,5%?

(Rozmowy na sali)
Bo 2% już nie. To jest koncentracja i monopoliza-

cja według Ministerstwa Zdrowia jako podstawowe 
uzasadnienie ustawy? Prosiłbym się do tego odnieść 
i uzasadnić, gdzie jest ta monopolizacja i gdzie jest 
ta koncentracja.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję.
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król:

Podam w takim razie cyfry. Udział wartościowy 
w rynku sieci aptecznych składających się z 5 aptek 
wynosi obecnie 44%. Najszybszej ekspansji rynkowej 
dokonują duże sieci prowadzące więcej niż 50 aptek, 
które w 2014 r. kontrolowały 14% rynku, a w ostat-
nich 2 latach… takich sieci w 2014 r. było 9, w obec-
nym jest 14… przed 2016 r. było 14. Szacuje się, że 
w tym roku ich liczba wzrośnie do 20.

(Senator Mieczysław Augustyn: A jest 17.)
14 było w 2016 r., w tym roku będzie 20.
(Senator Mieczysław Augustyn: To jest, Panie 

Ministrze, po 1,5% udziału w rynku, jak się podzieli 
30 przez…)

Ale nie wiem, co pan senator dzieli, szczerze po-
wiem.

(Senator Mieczysław Augustyn: 30%…)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Ale proszę o py-

tanie.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Już dziękuję.)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król:

Dziedziczenie? Masa spadkowa jest dziedziczna, 
można ją sprzedać.

(Senator Przemysław Termiński: Panie Ministrze, 
no dobrze…)

Aptekę można sprzedać.
(Senator Przemysław Termiński: …ale jak panu 

wcześniej zwróciłem uwagę, apteka to nie jest sa-
mochód, który można zatrzymać. Wyobraźmy sobie 
aptekę, która zatrudnia 10 ludzi. Tych ludzi trzeba 
zwolnić, ktoś musi przedstawić im wypowiedzenia, 
ktoś musi zapłacić zaległy ZUS, podatki. Nie da się 
tego zamknąć na klucz, powiedzieć „dziękuję, wycho-
dzę” i tego nie będzie. To wszystko trwa, a zgodnie 
z ustawą nie może już trwać.)

Na ten proces, że tak powiem, zamykania, wy-
gaszania działalności są 2 lata i ten okres powinien 
wystarczyć na spieniężenie apteki. Jeżeli zatrudnia 
10 ludzi, to rozumiem, że również zatrudnia farma-
ceutę, czyli jest już od razu jakby nabywca tej apteki.

(Senator Przemysław Termiński: No nie, farma-
ceuta umarł, a to on zatrudniał tych 10 ludzi. On 
umarł, jego nie ma, a jest…)

Niefarmaceuta…
(Senator Przemysław Termiński: …syn farmaceu-

ty, który jest np. prawnikiem i on jest…)
Dobrze, ale tych 10 ludzi to nie byli farmaceuci…
(Senator Przemysław Termiński: Nie, ludzie, pra-

cownicy.)
To musi w ciągu 2 lat sprzedać tę aptekę.
(Senator Przemysław Termiński: Pracownicy, ro-

bili tam, jak to w robocie…)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Pytanie i od-

powiedź.)
To on musi w ciągu 2 lat sprzedać tę aptekę.
(Senator Jan Rulewski: Dlaczego? Przecież war-

tością…)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Ale przepraszam, Panie Senatorze…
Teraz proszę o pytanie pana senatora Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, mam dwa pytania, troszeczkę 

w ramach kontynuacji tego pytania, które poprzednio 
zadałem, a w części nawiązujące do pytania, które 
zadała… czy do tej kwestii, którą poruszyła pani se-
nator Rotnicka przed chwilą. Ta ustawa nie ma do-
brej oceny skutków regulacji, zwłaszcza jeśli chodzi 
o wpływ na rynek pracy. Co by pan powiedział tym, 
którzy teraz studiują farmację? Gdzie oni będą mo-
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(podsekretarz stanu Z. Król) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król:

Nie wiem, jak to odnieść do ustawy, do projekto-
wanej ustawy. Procedura wyłaniania jest taka, jaka 
jest. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Te zabu-
rzenia na rynku farmaceutycznym są od ostatnich lat, 
ale ostatnich lat od czasu pierwszej ustawy o prawie 
farmaceutycznym. Próbujemy w tej chwili mody-
fikować, regulować te elementy, które funkcjonują 
wadliwie.

Nie wiem, czy na wszystkie pytania…
(Senator Tomasz Grodzki: Dlaczego nie został po-

wołany inspektor farmaceutyczny?)
Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie.

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

Senator Jan Dobrzyński:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, pełniący obowiązku ma wszel-

kie uprawnienia, jakie ma powołany. Tak że to nie 
ma znaczenia od strony formalnej, prawnej. Panie 
Ministrze, dobrze mówię?

Ja mam pytanie odnośnie do tych 500 m. Na pew-
no pan się spotkał z takimi pytaniami. Powiedzmy, 
że w jakiejś małej miejscowości jedna z aptek jest 
ulokowana w miarę w centrum. Gdyby te 500 m za-
chować, to następna musiałaby zostać ulokowana na 
obrzeżach. Czy nie uważa pan, że to bardziej powi-
nien dyktować rynek albo należałoby tę odległość 
zmniejszyć? Nikt nie będzie kolejnej apteki lokował 
np. 50 m od już istniejącej. Moim zdaniem te 500 m 
to jest stanowczo za dużo.

(Senator Tomasz Grodzki: Słuszna uwaga.)
Jaka jest przyczyna tego, że mamy tu 500 m, a nie 

np. 200 m, mniej lub więcej?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król:
To pytanie kierowałem do posła wnioskodawcy, 

który nie może odpowiedzieć, bo…
(Senator Janina Sagatowska: Ale poseł nie uczest-

niczy w posiedzeniu.)
(Głos z sali: Uczestniczy, ale nie może odpowia-

dać.)
(Senator Jan Dobrzyński: To poseł nie ma włączo-

nego mikrofonu? W czym jest problem?)
(Głos z sali: W regulaminie.)
Pan poseł formalnie nie może…

(Senator Robert Mamątow: Zakręcił się pan se-
nator.)

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

(Senator Tomasz Grodzki: Dziękuję bardzo, Panie 
Marszałku. Panie Ministrze…)

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale pan minister 
nie odpowiedział na moje drugie pytanie…)

O rynek pracy.
(Senator Mieczysław Augustyn: O sytuację przy-

szłych farmaceutów.)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Przepraszam. 

To wróćmy do pytania pana senatora Augustyna.)
Przepraszam bardzo.
Ja nie rozumiem, jeśli chodzi o zaburzenie, jakie-

gokolwiek zaburzenie rynku pracy farmaceutów… Ten 
rynek w tej chwili nie jest wysycony farmaceutami, 
nie wszystkie apteki zatrudniają farmaceutów. Apteki 
zatrudniają zwykle po jednej osobie z tym tytułem. 
W związku z tym danie możliwości prowadzenia ap-
teki farmaceucie zdecydowanie poprawi ich sytuację. 
Mówienie o bezrobociu jest nieuprawnione z tego 
względu, że tą ustawą nie regulujemy dotychczaso-
wego systemu, to znaczy nie wpływamy na ten system.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, Panie i Panowie, widać wyraźnie, 

Panie Ministrze, że choć deklaruje pan, że jest pan 
sercem za tą ustawą, impresja i mowa ciała mówi co 
innego. Farmacja to jest trudny rynek. Powiedział pan 
jedno niebezpieczne zdanie – że te zaburzenia w kon-
centracji regulowanej prawem nastąpiły w ostatnim 
czasie. Proszę powiedzieć, czy państwo jako minister-
stwo powiadomiliście Ministerstwo Sprawiedliwości 
lub prokuraturę o naruszeniu przepisów. Pytam dlate-
go, że ministerstwo… Przez 1,5 roku swoich rządów 
nie powołaliście państwo głównego inspektora far-
maceutycznego. Pan Niewójt, skądinąd dobry facho-
wiec, jest ciągle pełniącym obowiązki. To jest dziwne, 
zadziwiające i tłumaczy wiele perturbacji na rynku 
farmaceutycznym. Główny inspektor farmaceutyczny 
dawno powinien być powołany. 

I moje pytanie: dlaczego nie jest?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.
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(Rozmowy na sali)
Minuta czy 2 minuty przerwy technicznej?
(Senator Lidia Staroń: Ale może sam…)
…Albo odpowiedzieć na piśmie.
(Senator Janina Sagatowska: Na piśmie.)
Ale skończmy pytania.
(Senator Lidia Staroń: No właśnie.)
Pani senator Staroń, proszę o pytanie.

Senator Lidia Staroń:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja tak sobie myślałam: my uchwa-

lamy przepisy po to, żeby one służyły ludziom, a cały 
czas słyszę, że apteka jest dla farmaceuty, nie dla 
pacjenta, nie dla klienta, tylko dla farmaceuty. Mam 
pytania – bardzo krótkie. 

Przede wszystkim chciałabym, żeby pan tak na-
prawdę, po ludzku mi powiedział, jakie jest ratio le-
gis tej nowej ustawy, tej nowelizacji, bo ja nie widzę 
żadnych dobrych stron tych unormowań, z którymi 
się zapoznałam. Pan powiedział jedną rzecz bardzo 
ważną – taką, że prawo sobie nie radzi. My mamy 
problem z egzekucją prawa, a balsamem na problemy 
z egzekucją prawa nie jest nowelizacja, tylko właści-
wa egzekucja, właściwy nadzór, przestrzeganie pra-
wa. Słyszałam też tutaj pytanie któregoś senatora… 
Rzeczywiście warto być może zainteresować określo-
ne organy tym, co się dzieje, a nie zmieniać ustawę, 
i to jeszcze w taki sposób, wprowadzać nowelizację.

Chciałabym też się dowiedzieć, co będzie z wnio-
skami… Sama się spotkałam z taką sytuacją, po-
dobnie jak pan senator, tylko on mówił o sieciów-
kach, a ja mówię o takim normalnym przedsiębiorcy. 
Powiedzmy, że w małym miasteczku będzie utworzo-
ne pewne centrum. Dany przedsiębiorca już pół roku 
wcześniej wynajął tam lokal i zainwestował, bo chciał 
tam otworzyć aptekę, jednak nie zrobi tego, dlatego że 
to centrum będzie otwarte za parę miesięcy, a vacatio 
legis tej ustawy to 30 dni. A więc tego nie zrobi. I co 
w takiej sytuacji? 

A w przypadku spadkobierców, kiedy chodzi 
o masę spadkową, to jest droga do konkretnego wy-
właszczenia. Przecież w takiej sytuacji, kiedy far-
maceuta umiera, jego dziecko, które mogło nawet 
przez lata pracować razem z nim w tejże aptece, ale 
które nie jest farmaceutą, nie będzie w stanie nigdy 
tej apteki prowadzić. Pan tutaj powiedział: jeżeli jest 
zatrudniony farmaceuta, to proszę jemu to zbyć. No, 
ale to jest forma – taka nakazowa wręcz – wywłasz-
czenia. 

Ponadto bardzo mnie niepokoi pewien przepis, 
który jest w tejże ustawie. Otóż ja się bardzo często 
spotykam z tym, że tam, gdzie mamy dowolność, 
czyli tam, gdzie są zgody, jest odstępstwo od pewnej 
zasady, którą tworzycie. Mówicie tak: poniżej 3 tysię-

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

To jest problem regulaminowy.
Pani senator Staroń, bardzo proszę o pytanie.
(Rozmowy na sali)
Przepraszam państwa, bardzo proszę…
(Senator Jadwiga Rotnicka: W sprawie formalnej 

można zabrać głos?)
Tak, proszę.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Panie Marszałku, istnieje pewna trudność, bo pan 

minister nie może odpowiadać na pytania, na które 
nie wie jak odpowiedzieć. Te odpowiedzi zna pan 
poseł. Może zrobimy 5 minut przerwy – o to bym 
wnosiła – żeby panowie mogli się skonsultować? 
Wtedy nasza dyskusja będzie bardziej owocna.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan minister może odpowiedzieć na piśmie. Jest 

taka formuła.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Ale wtedy…)
Proponuję skorzystanie z tego wariantu.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król:
Odpowiemy na piśmie w takim razie.
(Senator Jan Dobrzyński: Ja na to będę czekać 

2 tygodnie…)
(Senator Leszek Czarnobaj: Ale przynajmniej od-

powiedź dostaniesz.)
(Wesołość na sali)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dobrze, skończmy serię pytań.
(Senator Marek Borowski: O ile wiem, na posie-

dzeniu komisji był inny pan wiceminister.)
(Senator Tomasz Grodzki: Za każdym razem jest 

inny.)
Panie Marszałku, jesteśmy na etapie pytań.
(Senator Marek Borowski: Ja rozumiem, ale czy 

można by doprosić tego poprzedniego…)
(Rozmowy na sali)
No, upoważniony jest pan minister, więc… No, 

nie wiem.
Panie Ministrze, może pan skonsultować się…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Zbigniew Król: Nie ma takiej możliwości, bo pan 
minister Tombarkiewicz poleciał do Gdańska.)

(Senator Marek Borowski: Właśnie.)
Panie Ministrze, może pan się skonsultować…
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(senator L. Staroń) (Senator Lidia Staroń: Dla pacjenta. Nie dla far-
maceuty, bo to wiemy.)

Okej.
(Senator Lidia Staroń: Ale dla pacjenta.)
W takim razie powtórzę, Pani Senator…
(Senator Lidia Staroń: Wydawało mi się, że to dla 

nich są te apteki.)
Powtórzę, Pani Senator, w takim razie.
Tutaj, po pierwsze, sankcjonujemy fachową oso-

bę, która udziela porady farmaceutycznej. Dzisiaj 
nie udziela, dlatego że mało farmaceutów prowadzi 
apteki. Ten element nie jest odpowiednio realizowa-
ny. Są to punkty sprzedażowe, a nie do końca apteki 
w rozumieniu instytucji ochrony zdrowia. Stąd też ten 
element jest pozytywem, bo zdecydowanie częściej 
będzie można otrzymać taką poradę niż obecnie.

(Senator Lidia Staroń: Czy mogę występować 
w tym miejscu, Panie Marszałku?)
(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek Stanisław 
Karczewski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Tak, bardzo proszę.

Senator Lidia Staroń:
Jak pan zmusi farmaceutę? Dzisiaj też farmaceuci 

pracują w aptekach. Zazwyczaj sprzedają lekarstwa, 
ale także… No, nie tylko…

Teraz tak. Farmaceuta, rozumiem, otwiera aptekę, 
ale on też może zatrudnić ludzi. Prawda? W świetle 
tych przepisów. Wobec tego, jaką mamy gwarancję, 
że od tej chwili podejście do pacjenta będzie inne? 
Przecież będzie to dokładnie ta sama zasada, tylko 
na czele tej apteki, czyli jej właścicielem… Bo ja ro-
zumiem, że to się zmienia. Tak przynajmniej mówi 
nowelizacja – że zmienia się tylko właściciel, że nie 
będzie to ktoś inny niż farmaceuta. A zasady funk-
cjonowania apteki mogą pozostać takie same.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król:
Pewnie pozostaniemy przy swoich opiniach na ten 

temat. Ja jednak uważam, że przypisanie tego warsztatu 
pracy do osoby, która musi spełnić określone kryteria 
i mieć uprawnienia, spowoduje większe zaangażowa-
nie, również jeśli chodzi o ten element, który nie jest 
jedynym elementem. To, co się dzieje w Polsce w tych 
właśnie małych aptekach… Tam ledwo da się prowadzić 
biznes. Brak leków, bo po prostu duże, sieciowe hur-
townie nie sprzedają ich tym aptekom. Zmiana całego 
systemu i utworzenie tej grupy aptek spowoduje, że sys-
tem hurtowy również ulegnie zmianie. W tym kierunku 

cy nie wolno, 500 m… W określonych przypadkach 
jest inaczej. A więc stawiacie kryteria, ale mówicie, 
że można wyrazić zgodę. I zgodę wyraża wtedy bur-
mistrz, wójt…

(Głosy z sali: Minister.)
Wydanie zgody, o której mowa w ust. 3e, wymaga 

pozytywnej opinii w zakresie zasadności pominięcia. 
Zgodę wydaje minister, ale pozytywną lub negatywną 
opinię wydaje ten lokalny samorządowiec.

(Senator Jan Rulewski: Ale to jest opinia.)
(Senator Jan Dobrzyński: To jest w uzasadnie-

niu…)
To jest opinia, tak, ale to jest opinia tego człowieka 

tam, na dole, na podstawie której wydaje się zgodę. 
W mojej ocenie to już jest prosta droga do… Nie 
wiem, czy to nazwać korupcją, ale może tak być. 
A więc chodzi o tego typu przepisy.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo pro-
szę…)

I jeszcze jedno pytanie, na ten moment chyba już 
ostatnie. Chciałabym się dowiedzieć, czy… Bo mó-
wicie państwo: tylko farmaceuta. No, właściwie tak 
powinno być, że tylko inżynier budowlany prowadzi 
zakład budowlany, że tylko mechanik czy ogrodnik 
prowadzi inne określone działalności. Chcę jednak 
spytać: czy np. niemiecki czy francuski farmaceuta 
może otworzyć aptekę? Bo polski przedsiębiorca nie 
może. A czy może to zrobić farmaceuta, który nie 
jest polskim farmaceutą?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Zbigniew Król: Jeżeli ma uprawnienia do prowadze-
nia działalności w Polsce, to oczywiście może.)

Dziękuję na razie. Prosiłabym, żeby odpowiadać 
od początku… Dla mnie najistotniejsze jest ratio legis 
tej ustawy, takie faktyczne, które dotyczy ludzi, cen 
leków, dotyczy tego dobra, które ma być. Bo jeżeli 
w jakiejś tam odległości, ale mniejszej niż 500 m, 
jest budowane osiedle, gdzie będzie mieszkać 2 ty-
siące 800 mieszkańców, to przecież tam już apteka 
nie powstanie. Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król:
To znaczy, temu elementowi czy, powiedzmy, pod-

miotowi dla pacjenta poświęciliśmy pierwszą część 
dyskusji…

(Senator Lidia Staroń: Ale nic pan nie powiedział.)
Powiedziałem o…
(Senator Lidia Staroń: Na żadne z tych pytań o ra-

tio legis, takie faktyczne ratio legis, pan nie odpowie-
dział w mojej ocenie…)

Dla pacjenta?
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(podsekretarz stanu Z. Król) Senator Lidia Staroń:

Pan minister powiedział… Gdzie jest ta dekon-
centracja w tej sytuacji, która jest dzisiaj, w aktualnej 
sytuacji?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Rozumiem. Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król:
Przytaczałem te dane, które wskazują na to, że 

78% wszystkich zamkniętych aptek to apteki indy-
widualne. I powstało więcej aptek… sieci aptecznych, 
które zawierały więcej niż 50 aptek – 9 w roku 2014, 
14 w roku 2016 i 20 takich sieci obecnie. Czyli to 
wskazuje jednak na koncentrację, a nie dekoncentra-
cję jak gdyby biznesu.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra?
Proszę bardzo.

Senator Przemysław Termiński:
Panie Ministrze, pan bardzo dużo mówi o tej de-

koncentracji, że ona nastąpi w sytuacji, kiedy w głów-
nych miastach wojewódzkich mamy nasycenie ap-
tekami powyżej limitu. A ja nie bardzo rozumiem, 
jakim cudem miałaby nastąpić dekoncentracja i cze-
mu te wielkie sieci, hurtownie miałyby nagle zacząć 
chcieć jakoś bardziej po ludzku rozmawiać z tymi 
małymi aptekarzami. Nie wiem, dlaczego pan tak 
twierdzi. I w tym jest jakby pierwsze moje pytanie. 
Proszę pamiętać, że 70% rynku hurtowego jest w rę-
kach 3 firm, notabene polskich firm – co dodaję tak 
na marginesie.

I moje drugie pytanie do pana. Panie Ministrze, 
czy ja… Pani senator Staroń zadała już takie pytanie, 
ale ja bym chciał je rozszerzyć. Chodzi o pytanie à 
propos tych zagranicznych aptekarzy, którzy mają 
uprawnienia we Francji, w Niemczech, w Czechach 
czy gdzieś indziej. Oni będą mogli w Polsce otwierać 
po te 4 apteki. Czy to będzie jakoś weryfikowane i czy 
to ma być łącznie z tymi aptekami, które oni mają już 
po tej drugiej stronie granicy, czy to tylko u nas ci 
niemieccy aptekarze będą mogli te 4 apteki otwierać? 
Zwracam uwagę, że oni mają u siebie zdecydowanie 
silniejsze zaplecze kapitałowe – tak? – bo oni tam, 
u siebie, dłużej budują ten kapitalizm niż my, i w star-

pójdzie również ta druga nowelizacja prawa farmaceu-
tycznego. Chodzi o to, żeby po prostu to podkreślić.

Jednak bliskość apteki w tych mniejszych miej-
scowościach – i właśnie dekoncentracja, w przeci-
wieństwie do tego, co się dzieje w tej chwili – dzięki 
tej ustawie będzie większa, niż jest obecnie. To jest 
kolejny element, który też odnosi się do pacjenta.

(Senator Lidia Staroń: Jeszcze tylko już naprawdę 
ostatnie zdanie, bo…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze, Pani Senator. Oczywiście tak, tylko… Bo 

w tej chwili wytworzył się dialog, a teraz jest czas 
na pytanie…

(Senator Lidia Staroń: Rozumiem.)
…i odpowiedź.
Tak że proszę o pytanie.

Senator Lidia Staroń:
Dobrze.
Panie Marszałku, dziękuję bardzo.
Już kończąc… Ale trudno się zgodzić, czytając 

nowelizację, że chodzi o dekoncentrację, bo mamy ten 
stan, który jest dzisiaj. Dokładnie nic się nie zmienia. 
Nikt nie traci żadnych uprawnień. Są te same apteki. 
Nasycenie… Proszę wziąć pod uwagę, że w przeciągu 
ostatniego pół roku, wtedy, kiedy mówiło się o wpro-
wadzeniu tego prawa, hurtem te apteki nie powstały, 
przybyło chyba 1%, jeśli dobrze pamiętam, nowych 
aptek. A te wszystkie pozostałe będą działały.

(Rozmowy na sali)
To nie jest ustawa, która mówi o dekoncentracji, 

bo to byłoby zupełnie inaczej, i o jakimś nadzorze, 
o czym mówił prof. Stanisławek. Ona mówi zupełnie 
o czymś innym. Ona mówi tylko o tym, że właścicie-
lem apteki w tej chwili…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pani Senator, przepraszam, ale pani prowadzi 

dyskusję.
(Senator Lidia Staroń: Dziękuję bardzo.)
Będzie czas na dyskusję.
(Senator Janina Sagatowska: Debata.)
Ja za chwilę otworzę dyskusję i to będzie moment, 

kiedy będzie… Teraz jesteśmy na etapie: pytanie – 
odpowiedź.

Bardzo proszę, jeśli pani senator ma pytanie, to… 
Ja nie chcę przerywać. Bardzo proszę.

(Senator Lidia Staroń: Znaczy nie… Chodziło mi 
tylko o…)

Ale pytanie… Pytanie? Jeśli jest pytanie, to proszę 
bardzo.
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(senator P. Termiński) ra, widzimy aptekę odległą od nas o 400 m w linii 
prostej – jest zrobiona ścieżka, która ma 4 tysiące 
200 m. Czyli żeby dojść do apteki odległej o 400 m, 
trzeba przejść 4 tysiące 200 m. Jak babcia, która jest 
na jednym brzegu jeziora, ma dać radę przejść te 
400 m, idąc tak naprawdę 4 tysiące 200 m? I takich 
sytuacji możemy sobie wyobrazić wiele. Autostrada, 
która przecina dwa osiedla czy dwie części jakiejś 
miejscowości. Rzeka, na której jest przeprawa pro-
mowa, która znika. Na Żuławach jest to normalne. 
Kępki mają po drugiej stronie Błotnik, była tam 
przeprawa promowa. Przeprawę zlikwidowano 
i mieszkańcy nie mają ze sobą połączenia. Muszą 
jechać do mostu, który jest oddalony o 12 km. Ale 
odległość między tymi dwiema miejscowościa-
mi to 200 m i nie będzie można postawić apteki 
w drugiej miejscowości, bo jest limit 500 m. Więc 
wnosimy, aby zmienić w art. 1 fragment dotyczący 
ust. 3b i odległości, który brzmi: odległość „liczona 
pomiędzy wejściami do izb ekspedycyjnych aptek 
w linii prostej wynosi co najmniej 500 m” i zmienić 
słowa „w linii prostej” na „w najkrótszej dostępnej 
publicznie drodze komunikacyjnej”. To jest jasne, 
zrozumiałe, praktyczne, bo przecież nie chodzi nam 
o to, żeby tę aptekę zobaczyć, ale by do niej wejść. Te 
przykłady, które podałem, z życia wzięte, udowad-
niają, że kryterium dostępności nie jest linia prosta.

O drugim wniosku mówił już senator 
Przemysław Termiński. My wkraczamy z tą usta-
wą w żywą materię. Ciągle coś się dzieje, ktoś ma 
aptekę, buduje drugą aptekę, modernizuje aptekę. 
Zgłosiła się do mnie właścicielka apteki, którą pro-
wadzi już drugie pokolenie. Kupiła ona nowy lokal, 
bo w pierwszym nie można zapewnić dostępności 
dla osób niepełnosprawnych. Pech chciał, że nowa 
lokalizacja jest w mniejszej odległości od drugiej 
apteki, niż zakłada ustawa. Ona nie zdąży wybu-
dować tej apteki. Pan minister mówi, że możliwość 
założenia przez nią tej apteki nie zniknie, ale inni 
senatorowie mówią, że na posiedzeniach komisji 
mówiono, że jednak nie będzie miała ona możli-
wości otworzenia apteki.

Proponuję więc, aby w ust. 3d, który w pewnych 
sytuacjach wyłącza stosowanie przepisów okre-
ślonych w tej ustawie, w którym są dwa punkty, 
dopisać pkt 3, który zastosuje to wyłączenie. Ten 
pkt 3 mógłby brzmieć tak, że nie stosuje się tych 
zasad, „gdy z wnioskiem o udzielenie zezwolenia 
występuje podmiot, który jest w trakcie przeno-
szenia apteki pod inny adres lub tworzenia nowej 
apteki i potrafi wykazać, że proces przenoszenia lub 
tworzenia rozpoczął się przed uchwaleniem niniej-
szej ustawy”. Myślę, że jest to uczciwe wobec tych, 
którzy ten proces podjęli, i nie przeszkadza celom 
mgliście określonym przez twórców tego pomysłu 
nowego prawa farmaceutycznego. Dziękuję bardzo.

ciu z naszymi aptekarzami, zwłaszcza młodymi, oni 
są niczym czołg. I stąd pytanie: czy oni będą mogli 
otwierać po te 4 apteki w Polsce?

(Senator Jan Dobrzyński: Będą.)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król:

No, jeżeli mają uprawnienia do prowadzenia dzia-
łalności farmaceuty w Polsce, to będą mogli otwierać. 
Dziękuję.

(Senator Przemysław Termiński: A, niemieccy ap-
tekarze będą mogli w Polsce otwierać apteki.)

A pytanie dotyczące dekoncentracji tych hurtowni, 
jak to…

(Rozmowy na sali)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Jesteśmy w Unii Europejskiej, Panie Senatorze. 
Przecież wszyscy wiemy, że jesteśmy w Unii 
Europejskiej. No, proszę państwa, jest swobodny 
przepływ ludzi… No co, mamy teraz granicę zasta-
wiać?

Czy są jeszcze jakieś pytania do pana ministra? 
Bardzo proszę.

Nie. To dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
I proszę o zabranie głosu pierwszego mówcę, 

a pierwszym mówcą jest pan senator Jerzy Wcisła.
Bardzo proszę. Tak, proszę, proszę bardzo.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja mam nadzieję, że ta zła ustawa się nie ostanie, 

ale na wypadek, gdyby miała się ostać, chciałbym 
złożyć dwa wnioski.

Dzisiejsza dyskusja pokazuje, że nadmierna chęć 
regulacji może więcej zniszczyć niż dać wartości 
pozytywnych. Ja mieszkam na Warmii i Mazurach, 
jest to województwo, które ma największy stopień 
pokrycia wodą w stosunku do całej powierzchni. 
Jakie to rodzi konsekwencje w kontekście tej usta-
wy? Otóż weźmy jako przykład takie miasteczko 
Ryn, które ma 3 tysiące 2 mieszkańców albo 2 tysią-
ce 998 mieszkańców – to w zależności od tego, czy 
akurat dziecko się urodzi, czy ktoś zejdzie. W każ-
dym razie mieszkańców jest w granicach 3 tysięcy. 
Ryn leży nad dwoma jeziorami. Wzdłuż jednego 
jeziora, o szerokości około 400 m – czyli można 
sobie wyobrazić, że stojąc na jednym brzegu jezio-



51
39. posiedzenie Senatu w dniu 20 kwietnia 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne

stia była już tu wielokrotnie poruszana. Jeżeli będą 
traktować swoją działalność jako biznes, to raczej nie.

W ustawie w sposób zadziwiająco partykularny, 
co podkreślali moi koledzy, zostaje złamana zasada 
wolności gospodarczej, bo tylko farmaceuta może 
otworzyć aptekę. Na tej zasadzie tylko lekarz mógłby 
otworzyć szpital, tylko stoczniowiec – stocznię, tylko 
kolejarz – kolej, tylko telewidz – telewizję, chociaż 
z tym akurat mógłby być problem, bo telewizję pu-
bliczną ostatnio mało kto ogląda.

Zaburzone jest tu prawo dziedziczenia, o czym 
też była mowa. Jeżeli dziecko nie jest farmaceutą lub 
nie jest pełnoletnie, rodzina jest skazana na sprzeda-
nie majątku gromadzonego prawdopodobnie przez 
pokolenia.

Powstaje pytanie, dlaczego ciągle nie jest powoła-
ny główny inspektor farmaceutyczny, który być może 
regulowałby rynek bez tej małej ustawy. Od półtora 
roku jest tylko pełniący obowiązki.

Powstaje pytanie, skąd wzięła się arbitralna liczba 
4. Jak będą 4 apteki, to będzie dobrze, a jak 5, to źle. 
A może powinno być 8 albo 20? A może 2 albo 1? 
Argument, że farmaceuta będzie bliżej pacjenta, jest 
argumentem całkowicie chybionym. Jak będzie miał 
4 apteki, to będzie musiał zajmować się dostawami, 
rozliczeniami, podatkami itd. Będzie wtedy takim 
samym biznesmenem, jakim teraz jest ktoś, kto nie 
jest farmaceutą i zatrudnia farmaceutów w aptece. 
I dalej będzie tak samo. Dalej farmaceuta będzie mu-
siał być zatrudniony w każdej z aptek i nie będzie 
go specjalnie obchodziło, czy jej właścicielem jest 
farmaceuta, czy ktoś z innej profesji.

O hurtowniach już wspominaliśmy. O przy-
padkach szczególnych, choćby o miejscowościach 
letniskowych, gdzie dane dotyczące stałego zamel-
dowania pozwolą na otwarcie, powiedzmy, 1 czy 2 
aptek, a w sezonie przyjedzie 20 tysięcy letników, 
dalej jednak będzie 1 apteka i gigantyczne kolejki. To 
w ogóle nie jest poruszone w tym projekcie, a doty-
czy całego pasma choćby nadmorskiego czy małych 
miejscowości w górach.

(Senator Robert Mamątow: Panie Senatorze, co 
pan mówi?)

To… Ludzie chorują. Pojedź, Robert, do szpitala 
w Kołobrzegu w czasie sezonu – zobaczysz heka-
tombę.

(Senator Jan Dobrzyński: No, 3, 4 miesiące są 
czynne. Nie, to racja… Na 3, 4 miesiące są otwie-
rane…)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale nie dysku-
tujemy teraz, Panie Senatorze.)

95% tego sektora – czy sieciowego, czy indywi-
dualnego – jest w rękach polskich, był on budowany 
przez lata i działa relatywnie dobrze, a jego realne 
problemy, o których mówiłem, kompletnie nie są 
w tym projekcie poruszone.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy pan już złożył te poprawki?
(Senator Jerzy Wcisła: Już składam.)
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Tomasza Grodzkiego. Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Tomasz Grodzki:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie Senator 

i Panowie Senatorowie!
Pozwolę sobie zająć 10 minut, aby spróbować 

przekonać państwa do tego, że może warto odrzucić 
tę ustawę i poczekać na dużą nowelizację prawa 
farmaceutycznego, która to nowelizacja dotknie 
realnych, a nie sztucznych problemów, których 
dotyka ten projekt. Realnym problemem branży 
farmaceutycznej jest reeksport leków. Realnym 
problemem branży farmaceutycznej jest walka 
o wpisanie leków na listę refundacyjną. Realnym 
problemem branży farmaceutycznej jest duża kon-
centracja hurtowni – 3 hurtownie obsługują 80% 
rynku. O tych realnych problemach w ustawie nie 
ma ani słowa. Jest za to, jak wspomniał senator 
Dobrzyński, o 500 m. I trzeba sobie wyobrazić 
starszą panią z koksartrozą albo po wymianie sta-
wu biodrowego, które będzie musiała wędrować 
500 m lub dalej.

Widać wyraźnie, że ustawa jest traktowana 
jak niechciany owoc, żeby nie powiedzieć gorzej. 
Powstała w gabinecie poselskim, była procedowana 
w komisji deregulacyjnej. Jak sama nazwa wskazuje, 
ta komisja ma dbać o wolność gospodarczą, a tymcza-
sem usztywnia i petryfikuje rynek farmaceutyczny. 
Minister rozwoju był przeciw, urząd ochrony konsu-
menta – przeciw. Wicepremier Gowin i 8 posłów PiS 
głosowało przeciwko tej ustawie. Proszę państwa, to 
nie są fakty bez znaczenia. Jest to ustawa zdecydowa-
nie zorientowana na farmaceutów – nie chcę używać 
tu słowa „lobbing”, bo każde środowisko ma prawo 
do lobbingu – i zupełnie niezorientowana na pacjenta. 
Najpierw promował ją pan minister Łanda, wczoraj 
robił to minister Tombarkiewicz, dzisiaj pan minister 
Król, który został, że tak powiem, wystawiony na 
pożarcie. Chyba tylko dobrotliwości Senatu należy 
zawdzięczać, że zadawaliśmy pytania w stylu, jaki 
w Senacie obowiązuje.

Musicie państwo wiedzieć – może nie wszyscy 
wiecie – że w 16 największych miastach nie powsta-
nie już ani jedna nowa apteka, ponieważ nasycenie 
przekracza limit: apteka na 3 tysiące mieszkańców. 
Młodzi farmaceuci, którzy mają być beneficjentami 
tego systemu, nie będą nimi, bo nie będą mieli gdzie 
otworzyć apteki. A czy otworzą ją w terenie? Ta kwe-
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(senator T. Grodzki) Dlatego składam wniosek o jej odrzucenie w ca-
łości. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Robert Mamątow: Coś krótkie te oklaski.)
I teraz proszę o zabranie głosu pana senatora 

Mieczysława Augustyna.
Pan senator. Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Muszę powiedzieć, że jak człowiek pracuje przy 

stanowieniu prawa tyle lat co ja, to się napatrzył na 
wiele różnych sytuacji, ale ta wygląda na zupełnie ku-
riozalną. Nie możemy się dopatrzyć, nie tylko my, ale 
i ministrowie konstytucyjni nie mogą się dopatrzyć, 
rzetelnej oceny skutków regulacji w odniesieniu do 
ustawy, która dotyczy wszystkich Polaków, która do-
tyczy rynku wartego mniej więcej 30 miliardów zł, 
masy przedsiębiorstw, ogromnej grupy pracowni-
ków. Nie ma rzetelnych skutków regulacji. Idziemy na 
oślep i mamy wierzyć, że chodzi o mityczną dekon-
centrację. Jaką dekoncentrację? To zupełnie fałszywa 
argumentacja. A jeżeli ona jest, to nie w tym miejscu, 
o którym tutaj mówimy, nie w przypadku aptek.

Pan minister mówił tutaj – okej, może pan mini-
ster nie miał takich jak ja danych, ale niewiele one 
się różnią – że tych sieci, tych większych sieci, bo 
w ogóle jest ich ponad 400, jest 19 i razem, łącznie 
mają 30% aptek. Proszę państwa, to jest po 1,5%. Być 
może niektóre są większe, ale w dalszym ciągu, o ile 
mi wiadomo, żadna z nich nie ma nawet 7% udziału 
w rynku.

Czy państwo znacie ustawę, która ma przeciw-
działać monopolizacji i na której straży stoi urząd 
specjalnie do tego powołany? Otóż Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów jest przeciwny tej usta-
wie. Czy to nie daje do myślenia? UOKiK widzi same 
złe skutki tego przedłożenia. Podobnie minister roz-
woju, który mówi: no, gdzie jest wyliczenie skutków 
dla rynku pracy, gdzie jest odpowiedzialność za far-
mację jako kierunek kształcenia dla ludzi, którzy 
dzisiaj nie mają istotnych perspektyw? Mogą, Panie 
Ministrze, oczywiście znaleźć zatrudnienie na pod-
rzędnych stanowiskach w aptekach, ale to jest wszyst-
ko, co w najbliższych latach można im zaoferować. 
I najgorsze jest to, że dla klientów – to nie jest moja 
opinia, zarówno UOKiK, jak i Ministerstwo Rozwoju 
to mówią – będzie skutek w postaci podwyższenia cen 
leków. Jeżeli te ministerstwa, urzędy kierowane przez 
ludzi fachowych wyrażają za pośrednictwem swoich 
urzędników taką opinię, to jak można z takim projek-

Prezydent Reagan zawsze mówił, że siłą napę-
dową Ameryki jest zdrowa ekonomia, a będzie ona 
dopóty zdrowa, dopóki rząd będzie w nią ingerował 
jak najmniej. To są święte słowa, również w odnie-
sieniu do tak specyficznego rynku, jakim jest rynek 
farmaceutyczny.

Niestety, leki podrożeją. Może nie od razu, bo 
regulacja dotyczy nowych aptek, ale jeżeli doprowa-
dzimy do rozdrobnienia tego rynku – a to się zdarzy 
– to pozycja detalistów w negocjacjach z hurtownia-
mi będzie jeszcze słabsza. Już dzisiaj mamy twarde 
dane, że w aptekach sieciowych, tzw. sieciowych, leki 
są o 5, 10 do 15% tańsze, a w niektórych godzinach 
nawet o 50% tańsze. To jest ewidentnie korzystne 
dla pacjenta, który, przekraczając drzwi apteki, tak 
naprawdę nie wie, czy ona jest sieciowa, czy jest jed-
noosobowa, czy jest prywatna, czy jest jakakolwiek 
inna. Jego – bo to punkt widzenia pacjenta – to nie 
obchodzi.

Ta sytuacja przypomina trochę historię włókniarek 
w Manchesterze, które burzyły się przeciwko dużym 
maszynom włókienniczym; przypomina też historię 
małych sklepików versus supermarkety. Tylko że wte-
dy władze zachowywały się racjonalnie. I czy nam się 
to podoba, czy nie, czy podoba się nam bieg historii, 
zwyciężyły większe maszyny włókiennicze i większą 
przewagę mają hipermarkety. W tym wypadku wła-
dza, stymulowana przez izby aptekarskie, próbuje za 
wszelką cenę chronić interes farmaceutów – kosztem 
pacjentów. A moim zdaniem jest to droga donikąd.

Dziwi ta nostalgia za PRL, która wyziera z ko-
lejnej już ustawy, i ta ślepa wiara w to, że regulacja 
– ta, w cudzysłowie, centralna komisja planowania 
– załatwi sprawę branży, która w warunkach omalże 
wolnego rynku działa całkiem nieźle. Oby nie było 
z tym tak jak w dowcipie o Saharze, gdzie zabraknie 
piasku, jak PRL obejmie tam rządy. Leków pewnie nie 
zabraknie, ale to, że podrożeją, to jest niemal pewne.

I dlatego namawiam państwa, żeby pan minister 
powołał w końcu – a ma to w swojej władzy – główne-
go inspektora farmaceutycznego, nawet z większymi 
prerogatywami, żebyśmy… I nic przez rok się nie sta-
nie, jeśli, jak pan minister deklarował, powstanie duża 
nowelizacja farmaceutyczna – a jest to rynek bardzo 
skomplikowany, o czym wie pan prof. Stanisławek, 
wiedzą lekarze tu obecni i pewnie państwo trochę też.

(Senator Leszek Czarnobaj: Pacjenci też.)
I darujmy sobie tę ustawę, bo ona naprawdę 

z punktu widzenia pacjenta… Co do tego stara 
rzymska maksyma mówi: salus aegroti suprema lex 
– dobro chorego najwyższym prawem. A z punktu 
widzenia pacjenta ta ustawa nie wnosi nic. Optymiści 
powiedzą, że jest neutralna, pesymiści powiedzą, że 
jest szkodliwa – tak czy tak, nie wnosi nic dobrego.
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(senator M. Augustyn) narzędzia, tak jak mówił pan senator przewodniczący, 
w zakresie nadzoru farmaceutycznego i odpowied-
nich służb, tak żeby dopilnowały, by to, co trzeba, 
było przestrzegane, mielibyśmy osiągnięty skutek, 
o który tu chodzi, bez negatywów, które są aż nadto 
widoczne.

Apeluję, proszę państwa, nie przyjmujmy tej usta-
wy. Tak jak mówił pan prof. Grodzki, zapowiadacie 
państwo, że będzie duża nowelizacja prawa w tym 
zakresie i ona rzeczywiście ma odpowiadać na bo-
lączki, które faktycznie trapią ten sektor. Czy cokol-
wiek złego by się stało, gdyby tę sprawę przemyśleć?

Poprawki, które składam, Panie Marszałku, może 
będą skłaniały do takiego myślenia. Na pewno będą 
zapobiegać zjawiskom, które są wysoce niepokojące.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Czarnobaja.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Znowu mamy tu ustawę, która dotyczy praktycz-

nie wszystkich Polaków, bo każdy z nas korzystał 
i będzie kiedyś korzystał z usług apteki i farmaceuty. 
Nadana tej ustawie nazwa „apteka dla aptekarza” 
faktycznie oddaje sedno tego, co państwo chcecie 
zrobić. A przecież naszym zadaniem jest stworzenie 
apteki dla pacjenta, nie dla aptekarza. Aptekarz wy-
konuje swój zawód i oczywiście trzeba tworzyć mu 
jasne, czytelne zasady prowadzenia apteki, ale nie 
twór, w którym byłby on osobą dominującą, decydu-
jącą o wielu sprawach, na które ani pacjent, ani inne 
instrumenty działające na rynku usług farmaceutycz-
nych w ogóle nie będą mieć wpływu.

Pan minister w swojej wypowiedzi… My pod-
czas wczorajszej bardzo długiej i burzliwej dyskusji 
powtarzaliśmy jak mantrę pytanie: jak skorzysta na 
tym pacjent? Przecież to jest fundamentalne pyta-
nie, Panie Ministrze. No, jeżeli cokolwiek robimy… 
Przygotowując projekt ustawy, który przedstawiamy 
Wysokiemu Senatowi, zawsze stawiamy sobie fun-
damentalne pytanie: po co to robimy i komu to ma 
służyć? I podczas wystąpień senatorów można było 
tutaj usłyszeć, komu prawdopodobnie to rozwiązanie 
służy. Na pewno nie pacjentom – to chcę powiedzieć.

Pan minister mówi, że ta ustawa spowoduje, że 
powstanie spora liczba aptek w małych miejscowo-
ściach, na obrzeżach itd. W związku z tym mam 
proste pytanie: dlaczego one do dzisiaj nie powstały, 
Panie Ministrze? Pytałem, czy jest zrobiona kalku-
lacja dotycząca w ogóle perspektywy finansowej po-
wstawania takich aptek. Bo jeżeli chcemy, żeby po-

tem wychodzić do Polaków i parlamentarzystów? Na 
dodatek z pominięciem konsultacji? To jest zadziwia-
jące i niewiarygodne. Ma się wrażenie, jakby nie o to 
chodziło. To uzasadnienie jest raczej pretekstem, ten 
brak wyliczeń nie jest przypadkiem, a lekceważenie 
skutków dla klienta jest prawdopodobnie wliczone 
w koszty. Bo przecież chyba nikt rozsądny nie powie, 
że lepszą sytuację negocjacyjną będzie miał właściciel 
4 aptek niż właściciel 40 aptek.

Państwo się powołujecie na inne kraje. Proszę 
powiedzieć, o ile, nawet jeśli weźmie się pod uwagę 
różnice w dochodach, wyższe są ceny leków w tych 
krajach, na które państwo się powołujecie. U nas bę-
dzie ten sam skutek. O ile wyższe koszty ma ktoś, 
kto prowadzi 4 apteki, od kogoś, który prowadzi ich 
wiele? To jest oczywista oczywistość dla każdego, 
kto chociażby zetknął się z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej, jaką jest prowadzenie aptek. I pan 
marszałek Borowski ma rację. To brzydko pachnie. 
Naprawdę.

Wydaje się, że… Jest tu pan marszałek i wie. 
Kilka razy zderzaliśmy się… To jest pana branża. 
Pan marszałek na pewno dobrze to pamięta. Tak samo 
lekarze, którzy tutaj są. Kilka razy zderzaliśmy się 
tutaj z ogromnymi naciskami korporacji aptekarskich 
w innych sytuacjach. I teraz można by powiedzieć, że 
te grupy mają swoje święto, mają swoje zwycięstwo.

Chciałbym jeszcze podnieść kwestię, która jest 
niebagatelna, o której mówiła pani senator Staroń 
i którą trzeba tutaj uwypuklić. Proszę państwa, ta 
ustawa jest nie tylko prokorporacyjna, ale i prokorup-
cyjna. Nie wierzę, że nie będą powstawały apteki, tak 
jak mówił pan minister zdrowia. One będą powstawa-
ły na specjalnych warunkach, które są tutaj zapisane. 
Trzeba będzie tylko przekonać burmistrza i wójta 
odpowiednimi argumentami. A być może i kogoś 
w ministerstwie. Czy to o to chodzi? Takie zagrożenia 
ta ustawa na pewno ze sobą niesie i nie jest to tylko 
moje zdanie. Państwo je lekceważycie. Można by 
powiedzieć: okej, są służby państwowe, które będą 
temu przeciwdziałać. Czy mamy w to wierzyć, skoro 
dzisiaj nie mogą one dopilnować stosowania prawa 
w zakresie 1%, w zakresie dekoncentracji? Pan mi-
nister tak lekko mówił tutaj o tym, że nie przestrze-
ga się prawa w tym zakresie i dlatego jest tak, jak 
jest. Ale on reprezentuje rząd. Jeżeli znane są panu 
przypadki nieprzestrzegania prawa, to przypominam, 
że są odpowiednie organa, znakomicie wyposażone 
w narzędzia, żeby temu przeciwdziałać. Urzędnik 
publiczny wychodzi tutaj i mówi: tak, prawo jest no-
torycznie łamane w tym zakresie i my sobie z tym nie 
radzimy – my, państwo, my, rząd, który ja reprezen-
tuję. Naprawdę zadziwiające. Wydaje się, że minister 
rozwoju ma rację – gdyby wykorzystać odpowiednie 
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(senator L. Czarnobaj) A państwo znowu tworzycie procedurę, która skłania 
do klientelizmu. Klient nasz pan, no tak. I państwo 
chcecie tę ideę wdrażać przy okazji wprowadzania 
tej ustawy.

Jest jeszcze następny element, który był tak 
często podnoszony wczoraj podczas dyskusji. 
Przedstawiciele świata farmaceutycznego spoza sa-
morządu aptekarskiego mówią tak: „No, jeżeli już 
to państwo wprowadzacie, to zróbcie chociaż jed-
no. Wprowadźcie państwo możliwość prawdziwego 
dziedziczenia i zróbcie tak, żeby to dzisiejsze prawo 
funkcjonowało albo do końca naszej działalności, 
albo przez jakiś długi okres”. W niektórych krajach 
wprowadzono to w okresie 5–10 lat. Ktoś podjął 
decyzję o takim przedsięwzięciu, założył rodzinny 
interes… Ponad 90% tego biznesu jest w polskich 
rękach, a państwo chcecie go rozbijać w imię nieja-
snych celów. Cel, który państwo nakreśliliście, ma się 
nijak do rzeczywistości. Chcecie państwo przywrócić 
marzenia, które nigdy się nie spełnią. Bo gdyby to 
były marzenia, które mają szansę realizacji, to można 
by powiedzieć „okej”. A teraz pozbawiacie marzeń 
tych ludzi, którzy zainwestowali własne pieniądze, 
zbudowali projekt w postaci iluś tam aptek, a nie mają 
możliwości dziedziczenia. Powodujecie, że Polska 
znowu będzie negatywnym przykładem. Nie inwe-
stujcie w Polsce, bo w ciągu 30 dni po podpisie pana 
prezydenta wchodzi ustawa, która kompletnie zmie-
nia prawo. Tak się nie buduje dobrej opinii o Polsce, 
o stabilności prawa. A stabilność prawa, szczególnie 
w połączeniu z dbałością o zdrowie i z finansami, jest 
rzeczą fundamentalną. Dlaczego nie wprowadzicie 
państwo takiej propozycji, o której mówił pan prof. 
Grodzki? No, wprowadźmy to razem z tą dużą usta-
wą, a jeżeli nie, to wydłużmy chociaż vacatio legis. 
Wprowadźmy możliwość dziedziczenia i dajmy tym 
ludziom, którzy dzisiaj prowadzą apteki, możliwość 
reagowania na zmiany na rynku, tak żeby oni mogli 
się do tego dostosować. Pacjent będzie tutaj w roli 
petenta. Skończy się to na pewno tym, że ceny leków 
wzrosną, a sieci aptek w małych miejscowościach 
nie powstaną. Powstanie za to olbrzymie zamiesza-
nie dotyczące przyszłych inwestycji i realizacji tych 
inwestycji, które zostały już rozpoczęte. Wszystkie 
najgorsze cechy państwa nieprzewidywalnego wpro-
wadzacie tą ustawą, dlatego chciałbym prosić o za-
stanowienie się, póki jest jeszcze czas. Odrzućmy 
tę ustawę nie po to, by zaprzeczać idei regulowania 
rynku, tylko żeby zrobić porządną ustawę, która 
będzie w jakiejś części realizowała postulaty, jakie 
wczoraj słychać było ze strony środowisk aptekar-
skich działających na tym rynku. Nie ma tutaj opinii 
pacjentów, ale nie musimy ich pytać, czy chcą płacić 
więcej, bo znamy ich odpowiedź. I te wszystkie ele-
menty, o których mówili senatorowie przed moim 
wystąpieniem, też powinniśmy wziąć pod uwagę. Nic 

wstawały apteki w małych miejscowościach, to należy 
stworzyć jasny, czytelny system wsparcia działalności 
aptekarskiej w danej miejscowości. A państwo w tej 
sytuacji rzucacie gościa, który nie umie pływać, na 
wodę i mówicie: a teraz płyń. A do tego jest dwume-
trowa fala. I pytacie: co, nie dopłynąłeś? Mówicie 
państwo, że ten człowiek ma stworzyć aptekę w małej 
miejscowości, skoro on w ogóle nie jest… tzn. gdy ta 
jego apteczna działalność w małej miejscowości jest 
od razu skazana na przegraną.

Marzycie państwo o XVIII- czy XIX-wiecznym za-
kładzie, o jakim mówił pan prof. Grodzki. Włókniarki 
na Wyspach też marzyły, żeby nie wprowadzono ma-
szyn do zakładów. I państwo marzycie o tym, że oto 
w ramach swojej misji, z racji funkcji wynikającej 
z zawodu zaufania publicznego aptekarz, farmaceuta 
otworzy aptekę na terenach wiejskich, będzie udzielał 
porad, będzie można do niego przyjść, zapytać, czy 
ten lek jest dobry, czy zły, czy może warto go wziąć, 
a może nie. Przecież to są, Panie Ministrze – prze-
praszam za określenie – XIX-wieczne banialuki! No 
przecież jeżeli dzisiaj nie połączy się dwóch spraw, 
wiedzy i finansów, a weźmie się tylko pewne prze-
słanki, które można nazwać, że tak ładnie powiem, 
marzeniami, to skończy się na marzeniach.

Żadnego przygotowania teoretycznego, poza tym, 
że… No, jest to, o co pytałem na posiedzeniu komisji, 
ale pana ministra wtedy nie było, i co też tutaj pod-
noszono. Mamy 1%, i to pozostaje, tzn. nie można 
przekroczyć tego progu koncentracji. Pan odpowia-
da: no, nie radzimy z tym sobie, ale teraz będziemy 
potrafili to zrobić, bo do 4 zapewne łatwiej będzie 
policzyć. No, zapewne tak, ale przecież znajdą się 
tysiące sposobów, dzięki którym będzie się miało 5 
czy 6, a nawet 8 aptek. I co wtedy powiemy? No, nie 
radzimy sobie z 4, to co, może wprowadzimy pierwia-
stek czy jakąś inną liczbę? To jest metoda prowadząca 
donikąd! Tu trzeba myśleć w sposób kompleksowy, 
dotyczący ważnego rynku, w kontekście zdrowia, 
w kontekście misji, którą farmaceuci faktycznie mają 
pełnić na tym rynku, i uruchamiania instrumentów.

I jest to, o czym mówiłem na posiedzeniu komi-
sji. Tzn. ja osobiście, jako wielki zwolennik wolne-
go rynku, uważam, że w zakresie ochrony zdrowia, 
w tym również tego wszystkiego, co dotyczy usług 
farmaceutycznych, należy w pewien sposób czuwać 
nad rynkiem i go regulować – ja również pod tym się 
podpisuję – ale państwo nie regulujecie rynku, tylko 
go reglamentujecie. Mówicie: jeśli będzie potrzeba 
w przypadku małej miejscowości wypoczynkowej, to 
napisze się podanie, rozpocznie się całą procedurę… 
Przecież tak w normalnych demokratycznych krajach 
się nie robi! Tam od razu w ustawie czy w rozporzą-
dzeniu są zapisane kryteria, sposób postępowania itd. 
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(senator L. Czarnobaj) zobowiązanie o współpracy, bo inaczej nie kupią le-
ków. W tej ustawie tego nie ma, ta ustawa w ogóle nie 
dotyczy działania hurtowni. My nie mamy problemu 
z aptekami – my mamy problem dotyczący działania 
hurtowni i sprzedaży leków w Polsce.

Reeksport? Przecież hurtownie mogą eksportować 
leki. Nie ma żadnego ograniczenia. Czy ta ustawa za-
brania hurtowniom eksportu leków? No, kompletnie 
nie, w tej ustawie tego nie ma. Hurtownia może leki 
eksportować. Ja nie mówię o nielegalnym reekspor-
cie poprzez jakieś przesunięcia między hurtowniami 
i aptekami, bo od tego jest nadzór farmaceutyczny. 
Dlatego pytałem pana ministra, dlaczego my nie akty-
wizujemy nadzoru farmaceutycznego. Tu nie ma zna-
czenia fakt, że my zmienimy ustawę. Nie zmienimy 
tą ustawą niczego, ponieważ nadzór farmaceutyczny 
pozostanie ten sam. Znam sposób działania nadzo-
ru farmaceutycznego i uważam, że jest on wadliwy. 
Jeżeli nie zmienimy nadzoru farmaceutycznego… Tą 
ustawą niczego nie zmienimy. Czego ja oczekiwałem? 
Dyskusje na ten temat były prowadzone z ministrem 
kiedyś na posiedzeniu komisji. Miała być wprowadzo-
na ustawa zakazująca sprzedaży leków w sklepach, 
na stacjach benzynowych. To miały być pojedyncze 
opakowania. Gdzie ta ustawa jest?

Potężnym problemem w Polsce jest reklama leków. 
Ja jestem zaskoczony, że w tzw. mediach rządowych 
jest więcej reklam niż w telewizjach prywatnych. 
Włączyłem kiedyś telewizor, patrzę, a tam reklama 
środków przeciwbólowych dla małych dzieci w syro-
pie. No, Panie Ministrze, jeżeli my będziemy promo-
wali reklamy leków przeciwbólowych, przeciwkasz-
lowych, wszelkiego rodzaju leków, a nie będziemy 
mobilizowali społeczeństwa do wykonywania badań 
profilaktycznych, to pójdziemy w błędnym kierunku. 
Jeżeli my będziemy wprowadzali ustawy, że można 
prowadzić 4 apteki, podczas gdy jest problem z pro-
wadzeniem jednej… Żeby mieć 4 apteki, to trzeba 
mieć parę milionów złotych. To nie są małe pieniądze, 
to są potężne pieniądze. Kogo będzie stać, żeby mieć 
4 apteki, skoro upadają małe apteki, bo nie są w stanie 
się utrzymać z tych marż? Ja rozumiem, że trzeba 
uzupełniać to sprzedażą kosmetyków, dermokosmety-
ków, produktów o jakichś właściwościach leczniczych 
itp. To nie jest zły kierunek, ale to nie może zastąpić 
podstawowej działalności aptek. Ja rozumiem, że 
wejdzie duża ustawa, ale, Panie Ministrze, my by-
śmy chcieli wiedzieć, co będzie w tej dużej ustawie. 
Czekamy na jakieś mityczne ustawy, a posłowie nam 
podsyłają jakiś fragment. On według mnie niczego nie 
reguluje, tylko odwrotnie: on zmonopolizuje rynek, 
w inny sposób go nazywając.

Chciałbym złożyć poprawkę, którą zapropono-
wała nam pani legislator w Senacie. Ta poprawka 
pozwoliłaby na to, żeby to prawo, które wejdzie… czy 
nie wejdzie, ale jeżeli wejdzie, to żeby nie działało 

się nie stanie polskim sieciom aptek, jeżeli ta ustawa 
wejdzie w życie za jakiś czas, a my będziemy mieli 
możliwość przeanalizowania tego, co należy zrobić, 
żeby uchronić apteki w małych miejscowościach i wy-
eliminować ten cały wachlarz niedoskonałości, jakie 
ma ta ustawa.

I na koniec powiem o takiej mojej osobistej reflek-
sji, a mam 20-letnie doświadczenie pracy w organie 
wykonawczym samorządu. Kiedy słucham tych ar-
gumentów i odpowiedzi na proste pytania o to, jakie 
będą korzyści dla pacjentów, jak będzie funkcjono-
wał ten system, jak będziemy wspierać uruchamia-
nie aptek w małych miejscowościach itd., itd., myślę, 
że gdyby którykolwiek z samorządowców, wójtów, 
burmistrzów, starostów czy marszałków w taki oto 
zły, niedobry, a nawet niechlujny sposób przygoto-
wał projekt uchwały samorządu, to za 5 minut byłby 
wniosek o jego odwołanie. Dlatego póki czas proszę: 
zreflektujcie się państwo, przełóżcie wprowadzenie 
tej ustawy, popracujmy nad nią jeszcze raz. Może 
warto to połączyć z dużą ustawą… O to apeluję.

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz pan senator Stanisławek, bardzo proszę.

Senator Andrzej Stanisławek:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Problemem projektów poselskich jest brak kon-

sultacji społecznych. To nie jest mały problem – to 
jest bardzo duży problem, z którym na posiedzeniach 
komisji mamy do czynienia. W trakcie trwania po-
siedzeń komisji próbujemy takie swoiste konsultacje 
przeprowadzić. Takie posiedzenia trwają długo, tak 
jak nasze wczorajsze spotkanie, na którym to sta-
raliśmy się wysłuchać wszystkich środowisk, choć 
nie jest to możliwe. Ja próbowałem się konsultować 
w swoim regionie. Co jest największym problemem? 
To nie apteki sieciowe upadają. Apteki sieciowe się 
rozwijają, a upadają małe apteki prowadzone przez 
magistrów farmacji. Pytałem ich, z czym mają pro-
blem. Mówili: mamy problem, bo nie możemy kupić 
leków. Nie można kupić leków w hurtowni, ponieważ 
albo kupuje się cały zestaw, tzw. pakiety leków, albo 
należy podpisać umowę o współpracy. Czego ja się 
boję? Boję się, że tą ustawą zmuszamy małe apteki 
do podpisywania umów o współpracy, czyli de facto 
monopolizujemy rynek, tylko że w inny sposób. Być 
może to nie będą apteki sieciowe o innych nazwach, 
być może w ogóle nie będzie nazwy, tylko będzie 
tak, że małe apteki prywatne będą musiały podpisać 
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(senator A. Stanisławek) teresie farmaceutów, nie jest tak, jak usiłuje się tutaj 
zarzucać i twierdzić, że to jakieś lobby korporacyjne 
działa w kierunku wydania tej ustawy, tylko jest ona 
tworzona właśnie dla poprawy opieki medycznej nad 
pacjentami.

Jest oczywiste, że taki system, gdzie farmaceuta 
prowadzi aptekę, zapewnia większe bezpieczeństwo. 
Bo, proszę państwa… Przypomnę szczegółowe re-
gulacje. Może nie wszyscy o tym wiecie, ale zasada 
jest taka, że odnośnie do wydawania leku powinna 
być podwójna kontrola: najpierw ze strony farma-
ceuty, który wydaje lek pacjentowi, a potem jeszcze 
wieczorem powinno następować sprawdzanie, czy 
lek został wydany właściwej osobie, we właściwej 
dawce, przy uwzględnieniu np. ciężaru ciała pacjenta 
i różnych innych okoliczności. Są to sprawy dosyć 
skomplikowane, nie będę w nie tutaj wchodził. Ale 
jeśli sprowadzi się prowadzenie apteki do prowadze-
nia swojego rodzaju sklepu – a tak to się niestety 
dzieje – takiej kontroli nie ma. Dlatego uważam, że 
omawiana tu ustawa jest jak najbardziej zasadna. 
Oczywiście, nie jest idealna. Popieram tutaj poprawkę 
pana senatora Wcisły, który rzeczywiście przedstawił 
bardzo obrazowo sytuację, taką, że wprawdzie jest 
odległość 500 m między jednym a drugim brzegiem 
jeziora – z jednej strony mieszka pacjent, który chce 
się udać do apteki, a z drugiej strony jest owa apteka 
– ale oczywiście realna odległość, skoro trzeba iść 
po brzegu tego jeziora, czasami może wynosić kilka 
kilometrów. Stąd poprawka, żeby wprowadzić zapis, 
że bierze się pod uwagę odległość mierzoną wzdłuż 
drogi publicznej, która prowadzi do danej apteki, wy-
daje mi się celowa. I tę poprawkę popieram.

Proszę państwa, i wreszcie ostatni argument. Bo 
tutaj rozdzierane są szaty w związku z tym, że rze-
komo doprowadzi to wręcz do naruszenia interesów 
w toku, interesów osób, które już rozpoczęły inwe-
stycję, które sfinansowały pewne koszty urządzenia 
apteki, wybudowania budynków itd. Proszę państwa, 
jest to chybiony argument. Jeżeli ktoś zamierzał otwo-
rzyć aptekę i złożył już wniosek o wydanie zezwole-
nia na jej prowadzenie… Pamiętajcie państwo o art. 2 
tej ustawy, który stanowi, że do postępowań wszczę-
tych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie 
ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli te 
wszystkie restrykcje co do liczby prowadzonych ap-
tek, co do odległości, co do liczby mieszkańców, jaka 
powinna przypaść na jedną aptekę, nie będą miały 
zastosowania, tylko będą miały zastosowanie stare 
przepisy. A zatem nie ma co tutaj rozdzierać szat 
i twierdzić, że będzie to ogromna krzywda dla tych, 
którzy chcieli zainwestować w prowadzenie aptek. 
Dlatego generalnie jestem za tą ustawą, z tą małą po-
prawką pana senatora Wcisły, pod którą się podpisuję. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Senator Robert Mamątow: Brawo!)

wstecz. Bo tu jest olbrzymie niebezpieczeństwo utraty 
praw nabytych do czasu dużej ustawy.

Tak że, Panie Ministrze, czekamy na dużą ustawę, 
która ureguluje rynek, ale jednocześnie bym prosił 
o jak najszybsze zatrzymanie reklamy leków, któ-
re nie działają, w trosce o zdrowie społeczeństwa. 
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz głos zabierze pan senator Cichoń, bardzo 

proszę.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ja chciałbym tylko powiedzieć parę uwag, tak ge-

neralnie, w kilku kwestiach. Aczkolwiek na wstępie 
chciałbym stwierdzić, że jestem za tą ustawą. Proszę 
państwa, ustawa jest pomyślana – wbrew temu, co 
się jej zarzuca – w interesie nie kogo innego, tylko 
pacjentów. Pamiętajmy o jednej kwestii: o tym, jaka 
jest rola farmaceuty. Działanie farmaceuty jest prze-
dłużeniem działania lekarza, dlatego musi on mieć 
szczególne kwalifikacje w postaci ukończonych stu-
diów. I nie tylko musi mieć ukończone studia, potem 
musi odbyć jeszcze odpowiednią specjalizację i prak-
tykę, żeby móc prowadzić aptekę. Takie są normalne 
wymagania, które istniały od wieków. Również przed 
wojną był podobny system. Ja powiem szczerze, że 
w momencie, kiedy się dowiedziałem, dobrych parę 
czy paręnaście lat temu, że apteki mogą prowadzić 
niefarmaceuci, to byłem bardzo zdziwiony. Bo żyłem 
w środowisku rodzinnym, gdzie przed wojną rodzina 
też prowadziła apteki, i było oczywiste, że aptekę 
może prowadzić jedynie aptekarz. To, co się potem 
stało, że doszło o sytuacji, w której apteki mogą być 
prowadzone przez niefarmaceutów, doprowadziło do 
obniżenia standardów w obsłudze pacjentów i rów-
nież standardów związanych z ich bezpieczeństwem. 
Bo pamiętajmy, że apteka to nie jest swojego rodzaju 
sklep, gdzie się sprzedaje produkty medyczne. Apteka 
to jest miejsce, w którym następuje kontynuacja lecze-
nia pacjenta. Prawdziwa apteka sporządza, wykonuje 
na podstawie receptur określone lekarstwa. Niestety, 
w większości sieciówek, proszę państwa, jest to coś 
niedostępnego. No, poproście państwo w którejś 
z ogromnej liczby różnych aptek, żeby wam sporzą-
dzono jakiś lek na podstawie receptury, którą zapisał 
lekarz. Dzisiaj jest to czasami marzenie ściętej gło-
wy i trzeba biegać od apteki do apteki, żeby znaleźć 
taką, w której ta usługa zostanie wykonana. Tak więc 
podkreślam, że omawiana tu regulacja nie jest w in-
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kroku i pogorszyliście znacznie sytuację w służbie 
zdrowia. My musimy to naprawiać, i naprawiamy 
skutecznie. Jest to jeden z ważnych, chociaż nie naj-
ważniejszych, elementów. I tak będziemy robić.

Proszę państwa, podam przykład, bo najlepiej 
można zrozumieć sytuację na drobnych przykładach. 
Przeprowadziłem się z Warszawy do miejscowości, 
która wtedy, kiedy się przeprowadzałem, liczyła 5 ty-
sięcy mieszkańców. W tej chwili z powodu likwi-
dacji największego zakładu, którym była jednostka 
wojskowa, liczba mieszkańców zmniejszyła się do 
4 tysięcy. Jak przyjechałem, była jedna apteka, a w tej 
chwili jest 6 aptek, które ze sobą konkurują, walczą. 
Najprawdopodobniej, gdyby ten rynek był uwolniony 
i w dalszym ciągu tak by się działo, to jedna z ap-
tek, która zapewne obniża ceny suplementów diety, 
kosmetyków – mówił o tym pan senator – by wy-
grała, bo miałaby najwięcej pacjentów. Wygrałaby 
i zlikwidowałyby się pozostałe apteki. Ale co później 
zrobiłaby ta apteka? Oczywiście podniosłaby ceny 
i później ceny – właśnie o to państwo tak bardzo 
zabiegacie – byłby wyższe.

Proszę państwa, jestem lekarzem i spotykałem się 
z różnymi sytuacjami, które były szokujące. Kiedyś 
wypisałem Bisocard, pacjent dostał Bisacodyl. Więc 
dbajmy o to, żeby do takich sytuacji nie dochodziło 
i żebyśmy naprawdę mieli apteki, a nie apteki-super-
markety. Ta ustawa tego ma dotyczyć i taki jest jej cel.

Proszę państwa…
Ad vocem, tak?
Pan senator Grodzki. Bardzo proszę.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie 

i Panowie!
Cieszę się, że cokolwiek by mówić, mimo różnic 

politycznych, łączy nas pewna solidarność chirurgicz-
na. Cieszę się, że pan marszałek podkreślił, że obu 
stronom zależy na pacjentach. Może rzeczywiście 
nieco inaczej to pojmujemy, inaczej na to patrzymy, 
jednak chciałbym wyjaśnić pewne nieporozumienia.

Dzisiaj też w aptece jest farmaceuta. Obojętnie, 
czy właścicielem apteki jest biznesmen, czy farma-
ceuta, czy lekarz, czy prawnik, to musi być zatrud-
niony farmaceuta. I obawa o to, że to się zmieni, jest 
obawą zupełnie nieuzasadnioną.

Czy jednak w tej małej miejscowości… Polska 
to kraj pełen sprzeczności. Pamiętam, że w jednej 
z górskich miejscowości – nie wymienię nazwy – był 
aptekarz, który był alkoholikiem, rozdawał recepty 
i górale potem z moją pomocą się wymieniali: „ty tu 
mosz na serce, to ja wezmę, a ty weź na sikanie, bo 
ja potrzebuję”. No, takie są realia życia. Nie twierdzę, 
że rynek farmaceutyczny jest idealny, bo to, o czym 

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, pozwolę sobie powiedzieć kilka 

słów. Nie miałem zamiaru tego robić, jednak chcę się 
wypowiedzieć w tej sprawie, tym bardziej że pan se-
nator Augustyn zwrócił się do mnie tak ad personam, 
sygnalizując, że to moja branża, choć to praktycznie nie 
jest związane z moim zawodem, bo ja jestem lekarzem. 

Aptekę powinien, według mnie, prowadzić farma-
ceuta i tak będzie w przyszłości. Jednak kilka słów 
pozwolę sobie wypowiedzieć, a przy okazji również 
uspokoić opozycję. Te krytyczne słowa, które tutaj 
padały, jak rozumiem, były wypowiadane w trosce 
o pacjenta. Chciałbym uspokoić państwa, opozycję, 
a przede wszystkim Polaków, obywateli, którzy być 
może w jakiś sposób nas słuchają… Nasze obrady są 
transmitowane za pomocą internetu, więc liczę na to, 
że sporo Polaków nas słucha. Nie chciałbym, żeby 
z tej dyskusji wyciągnęli oni wniosek, że apteki będą 
dla farmaceutów, a nie dla pacjentów.

Przede wszystkim o tym rozwiązaniu mówiliśmy 
od wielu lat. Mówiliśmy, że chcemy tego i że będzie-
my zabiegać o to, żeby aptekę prowadził farmaceu-
ta. Mówiliśmy o tym w jednej i w drugiej kampanii 
wyborczej, więc nie jest niczym zaskakującym to, 
co w tej chwili wprowadzamy w życie. I pacjenci 
będą zadowoleni, pacjenci będą w dobrej sytuacji, 
dlatego że ta ustawa jest przede wszystkim dla nich. 
To wyczytał – to znaczy takie intencje w przypadku 
tej ustawy – pan senator Cichoń, który mówił o tym, 
że ta ustawa naprawdę jest dla pacjentów. My musimy 
dbać przede wszystkim o jakość, o jakość naszego 
działania, również o jakość działania aptek.

Model, do którego chcemy dążyć, proszę państwa 
– patrzę prosto w oczy panu profesorowi, panu sena-
torowi – to jest model angielski. Pan senator Cichoń 
mówił w tej chwili o tym, że tam kończy się czy 
kontynuuje się leczenie. Często tam się zaczyna i koń-
czy leczenie. Jeśli państwo stanęlibyście w długiej 
kolejce w aptece – miałem okazję, przyjemność czy 
nieprzyjemność, stać w takiej kolejce, która miała 
kilkadziesiąt osób – to usłyszelibyście państwo py-
tania i takie rozmowy: mam to, mam takie schorze-
nie. Farmaceuci właściwie rozpoczynają, a często też 
skutecznie kończą leczenie, więc ich porady muszą 
być na wysokim poziomie. I to przede wszystkim ta 
ustawa ma zapewnić. Rynek nie rozwiązuje spraw 
w systemie opieki zdrowotnej. Doświadczenie, które 
było wykonywane na żywym organizmie, na żywym 
organizmie Polaków, na zdrowiu Polaków, już się 
kończy. Kończy się dzięki sieci szpitali, kończy się 
dzięki zmianom, które będziemy wprowadzali.

Państwo mówiliście – zwracam się do opozy-
cji – o likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Mieliście na to 8 lat, nie zrobiliście nawet jednego 
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu.  

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

(senator T. Grodzki) i rozpatrzenie tego punktu jako punktu trzynastego 
porządku obrad.

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

(Senator Jan Rulewski: Ja się nie zdążyłem przy-
gotować.)

(Senator Czesław Ryszka: To ciebie nie dotyczy.)
Nie słyszę…
Wobec braku głosu sprzeciwu stwierdzam, że 

Senat przedstawione propozycje przyjął.
Proszę państwa, pragnę również poinformować 

panie i panów senatorów o tym, że o godzinie 20.00 
zostanie ogłoszona przerwa, a o godzinie 20.15 zo-
staną rozpatrzone punkty dwunasty i trzynasty, czyli 
odwołanie wicemarszałka i powołanie wicemarszałka 
Senatu.

Przystępujemy do…
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku!)
Tak? Słucham.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, ja w kwestii formalnej. Czy 

moglibyśmy złożyć wniosek o przerwę od godziny 
19.30?

(Marszałek Stanisław Karczewski: Można złożyć 
wniosek. Tak.)

To chciałbym złożyć wniosek…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Jest to wniosek 

klubu czy wniosek indywidualny pana senatora?)
Wniosek klubu, o przerwę od godziny 19.30 do 

godziny 20.15.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Do 20.15. Dobrze. To wyrażamy zgodę. Ogłosimy 

przerwę o godzinie 19.30, a zbierzemy się i będziemy 
głosować o 20.15.

Proszę państwa, przystępujemy do rozpatrzenia 
punktu piątego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez grupę senatorów i zawarty jest w druku nr 341, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 341 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej oraz 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
pana senatora Jana Rulewskiego, o przedstawienie 
wspólnego sprawozdania komisji o projekcie ustawy.

Senator Sprawozdawca 
Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rzeczywiście grupa senatorów złożyła projekt ini-

cjatywy ustawodawczej, który decyzją pana marszał-

mówił pan prof. Stanisławek, to są realne problemy, 
ale ta ustawa tego nie dotyka.

Przyświecało nam tylko to, żebyśmy nie zajmo-
wali się jakimś wycinkiem, w przypadku którego 
czas pokaże, czy będzie działał on korzystnie, czy 
niekorzystnie dla pacjentów, czy będzie neutralny. 
Ja twierdzę, że niekorzystnie lub neutralnie. Pan 
marszałek, że korzystnie. W wolnym kraju każdy 
ma prawo do swojego zdania. Ale chodzi o to, żeby-
śmy się jak najszybciej zajęli realnymi problemami 
tego ważnego sektora publicznej służby zdrowia. 
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, informuję, że lista mówców zo-

stała wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożyli: pan senator Józef Zając, pan sena-
tor Jerzy Wcisła, pan senator Tomasz Grodzki, pan 
senator Mieczysław Augustyn i pan senator Andrzej 
Stanisławek.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu pragnie ustosunkować 

się do przedstawionych wniosków czy do debaty? Tak 
czy nie, Panie Ministrze?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Zbigniew Król: Nie, dziękuję.)

Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, bardzo proszę Komisję Zdrowia oraz 
Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków 
i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Szanowni Państwo Senatorowie, Panie i Panowie, 
proponuję pewne zmiany w porządku obrad, o czym 
chciałbym państwa teraz poinformować.

Proponuję skreślenie punktów dwunastego i trzy-
nastego porządku obrad. W związku z wyrażeniem 
przez pana senatora Zbigniewa Cichonia zgody na 
pociągnięcie do odpowiedzialności za czyny okre-
ślone we wnioskach głównego inspektora transpor-
tu drogowego – sprawozdania zawarte w drukach 
senackich nr 445 i 446 – powyższe punkty stały się 
bezprzedmiotowe.

Szanowni Państwo Senatorowie, proponuję uzu-
pełnienie porządku obrad o 2 punkty, w miejsce 
tamtych: odwołanie wicemarszałka Senatu – i roz-
patrzenie tego punktu jako punktu dwunastego po-
rządku obrad; powołanie wicemarszałka Senatu – 
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Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

(senator sprawozdawca J. Rulewski) Wpisując się w tę logikę, autorzy przedłożenia 
proponują nie tylko powrót do poprzedniej wysokości 
zasiłku, nie tylko ustawowy obowiązek jego walo-
ryzacji… Zwracam tu uwagę na fakt, że już tylko 
2 zasiłki w Polsce nie podlegają waloryzacji. Pierwszy 
to zasiłek dla osób niepełnosprawnych, dla niepeł-
nosprawnych dzieci i młodzieży. A drugi to właśnie 
ten zasiłek. On nie podlega waloryzacji niezależnie 
od kosztów, które się zmieniają.

Ambicją twórców jest nie tylko wprowadzenie 
zmian dotyczących samej wysokości zasiłku. Bliższa 
analiza prawna dotycząca tego zasiłku wskazuje, że 
jest to roszczenie. Jest tu prawo obywatela do otrzy-
mywania zasiłku. Tymczasem praktyka wskazuje, że 
ten zasiłek, w gruncie rzeczy realizowany wyłącznie 
na potrzeby świadczeń funeralnych, pogrzebowych, 
stał się jak gdyby nieobecny, pozostaje, powiedział-
bym, daleko w rozliczeniach z ZUS i zupełnie nie 
obejmuje samego żałobnika. Jeśli zatem jest to rosz-
czenie i jeśli ma ono spełniać również funkcje, tak 
jak powiedziałem, socjalne, a więc choćby na chwilę, 
choćby w okresie ciężkiej sytuacji rodzinnej rekom-
pensować spadek… Mówię zarówno o potrzebach 
pogrzebowych, jak i sytuacji materialnej, np. wdowy, 
która nie pracowała, a utrzymywała się wyłącznie 
z emerytury. Należałoby tu pomyśleć, czy jego do-
tychczasowa jednolita wartość zarówno dla tych, któ-
rzy są we wspólnym gospodarstwie, jak i tych, którzy 
w nim nie są, a są bliskimi, nawet członkami rodziny, 
choć nie pozostają w związku, powiedziałbym – prze-
praszam za określenie – socjalnym… Chodzi również 
o te instytucje, które są zobowiązane ustawowo do 
przeprowadzenia pogrzebu, gdy rodzina nie może 
spełnić tego obowiązku, bo jej nie ma, gdy osoba, 
która odeszła z tego świata, sama z różnych powodów 
nie zabezpieczyła sobie świadczenia pogrzebowego. 
Logika nakazuje, żeby te 3 sytuacje o różnym ryzy-
ku, a ubezpieczenie to jest ubezpieczenie od ryzyka, 
podzielić na 3 kategorie.

Twórcy proponują następujące rozwiązanie. 
Zasiłek przedśmiertny skierowany do osoby, która 
pozostaje do śmierci z ubezpieczonym we wspólnocie 
gospodarczej, we wspólnym gospodarstwie, jako że 
ona nie tylko poniesie koszty pogrzebu, ale dotkną ją 
skutki zmiany, istotnej zmiany w sytuacji rodzinnej.

Dalej, dla osób bliskich, posiadających ubezpie-
czenie czy korzystających z ubezpieczenia osoby, któ-
ra odeszła, byłaby utrzymana istota zasiłku pogrzebo-
wego jako tego zasiłku, który ma być przeznaczony 
wyłącznie na opłacenie czynności pogrzebowych, 
jako że te osoby nie pozostają we wspólnocie, zatem 
ich nie dotyczy ewentualne załamanie socjalne.

I wreszcie trzecia sprawa to usunięcie pewnej 
śmieszności. Dzisiaj zasiłek pogrzebowy otrzymuje 
gmina. No, proszę sobie wyobrazić, że gminę war-
szawską wspieramy zasiłkiem pogrzebowym. To tak, 

ka został skierowany do dwóch komisji – do Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz do 
Komisji Ustawodawczej.

Tytuł, który przedstawił pan marszałek, zgod-
nie z techniką legislacyjną mówi o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, ale tak faktycznie chodzi tylko o cząst-
kę czy też część tej ustawy dotyczącą zasiłków po-
grzebowych. Projekt wyłącznie na tej sprawie się 
koncentruje.

Grupa senatorów uznała za błąd, że w 2011 r. 
dokonano gwałtownej redukcji wysokości tego za-
siłku – z kwoty 2 przeciętnych płac w gospodarce 
narodowej, odpowiednio liczonych, okres wcześniej, 
do ryczałtowej wysokości 4 tysięcy zł – i także znie-
siono obowiązek czy też mechanizm waloryzacji, 
który wówczas był oparty na waloryzacji płacy prze-
ciętnej. Uznano to za zbyt drastyczne cięcie, gdyż 
ono nie tylko nie konweniowało z zasadami, bym 
powiedział, sprawiedliwości społecznej, ale wyraź-
nie stało w sprzeczności z rzeczywistymi kosztami, 
które ponoszą żałobnicy, na ogół rodziny, w związku 
z tragicznym, dramatycznym wydarzeniem, jakim 
jest śmierć ubezpieczonego – członka rodziny bądź 
generalnie osoby bliskiej.

Grupa senatorów uznała, że należy powrócić do 
kwot, które były przyjęte w 2011 r. i odpowiadały 
potrzebom związanym z realizacją zasiłku pogrze-
bowego. Jak wiadomo, zasiłek pogrzebowy został 
umieszczony w systemie ubezpieczeń jako zabezpie-
czenie na wypadek wydarzenia o charakterze loso-
wym, zmieniającego zarówno sytuację, powiedział-
bym, biologiczną wspólnoty czy bliskich, jak też ich 
sytuację socjalną.

Ewolucja tego pojęcia spowodowała, że nawet 
nie dostrzegamy dzisiaj, że używając zwrotu „za-
siłek pogrzebowy”, koncentrujemy się na tym, że, 
jak mówią przedstawiciele wielu instytucji, a na-
wet biegli, jest to rzekomo rekompensata kosztów 
pogrzebu. Ta definicja w potocznym, ale również 
ustawowym rozumieniu uległa tak dalekiej ewo-
lucji, że Sąd Najwyższy musiał ją naprawić swoją 
uchwałą. Po pierwsze, to nie jest zasiłek. Na ogół 
zasiłkami rządzą ustawy o pomocy społecznej bądź 
inne ustawy. Po drugie, można wywnioskować – hi-
storycznie miało to wielkie znaczenie – że śmierć 
członka rodziny wywoływała na ogół pogorszenie 
sytuacji zarówno prawnej, jeśli zmarły był jakimś 
właścicielem, jak i, przede wszystkim, socjalnej 
i materialnej wspólnoty, czyli osób bliskich, od 
których dana osoba odeszła. Takie stanowisko za-
jął sąd, wspierany zresztą przez ekspertów, m.in. 
przez panią Monikę Lewandowicz-Machnikowską 
z Uniwersytetu Wrocławskiego.
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dowodami potwierdzającymi prawo do otrzymania 
świadczenia były: po pierwsze, akt zgonu; po dru-
gie, oświadczenie o stosunku wspólnotowym bądź 
braku tego stosunku wspólnotowego; i po trzecie, 
oświadczenie o sprawieniu pogrzebu. Dalej w ślad 
za tym proponują – skoro ta procedura uproszczona 
będzie – żeby świadczenie było wypłacane w cią-
gu 7 dni od dnia przedstawienia tych dokumentów. 
A więc jeden dokument, notabene przedstawiany za 
pośrednictwem internetu, może w przyszłości sam 
urząd… zakład ubezpieczeń tę informację uzyska 
z urzędu stanu cywilnego. Czyli nawet nie będzie 
trzeba przedstawiać uproszczonego aktu zgonu. Te 
dokumenty plus oświadczenie o przeprowadzeniu 
pochówku byłyby wystarczającymi dokumentami 
przesyłanymi drogą mailową potwierdzającymi pra-
wo do otrzymania zasiłku. Proste? Proste i chyba lo-
giczne. W tej chwili w związku z tym, że ta funkcja 
została przekazana nieprawnie, a właściwie niefor-
malnie zakładom pogrzebowym, mamy do czynienia 
ze zjawiskiem, o którym powiedziała pani senator 
na posiedzeniu komisji. Mianowicie niezależnie od 
tego, jakie środki ktoś wydatkuje na pogrzeb, i tak 
każda firma pogrzebowa te koszty skonsumuje. Czyli 
klient… przepraszam, ofiara, którą spotkała śmierć 
bliskiego, nie ma żadnego wpływu na jakość pogrze-
bu, wybór najlepszej oferty, bo stała się przedmiotem 
w tej operacji. Mówiła o tym i wyliczała to pani se-
nator Zdrojewska.

Wysokość. Proponujemy, jak powiedziałem, po-
wrót do poprzednich sum, które oznaczają, że w przy-
padku osoby wspólnie zamieszkującej… prowadzą-
cej wspólne gospodarstwo domowe z osobą zmarłą 
zasiłek przedśmiertny – taka jest nazwa – wynosiłby 
6 tysięcy zł. Proponujemy, tylko ze względów budże-
towych, żeby przez pierwszy rok ten zasiłek wynosił 
5 tysięcy zł. Zasiłek pogrzebowy w przypadku, kiedy 
nie było wspólnego gospodarstwa, wynosiłby tyle, ile 
dotychczas, czyli 4 tysiące zł, a jeśli chodzi o zwrot 
kosztów, to byłoby tak, jak jest obecnie, czyli byłby 
to zwrot do wysokości poniesionych kosztów, ale nie 
więcej niż 4 tysiące zł. W ślad za tym oczywiście 
proponujemy przywrócenie mechanizmu waloryzacji 
opartej na waloryzacji takiej, jaką stosuje się w przy-
padku systemu rent i emerytur z FUS. Zdawałoby 
się, że to jest proste, ale jest to trudne pod względem 
kosztów. Niewątpliwie to spowoduje dodatkowe wy-
datki…

Jeszcze może jedna informacja. Skąd takie sumy? 
Koszt pogrzebu jest różny w zależności nie tylko 
od jego standardu, miejsca, lokalnych zwyczajów, 
wierzeń religijnych, jest również różny ze względu 
na wiek zmarłego. Koszt pogrzebu dziecka wynosi 
od 800 zł do 1 tysiąca zł. Koszt pogrzebu w dużym 
ośrodku, o jakim mówiła pani senator Zdrojewska, 
przedstawiając liczne dowody, wynosi… niepełny 

jakbyśmy mówili, że gminę warszawską spotkało 
nieszczęście, bo odszedł jeden z obywateli, jeden 
z mieszkańców. Na pewno to jest nieszczęście, ale 
chyba nie tego typu, że gmina warszawska musi być 
subwencjonowana z systemu ubezpieczeń, bo nie ma 
środków na pogrzeb. Zatem proponujemy nadanie 
innej nazwy temu świadczeniu, niezbędnemu do 
wykonania pogrzebu, nazwy „zwrot kosztów”, bo 
taka jest istota tego świadczenia. W sytuacji gdy nie 
ma rodziny, gdy osoba nie była ubezpieczona, obo-
wiązkiem gminy czy też innych instytucji – bywa, że 
zajmuje się tym koleżeństwo, bywa, że zakład, bywa, 
że organizacja społeczna – jest dokonanie pochówku 
i wtedy tym podmiotom przysługuje zwrot kosztów 
pogrzebu, ale nie większych niż zasiłek pogrzebowy.

Państwo chyba zauważyli, bo przecież żyjemy 
w świecie realnym, w którym wszyscy spotykają się 
ze zjawiskiem pogrzebu, towarzyszą pogrzebom, że 
ta czynność dramatyczna co do przeżyć związana jest 
z różnego rodzaju czynnościami biurokratycznymi. 
A to trzeba zbierać rachunki na poczet ewentualnego 
zwrotu tego zasiłku, a to trzeba być może w określo-
nych sytuacjach, gdy są konflikty w otoczeniu zmar-
łego, dokonać podziału tych kosztów, a to bywa, że 
rachunki nie są prawdziwe, a to wreszcie pojawia 
się zjawisko, o którym parę lat temu było głośno, 
mówię o sytuacji w Łodzi, gdzie zakłady pogrzebo-
we walczyły o tzw. skórę, czyli o prawo pochówku, 
prawo transportowania zwłok. Na dziś ZUS powiada 
tak: chcesz otrzymać zwrot tego zasiłku, przedstaw 
kilka rachunków, przynajmniej kilka, najpierw akt 
zgonu, co jest oczywiste, ale przedstaw też rachunek 
za trumnę, przedstaw rachunek za wykup miejsca, 
przedstaw rachunek za kwiaty. Lista jest tu bogata. 
Na szczęście ZUS nie jest już w tej chwili instytucją 
tak biurokratyczną, żeby stwarzać olbrzymie bariery 
w tym zakresie. Właściwie uzyskując te 3 rachunki, 
w gruncie rzeczy uzyskuje dowód, że miała miejsce 
śmierć i miał miejsce pochówek. Następnie w od-
powiedzi na to w terminie miesięcznym dokonuje 
zwrotu tych kosztów, określonych, jak powiedziałem, 
ryczałtowo na poziomie 4 tysięcy zł. Moim zdaniem 
jest to niezgodne z brzmieniem ustawy, która powia-
da, że każdemu, kto był ubezpieczony lub któremu 
odszedł bliski, przysługuje z mocy prawa zasiłek. I ta 
osoba niczego nie musi udowadniać, niczego nie musi 
przedstawiać, a już bynajmniej nie powinna biegać za 
rachunkami. Ale nawet jeśli te rachunki przedstawia 
firma pogrzebowa, to ta osoba przestaje być stroną 
w otrzymywaniu tego świadczenia. 

I twórcy ustawy proponują pewien automatyzm 
i zarazem uproszczenie, które prowadzi do przy-
wrócenia praw wynikających z ustawy o ubezpie-
czeniach. Mianowicie proponują, aby dostatecznymi 
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(senator sprawozdawca J. Rulewski) członków rodziny jest znakomicie realizowany przez 
systemy rentowe, pomocy społecznej czy też nawet pry-
watnych ubezpieczeń. Częściowo, jak powiadam, można 
się z tym zgodzić, ale chcę powtórzyć, choć każdy z nas 
o tym wie, że śmierć osoby bliskiej nie poprawia sytu-
acji rodziny, a przejściowo ją znacznie pogarsza. Nawet 
otrzymanie renty rodzinnej, która stanowi, w zależności 
od liczebności rodziny, czasami tylko ułamek potrzeb 
dziecka, żony… Ich sytuacja zdecydowanie się pogar-
sza, bo zanim im tę rentę przyznają, co trwa długo… 
Nie ma możliwości kompensaty. Dlatego słusznie Sąd 
Najwyższy stanął na stanowisku, że zasiłek nie jest tylko 
rekompensatą kosztów pochówku.

Również ZUS nie przekreślał tej inicjatywy – 
zgłaszał propozycje poprawek formalnych, które 
zdaniem twórców projektu należy uwzględnić. Nie 
wskazywał również na klęskę funduszy. Myślę, że 
tutaj rola FUS, ZUS jest godna podkreślenia jako 
strażnika poprawności ustawowej.

Wysoka Izbo, w trosce o to, żeby ludzie, którzy 
odchodzą, na ogół po wielu latach pracy, i ci, którzy 
im towarzyszą w tej ostatniej drodze, nie musieli się 
martwić, i to w państwie, które już od 30 lat przeży-
wa nieustanny rozwój, wnoszę o podjęcie uchwały 
o przyjęciu tej inicjatywy. Dziękuję bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Grze-
gorz Czelej)

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

żej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji oraz 
do upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważni-
li do ich reprezentowania również senatora Jana 
Rulewskiego.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? 

Pani senator. Bardzo proszę.

Senator Bogusława Orzechowska:
Panie Marszałku, Panie Senatorze, nie wiem, czy 

to przejęzyczenie, czy… Bo na posiedzeniu komisji 
mówiliśmy o zasiłku pośmiertnym, teraz zaś wypo-
wiada się pan o zasiłku przedśmiertnym. Rozumiem, 
że to jest przejęzyczenie. Bo przed śmiercią to… No, 
jak komuś przyznać zasiłek, kiedy nie wiadomo, kie-
dy kto umrze?

Senator Jan Rulewski:
Tak, dziękuję. Przepraszam. Przepraszam, jeśli tak 

się stało. Na szczęście jest zapis cyfrowy tego i… Jest 
to zasiłek pośmiertny, bo on jest skierowany do tych, 
którzy żałobę będą przeżywali.

koszt pogrzebu wynosi 7 tysięcy zł. Ale dodajmy rze-
telnie, że pojawiająca się tendencja do organizowania 
pogrzebów z kremacją czy też chowania w kolumba-
rium – dobrze to wypowiedziałem? – zmniejsza te 
koszty, jednakże jest zgoda co do tego, że nie moż-
na tego porównywać, a wszyscy to robią, również 
obecny rząd i poprzedni rząd, do jakiejś średniej na 
świecie. Nie ma średnich pogrzebów na świecie i nie 
ma średnich obyczajów na świecie. Inne są pochówki 
w Wielkiej Brytanii – na ogół protestanckie, skromne 
– i inne są pochówki w katolickich Włoszech. Polska 
niewątpliwie wyróżnia się pod względem szacunku 
wobec ostatniej woli i upamiętniania zmarłego. Myślę, 
że to jest dobra tendencja, bo to oznacza, że pamięć 
o zmarłym nie jest ograniczona wyłącznie do jego 
fizycznego uczestnictwa w naszym życiu doczesnym. 
Uważam, że ten zwyczaj, tę kulturę należy podtrzy-
mywać. Ale ta kultura niewątpliwie przegra, jeśli 
będzie się redukowało zasiłki pogrzebowe i będzie się 
to poddawać standaryzacji, a tym samym stosowane 
będą pochówki jak najtańsze. To może jeszcze paść 
łupem niezbyt rzetelnych firm funeralnych.

Wysoka Izbo, wspomniałem o tym ostatnim, 
największym problemie. Jakie to wywoła skutki? 
Przyjmuje się, że w przypadku 320 tysięcy zgonów 
oraz przy założeniu, że świadczenie by wynosiło 6 ty-
sięcy zł i zrównane zostałyby uprawnienia wszystkich 
służb – bo one się różnią; służby mundurowe mają 
innego rodzaju świadczenia, nawet w KRUS inna jest 
klasyfikacja osób uprawnionych do tego zasiłku – kosz-
ty wynosiłyby od 600 do 700 milionów zł. Różnimy 
się tu z rządem o 200, 300 milionów zł, a to wynika 
z tego… Rząd to przeszacował. Nie wszyscy otrzyma-
ją to najwyższe świadczenie. Pojawia się duża grupa 
osób – w tej chwili to jest około 30, 40 tysięcy osób 
– które nie mają, ani ich bliscy, uprawnień do otrzy-
mania zasiłku. To są wszyscy ci, co pracują na umowy 
cywilnoprawne, bezdomni, ludzie, którzy nie mają ni-
kogo bliskiego i umierają w samotności. A zatem im to 
świadczenie nie byłoby wypłacane w pełnej wysokości 
z mocy definicji. No ale jest pociecha – myślę, że tym 
razem prawdziwa, bo i ja ją zauważam – która płynie… 
Dane wskazują, że wpływy budżetowe rosną, bardzo 
mocno rosną pod auspicjami rządu PiS. To zagadnienie 
w ramach tych wpływów mogłoby być rozwiązane.

Na końcu jako sprawozdawca i zarazem wniosko-
dawca tej ustawy chcę powiedzieć, że zdanie przeciwne 
stanowczo zgłosił minister pracy, polityki społecznej 
i rodzinnej, przede wszystkim powołując się oczywiście 
na kwoty, które są niezbędne do wydatkowania, co jest 
zrozumiałe. Dalej dowodził, że zróżnicowanie wysoko-
ści tych zasiłków ze względu na sytuację rodzinną może 
nawet budzić zastrzeżenia konstytucyjne. I wreszcie 
dowodził, że obecny sposób zabezpieczenia żyjących 
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zmieniał się w trakcie prac komisji, bo jego pier-
wotna wersja została uzupełniona o propozycje 
rozwiązań dotyczących prawa do zasiłku pogrze-
bowego przysługującego w razie pogrzebu, można 
powiedzieć, martwo urodzonego dziecka. Myśmy 
poczynili wstępne szacunki i to, o czym mówił 
pan senator Rulewski, wyceniliśmy na poziomie 
600 milionów zł. Wzięliśmy pod uwagę liczbę zgo-
nów, która w poprzednim roku wynosiła 380 ty-
sięcy. Tylko w przypadku części zgonów mówimy 
o prawie do zasiłku pogrzebowego, więc wzięliśmy 
pod uwagę 300 tysięcy osób, których ta zmiana 
mogłaby dotyczyć w skali roku, i oszacowaliśmy 
te skutki na poziomie 600 milionów, przy czym 
projekt w pierwotnej wersji dotyczył tylko za-
siłku pogrzebowego, o którym mowa w ustawie 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. W wystąpieniu pana senatora była też 
mowa o tym, że z tego typu świadczeniem mamy do 
czynienia również w ustawie o ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników oraz w ustawach o zaopatrzeniu 
emerytalnym żołnierzy zawodowych i funkcjona-
riuszy służb mundurowych, a także w przypadku 
sędziów i prokuratorów. Tak że można powiedzieć, 
że zakres tych zmian powinien też objąć te właśnie 
grupy społeczne. Biorąc pod uwagę te modyfika-
cje, które pojawiły się w trakcie prac komisji, dziś 
mogę powiedzieć, że – znowu podkreślam, że są to 
szacunki – koszty realizacji tego projektu oscylują 
wokół kwoty 1 miliarda zł. Tak bym dziś te koszty 
określił.

Z kolei jeżeli chodzi o pierwsze pytanie pana se-
natora, dotyczące problemu waloryzacji, to odwołam 
się do historii i przypomnę państwu, że w pierwotne 
rozwiązania zawarte w ustawie emerytalno-rento-
wej, rozwiązania dotyczące zasiłku pogrzebowego, 
wpisany był mechanizm waloryzacji świadczeń. 
Przypomnę państwu, że rozwiązanie, które polega-
ło na tym, że wysokość zasiłku pogrzebowego była 
uzależniona od kwoty przeciętnego wynagrodzenia 
i wynosiła 200% przeciętnego wynagrodzenia, miało 
w Polsce bardzo długą tradycję. Właściwie od tej tra-
dycji odstąpiono w roku 2011, dokonując nowelizacji 
ustawy emerytalno-rentowej i wprowadzając – można 
powiedzieć – stałą, zryczałtowaną kwotę zasiłku po-
grzebowego, na poziomie 4 tysięcy zł.

Zgodnie z dzisiejszym stanem prawnym, aby ta 
kwota mogła ulec zmianie, konieczna jest nowelizacja 
ustawy. Nie ma w ustawie mechanizmu automatycz-
nej… może nie użyję określenia „waloryzacja”, bo 
słowo „waloryzacja” wiąże się ze świadczeniami dłu-
goterminowymi, głównie z emeryturami i rentami. 
Tutaj mamy do czynienia ze świadczeniem jednora-
zowym, więc trudno mówić o waloryzacji, ale można 
powiedzieć, że chodzi o swego rodzaju indeksację 
kwoty zasiłku pogrzebowego.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Nie widzę zgłoszeń do pytań.
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos w spra-

wie przedstawionego projektu ustawy?
Serdecznie witam pana ministra Marcina 

Zielenieckiego.
Panie Ministrze?
(Głos z sali: Na sekundkę wyszedł.)
Aha.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Już idzie.)
Witam pana ministra Marcina Zielenieckiego.
Panie Ministrze, czy chce pan zabrać głos? Nie. 

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obecne-
go na posiedzeniu przedstawiciela rządu, związane 
z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Szymański, bardzo proszę.
Zapraszam, Panie Ministrze.

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

Chciałbym zadać, wydaje mi się, podstawowe pyta-
nie w tej kwestii. Ponieważ myślę, że zdajemy sobie 
wszyscy sprawę, że waloryzacja zasiłku pogrzebowe-
go jest ważna i że ona powinna nastąpić, chciałbym 
zapytać o to, czy rząd przewiduje taką waloryzację – 
a jeśli tak, to kiedy – a także o sprawę podstawową, je-
żeli chodzi o sam projekt zaprezentowany przez pana 
senatora Jana Rulewskiego, czyli o koszty związane 
z projektowanymi zmianami, które pan senator tutaj 
omówił. No, zaznaczę, że niezależnie od podwyższe-
nia zasiłku pogrzebowego i jego waloryzacji propo-
nuje się tu również dodatkowy zasiłek. Pan senator 
przedstawił koszty, więc prosiłbym, żeby pan minister 
odniósł się do tych wyliczeń. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Może zacznę 

od drugiego pytania. Jeżeli chodzi o kwestię kosz-
tów, myśmy, można powiedzieć, dokonali pew-
nych szacunków. Chcę powiedzieć, że ten projekt 
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(podsekretarz stanu M. Zieleniecki) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! :Pierwsze pytanie 
dotyczyło właściwie konstrukcji zasiłku pogrzebowe-
go. Chciałbym powiedzieć, że obowiązujące dzisiaj 
przepisy różnicują zasady ustalania prawa do zasiłku 
pogrzebowego, różnicują też wysokość tego zasiłku. 
Można powiedzieć, że w sytuacji, w której członek 
rodziny poniósł koszty pogrzebu, zasiłek pogrzebowy 
przysługuje w stałej wysokości. Właściwie nie ma 
dziś potrzeby dokumentowania rzeczywistych kosz-
tów pogrzebu poniesionych przez członka rodziny. 
Wystarczy złożenie wniosku, na co członek rodziny 
ma 12 miesięcy od śmierci ubezpieczonego, i wyka-
zanie, że doszło do zgonu. Wykazanie, poprzez akt 
zgonu, faktu śmierci osoby bliskiej. Nie ma jednak 
potrzeby legitymowania się rachunkami. Tak więc 
w tym zakresie wspomnianego problemu nie ma. 
Niemniej jednak oczywiście… O tym pan senator 
również wspominał w swoim wystąpieniu. Katalog 
podmiotów – już celowo używam tego określenia, 
nie mówię o osobach – uprawnionych do zasiłku po-
grzebowego jest dużo szerszy, dlatego że prawo do 
zasiłku pogrzebowego według dzisiaj obowiązują-
cych przepisów przysługuje również różnego rodzaju 
instytucjom, które poniosły koszty pogrzebu. Pan 
senator wspominał o gminie, ale taki zwrot kosztów 
pogrzebu przysługuje również np. pracodawcy, któ-
ry pokrył koszty pogrzebu zmarłego pracownika, 
czy partii politycznej, związkowi zawodowemu. Ten 
katalog jest bardzo szeroki. I w przypadku właśnie in-
stytucji, która pokryła koszty pogrzebu, konieczność 
udokumentowania faktycznie poniesionych kosztów 
pogrzebu rzeczywiście występuje. Z tym że w takim 
przypadku ten element socjalny, o którym pan senator 
wspominał, ta jak gdyby dodatkowa funkcja socjalna, 
jaką zasiłek pogrzebowy pełni, po prostu nie wystę-
puje. Tak więc trudno byłoby wyobrażać sobie inne 
rozwiązania we wspomnianych przypadkach.

Jeżeli chodzi o kwestię wysokości zasiłku, my 
w naszej pisemnej opinii odnośnie do projektu przed-
stawiliśmy również informację na temat kształto-
wania się wysokości zasiłku pogrzebowego w in-
nych państwach członkowskich Unii Europejskiej. 
Wskazaliśmy, że są takie państwa, w których wspo-
mnianego typu świadczenie w ogóle nie przysłu-
guje, nie ma zasiłku pogrzebowego finansowanego 
z funduszu ubezpieczeń społecznych. Są przykłady 
takich państw, w których zasiłek pogrzebowy jest 
wypłacany, i powiedziałbym, wziąwszy pod uwagę 
wysokość tych świadczeń, że nasz zasiłek pogrzebo-
wy nie odbiega jakoś znacząco od średniej wysokości 
zasiłków wypłacanych właśnie w przypadku państw, 

(Rozmowy na sali)
No, według dzisiejszej regulacji prawnej za-

siłek pogrzebowy jest świadczeniem, które ma 
stanowić zwrot kosztów pogrzebu ubezpieczo-
nego, czyli ma charakter kompensacyjny; tak 
byśmy powiedzieli. Od tej zmiany, o której mó-
wiłem, przeprowadzonej w 2011 r., minęło ponad 
6 lat, więc można powiedzieć, że kwota, która 
została wówczas określona na poziomie 4 tysię-
cy zł, w pewnym sensie się zdezaktualizowała. 
Wiemy, że w ostatnich latach wzrosły ceny to-
warów i usług konsumpcyjnych, a myślę, że ten 
wskaźnik powinien być brany pod uwagę, jeśli 
chodzi o ocenę wysokości zasiłku pogrzebowego, 
który – jak wspomniałem – ma charakter kom-
pensacyjny. Nie był duży, prawda? Nie był duży. 
Ale minęło od tego czasu 5 lat, więc… Kwestia 
wysokości zasiłku pogrzebowego jest oczywiście 
rozważana przez nasz resort. Nie chcę powiedzieć, 
że trwają w tej chwili prace nad zmianą tej kwoty, 
ale rozważamy, monitorujemy, patrzymy, jak ta 
kwota zasiłku pogrzebowego ma się właśnie do 
rzeczywistych kosztów pogrzebu. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski. Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:

Pozwolę sobie trochę nadużyć roli sprawozdawcy 
i autora. Brałem udział w pracach komisji, ale zauwa-
żyłem, że rząd się nie odniósł m.in. właśnie do pro-
blemu, który poruszył mój przedmówca, pan senator 
Szymański. Ale też nie odniósł się do mechanizmów, 
które w tej chwili rządzą uzyskaniem tego zasiłku, 
które przecież jest prawem oczywistym, automatycz-
nym, a więc do potrzeby przedstawiania rachunków, 
a więc do walki firm pogrzebowych o to, a więc do 
braku upodmiotowienia żałobnika. To pierwsza spra-
wa. Jaka jest opinia rządu? Czy w tym zakresie ZUS, 
FUS czy – jak myślę – również rząd prowadzą jakieś 
prace?

Drugie pytanie. Ile wynoszą rzeczywiste, prze-
ciętne – jeśli można tak powiedzieć – w miastach, 
bo większość Polaków mieszka w miastach, koszty 
pogrzebu o pewnym standardzie, niezaniżone, ale 
też niezawyżone?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.
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(podsekretarz stanu M. Zieleniecki) Ja nie chcę powiedzieć, że nie było pogrzebu, tylko 
chodzi o przykłady orzeczeń dotyczących jakichś po 
prostu konkretnych i indywidualnych sytuacji, w któ-
rych samo pojęcie pogrzebu budziło wątpliwości. Bo 
możemy to pojęcie rozumieć w sposób co najmniej 
dwojaki. Z jednej strony możemy je rozumieć jako 
ceremonię pogrzebową, której nie musi towarzyszyć, 
że tak powiem, tradycyjny pogrzeb. Z drugiej strony 
możemy w sposób tradycyjny podejść do tego pojęcia 
i pod pojęciem pogrzebu rozumieć po prostu złożenie 
ciała zmarłego i towarzyszącą temu złożeniu ceremo-
nię pogrzebową. To oczywiście nie oznacza, że tego 
typu wątpliwości muszą być rozstrzygane w drodze 
zmiany ustawy, dlatego że przepisy prawa posługują 
się zwrotami wieloznacznymi. Po prostu my, jeżeli 
chodzi o te argumenty, które zostały przedstawione 
przez pana senatora, a które zdaniem pana senatora 
przemawiają za dość radykalną zmianą w obszarze 
zasiłków pogrzebowych… My tych argumentów nie 
podzielamy. Uważamy, że dzisiaj obowiązująca regu-
lacja przede wszystkim jest regulacją klarowną, jeżeli 
chodzi o funkcje, jakie pełni zasiłek pogrzebowy, 
i można też powiedzieć, zasady przyznawania tego 
zasiłku.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożył pan senator Rulewski.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby…
(Głos z sali: Były poprawki i jeszcze minister, 

więc…)
Przepraszam.
Czy pan minister chce ustosunkować się do przed-

stawionych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: Nie, 
dziękuję.)

Dziękuję bardzo.
W związku z tym, że zostały złożone wnioski 

o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje projekt 
ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz do Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

(Rozmowy na sali)
Za chwilę mamy ogłosić przerwę, ale może spró-

bujmy, skoro pan minister jest, rozpatrzyć kolejny 
punkt, może zdążymy.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szóste-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 

które mają tego typu świadczenia w swoim systemie 
ubezpieczenia społecznego. A mógłbym nawet za-
ryzykować stwierdzenie, że koszty pogrzebu w tych 
państwach mogą być wyższe aniżeli tutaj, na terenie 
Polski. Podajemy w naszej opinii przykład Austrii, 
gdzie zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 
448 euro, czy Belgii, gdzie taki zasiłek przysługuje 
w wysokości 148 euro. Tak więc kwota 4 tysięcy zł, 
bliska 1 tysiącowi euro, wydaje się kwotą, można 
powiedzieć, korzystną.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Ja bym się, Panie Ministrze, częściowo zgodził 

z tą pierwszą wypowiedzią, dotyczącą operacji uzy-
skiwania wspomnianego zasiłku. Bo w ustawie, na-
wet w rozporządzeniach, nie jest napisane, że trzeba 
przedstawić jakiekolwiek dokumenty, o których pan 
wspomniał. Tymczasem wytyczne ZUS i powszechna 
praktyka, 100-procentowa praktyka świadczą o tym, 
że dowodem na sprawienie pogrzebu są, oprócz aktu 
zgonu, rachunki, przynajmniej trzy. To jest wygodne 
dla urzędu, bo ma on dowód – który zresztą… Te 
rachunki nie wskazują wysokości kompensaty. One 
są zaledwie dowodem. Ale są wymagane, co utrud-
nia przekaz elektroniczny i natychmiastową wypłatę 
zasiłków, która na Zachodzie – jeśli takie zasiłki tam 
występują – ma charakter automatyczny. Akt zgonu, 
sprawienie pogrzebu uruchamia – i to drogą interne-
tową – wypłatę tego zasiłku.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Powiem tak: nie 

twierdzę, że przepisy ustawy emerytalno-rentowej, 
które regulują zasady wypłacania zasiłku pogrzebo-
wego, nie budzą wątpliwości. Nawet sam fakt, że pan 
senator w swoim wystąpieniu przywoływał orzecz-
nictwo Sądu Najwyższego, pokazuje, że tego typu 
wątpliwości są. Wątpliwości budzi chociażby pojęcie 
pogrzebu, dlatego że mógłbym podawać przykłady 
orzeczeń, w których…

(Senator Jan Rulewski: …nie było pogrzebu…)
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Komisja zarekomendowała przyjęcie przez Wysoki 
Senat proponowanej ustawy.

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.

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister rozwoju 
i finansów.

Witam serdecznie pana ministra Mariusza 
Haładyja. Witam serdecznie, Panie Ministrze.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rzą-
du?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 
Mariusz Haładyj: Nie, dziękuję bardzo.)

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?

Kto był pierwszy?
(Głos z sali: Senator Florek.)
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
Zapraszam, Panie Ministrze.
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:

Postaram się krótko… Mamy 3 minuty, więc kró-
ciutkie pytanie do pana ministra.

Chodzi mi o Radę Metrologii. Dziwi mnie tro-
chę, że potrzebna jest Rada Metrologii. O ile wiem, 
takiej rady chyba nie było, to jest nowe ciało, które 
będzie powołane. Chciałbym wiedzieć, ile będzie 
osób i w jaki sposób ta rada będzie wynagradzana. 
Bo to mi znowu, tak jak w poprzednich ustawach… 
Czuję, że to jest jakaś tam kolejna rada, to są kolejne 
stanowiska… A więc czy mógłby pan określić wła-
śnie, jakie będą zadania? Dlaczego jej do tej pory 
nie było, a teraz musi być? I ewentualnie: jakie będą 
koszty? Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 454, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 454 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Nauki, 
Edukacji i Sportu, pana senatora Grzegorza Peczkisa, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Peczkis:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
W dniu wczorajszym komisje zebrały się i pochy-

liły nad przedmiotową ustawą.
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy 

– Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i admi-
nistracji rządowej w województwie ma w założeniu 
dokonać reformy systemu metrologii instytucjonalnej 
w Polsce.

W ustawie zaproponowano reformę administra-
cji metrologicznej polegającą na zniesieniu jedne-
go z organów administracji miar, czyli naczelnika 
obwodowego urzędu miar, oraz likwidacji obwodo-
wych urzędów miar. Naczelnicy obwodowych urzę-
dów miar oraz zatrudnieni tam pracownicy staną się 
pracownikami właściwego miejscowo okręgowego 
urzędu miar.

W dodawanym do ustawy – Prawo o miarach 
art. 8ca uregulowano sytuację, w której prawna 
kontrola metrologiczna przyrządu pomiarowego jest 
prowadzona w miejscu jego zainstalowania lub użyt-
kowania.

W art. 8m ust. 5 prawa o miarach wprowadzono 
możliwość dokonywania legalizacji ponownej jed-
norodnej partii przyrządów pomiarowych metodą 
statystyczną.

W art. 10b–10d ustawy – Prawo o miarach zapro-
ponowano powołanie Rady Metrologii.

W trakcie dyskusji zadawane były pytania i wy-
rażane były wątpliwości odnoszące się do, można 
powiedzieć, dwóch kwestii.

Pierwsza kwestia dotyczyła metody statystycz-
nej, która ma być zaproponowana, a właściwie braku 
wskazania metody statystycznej, która ma być zapro-
ponowana przy legalizacji ponownej tzw. jednorodnej 
partii przyrządów pomiarowych metodą statystyczną. 
Właśnie ta metoda nie została wskazana.

Druga kwestia dotyczyła wątpliwości co do moż-
liwości realizacji ponownej legalizacji przyrządu ową 
metodą statystyczną.

Obecni wiceprezes urzędu i pan minister odpowia-
dali na pytania w sposób wyczerpujący. Po dyskusji 
nie zgłoszono żadnego wniosku.

(wicemarszałek G. Czelej)
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Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Mariusz Haładyj:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Jeżeli chodzi o zmianę prezesa, ta ustawa nie rodzi 

obowiązku wyboru nowego prezesa. Wiąże się z wy-
borem prezesa i tak naprawdę jest po to, żeby Rada 
Metrologii miała wpływ na wybór nowego prezesa.

Jeżeli chodzi o drugie pytanie…
(Senator Piotr Wach: Po 5 przedstawicieli.)
To będzie podobnie jak w przypadku chociażby 

Rady Zamówień Publicznych. Tutaj nie ma kryteriów, 
które nakazują ministrowi skierowanie tych zapytań 
do określonych uczelni. Minister może zaś skierować 
zapytania tylko do tych uczelni, które spełnią warun-
ki podane w przepisach. I zakładam, że my zwróci-
my się do kilkunastu uczelni. Później, na podstawie 
zgłoszeń otrzymanych z tych uczelni, będą wybrani 
najlepsi kandydaci.

Senator Piotr Wach:
A jeżeli chodzi o jednostki przemysłowe, tzn. 

gospodarcze? Ta druga piątka jest słabiej zdefinio-
wana niż uczelnie, bo w przypadku uczelni wiemy, 
że chodzi o odpowiednie ich typy i uczelnie mające 
uprawnienia.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Mariusz Haładyj:
Tak, ale mamy przedsiębiorców, którzy funkcjo-

nują w obszarze przemysłu. Przedsiębiorcy i orga-
nizacje przedsiębiorców funkcjonują w zespołach 
roboczych, które są powołane przez prezesa GUM. 
Nie mamy samorządu gospodarczego, więc nie można 
sformułować tego typu postulatu do sformalizowanej 
struktury, jeżeli chodzi o przedsiębiorców. Pewien 
rodzaj swobody więc, jeżeli chodzi o wybór, oczy-
wiście istnieje, ale ten wybór, jak już mówiłem, nie 
różni się niczym od tego, który dotyczy takich ciał 
jak chociażby Rada Zamówień Publicznych.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o pytanie. Pan senator Szwed.

Senator Aleksander Szwed:
Dziękuję.
Panie Ministrze, mam dwa krótkie pytania. 

Mamy 58 oddziałów obwodowych urzędów miar. 
Czy wszystkie obwodowe urzędy miar zostaną prze-

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rozwoju  
Mariusz Haładyj:

Rada będzie się składała z 15 osób – po 5 przedsta-
wicieli świata nauki, organizacji przedsiębiorców oraz 
administracji. Udział w radzie będzie nieodpłatny.

A jeżeli chodzi o to, po co, to jest to związane 
z rozszerzeniem zadań prezesa Głównego Urzędu 
Miar i umożliwieniem prezesowi prowadzenia prac 
badawczych i rozwojowych. To jest związane z tym, 
że Główny Urząd Miar będzie od tej pory miał też za 
zadanie umożliwić transfer technologii do przemysłu. 
Chodzi o to, żeby badania naukowe były sprzężone 
z potrzebami przemysłu. Rada ma właśnie, po pierw-
sze, wyznaczać kierunki tych prac badawczych, a po 
drugie, umożliwiać czy usprawniać, że tak powiem, 
później ten transfer. A więc to jest połączone z no-
wym zadaniem Głównego Urzędu Miar.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Wach. Proszę o pytanie.

Senator Piotr Wach:

Dziękuję bardzo.
Ja mam właściwie 3 pytania, ale krótkie, konkret-

ne, dotyczące spraw kadrowych, bo w tej ustawie 
są, ogólnie rzecz biorąc, sprawy kadrowe i metro-
logiczne.

Prezes jest wyłaniany tak jak dotąd, z wyjątkiem 
tego, że jest inny skład zespołu – zamiast 3-oso-
bowego jest 5-osobowy, czyli dochodzi dwóch… 
Właściwie obligatoryjnie tam jest 2 członków rady. 
Czy to jest jedyna zmiana? Proszę mi powiedzieć, czy 
w wyniku tej zmiany i wejścia ustawy w przeciągu 
14 dni od jej ogłoszenia występuje konieczność praw-
na wyłonienia prezesa od nowa. To jest takie kadrowe 
pytanie. W wyniku tego, że następuje zmiana, któ-
ra jest właściwie pochodną zmiany zespołu. To jest 
pierwsze pytanie o charakterze kadrowym.

A drugie pytanie dotyczy rady. W radzie oprócz 
przedstawicieli urzędów jest po 5 przedstawicieli 
określonych jednostek gospodarczych oraz uczelni, 
które mają uprawnienia do doktoryzowania. Za pomo-
cą jakiej metody będzie się to odbywało? Czy minister 
będzie wyznaczał termin zgłaszania się? To się spro-
wadza do tego, że i tak wszystkich mianuje minister, 
tak jak zechce. W jaki sposób ta lista powstanie?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.
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Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Mariusz Haładyj:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ręki sobie nie dam uciąć, ale moim zdaniem 

projekty aktów wykonawczych były dołączone do 
projektu, który Rada Ministrów wysłała do Sejmu. 
Zakładam, że Sejm powinien był przekazać je do 
Senatu.

Pierwsze pytanie jest połączone z drugim. Oba do-
tyczą najdłużej dyskutowanej wczoraj kwestii metody 
statystycznej. Rzeczywiście była dyskusja o tym, że 
nie wszystkie przyrządy funkcjonują w takich sa-
mych warunkach. W delegacji ustawowej, która jest 
przewidziana w nowelizacji, jednorodność partii jest 
warunkiem tego, żeby przyrządy mogły być objęte 
badaniem metodą statystyczną. I tylko wówczas, gdy 
ten warunek będzie spełniony, prezes GUM będzie 
mógł dopuścić taką metodę dla danej partii.

(Senator Kazimierz Wiatr: A powiązanie jakości 
z metodą?)

Rzeczywiście dyskusja była wczoraj długa i nie 
we wszystkich kwestiach, miałem takie wrażenie, 
przekonaliśmy panów senatorów w 100%. W związku 
z tym wczoraj i dzisiaj przeprowadziliśmy, że tak po-
wiem, pogłębioną analizę tematu, żeby mieć pewność, 
że w nowelizacji nie popełniamy błędu. Kraje euro-
pejskie i pozaeuropejskie – Austria, Niemcy, Czechy, 
Słowenia, Holandia, Wielka Brytania czy Kanada 
– stosują tę metodę statystyczną do wtórnej kontroli.

Znamy międzynarodowe standardy 
Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej, 
która wypracowała metodologię dającą bezpieczeń-
stwo użytkownikom indywidualnym. Kontrola prze-
prowadzona tą metodą zapewni bezpieczeństwo sto-
sowania przyrządów i spełni swoją funkcję.

Znamy wyniki badania Instytutu Nafty i Gazu, 
który rekomenduje… Wnioski z raportu też prze-
mawiają za możliwością wprowadzenia tej metody.

Nie będę już przeciągać dyskusji. Pan marszałek 
wspominał, że ma być zarządzona przerwa. Po wszel-
kich badaniach są wypracowane metody statystyczne 
do legalizacji wtórnej. To wszystko oparte jest na wy-
nikach badań i spełnia międzynarodowe standardy. 
Efekt tych badań będzie gwarantował… No, chodzi 
tu tak naprawdę o bezpieczeństwo indywidualnych 
odbiorców. Przy tej indywidualnej legalizacji my 
też korzystamy z pewnego domniemania – że urzą-
dzenie spełnia w danej chwili określone warunki. 
Domniemywamy też, że to urządzenie będzie speł-
niało warunki przez kilka lat.

kształcone w oddziały zamiejscowe? I jak wygląda 
budżet Głównego Urzędu Miar: czy wzrosną i o ile 
wzrosną środki przeznaczone na zwiększenie zaso-
bów naukowych Głównego Urzędu Miar?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Mariusz Haładyj:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wszystkie obwodowe ośrodki zostaną przekształ-

cone w zamiejscowe. Nie planujemy… Ani Główny 
Urząd Miar, ani ministerstwo nie będą rekomendować 
likwidacji żadnych ośrodków.

Jeżeli chodzi o budżet, to tak naprawdę w ustawie 
budżetowej na 2017 r. został on zwiększony, jeśli do-
brze pamiętam, o 7 milionów zł, z myślą o nowych za-
daniach. Przy tym chodzi bardziej o zadania związa-
ne ze zwiększeniem kompetencji kadry niż ze zmianą 
organizacyjną. Zmiana organizacyjna nie pociągnie 
za sobą wielkich kosztów, bo to są koszty związane, 
nie wiem, ze zmianą tablic itp. To nie będą sprawy 
wymagające jakichś dużych nakładów finansowych.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Wiatr.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku, Panie Ministrze, wczoraj na 

tej stali odbyła się dość obszerna dyskusja na temat 
tej ustawy. Mówił pan też tutaj dzisiaj o tym wątku 
naukowym. Ja chciałbym zadać dwa pytania, któ-
re pojawią się w konsekwencji przyjęcia tej ustawy, 
chociaż teraz są w niej tylko zasygnalizowane. Nie 
mieliśmy przedstawionych projektów rozporządzeń, 
stąd takie pytanie: jakie treści będą wypełniały tę 
ustawę? Czyli pierwsze pytanie, tj. pytanie o związek 
wielkości próby przy badaniach statystycznych i ja-
kości przyrządów, jaka będzie im nadawana.

Drugie pytanie dotyczy jednorodności badanych 
przyrządów używanych. Na posiedzeniu komisji był 
podnoszony temat, że są one eksploatowane w róż-
nych warunkach i w zasadzie ta statystyka jest cał-
kowicie zaburzona. Czy taka wypowiedź, deklaracja, 
że te przyrządy używane nie będą badane metodami 
statystycznymi… Czy pan minister mógłby się do 
tego odnieść? Dziękuję bardzo.

(senator A. Szwed)
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przyrządy zostały wyprodukowane w tym samym 
roku lub w ciągu 12 miesięcy; okres ważności to też 
12 miesięcy; termin zgłoszenia… itd. To są kryteria, 
które bazują na standardach wypracowanych i w in-
nych krajach, i w Międzynarodowej Organizacji 
Metrologii Prawnej. To nie są wymyślone tutaj, u nas, 
w Głównym Urzędzie Miar czy w ministerstwie stan-
dardy, tylko one bazują na doświadczeniach innych 
krajów i instytucji międzynarodowych.

(Senator Jerzy Czerwiński: Można, Panie 
Marszałku? Dosłownie minutka…)

(Senator Grzegorz Peczkis: Nie ma tak.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Ale to chyba muszę ogłosić przerwę, bo powinie-

nem był przerwę wpół do ósmej ogłosić…
No, proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
O co mi chodzi? To by może się zgadzało w przy-

padku tej pierwszej legalizacji, te parametry, które 
pan przeczytał. Ale przecież sposób użytkowania 
przyrządu wpływa na jego właściwości. No, jak pan 
stwierdzi, czy te przyrządy są jednorodne, w sy-
tuacji kiedy były inaczej użytkowane? No, to jest 
podstawa. Jak to jest z ponowną legalizacją i metodą 
statystyczną?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 
Mariusz Haładyj: Króciutko.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Mariusz Haładyj:
Warunki znamionowe użytkowania przyrządów 

są takie same. Nie wierzę, że inne kraje sobie z proble-
mem poradziły – tak z innej beczki, że tak powiem, 
odpowiadam panu senatorowi…

(Głos z sali: To jest argument.)
…a my jako jedyni sobie z tym problemem nie 

poradzimy.
(Senator Józef Zając: Jedno zdanie.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Zając.

Senator Józef Zając:
Ja może w odpowiedzi jedno zdanie.
Jeśli chodzi o jednorodność, o której pan minister 

tutaj mówi, to na ogół jest to fizyczna jednorodność. 

Jeżeli bierzemy przyrządy z jednorodnej partii, 
co też podkreślam, jeżeli badamy określoną prób-
kę, czyli część danej partii, funkcjonującą w takich 
samych warunkach, jeżeli próbka przechodzi test, 
to domniemywamy, że pozostała część też działa 
prawidłowo, bo warunki są takie same. Plusem tej 
metody jest to, że przyrządy nie mogą być tutaj, nie 
wiem, czyszczone, kalibrowane itd. One w ramach tej 
metody statystycznej muszą być podane w formule, 
która wyklucza jakąkolwiek ingerencję użytkownika 
w urządzenie.

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

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

przyznam, że ta jednorodność trochę mnie niepokoi. 
Pan a priori zakłada, że jakaś partia czy jakaś próbka 
jest jednorodna, i wykonuje pan badanie. A to właśnie 
to badanie może dopiero pokazać, czy pod względem 
wartości metrologicznych dana partia jest jednorodna. 
No przecież… Prosty przykład: jest 1 tysiąc gazo-
mierzy z danego osiedla i pan stwierdza, że one są 
jednorodne, bo były zakładane w tym samym czasie 
albo wyglądają tak samo. Nie, one będą jednorodne 
wtedy, kiedy będą dawały odczyty w granicach błę-
du, który pan określi, a to też oczywiście powinno 
być określone. Co znaczy ta jednorodność? Mnie to 
niepokoi, bo to nie jest określone ustawowo. Tu pan 
chyba myli przyczyny ze skutkami.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 
Mariusz Haładyj: Nie.)

Nie? To proszę mi to wytłumaczyć wobec tego.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Mariusz Haładyj:
Dziękuję, Panie Marszałku.
W ustawie nie jest to określone, w ustawie jest 

warunek jednorodności. Ten warunek jednorodno-
ści jest następnie określany w akcie wykonawczym. 
Jest dołączony projekt aktu wykonawczego. Te kry-
teria jednorodności są takie: producentem jest ten 
sam przedsiębiorca; przyrządy są tego samego typu, 
modelu; przyrządy są tej samej klasy dokładności; 
warunki znamionowe użytkowania są takie same; 

(podsekretarz stanu M. Haładyj)
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(senator J. Zając) (Senator Janina Sagatowska: Każdy miał prawo 
i obowiązek być.)

(Głos z sali: Nie, sprzeciw.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
No wie pan, Panie Senatorze, był… Dobrze, to jest 

wniosek. Ja go poddam pod głosowanie.
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku…)
Dobrze, tak, momencik. Słucham? W jakim try-

bie?
(Senator Bogdan Borusewicz: W sprawie wniosku 

formalnego.)
Tak, proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku, został zmieniony porządek. 

Ten porządek nie był opiniowany przez Konwent 
Seniorów. Zgodnie z regulaminem powinien on zostać 
zaopiniowany przez Konwent Seniorów. W związku 
z tym zadaję pytanie: dlaczego nie był opiniowany?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze, ale to nie jest wniosek formalny, to jest 

pytanie.
Jest wniosek formalny pana senatora Augustyna, 

a pan chce…
(Senator Aleksander Szwed: Zgłaszam sprzeciw.)
Sprzeciw, tak.
Panie Marszałku, ja odpowiem panu marszałko-

wi. Otóż jest możliwość wprowadzenia w każdym 
momencie i w każdym…

(Senator Jan Dobrzyński: Głosujemy.)
Ja sygnalizowałem taką możliwość podczas po-

siedzenia Konwentu Seniorów.
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku…)
Proszę bardzo…
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku, 

nie sygnalizował pan.)
Proszę bardzo, Pani Senator.
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie sygnalizował 

pan.)
Sygnalizowałem możliwość wprowadzenia dodat-

kowych punktów.
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie sygnalizował 

pan możliwości wprowadzenia tych punktów…)
(Senator Jan Dobrzyński: Dodatkowych.)
(Wesołość na sali)
(Senator Bogdan Borusewicz: …które pan wpro-

wadził, i w ten sposób naruszył pan regulamin.)
Nie, ja ich nie wprowadziłem, wprowadziła je 

Wysoka Izba, bo nie zgłosiła, nikt nie zgłosił… Panie 
Senatorze, nikt nie zgłosił sprzeciwu w chwili, kiedy 
zgłaszałem te punkty. W tej chwili pan senator złożył 

Później będziemy badać w ramach sprawdzania czy 
będziemy sprawdzać jednorodność funkcjonalną. Na 
ogół próbę się ustawia według fizycznej jednorod-
ności, a później bada się, sprawdza się funkcjonalną 
jednorodność.

(Senator Kazimierz Wiatr: Pan senator nas nama-
wia do polemiki, ale to…)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Jeżeli tak, to ogłoszę przerwę i wrócimy do tego 

punktu jutro rano.
(Senator Andrzej Pająk: Nie, lepiej nie.)
Dobrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję, Panie Ministrze.
Nie ma więcej pytań.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Nie ma wniosków o charakterze legislacyjnym.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Ogłaszam przerwę do godziny 20.15. Dziękuję.
(Przerwa w obradach od godziny 19 minut 43  

do godziny 20 minut 16)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
(Rozmowy na sali)
Wysoka Izbo, wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-

nastego porządku obrad: odwołanie Wicemarszałka 
Senatu.

Wysoka Izbo, wpłynął wniosek grupy senatorów 
w sprawie odwołania senatora Grzegorza Czeleja 
z funkcji wicemarszałka Senatu. Znajduje się on 
w druku nr 483.

(Senator Mieczysław Augustyn: Panie 
Marszałku…)

Tak, słucham? W jakim trybie?
(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Marszałku, 

w sprawie formalnej.)
Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
W związku z porządkiem obrad. Bardzo bym pro-

sił, ponieważ w tak nagłym trybie, pod nieobecność 
tak wielu senatorów ten porządek został zmieniony, 
żeby przesunąć te 2 punkty porządku obrad na dzień 
jutrzejszy.
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(marszałek S. Karczewski) (Senator Grażyna Sztark: Złóż wniosek formalny 
o zwołanie konwentu.)

Jest wniosek formalny pana senatora Mieczysława 
Augustyna…

(Senator Grażyna Sztark: O zwołanie konwentu.)
…aby ten punkt…
(Rozmowy na sali)
(Senator Mieczysław Augustyn: Jeszcze chwilecz-

kę…)
(Rozmowy na sali)
Ja widzę… Proszę państwa, nie podpowiadaj-

cie mi, bo ja na razie mam dobrą orientację. Widzę 
zgłoszenie pana senatora Napieralskiego, któremu za 
chwileczkę udzielę głosu.

Jeszcze raz powtórzę, że mamy zgłoszony 
wniosek formalny, który za chwileczkę, po udzie-
leniu głosu panu senatorowi, przegłosujemy, ale 
wniosek formalny dotyczy nie zdjęcia tego punk-
tu, tylko jego przesunięcia i głosowania w dniu 
jutrzejszym.

Proszę bardzo, pan senator Napieralski. W jakim 
trybie?

Senator Grzegorz Napieralski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wniosek formalny.
Otóż proponuję, aby te dwa punkty, które pan mar-

szałek wprowadził – byłem wtedy na sali – w bardzo 
dziwny sposób i niespodziewany, dotyczące spraw 
fundamentalnych, bo wyboru tak naprawdę osoby, 
która zasiada w Prezydium Senatu, aby te dwa punk-
ty zostały przesunięte na koniec posiedzenia i jako 
ostatnie punkty w dniu jutrzejszym…

(Senator Robert Mamątow: Ale to samo…)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale taki wnio-

sek jest już złożony, Panie Senatorze.)
Ale jest całkowicie inna argumentacja…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale nie będzie-

my głosować w sprawie dwóch prawie jednobrzmią-
cych wniosków, Panie Senatorze.)

Panie Marszałku, proszę dać mi dokończyć, bo 
być może znajdzie pan różnicę i…

(Marszałek Stanisław Karczewski: No proszę. To 
proszę dokończyć przedstawianie tego wniosku.)

Kończę.
Ponieważ w porządku jest punkt dotyczący od-

wołania wicemarszałka Senatu, a punkt trzynasty 
to wybór wicemarszałka Senatu, to po to, żeby 
spełnić wszystkie standardy demokratycznego pań-
stwa, jak również funkcjonowania Wyższej Izby, 
trzeba dać grupie senatorów możliwość rozmowy 
ze sobą, ale też możliwość zgłoszenia kandydata na 
to stanowisko. Takiej możliwości nie było…

(Senator Robert Mamątow: Była! Klub Platformy 
prosił o przerwę.)

wniosek formalny i nad tym wnioskiem będziemy 
głosować, ale dopiero wtedy, kiedy ja dostanę swoją 
kartę.

(Senator Mieczysław Augustyn: Jeszcze pani mar-
szałek.)

(Senator Jadwiga Rotnicka: Ale co…)
Najpierw przegłosujemy…
(Senator Jerzy Fedorowicz: A gdzie idzie pan mar-

szałek w takiej trudnej chwili?)
Bardzo proszę, Pani Senator. W jakim trybie?

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Dostaliśmy nowy porządek obrad, był wniosek 

formalny o przełożenie tych punktów, a teraz mamy 
dwie listy… Czy punkty dwunasty i trzynasty byłego 
porządku obrad spadły z porządku obrad?

(Senator Robert Mamątow: Tak, ale to przegło-
sowaliśmy.)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak.)
Tak. Czyli nie ma tych 2 punktów, one nie wchodzą.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Tak. Nie ma, nie wchodzą.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Nie wchodzą. 

Dziękuję bardzo.)
Dziękuję bardzo.
W takim razie głosujemy nad wnioskiem pana…
(Senator Józef Zając: Nie, jeszcze jest głos…)
(Senator Grzegorz Napieralski: Jeszcze, Panie 

Marszałku…)
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Senator 

Napieralski.)
Panie Marszałku, chce pan coś powiedzieć czy 

już głosować?

Senator Bogdan Borusewicz:
Nie. Ja chcę powiedzieć, że pana odpowiedź nie 

dotyczyła moich zastrzeżeń, dlatego że ja nie mam 
zastrzeżeń co do wprowadzenia tego punktu, tylko 
co do tego, że pan wprowadził te 2 punkty bez opinii 
Konwentu Seniorów. Mówię o tym, bo ma pan jeszcze 
szansę usunąć ten mankament.

(Wesołość na sali)
(Głos z sali: Głosujemy!)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Nie, ja już nie mam szansy, Panie Marszałku, 

dlatego że ten punkt już został wprowadzony do po-
rządku.
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(senator G. Napieralski) (Senator Leszek Czarnobaj: Nie, nie. Panie 
Marszałku, rozróżniajmy…)

(Senator Jan Dobrzyński: Sprzeciw!)
(Rozmowy na sali)
Pan wnosi o przerwę.
(Senator Leszek Czarnobaj: Jeszcze raz. Ja proszę 

o ogłoszenie przerwy celem przygotowania kandyda-
ta, którego chcielibyśmy zgłosić.)

Rozumiem. Dobrze, przerwa. Chodzi o przerwę 
do dnia jutrzejszego. Dobrze.

(Senator Jan Dobrzyński: Jaką przerwę? Sprzeciw!)
Pan senator, proszę bardzo…
(Rozmowy na sali)
No nie wiem, szybszy był pan senator…
(Rozmowy na sali)
Niestety, pan senator Jan…
(Wesołość na sali)
(Senator Jerzy Fedorowicz: My też się z tego cie-

szymy.)
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Dobrzyński:
Dlaczego „niestety”, Panie Marszałku?
(Wesołość na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie, nie…)
(Senator Grażyna Sztark: My doskonale wiemy.)
Oczywiście chciałbym zgłosić sprzeciw. Proszę 

pamiętać, Panie i Panie z Platformy Obywatelskiej, że 
my nie odwołujemy pana marszałka Borusewicza…

(Rozmowy na sali)
…my odwołujemy wicemarszałka z PiS, który 

złożył rezygnację.
(Rozmowy na sali)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze.
Głosujemy. Głosujemy, więc proszę już nie zgła-

szać wniosków formalnych. Po mojej wypowiedzi 
głosujemy.

Głosujemy nad wnioskiem formalnym pana se-
natora Czarnobaja o to, aby ogłosić przerwę do dnia 
jutrzejszego do godziny 9.00 i rozpocząć obrady o go-
dzinie 9.00.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 27 – za, 58 – przeciw. 

(Głosowanie nr 5)
Wniosek pana senatora został odrzucony.
Pani senator…
Słucham?
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Zdrojewska.)
Pani senator Barbara Zdrojewska. Bardzo proszę.

…dlatego wnoszę o to, aby te dwa punkty pojawiły 
się jutro, na samym końcu posiedzenia Senatu. Wtedy 
będzie dostatecznie dużo czasu, aby grupa senatorów 
mogła spokojnie zdecydować, kogo może rekomen-
dować na stanowisko wicemarszałka.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dobrze. Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem…
(Senator Mieczysław Augustyn: Panie 

Marszałku…)
Słucham?
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie, nie, już nic. 

Dziękuję.)
Przystępujemy głosowania nad wnioskiem dalej 

idącym, wykluczającym również wniosek pana se-
natora, o przesunięcie rozpatrywania tych punktów 
na jutro, bez uwzględnienia godziny, daty i porząd-
ku, tak że jutro… Jeśli ten wniosek zostanie odrzu-
cony, to głosowanie nad wnioskiem pana senatora 
Napieralskiego nie będzie miało sensu.

Kto jest za przyjęciem wniosku formalnego pana 
senatora Augustyna o przesunięcie tego punktu na 
dzień jutrzejszy?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 28 – za, 57 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 4)
Przystępujemy zatem…
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku…)
Pan senator Czarnobaj.
(Senator Bogdan Borusewicz: Do tego punktu?)

Senator Leszek Czarnobaj:

Do tego punktu.
Panie Marszałku, sprawa jest nagła, ale chyba 

ważna dla każdego z senatorów. W związku z tym 
my również chcielibyśmy przygotować rzecz bardzo 
ważną dla nas, a mianowicie zaproponować kandy-
data, który poddałby się weryfikacji, żywiąc na-
dzieję, że będzie to tak dobry kandydat, że państwo 
zagłosujecie za nim. Panie Marszałku, chciałbym 
zgłosić wniosek o ogłoszenie przerwy i o rozpoczę-
cie jutro obrad od tych dwóch punktów o godzinie 
9.00.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Senatorze, rozumiem, że… Ale przecież taki 

wniosek już był przegłosowany.
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(Senator Mieczysław Augustyn: Zapisałem się do 
dyskusji, Panie Marszałku.)

Nie ma dyskusji, Panie Senatorze.
(Senator Mieczysław Augustyn: W sprawie for-

malnej.)
Panie Senatorze, ja… Wie pan co, Panie Senatorze, 

panowie sekretarze powiedzieli mi, że pan chce za-
brać głos. Ja specjalnie rozpocząłem tak, żeby pan 
miał możliwość podniesienia ręki, więc dziwię się, 
że pan jej nie podniósł.

Choć powiedziałem „przystępujemy”, to może nie 
powiedziałem „do głosowania”, więc proszę bardzo, 
udzielam panu głosu.

(Senator Mieczysław Augustyn: Dziękuję, Panie 
Marszałku.)

(Głos z sali: Na mównicę.)
Na mównicę, tak, to będzie większy teatr.
Bardzo proszę.
(Poruszenie na sali)
Tak, proszę uprzejmie na mównicę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja zapisałem się do głosu, opierając się na art. 44 

ust. 1 Regulaminu Senatu, który mówi wyraźnie – 
i nie stawia tutaj żadnego wyjątku – że senator ma 
prawo zabrać głos w trakcie każdego punktu porząd-
ku obrad. A wobec tego…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale nie ma, 
Panie Senatorze…)

Ja się zapisałem przed ogłoszeniem głosowania, 
tak że w tym sensie…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale nie ma 
dyskusji, nie ma debaty i nie ma zapisywania. Jest 
zgłoszenie przez podniesienie ręki i ja się…)

Panie Marszałku, pan marszałek tak mówi…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Udzieliłem 

panu głosu. Proszę już tego nie komentować, tylko 
ad rem. Proszę bardzo.)

Ad rem.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ad rem, tak 

jest. Bardzo proszę, w jakiej sprawie pan występuje?)
Ja powołałem się na konkretne zapisy Regulaminu 

Senatu. Jeżeli pan marszałek wskaże inne, które tam-
ten zapis czynią nieważnym, to oczywiście wycofam 
swój wniosek.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ja już prosiłem, 
żeby… Ja już prosiłem: ad rem, Panie Senatorze. Nie 
chcę się z panem sprzeczać. Proszę, żeby pan zabrał 
głos. Udzieliłem panu głosu. Bez komentarzy, zby-
tecznych komentarzy, bo one są nie na miejscu.)

Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowni Państwo, ta sytuacja, która jest, zapew-

ne jest dla każdego z państwa – dla nas na pewno – 
zupełnym, kompletnym zaskoczeniem i dlatego ona 

Senator Barbara Zdrojewska:

Bardzo dziękuję.
Szanowny Panie Marszałku, chciałabym zapy-

tać, czy rezygnacja została zgłoszona na piśmie. 
Chciałabym też zapytać o jej przyczyny. Czy są one 
wymienione w rezygnacji? Dziękuję.

(Głos z sali: Przyczyna zewnętrzna.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: A pan sena-

tor…)
I czy to jest rezygnacja, czy po prostu odwołu-

jemy?
(Senator Jerzy Fedorowicz: Tak po prostu.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Augustyn. Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku, w imieniu klubu Platformy 

Obywatelskiej chciałbym prosić o godzinną przerwę.
(Senator Robert Mamątow: Ale pół godziny już 

było.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę państwa, jest wniosek klubu o godzinną 

przerwę. Wyrażam zgodę na godzinną przerwę.
Bardzo proszę.
(Senator Mieczysław Augustyn: Dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Przerwa do godziny 21.25.
(Przerwa w obradach od godziny 20 minut 25  

do godziny 21 minut 25)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę panie i panów senatorów o zajęcie 

miejsc, o wyciszenie albo najlepiej zaprzestanie pro-
wadzenia rozmów.

(Głos z sali: Ciii…)
Bardzo proszę, powracamy do rozpatrywania 

punktu…
(Rozmowy na sali)
Ja powtórzę. Powracamy do rozpatrywania 

punktu dwunastego porządku obrad: odwołanie 
Wicemarszałka Senatu.

Wysoka Izbo, wpłynął wniosek grupy senato-
rów w sprawie odwołania pana senatora Grzegorza 
Czeleja z funkcji wicemarszałka Senatu. Znajduje się 
on w druku nr 483.

Przystępujemy do głosowania w sprawie…
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Augustyn…)
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(senator M. Augustyn) Udzielę za chwilę głosu osobom, które się zgłasza-
ły, choć myślę… jestem głęboko przekonany, proszę 
państwa, że ta dyskusja jest niepotrzebna i jest prze-
prowadzana celowo. Taka chęć prowadzenia debaty 
jest w stylu totalnej opozycji, bo każdą sytuację nale-
ży wykorzystać do atakowania. My wykazywaliśmy 
się większym rozsądkiem w chwili, kiedy panowie 
i panie wycofali kandydaturę na wicemarszałka pani 
marszałek Anny Sztark i pana Marka Ziółkowskiego, 
i nie dopytywaliśmy o powody i przyczyny. Po prostu 
mieliśmy inną kulturę, ale trudno.

Pan senator marszałek Czelej. Nie wiem, czy 
z miejsca, czy stąd. Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator Grzegorz Czelej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Złożyłem rezygnację z funkcji wicemarszał-

ka bez żadnych nacisków. To jest moja decyzja ze 
względów prywatnych. Rozmawialiśmy na ten temat 
i z panem marszałkiem Karczewskim, i z prezesem 
Kaczyńskim już od dłuższego czasu, więc od strony 
wewnętrznej nie jest to nic nagłego. Chyba nie skła-
mię, Panie Marszałku, jak powiem, że rozmawiamy 
o tym od 3 czy 4 tygodni. Oczywiście nie jest to dla 
mnie komfortowa sytuacja. Jeżeli mogę prosić pań-
stwa o niewprowadzanie atmosfery jakiejś ekstra… 
i o uszanowanie mojej decyzji… Będę za to po prostu 
wdzięczny.

Mam prawo zrezygnować. Rezygnuję z własnej 
woli po uzgodnieniu tego – tak jak się to powin-
no robić w każdej partii – z moim bezpośrednim, 
przepraszam za wyrażenie, szefem, marszałkiem 
Karczewskim, z prezesem Kaczyńskim. To wszystko. 
Proszę o uszanowanie mojej decyzji i niewprowa-
dzanie jakiejś nadzwyczajnej atmosfery, bo nie ma 
w tym nic nadzwyczajnego. Czasami tak się składa, 
że trzeba się zająć innymi sprawami czy pracować 
w innych obszarach. Tak że to nie jest, zapewniam 
państwa, nic nagłego, co powstało między moim pro-
wadzeniem obrad o godzinie 20.00 a chwilą obecną. 
To wszystko. Będę wdzięczny za uszanowanie mojej 
decyzji. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pan senator Florek i senator Czarnobaj. Bardzo 

proszę.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Marszałku, powiedział pan, że to nic nad-

zwyczajnego. O godzinie 19.30 prowadził pan obrady. 
Byłem tutaj obecny. Wiem, że w tym czasie na sali 

wymaga wyjaśnienia. Ona jest też dlatego dziwna, 
że to wszystko jest przeprowadzone w takim trybie. 
Oczywiście, tak, pan senator ma rację, każdy ma pra-
wo zrezygnować. Ale nie musimy tego rozpatrywać 
w ciągu paru godzin, z zaskoczenia, po nocy itd. Tego 
nie musimy robić. A więc, proszę państwa, oczywiste 
jest, że chcemy wiedzieć, jakie są powody tej rezy-
gnacji. Jakie…

(Senator Jarosław Rusiecki: Każdy ma prawo zre-
zygnować.)

Chwileczkę.
Bo ten tryb nasuwa przypuszczenia, że to jest ja-

kaś ekstraordynaryjna sytuacja, że za tym coś stoi, 
coś się kryje. Dlatego my dzisiaj czujemy się tą sy-
tuacją zaniepokojeni, bo to nie jest przecież państwa, 
PiS, wewnętrzna sprawa. Pan marszałek i wicemar-
szałkowie są dla nas wszystkich tu, w Senacie. Trzeba 
powiedzieć, że chyba nikt ani z tej strony sali, ani 
z tej strony sali nie znajduje jakiegoś powodu, dla 
którego pan marszałek miałby rezygnować w związ-
ku ze sprawami związanymi z obradami czy jakimiś 
sprawami zdrowotnymi… Przecież jeszcze chwilę 
temu pan marszałek Czelej prowadził obrady, był za 
granicą itd., więc jesteśmy raczej skłonni uważać, 
że za tym stoją jakieś ważne, istotne powody. Jeżeli 
tak jest, to prosimy o ich ujawnienie, bo to też jest 
ważne dla nas, Panie Marszałku, żebyśmy wiedzieli, 
jak głosować, bo jeżeliby się okazało, że ta rezygnacja 
ma jakieś drugie dno…

(Senator Alicja Zając: Chcemy zachować to w ta-
jemnicy.)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale bardzo pro-
szę o niekomentowanie wypowiedzi pana senatora. 
Bardzo proszę.)

…że jest ona związana z jakimiś kłopotami pana 
marszałka, nie daj Boże, z jakimiś sprawami, o któ-
rych nie wiemy, a które być może są istotne… Proszę 
bardzo, żeby tę sprawę wyjaśnić, naświetlić, żebyśmy 
wiedzieli, jak się zachować podczas głosowania.

Dlatego pozwoliłem sobie wejść na mównicę, 
korzystając z regulaminu, i nie tylko we własnym 
imieniu prosić o to, żeby wytłumaczyć, co takiego się 
stało między godzinami przedpołudniowymi a obec-
ną chwilą, że nagle odwołuje się osobę z jednej z naj-
ważniejszych funkcji w kraju, bo my jednak musimy 
głosować nad odwołaniem, niezależnie od powodu. 
Dlatego bardzo bym prosił o wyjaśnienia…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Jarosław Rusiecki: To chyba żenujące 

wpływy teatralnych gestów Donalda Tuska.)
Dziękuję bardzo.
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(senator P. Florek) trzynasty był jutro rozpatrywany? Jeśli tak, to go 
przegłosujemy, bo ja jestem przeciwny.

Senator Piotr Florek:
Tak, Panie Marszałku, składam wniosek formalny.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze, bardzo proszę.
Głosujemy. W takim razie poddaję pod głosowanie 

wniosek pana senatora Florka o to, aby przełożyć 
rozpatrywanie punktu trzynastego, czyli wybór wi-
cemarszałka, na dzień jutrzejszy.

Kto jest za wnioskiem pana senatora Florka?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 28 było za, 58 – przeciw. 

(Głosowanie nr 6)
Wniosek pana senatora Florka został odrzucony.
Zapisał się czy poprosił o zabranie głosu pan se-

nator Czarnobaj. Tak?
Czy ktoś z państwa w tej sytuacji, kiedy wystąpił 

pan marszałek Czelej, chce jeszcze zabrać głos?
Tak? Proszę bardzo… Rozumiem, że macie pań-

stwo świadomość, że powtarzają się te…
(Rozmowy na sali)
Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja chciałbym powiedzieć swoje zdanie. Oczywiście 

szanuję, tak jak, jak myślę, wszyscy, którzy tutaj sie-
dzą, możliwość złożenia przez pana rezygnacji i my 
absolutnie przyjmujemy to do wiadomości…

(Senator Robert Mamątow: Ale pan…)
Ale niech…
(Senator Jadwiga Rotnicka: Panie Marszałku, 

może pan senator Mamątow by nie komentował.)
Panie Senatorze Mamątow…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę o nieko-

mentowanie wypowiedzi pana senatora Czarnobaja.)
…ja bardzo pana proszę, bo będę musiał to sko-

mentować tak, jak to potrafię. Tak że bardzo proszę, 
żeby pan…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Dobrze. Proszę 
bardzo.)

…siedział tam spokojnie.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale już zwró-

ciłem uwagę, Panie Senatorze.)
Przepraszam.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Pan nie zwra-

ca uwagi, pan ma się skupić na swojej wypowiedzi. 
Bardzo proszę.)

było, nie wiem, z mojego klubu chyba 2 senatorów. 
I pan marszałek wprowadził zmianę do porządku 
obrad – nie wiem, to była 18.00 czy 19.00 – i w tym 
czasie również ukazały się druki na stronie Senatu, 
te dwa druki. I ja mam pytanie, Panie Marszałku. 
Jest Regulamin Senatu. W regulaminie… Pan, Panie 
Marszałku, zawsze jest bardzo skrupulatny, bardzo 
dokładny, zauważyłem, że bardzo pan lubi przestrze-
gać regulaminu. Jest Regulamin Senatu. W art. 8 re-
gulaminu mamy napisane: „Kompetencje Marszałka 
Senatu”. I ja czytam… „Kompetencje Marszałka 
Senatu”, pkt 6: „ustala projekt porządku obrad po 
zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów”. No, pewno 
pierwszy błąd, Panie Marszałku, bo z tego, co pan 
marszałek Borusewicz mówił, wynika, że takiego 
konwentu nie było…

(Rozmowy na sali)
…i opinii nie było, więc pozostaje wątpliwość, 

czy ten porządek obrad został zmieniony zgodnie 
z regulaminem.

Panie Marszałku, ja mam taką propozycję. 
W związku z tym, co marszałek przed chwilą powie-
dział odnośnie do odwołania pana marszałka, pewno 
ten punkt jest jako punkt dwunasty: odwołanie pana 
marszałka. Ja nie wiem, skąd pan, Panie Marszałku, 
już wiedział też o tym, że trzeba wprowadzić na-
stępny punkt: wybór wicemarszałka Senatu. No skąd 
pan… Jak pan przesądził, że nastąpi odwołanie pana 
marszałka? Ja myślę, że każdy z senatorów sam de-
cyduje o tym, czy zagłosuje za, czy przeciw, czy się 
wstrzyma od głosu. Ja nie za bardzo rozumiem ten 
punkt trzynasty: wybór marszałka Senatu. I miałbym 
taką propozycję, żeby ten punkt: wybór marszałka 
Senatu – żeby to odbyło się zgodnie z procedurą – 
przełożyć na dzień jutrzejszy, żebyśmy mieli czas do 
jutra na zastanowienie się. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Panie Senatorze, należy czytać regulamin w cało-

ści, a nie wybiórczo poszczególne punkty, bo można 
wprowadzić…

(Senator Czesław Ryszka: To jest wojewoda.)
…siebie i innych w błąd. Zapis o Konwencie 

Seniorów dotyczy projektu porządku obrad. Izba 
zawsze ma możliwość zmiany porządku obrad. 
Stosowaliśmy to już kilkadziesiąt razy i myślę, że 
każdy z senatorów wie, jaka jest procedura i jak to się 
robi. A ja tylko zwrócę uwagę, że ten zapis znajduje 
się w art. 48. Proszę doczytać, jest taka możliwość, 
wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę.

Ja tylko zapytam pana senatora, bo nie zrozumia-
łem: czy złożył pan wniosek formalny, żeby punkt 
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(senator L. Czarnobaj) Nadzwyczajność, nagłość, bylejakość – to są cechy 
obecnych obrad naszego parlamentu.

Jeszcze raz zwracam się z prośbą – wniosek 
był już przegłosowywany kilka razy… Panie 
Marszałku, szanując powagę parlamentaryzmu 
i Senatu Rzeczypospolitej, proszę o to, aby roz-
ważyć, czy nie mogłoby być tak, że jutro przy-
stąpimy do rozpatrywania tych dwóch punktów, 
na spokojnie przeanalizujemy wszystkie elementy 
dotyczące powołania marszałka i zgłoszenia kan-
dydatów. Chodzi o to, aby to wszystko miało odpo-
wiedni tryb i czas, aby była możliwość odniesienia 
się do przedłożonych propozycji, bez wchodzenia 
w szczegóły decyzji pana marszałka Czeleja, którą 
szanujemy.

Mnie kompletnie nie interesuje, Panie Marszałku, 
jakie są powody złożenia przez pana rezygnacji i czy 
podejmowanie decyzji trwało długo. Jeśli było tak, 
że dyskutowaliście o tym przez 4 tygodnie, tak jak 
powiedział pan marszałek… To się na pewno gdzieś 
tliło. Kiedy dzisiaj rano odbywało się posiedzenie 
konwentu, należało wspomnieć, że prawdopodobnie 
będą procedowane punkty dotyczące odwołania i po-
wołania wicemarszałka.

Jeszcze raz, Panie Marszałku, ponawiam apel o to, 
abyśmy jutro na spokojnie przystąpili do realizacji 
tych dwóch punktów. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze. Dziękuję bardzo.
(Senator Jarosław Rusiecki: Niech pan przypomni 

o standardach prezydentowi Adamowiczowi.)
Bardzo proszę. Zgłosiła się pani senator Barbara 

Zdrojewska.
Ja powstrzymam się od komentarzy, chociaż 

chciałbym to skomentować. Z trudem mi to przy-
chodzi, ale powstrzymuję się od komentarzy.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale senator Czarnobaj 
ma rację.)

Ja uważam inaczej.
(Senator Jerzy Fedorowicz: To jest mój komen-

tarz.)
Nie wygłaszamy komentarzy z miejsca.
Bardzo proszę. Pani senator ma głos.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo, jak tutaj szłam, to słyszałam 

komentarze, które padały z ław PiS. Chciałabym po-
wiedzieć, że były one bardzo…

(Senator Alicja Zając: Prawo i Sprawiedliwość.)
Proszę?
(Senator Arkadiusz Grabowski: Prawo 

i Sprawiedliwość. Ta partia tak się nazywa.)

Okej.
Dlatego my nie kwestionujemy… w każdym razie 

ja nie kwestionuję, Panie Marszałku – zwracam się do 
pana marszałka Czeleja – tego elementu dotyczącego 
złożenia rezygnacji. To jest rzecz ludzka, naturalna, 
różne sytuacje w życiu się zdarzają. Ja nie chciałbym 
w to wchodzić, bo to jest sprawa…

(Senator Czesław Ryszka: Nie wchodzi, ale wcho-
dzi.)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę o nieko-
mentowanie wypowiedzi pana senatora Czarnobaja.)

…która jest elementem decyzji pana marszałka 
Czeleja.

Ja chciałbym zwrócić uwagę na zupełnie inny 
aspekt. Po pierwsze, chyba każdy z nas, kandydując 
do Senatu, wiedział, że jest to izba refleksji, zadumy, 
elementu, który się nazywa: analiza tego wszystkiego, 
co jest przedmiotem obrad itd., itd. Ja obserwuję bar-
dzo ważną rzecz w tej kadencji, mianowicie pośpiech 
i jeszcze raz pośpiech… Już nie będę wracał do tego 
wszystkiego, co uchwalaliśmy w trybie ekstraordy-
naryjnym.

Pan marszałek Karczewski mówi o totalnej opo-
zycji. Panie Marszałku, na totalną władzę, nieszanu-
jącą żadnych reguł, trzeba i powinno się odpowiadać 
totalną opozycją. (Oklaski) Takie są prawa fizyki. 
Na reakcję jest kontrreakcja, f i -f – coś takiego pa-
miętam. W związku z tym proszę się nie dziwić, że 
w sytuacji, w której nas pan stawia, kiedy o godzi-
nie 20.00 mamy przegłosować odwołanie marszałka 
i powołanie nowego marszałka… No, to nie należy 
do standardów Senatu. Chcielibyśmy, abyście pań-
stwo, szanując standardy Senatu, wzięli pod uwagę 
następującą rzecz: nic nie stoi na przeszkodzie… Nie 
pytam o argumenty – mówię za siebie – dotyczą-
ce tego, dlaczego pan marszałek Czelej rezygnuje. 
On ma do tego prawo. Ale przecież nic nie stoi na 
przeszkodzie, żeby procedura wyglądała w sposób 
następujący: pan marszałek Czelej składa rezygnację 
ze względów osobistych – jest to wystarczający argu-
ment – pan marszałek stawia tę sprawę na posiedzeniu 
konwentu, konwent ją opiniuje i sprawa trafia do nas. 
My przedstawiamy swojego kandydata, analizujemy, 
jak zagłosować, i mamy czas na dyskusję.

To wszystko jest robione w sposób co najmniej 
podejrzany, nieelegancki i nieprzystojący Senatowi. 
Twórcy regulaminu, który jest bardzo ogólny, sena-
torowie, którzy uchwalali ten regulamin, mieli na 
uwadze to, że senatorowie podczas różnego rodzaju 
debat, kierując się swoją mądrością, będą wykorzy-
stywali Regulamin Senatu jako element pomocni-
czy, a nie dokument, który służy tylko do tego, aby 
w sposób nagły, szybki, niespodziewany robić rzeczy, 
które po prostu nie przystoją polskiemu Senatowi. 
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(senator B. Zdrojewska) (Marszałek Stanisław Karczewski: Został złożony 
wniosek o wybór pana marszałka Borowskiego…)

Tak, tak, ja wiem, bo jestem pod nim podpisana, 
podpisałam się pod tym wnioskiem.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Jest wniosek, 
podpisała się pani, będziemy głosować.)

Tak, ale chcielibyśmy się przygotować w ten spo-
sób, że chcielibyśmy przedstawić państwu na piśmie 
życiorys, przekazać np. na stoliki, przekazać mate-
riały.

(Głos z sali: Znamy, znamy.)
No, Szanowni Państwo, my nie wybieramy tutaj 

szefa klubu, tylko wybieramy wicemarszałka Senatu, 
nie wicemarszałka PiS-u, tylko wicemarszałka 
Senatu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Pani senator Borys-Damięcka. Bardzo proszę.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Dziękuję, Panie Marszałku, za udzielenie głosu.
Ja chciałabym tylko zwrócić uwagę, że pan wi-

cemarszałek Czelej nie jest jednak osobą prywatną, 
tylko jest osobą publiczną, ma swoich wyborców, 
przez tych wyborców został wybrany, a całe gremium 
w głosowaniu wyraziło zgodę na pełnienie przez nie-
go funkcji wicemarszałka Senatu. W związku z tym, 
nawet jeżeli podaje powody prywatne, to po pierw-
sze, nam, senatorom, a w jakiejś kolejności i swoim 
wyborcom…

(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Cicho, prze-

praszam, nie przeszkadzajcie państwo pani senator.)
(Senator Jan Dobrzyński: Przepraszam, Panie 

Marszałku.)
Ja poczekam, Panie Senatorze.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Cicho, 

Panie Senatorze, proszę nie przeszkadzać… Panie 
Senatorze!)

Ja poczekam, Panie Senatorze, aż pan się zachowa 
godnie, słowo „senator”…

(Senator Jan Dobrzyński: Tego oczekuję również 
od pani senator.)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę, 
Pani Senator, o kontynuowanie wypowiedzi.)

W związku z tym nie możemy sprawy traktować 
w ten sposób, że prywatnie zostało złożone oświad-
czenie czy dokument, którego zresztą myśmy nie 
otrzymali i z którym nie mieliśmy szansy zapoznać 
się w ciągu dzisiejszego dnia. To wyniknęło późnym 
popołudniem jako informacja, że zostało przedsta-
wione takie zgłoszenie i że w porządku będą dodatko-
we punkty. Tak że my nie możemy i nie powinniśmy 

Z ław Prawa i Sprawiedliwości, w skrócie PiS. 
Nikogo nie obraziłam. Jest skrót PiS i jest skrót PO. 
Nie są one obraźliwe. Dosyć obraźliwe były za to 
uwagi, które usłyszałam.

Chciałabym powiedzieć, że naprawdę się temu 
wszystkiemu dziwię, bo kłopot, który mamy w tej 
chwili – zwracam się do pana marszałka Czeleja 
– to, że my wychodzimy i rozmawiamy, wziął się 
stąd, że państwo działają w taki, a nie inny sposób. 
Można to było normalnie zgłosić, powiedzieć, że 
jest to rezygnacja z powodów osobistych, następ-
nie nie składać wniosków senatorów, w których 
jest napisane, że jest to rezygnacja, bo chyba… 
Nie wiem, jak to jest, prosiłam też o regulaminowe 
wyjaśnienie, bo mnie się wydawało, że jeżeli mar-
szałek składa rezygnację z powodów osobistych, to 
jest ona wystarczająca, ale jeżeli jest tak, że musi 
być uchwała, to w porządku.

Niezależnie od tego fakt, że państwo zgłaszacie to 
w takim trybie, musi budzić nasze poważne wątpli-
wości. Do jutra nie stanie się nic takiego, co wyma-
gałoby natychmiastowego wyboru marszałka, chyba 
że rzeczywiście gdzieś wyjechałaby w tej chwili pani 
marszałek, pani wicemarszałek, wyjechałby pan wi-
cemarszałek Bielan czy pan marszałek Borusewicz. 
Jest komu prowadzić obrady. Nie ma żadnego powo-
du, żeby to się odbywało w takim trybie.

Jest mi też bardzo przykro, bo w kuluarach wie-
lu z państwa zgłasza różne powody. My nie dajemy 
im wiary. Słyszymy informacje o specjalnej wizycie 
pana prezesa, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, który 
chyba po raz pierwszy zaszczycił naszą Izbę swoją 
obecnością, słyszymy o jakichś rozmowach, teraz od 
pana wicemarszałka dowiadujemy się, że te rozmowy 
trwają już bardzo długo. Więc był czas, żeby przygo-
tować stosowny wniosek i go złożyć.

Tak że to, że my w tej chwili zwracamy na to 
uwagę, że tak nie może być… W obliczu tych różnych 
dymisji, zadziwiających, które się w tej chwili odby-
wają w kraju, wobec niepokojącej ich liczby musimy 
się czuć zaniepokojeni. Ale też, Panie Marszałku – 
zwracam się do głównego pana marszałka – mamy 
taki punkt w regulaminie, dlatego tu występujemy, 
dlatego o tym mówimy. Takie jest nasze, opozycji, 
zadanie.

Chciałabym jeszcze powiedzieć, że chcielibyśmy 
też mieć troszkę więcej czasu, żeby dobrze przygo-
tować prezentację naszego kandydata, wypowiedź na 
temat naszego kandydata na marszałka.

(Senator Grzegorz Bierecki: Nieprzygotowani.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Wasz kandy-

dat jest na pewno bardzo dobrze przygotowany, Pani 
Senator, tak że gwarantuję…)

Szanowny Panie Marszałku, proszę…
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(senator B. Borys-Damięcka) Ale kto wpływa na to, że atmosfera jest tak ner-
wowa?

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Bo pan mar-
szałek nie dopuszcza do głosu…)

(Rozmowy na sali)
Jak nie dopuszczam?!

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Ja też będę podnosić głos w tej sytuacji. Proszę 

sprowadzić tę rozmowę na poziom kulturalnej roz-
mowy i umożliwić wypowiedzenie się wszystkim.

A chcę wytłumaczyć się, dlaczego tak powie-
działam. Proszę pozwolić mi się wytłumaczyć. 
Powiedziałam to na podstawie tego, że równocześnie 
otrzymujemy informacje o odwołaniu i o wyborze. 
I powiedziałam to dlatego, że państwo musieli mieć 
to zorganizowane i ustalone, bez wprowadzenia w to 
grona pozostałych trzydziestu paru senatorów, bez 
podania argumentów, dlaczego zostaje odwołany, 
a to jest dosyć istotne, bez przeprowadzenia rozmo-
wy na ten temat, dania szansy na przygotowanie się 
do głosowania. Bo ewentualnie wtedy każdy z nas 
mógłby podjąć swoją decyzję w sprawie odwołania 
marszałka Czeleja i głosować na następnego kandy-
data. Powiedziałam to dlatego, że to zostało zgłoszone 
en bloc, jako dwie istniejące obok siebie propozycje. 
Mnie się wydaje, że w tak błyskawicznym tempie, 
bardzo szybkim, bez żadnego zastanowienia można 
tylko głosować na temat odwołania pana ministra 
Macierewicza…

(Senator Jarosław Rusiecki: Będziecie go odwo-
ływać, dlatego że tępi agenturę.)

(Poruszenie na sali)
…bo jego przewiny z okresu półtora roku znamy 

bardzo dokładnie.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Uuu!)
A tu powinniśmy mieć czas na zastanowienie się.
(Rozmowy na sali)
Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Pani Senator. Dziękuję bardzo 

za pani wypowiedź, która na pewno wpłynęła na 
obniżenie temperatury tego sporu.

(Rozmowy na sali)
Bardzo dziękuję za pani wypowiedź.
Pani senator Grażyna Sztark. Bardzo proszę.
(Senator Kazimierz Wiatr: Panie Marszałku, ja 

w sprawie formalnej.)
Ja już udzieliłem głosu, później udzielę go w spra-

wie formalnej.
Proszę bardzo.
(Senator Stanisław Kogut: Zakończyć tę dyskusję.)
No, dla porządku to będzie na pewno najlepszy 

wniosek. Sam bym złożył taki wniosek.

tego traktować jako sprawy wyłącznie prywatnej. 
To jest sprawa publiczna, sprawa wyborców, sprawa 
godności Senatu i obowiązku senatora, posługi, jaką 
pełni. I to dotyczy nie tylko stanowiska wicemarszał-
ka, ale każdego z nas, każdego, kto nosi tytuł, miano 
senatora i został na to stanowisko wybrany. To jest 
sprawa numer jeden.

Jeżeli chodzi o sprawę numer dwa, to ja bym 
bardzo serdecznie prosiła, Panie Marszałku, o spo-
wodowanie tego, żeby jednak uspokoić atmosferę, 
tak żebyśmy rozmawiali w sposób godny i taki, jaki 
obowiązuje w tej Izbie. Żeby państwo powstrzyma-
li się od swoich złośliwych uwag, a szczególnie od 
tych żenujących wypowiedzi na korytarzu, których 
nie będę cytowała, i to nie pod adresem senatorów, 
tylko na temat sytuacji, jaka wyniknęła, i tego, 
czego państwo chcą: jak najszybszego zrealizo-
wania nakazu, jaki państwo dostaliście. Bo mi się 
wydaje…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pani Senator, protestuję! Jakie pani ma dowody 

na to, że jakiś… Przecież…
(Senator Jan Dobrzyński: Kto tu godność…)
(Senator Stanisław Kogut: Jaki nakaz?)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: No, chociaż-

by…)
Nie wolno w ten sposób mówić, Pani Senator.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Chociażby 

takie…)
Proszę nie mówić, proszę pani, o żadnych na-

ciskach. Przed chwilką wystąpił pan marszałek, ja 
mówiłem… Bardzo proszę nie zachowywać się w ten 
sposób…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ja to…)
…i nie używać określeń niezgodnych z prawdą. 

Nie ma pani żadnego pojęcia o tym, co nastąpiło, 
i proszę nie mówić o żadnych naciskach.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Proszę…)
Żadnych nacisków nie było!
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Proszę, Panie 

Marszałku…)
Proszę nie mówić w ten sposób! Bo pani z jednej 

strony wymaga, żebyśmy byli kulturalni…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Mogę skoń-

czyć swoją wypowiedź?)
Pani Senator, ja też mam prawo do zabrania głosu 

i…
(Senator Waldemar Sługocki: W czasie wypowie-

dzi innej osoby?)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Właśnie ja 

chciałam prosić o to, żeby nie prowadzić tego posie-
dzenia w tak nerwowy sposób, że pan marszałek…)
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Nie. Dobrze.
To, proszę państwa, ja też nie będę zabierał głosu. 
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku, za zabranie 

głosu.
Przystępujemy do głosowania w sprawie odwoła-

nia pana wicemarszałka Senatu.
Senat odwołuje wicemarszałka Senatu w głosowa-

niu tajnym, podejmując uchwałę bezwzględną więk-
szością głosów ustawowej liczby senatorów.

Głosowanie tajne odbywa się przy użyciu opie-
czętowanych kart do głosowania.

Do przeprowadzenia głosowania tajnego wy-
znaczam sekretarzy: pana senatora Aleksandra 
Szweda, pana senatora Jerzego Wcisłę i pana senatora 
Waldemara Sługockiego.

Za chwilę senatorowie sekretarze rozdadzą pań-
stwu senatorom karty do głosowania tajnego.

Bardzo proszę już, Panowie, o rozdawanie.
Na karcie należy postawić tylko jeden znak „x”. 

Karta do głosowania, na której postawiono więcej niż 
jeden znak „x” albo nie postawiono żadnego, zostanie 
uznana za głos nieważny.

Po wypełnieniu karty państwo senatorowie w ko-
lejności alfabetycznej będą wrzucać karty do urn. 
Następnie zostanie zarządzona przerwa w obradach, 
w trakcie której senatorowie sekretarze obliczą głosy 
oraz sporządzą protokół głosowania tajnego.

Proszę o rozdanie kart, a państwa senatorów – 
o wypełnienie tych kart.

(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, teraz zadaję pytanie: czy wszyscy 

senatorowie otrzymali karty do głosowania?
(Głos z sali: Nie, ja jeszcze nie…)
Jeszcze nie, tak? To bardzo proszę o uzupełnie-

nie braków i rozdanie kart wszystkim senatorom. Za 
chwilę jeszcze raz zadam to pytanie.

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Bo mi zabrakło, a tam jeszcze…)
(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, czy wszyscy państwo senatorowie 

otrzymali karty do głosowania?
(Głosy z sali: Tak.)
Rozumiem, że tak.
Teraz bardzo proszę senatora Aleksandra Szweda 

o odczytywanie kolejno nazwisk senatorów. Państwa 
senatorów zaś proszę, żeby po wyczytaniu ich na-
zwisk wrzucili do urny wypełnione karty do głoso-
wania tajnego.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sekretarz Aleksander Szwed:
Lista do głosowania tajnego – senatorowie 

Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji:
Jan Filip Libicki,
Rafał Ambrozik,

Senator Grażyna Sztark:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja, żeby obniżyć temperaturę tej dyskusji, po-

wiem… Chciałabym powiedzieć, i przyłączyć się 
do swoich przedmówców, że zapewne nie byłoby 
tej dyskusji, gdyby nie to zaskoczenie. Oczywiście, 
wysłuchaliśmy dzisiaj pana wicemarszałka Czeleja, 
jego wypowiedzi o tym, że to jest jego rezygnacja. 
Oczywiście nie musi nam podawać prawdziwych 
powodów, które o tym zdecydowały. Chciałabym 
jednak powiedzieć, że kiedy właśnie nie mówi się 
wprost, krążą różne informacje, tzw. korytarzo-
we. W związku z tym, że jedna z tych informacji 
czy dwie informacje dotyczyły jakichś bezpośred-
nich… czy spraw związanych z wyjazdem pana 
marszałka i też moim wyjazdem… czy moim udzia-
łem we wspólnej wizycie w Chinach, chciałabym 
powiedzieć tutaj publicznie, wszystkim państwu, 
że ta wizyta, która miała bardzo wysoki poziom… 
Pan marszałek cieszył się ogromnym szacunkiem 
podczas tej wizyty. Ja chyba… No ale, proszę pań-
stwa, ja tego nie organizowałam. A o ile wiem, to 
była tam również dosyć dobra współpraca pomię-
dzy zapraszającymi i tymi, którzy zgodzili się na tę 
wizytę. W związku z tym ja w tę kwestię wchodzić 
nie będę.

Chciałabym tylko powiedzieć – ponieważ wypada 
to powiedzieć – że jeżeli chodzi o poziom prowadze-
nia obrad, to również uważam, czy uważamy, że były 
one prowadzone w sposób bardzo kulturalny. Nigdy, 
kiedy debata była prowadzona przez wicemarszałka, 
nie dochodziło do takich scysji.

Nie chciałabym, Panie Marszałku, już więcej 
zaszkodzić, naprawdę. I jeszcze raz chciałabym po-
wiedzieć: naprawdę mieliście bardzo dobrego wice-
marszałka. Co wcale nie oznacza, że następni nie 
będą dobrzy.

I chciałabym również podziękować w imieniu na-
szego klubu – bo nie będzie już takiej możliwości… 
I uważam również, że nie zasłużył pan sobie na to, 
żeby w taki właśnie sposób… Wypadałoby nam, żeby 
chociaż, nawet nieszczerze, ale powiedzieć tej grupie 
senatorów: dziękuję bardzo, bo muszę… czy też: za-
kończyłem swoją pracę na rzecz całego Senatu. Tak 
że dziękuję za współpracę, Panie Marszałku, i mam 
nadzieję, że… Zakończymy to chyba już w taki spo-
sób. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Nie widzę, poza panem senatorem Wiatrem, wię-

cej chętnych do zabrania głosu.
Czy pan senator Wiatr… Tak? Proszę bardzo.
(Senator Kazimierz Wiatr: Nie.)
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(senator sekretarz A. Szwed) Grzegorz Napieralski,
Jarosław Obremski,
Bogusława Orzechowska,
Andrzej Pająk,
Maria Pańczyk-Pozdziej,
Grzegorz Peczkis,
Marek Pęk,
Wojciech Piecha,
Leszek Piechota,
Aleksander Pociej,
Marian Poślednik,
Michał Potoczny,
Krystian Probierz,
Zdzisław Pupa,
Konstanty Radziwiłł,
Marek Rocki,
Tadeusz Romańczuk,
Jadwiga Rotnicka,
Jan Rulewski,
Jarosław Rusiecki,
Sławomir Rybicki,
Czesław Ryszka,
Janina Sagatowska,
Michał Seweryński,
Krzysztof Słoń,
Waldemar Sługocki,
Andrzej Stanisławek,
Lidia Staroń,
Grażyna Sztark,
Aleksander Szwed,
Antoni Szymański,
Rafał Ślusarz,
Przemysław Termiński,
Piotr Wach,
Artur Warzocha,
Jerzy Wcisła,
Kazimierz Wiatr,
Jacek Włosowicz,
Andrzej Wojtyła,
Alicja Zając,
Józef Zając,
Barbara Zdrojewska,
Piotr Zientarski,
Jan Żaryn.
(Rozmowy na sali)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Czy wszyscy państwo senatorowie oddali głos, 

czyli wrzucili karty do urny? Tak.
Bardzo dziękuję.
Proszę teraz senatorów sekretarzy o obliczenie 

głosów i sporządzenie protokołu głosowania tajnego.
Zarządzam przerwę w obradach do godziny 22.15.
(Przerwa w obradach od godziny 22 minut 04  

do godziny 22 minut 15)

Anna Anders,
Mieczysław Augustyn,
Adam Bielan,
Grzegorz Bierecki,
Przemysław Błaszczyk,
Aleksander Bobko,
Ryszard Bonisławski,
Waldemar Bonkowski,
Marek Borowski,
Bogdan Borusewicz,
Barbara Borys-Damięcka,
Margareta Budner,
Jerzy Chróścikowski,
Zbigniew Cichoń,
Leszek Czarnobaj,
Grzegorz Czelej,
Jerzy Czerwiński,
Dorota Czudowska,
Wiesław Dobkowski,
Jan Dobrzyński,
Robert Dowhan,
Jarosław Duda,
Jerzy Fedorowicz,
Piotr Florek,
Robert Gaweł,
Adam Gawęda,
Stanisław Gogacz,
Mieczysław Golba,
Arkadiusz Grabowski,
Tomasz Grodzki,
Maciej Grubski,
Jan Hamerski,
Jan Maria Jackowski,
Andrzej Kamiński,
Stanisław Karczewski,
Wiesław Kilian,
Kazimierz Kleina,
Bogdan Klich,
Andrzej Kobiak,
Maria Zofia Koc,
Stanisław Kogut,
Władysław Komarnicki,
Tadeusz Kopeć,
Małgorzata Kopiczko,
Waldemar Kraska,
Maciej Łuczak,
Józef Łyczak,
Ryszard Majer,
Robert Mamątow,
Marek Martynowski,
Łukasz Mikołajczyk,
Andrzej Mioduszewski,
Andrzej Misiołek,
Krzysztof Mróz,
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Wybór Wicemarszałka Senatu 

doktora nauk prawnych i doktora habilitowanego. 
W 1987 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. 
W 1990 r. został mianowany na stanowisko profesora 
zwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 
1962–1965 odbył aplikację prokuratorską i pracował 
w prokuraturze w Łodzi. Od 1969 r. jest pracowni-
kiem Uniwersytetu Łódzkiego, na którym wykłada 
prawo pracy i europejskie prawo socjalne. W latach 
1984–1987 pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa 
i Administracji, a w latach 1990–1996 rektora tej uczel-
ni. Od 1996 r. do 2005 r. wykładał w Salezjańskiej 
Wyższej Szkole Zarządzania i Ekonomii w Łodzi. 
Od 1997 r. pracuje jako profesor na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowicach. Wykładał na uniwer-
sytetach we Francji, w Kanadzie, Szwecji, Wielkiej 
Brytanii, Hiszpanii, Japonii i Szwajcarii. W dorobku 
naukowym ma ponad 180 publikacji, w tym kilka-
dziesiąt w językach obcych. Jest członkiem krajowych 
i zagranicznych towarzystw naukowych. Od 1990 r. 
do 1996 r. przewodniczył Konferencji Rektorów 
Uniwersytetów Polskich. Był także konsulem ho-
norowym Republiki Francuskiej w Łodzi, człon-
kiem i przewodniczącym Krajowej Rady Katolików 
Świeckich oraz członkiem Papieskiej Rady do Spraw 
Świeckich. Zasiadał w Radzie Legislacyjnej przy 
prezesie Rady Ministrów oraz przewodniczył rządo-
wej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. W latach 
2005–2006 sprawował urząd ministra edukacji naro-
dowej, a w okresie 2006–2007 ministra nauki i szkol-
nictwa wyższego. Odznaczony wieloma orderami 
krajowymi i zagranicznymi. W Senacie VIII kaden-
cji był przewodniczącym Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz członkiem Komisji 
Nauki, Edukacji i Sportu. Obecnie jest przewodni-
czącym Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji. Jest bezpartyjny. 

Gorąco zachęcam do głosowania na pana profe-
sora. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

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

o przedstawienie kandydatury senatora Marka 
Borowskiego.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym w imieniu…
(Senator Stanisław Kogut: Najlepszego z komu-

chów…)
Zaczekam, aż ten pan wyjdzie.
(Głos z sali: Pan senator…)
A, przepraszam: pan senator.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-

nastego porządku obrad: odwołanie Wicemarszałka 
Senatu.

Informuję, że senatorowie sekretarze skończyli 
obliczanie głosów i sporządzili protokół głosowania 
tajnego.

Ogłaszam wyniki.
Proszę państwa, odczytuję protokół głosowania 

tajnego z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie od-
wołania pana senatora Grzegorza Czeleja z funkcji 
wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
IX kadencji. 

Wyznaczeni przez marszałka Senatu do prze-
prowadzenia głosowania tajnego sekretarze, pan se-
nator Aleksander Szwed, pan senator Jerzy Wcisła 
i pan senator Waldemar Sługocki, stwierdzają, że 
w głosowaniu tajnym w sprawie odwołania pana se-
natora Grzegorza Czeleja z funkcji wicemarszałka 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji oddano 
87 głosów, w tym 87 głosów ważnych. Za głosowa-
ło 58 senatorów, przeciw głosowało 24 senatorów, 
5 senatorów wstrzymało się od głosu. Wymagana 
bezwzględna większość ustawowej liczby senatorów 
wynosi 51 głosów. Poniżej są podpisy 3 panów se-
natorów.

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie odwołania pana senatora 
Grzegorza Czeleja z funkcji wicemarszałka Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzyna-
stego porządku obrad: wybór Wicemarszałka Senatu.

Wysoka Izbo, informuję, że na stanowisko wice-
marszałka Senatu zostały zgłoszone następujące kan-
dydatury: senatora Michała Seweryńskiego i senatora 
Marka Borowskiego. (Oklaski)

(Senator Stanisław Kogut: Buuu! Ludzie, komu-
cha?)

Wnioski w tych sprawach znajdują się w drukach 
nr 483 i 485.

Bardzo proszę senatora Marka Martynowskiego 
o przedstawienie kandydatury pana senatora Michała 
Seweryńskiego.

Senator Marek Martynowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić życiorys pana prof. 

Michała Seweryńskiego i zarekomendować w imieniu 
Prawa i Sprawiedliwości pana senatora na funkcję 
wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Pan Michał Seweryński urodził się 1 lipca 1939 r. 
w Łodzi. W 1962 r. ukończył studia na Wydziale 
Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Na tej samej uczel-
ni odbył studia doktoranckie oraz uzyskał stopień 
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Wybór Wicemarszałka Senatu

(senator L. Czarnobaj) Jednocześnie chciałbym przypomnieć, że pan 
marszałek Borowski w 1995 r. był szefem Urzędu 
Rady Ministrów, w latach 1996–2001 wicemarszał-
kiem Sejmu II i III kadencji, a w latach 2001–2004 
był marszałkiem Sejmu IV kadencji. Od 2011 r. pan 
marszałek Borowski jest senatorem niezależnym. Ta 
rola pana marszałka Borowskiego w życiu parlamen-
tarnym w Polsce pokazuje, że jest to osoba, która ma 
w tym doświadczenie, wie, jak to się robi, wie, jak 
należy w sposób godny, z wielkim szacunkiem dla 
całej Izby prowadzić obrady polskiego Senatu.

Wybór pana marszałka Borowskiego chciałbym 
państwu zarekomendować również z jeszcze jednego 
ważnego powodu, a mianowicie dlatego, że w pre-
zydium nastąpiłaby pewna pluralizacja polityczna. 
Zaznaczam, że pan marszałek Borowski wprawdzie 
jest zgłaszany przez nasz klub, ale jest senatorem 
niezależnym. I gdyby w prezydium była taka repre-
zentacja, że byłoby 3 marszałków z waszej strony, pan 
marszałek Karczewski na czele i 2 wicemarszałków, 
1 wicemarszałek z Platformy Obywatelskiej i 1 nie-
zależny, oddawałoby to sposób, w jakiej suweren 
głosował na osoby, które zasiadają w Senacie. Dlatego 
znając państwa poglądy, znając państwa szacunek dla 
decyzji płynących z głosowania suwerena, chciałbym 
państwa prosić, aby ten element pluralizmu wystąpił 
w naszym prezydium, myślę, że z korzyścią dla funk-
cjonowania Senatu.

Jednocześnie chciałbym powiedzieć, że pan mar-
szałek Borowski jest człowiekiem, który w różnego 
rodzaju wystąpieniach – i temu nikt nie może tutaj 
zaprzeczyć – opiera się na pewnych ważnych ele-
mentach w życiu politycznym. Mianowicie opiera 
się na wiedzy, logice i nie można znaleźć żadnego 
wystąpienia pana marszałka Borowskiego, w którym 
opierałby się na domniemaniach, jak jeden z pań-
stwa senatorów, który, kiedy zapytałem, na czym 
opiera swoje wypowiedzi, powiedział: senator może 
mówić, co mu się podoba. To jest coś obcego panu 
marszałkowi Borowskiemu. Takie cechy są ważne 
dla osoby, która działa w sposób sprawny, ale i repre-
zentuje w prezydium tę część społeczeństwa, która 
nie głosowała ani na Platformę Obywatelską, ani na 
Prawo i Sprawiedliwość, a chciałaby mieć w kon-
wencie, w prezydium osobę, która jest senatorem 
niezależnym.

Co jest również ważne? Pan marszałek Borowski, 
co pamiętam jako osoba działająca w samorządach, 
dał się poznać jako osoba w zakresie pryncypiów 
postępująca w sposób zasadniczy. I nie chcę tutaj 
przywołać wszystkich wydarzeń, które miały miej-
sce w nowej Polsce, po roku 1990. Ale jednego je-
stem pewien, prezentując osobę pana marszałka 
Borowskiego, czegoś, co może jest trudne do zaak-
ceptowania przez państwa. Myślę jednak, że warto 
wziąć to pod rozwagę, może nie dzisiaj, ale może 

(Senator Stanisław Kogut: Nie mogę tego słuchać. 
Wychodzę.)

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym w imieniu własnym i klubu Platformy 

Obywatelskiej przedstawić kandydaturę pana mar-
szałka Borowskiego. Ze względu na krótki czas, jaki 
miałem na przygotowanie, podam kilka faktów z ży-
cia pana marszałka, a przede wszystkim odpowiem 
na pytanie dotyczące tego, kogo dzisiaj wybieramy. 
Przepiękny życiorys naukowy pana profesora, tak 
jak słyszałem tutaj na sali, na pewno predysponuje 
pana profesora do sprawowania wysokich funkcji. 
Chciałbym jednak powiedzieć, że my dzisiaj wybiera-
my pierwszego wśród równych, który będzie dobrym 
organizatorem życia Senatu. 

W naszym odczuciu to, co dotyczy prowadzenia 
obrad, w wydaniu pana marszałka Borowskiego bę-
dzie elementem pozwalającym wszystkim w sposób 
równy i bez konfliktów przemawiać, występować, 
prezentować swoje poglądy dotyczące projektów 
ustaw czy spraw związanych z uchwałami, które są 
przedmiotem obrad Wysokiego Senatu.

Przypomnę tylko, że pan marszałek Borowski jest 
parlamentarzystą od 1991 r. A zatem to, co dotyczy 
historii nowej Polski, związane jest z działalnością 
pana marszałka Borowskiego jako parlamentarzy-
sty, pełniącego różne funkcje w polskim parlamen-
cie – od posła, przez senatora. Również funkcje 
w Sejmie, przede wszystkim w Sejmie… Chciałbym 
przypomnieć, że pan marszałek Borowski w rządzie 
pana premiera Mazowieckiego w latach 1989–1991 
był wiceministrem rynku wewnętrznego, w latach 
1993–1994 wicepremierem i ministrem finansów, 
a w roku 1995…

(Rozmowy na sali)
Ja zawsze miałem wrażenie, że ludzie pracujący 

na uczelniach katolickich mają wiele kultury w so-
bie. I chciałbym o tę kulturę zaapelować. W mo-
mencie, kiedy prezentuje się życiorys czy laudację 
w stosunku do osoby… Można się z nią nie zgadzać, 
ale z punktu widzenia elementarnej kultury nale-
żałoby tego wysłuchać i zagłosować tak, jak serce 
i rozum mówią. Tego rodzaju okrzyki… (oklaski)… 
są dobre, ale na boisku piłkarskim czy na innego 
rodzaju spotkaniach. I m.in. dlatego promujemy 
kandydaturę pana marszałka Borowskiego, który 
będzie zwracał uwagę na równość w traktowaniu 
osób występujących na tej mównicy, mówiących 
nawet rzeczy, które są nieakceptowalne przez któ-
rąś ze stron, która słucha danego wystąpienia. Pan 
marszałek nie dopuści do tego, żeby – przepraszam 
za takie określenie w Wysokiej Izbie – takie cham-
skie uwagi rodem z boisk piłkarskich przenosić do 
polskiego parlamentu. (Oklaski)
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Wybór Wicemarszałka Senatu

(senator L. Czarnobaj) głosowania, na której postawiono więcej niż jeden 
znak „x”, zostanie uznana za głos nieważny. Karta do 
głosowana będzie ważna, jeśli postawiono jeden znak 
„x” albo jeśli nie postanowiono żadnego znaku „x”. 

Po wypełnieniu kart państwo senatorowie w ko-
lejności alfabetycznej będą wrzucać karty do urny. 
Następnie zostanie zarządzona przerwa w obradach, 
w trakcie której senatorowie sekretarze obliczą głosy 
oraz sporządzą protokół głosowania tajnego.

Karty są rozdawane, czekamy na dokończenie 
rozdawania kart.

Czy jeszcze raz przeczytać, jak głosujemy? Nie?
(Głos z sali: Nie. Jest instrukcja…)
Jest instrukcja. Dobrze, to nie czytam.
(Rozmowy na sali)
Ja już mam… Czy wszyscy państwo… Proszę 

państwa, proszę o ciszę, bo jeśli ktoś nie otrzymał 
karty i powie, że jej nie otrzymał, to nie będę słyszał.

Czy wszyscy państwo senatorowie otrzymali karty 
do głosowania?

(Głos z sali: Tak.)
Nie słyszałem głosów „nie”, więc uważam, że 

wszyscy otrzymali.
Bardzo proszę pana senatora sekretarza Aleksandra 

Szweda o odczytywanie kolejno nazwisk senatorów, 
państwa senatorów zaś proszę, żeby po wyczytaniu 
ich nazwisk wrzucali do urny wypełnione karty do 
głosowania tajnego.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sekretarz Aleksander Szwed:
Lista do głosowania tajnego, senatorowie 

Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji:
Jan Filip Libicki,
Rafał Ambrozik,
Anna Maria Anders,
Mieczysław Augustyn,
Adam Bielan,
Grzegorz Bierecki,
Przemysław Błaszczyk,
Aleksander Bobko,
Ryszard Bonisławski,
Waldemar Bonkowski,
Marek Borowski,
Bogdan Borusewicz,
Barbara Borys-Damięcka,
Margareta Budner,
Jerzy Chróścikowski,
Zbigniew Cichoń,
Leszek Czarnobaj,
Grzegorz Czelej,
Jerzy Czerwiński,
Dorota Czudowska,
Wiesław Dobkowski,
Jan Dobrzyński,

kiedyś państwo to przemyślicie: może warto mieć 
w prezydium osobę, która nie zgodzi się na to, aby 
w polskim Senacie w ciągu 5 minut prezentować usta-
wę uchwaloną rano, bez opinii, a jak nawet wszystkie 
opinie są negatywne, to i tak przepychać ją kolanem, 
tak żeby uchwalić. To jest rola m.in. również i mar-
szałka zasiadającego w prezydium. Znając delikat-
ność kontrkandydata pana marszałka Borowskiego, 
wiem… Znam pogląd pana profesora, który mówił, 
że to są tylko opinie. W związku z tym kandydatu-
ra pana marszałka Borowskiego gwarantuje to, co 
jest ważne, czyli równowagę, stabilność, spokój, ale 
również uszanowanie, tak jak powiedziałem, głosu 
wielu wyborców.

Jednocześnie chciałbym powiedzieć prywatnie, 
że ważnym elementem… Kiedy czytam dzisiaj, na 
jakie cechy człowieka trzeba zwrócić uwagę, żeby 
go chwalić, to widzę, że oprócz fantastycznych osią-
gnięć, które w życiu się ma, ważna jest odpowiedź na 
pytanie, czym dany człowiek oprócz swojej zawodo-
wej działalności się zajmuje. I chcę powiedzieć tylko 
o dwóch elementach, co do których wiem, że pan 
marszałek je lubi, a mianowicie o szachach i o brydżu. 
I chciałbym powiedzieć dwa zdania, dlaczego tak 
ważne jest, że te dwa elementy decydują o tym, że pan 
marszałek Borowski jest dobrym kandydatem na to 
stanowisko. Dlatego, że – m.in. mówię już pod kątem 
hobby, dla tych, którzy grają w brydża, w którym ta 
cecha jest ważna – w brydżu trzeba zrealizować to, 
co się zapowie. Ktoś, kto zapowiada coś, a realizuje 
zupełnie inne cele, jest złym graczem, złym… tym, 
który osiąga inne cele. I dlatego, mając na uwadze 
wszystkie cechy pana marszałka Borowskiego, ma-
jąc na uwadze jego doświadczenie, chciałbym prosić 
o głosowanie za kandydaturą marszałka Borowskiego 
na wicemarszałka Senatu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania w sprawie wyboru 

wicemarszałka Senatu.
Senat wybiera wicemarszałka Senatu w głosowa-

niu tajnym, podejmując uchwałę bezwzględną więk-
szością głosów. Głosowanie tajne odbywa się przy 
użyciu opieczętowanych kart do głosowania.

Do przeprowadzenia głosowania tajnego wy-
znaczam panów senatorów sekretarzy: senatora 
Aleksandra Szweda, senatora Jerzego Wcisłę, i pana 
senatora Waldemara Sługockiego. Za chwilę senato-
rowie sekretarze rozdadzą państwu senatorom karty 
do głosowania tajnego.

Na karcie do glosowania tajnego należy postawić 
znak „x” obok najwyżej jednego nazwiska. Karta do 
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Wybór Wicemarszałka Senatu (cd.)

(senator sekretarz A. Szwed) Sławomir Rybicki,
Czesław Ryszka,
Janina Sagatowska,
Michał Seweryński,
Krzysztof Słoń,
Waldemar Sługocki,
Andrzej Stanisławek,
Lidia Staroń,
Grażyna Sztark,
Aleksander Szwed,
Antoni Szymański,
Rafał Ślusarz,
Przemysław Termiński,
Piotr Wach,
Artur Warzocha,
Jerzy Wcisła,
Kazimierz Wiatr,
Jacek Włosowicz,
Andrzej Wojtyła,
Alicja Zając,
Józef Zając,
Barbara Zdrojewska,
Piotr Zientarski,
Jan Żaryn.
(Rozmowy na sali)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę państwa, czy wszyscy państwo senatorowie 

oddali głosy? Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę senatorów sekretarzy o obliczenie 

głosów i sporządzenie protokołu głosowania tajnego.
Zarządzam przerwę do godziny 22.45.
(Przerwa w obradach od godziny 22 minut 37  

do godziny 22 minut 46)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzyna-

stego porządku obrad: wybór Wicemarszałka Senatu.
Informuję, że senatorowie sekretarze skończyli 

obliczanie głosów i sporządzili protokół głosowania 
tajnego.

Ogłaszam wyniki.
Protokół głosowania tajnego z dnia 20 kwietnia 

2017 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

Wyznaczeni przez marszałka Senatu do przepro-
wadzenia głosowania tajnego sekretarze – pan senator 
Aleksander Szwed, pan senator Jerzy Wcisła i pan 
senator Waldemar Sługocki – stwierdzają, że w gło-
sowaniu tajnym w sprawie wyboru wicemarszałka 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji odda-
no głosów 86. Głosów ważnych było 86. Wymagana 
bezwzględna większość głosów wynosi 44. Za kan-

Robert Dowhan,
Jarosław Duda,
Jerzy Fedorowicz,
Piotr Florek,
Robert Gaweł,
Adam Gawęda,
Stanisław Gogacz,
Mieczysław Golba,
Arkadiusz Grabowski,
Tomasz Grodzki,
Maciej Grubski,
Jan Hamerski,
Jan Maria Jackowski,
Andrzej Kamiński,
Stanisław Karczewski,
Wiesław Kilian,
Kazimierz Kleina,
Bogdan Klich,
Andrzej Kobiak,
Maria Koc,
Stanisław Kogut,
Władysław Komarnicki,
Tadeusz Kopeć,
Małgorzata Kopiczko,
Waldemar Kraska,
Maciej Łuczak,
Józef Łyczak,
Ryszard Majer,
Robert Mamątow,
Marek Martynowski,
Łukasz Mikołajczyk,
Andrzej Mioduszewski,
Andrzej Misiołek,
Krzysztof Mróz,
Grzegorz Napieralski,
Jarosław Obremski,
Bogusława Orzechowska,
Andrzej Pająk,
Maria Pańczyk-Pozdziej,
Grzegorz Peczkis,
Marek Pęk,
Wojciech Piecha,
Leszek Piechota,
Aleksander Pociej,
Marian Poślednik,
Michał Potoczny,
Krystian Probierz,
Zdzisław Pupa,
Konstanty Radziwiłł,
Marek Rocki,
Tadeusz Romańczuk,
Jadwiga Rotnicka,
Jan Rulewski,
Jarosław Rusiecki,
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Wybór Wicemarszałka Senatu (cd.). Komunikaty

(marszałek S. Karczewski) wszystkich pań i panów senatorów, i z poszanowa-
niem praw, które wszystkim członkom Izby przysłu-
gują. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Szanowni Państwo Senatorowie, przypominam, 

że jutro rozpoczynamy obrady o godzinie 9.00, to po 
pierwsze, a po drugie, zaczynamy od rozpatrzenia 
punktu dziesiątego porządku obrad, to jest od usta-
wy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników 
tymczasowych oraz niektórych innych ustaw.

Nim ogłoszę przerwę, bardzo proszę pana senatora 
o odczytanie komunikatu.

Senator Sekretarz Jerzy Wcisła:
Wysoki Senacie! Posiedzenie Komisji Zdrowia 

oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych 
w trakcie debaty do ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
farmaceutyczne, druk senacki nr 472, odbędzie się 
bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy w obradach 
w sali nr 217. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Ogłaszam przerwę w obradach do dnia jutrzejsze-

go, czyli do 21 kwietnia, do godziny 9.00.

dydaturą senatora Marka Borowskiego głosowało 28 
senatorów, a za kandydaturą pana senatora Michała 
Seweryńskiego głosowało 57 senatorów. (Oklaski)

(Głosy z sali: Brawo!)
Wymaganą bezwzględną liczbę głosów uzyskał 

pan senator Michał Seweryński. Pod tym są podpisy 
trzech senatorów.

Bardzo serdecznie gratuluję.
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, bardzo proszę…
(Głosy z sali: Gratulujemy!)
Panie Senatorze, bardzo proszę o podejście do 

stołu…
(Rozmowy na sali)
(Marszałek wręcza senatorowi Michałowi 

Seweryńskiemu tekst uchwały) (Oklaski)
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, pan marszałek Michał Seweryński 

prosi o zabranie głosu. Zgodnie z regulaminem udzie-
lam głosu.

Panie Marszałku, bardzo proszę.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Panie i Panowie!
Dziękuję za to zaufanie i przyjmuję ten urząd, 

świadom odpowiedzialności, jaka na mnie ciąży. 
Mam zamiar pełnić go z poszanowaniem całej Izby, 

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 22 minut 50)



(Posiedzeniu przewodniczą wicemarszałkowie Maria 
Koc, Bogdan Borusewicz i Adam Bielan oraz marsza-
łek Stanisław Karczewski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Witam państwa senatorów bardzo serdecznie.
Wznawiam posiedzenie.
Proszę o zajęcie miejsc.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
Szanowni Państwo, przystępujemy do rozpa-

trzenia punktu dziesiątego porządku obrad: ustawa 
o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tym-
czasowych oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 479, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 479 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, pana senatora Mieczysława 
Augustyna, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Mieczysław Augustyn:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Państwo 

Senatorowie!
To dosyć ważna ustawa, dlatego że zmienia się 

sytuacja na rynku pracy i z jednej strony chciałoby się 
zabezpieczyć potrzeby pracodawców, którzy na nie-
przewidywalnym często rynku pracy potrzebują mieć 
do dyspozycji możliwość zatrudniania pracowników 
na krótki termin i w zastępstwie, a z drugiej strony 
trzeba mieć na względzie interesy samych pracowni-
ków – chodzi o to, ażeby ta możliwość nie stanowiła 
nierównej konkurencji na rynku pracy i pola do 
nadużyć. Przed takim dylematem – wobec sygna- Przed takim dylematem – wobec sygna-
łów, że nie zawsze na rynku zatrudnienia pracowni-
ków okresowych, okresowego zatrudnienia dzieje się 
dobrze – stanęła Rada Dialogu Społecznego, która 
próbowała wypracować kompromisowe propozycje 
zmian ustawowych. Można je podzielić na 3 grupy: 
zmiany w samej ustawie o zatrudnieniu pracowników 

tymczasowych z 2003 r., zmiany ustawy – Kodeks 
pracy i zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy.

Pozwólcie państwo, że krótko omówię główne 
zmiany zawarte w tej ustawie, o których dyskuto-
waliśmy na posiedzeniu komisji. Przede wszystkim 
wiemy z bardzo wielu doniesień i wyników kontroli, 
że nieuczciwi pracodawcy próbowali łamać przepisy 
dotyczące zakazu zatrudniania pracowników tymcza-
sowych w miejsce pracowników stałych. Wprawdzie 
dotychczasowe przepisy art. 8 pktu 3 mówiły, że 
nie wolno zatrudnić pracownika tymczasowego na 
stanowisku pracy, na którym w okresie ostatnich 
3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin 
rozpoczęcia pracy tymczasowej zatrudniony był pra-
cownik – a rozwiązanie stosunku pracy nie wynikało 
z przyczyn dotyczących pracownika – to jednak zakaz 
ten był dosyć często obchodzony. I dlatego…

Przepraszam, nie zauważyłem pana przewodni-
czącego. Oczywiście jego również witam.

Proponuje się zmianę tego artykułu tak, ażeby 
pracownikowi tymczasowemu można było powierzyć 
pracę tego samego rodzaju co praca wykonywana 
przez pracownika pracodawcy użytkownika, z któ-
rym w ciągu ostatnich 3 miesięcy został rozwiązany 
stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracow-
ników. A więc nie chodzi o stanowisko, tylko o pracę 
tego samego rodzaju, bo próbowano tutaj wykonywać 
pewne manewry; zmieniano rodzaj stanowiska i już 
można było zatrudniać. Teraz takiej możliwości nie 
będzie.

Ponadto nie będzie można powierzać tym pracow-
nikom pracy wymagającej uzbrojenia pracownika 
ochrony w broń palną i bojową. Wiemy, że usługi 
z zakresu dozoru to wielkie pole pracy dla pracow-
ników okresowych. Wiele razy podnosiliśmy – patrzę 
na senatorów, którzy pracowali ze mną w komisji – że 
dochodzi tam do nadużyć, do stawiania nadmiernych 
wymagań, m.in. dotyczących tego, że ci pracownicy 
musieli strzec z bronią palną różnych obiektów. Teraz 
będzie to jednoznacznie zakazane.

Trzecia zmiana zmierza do tego…
(Rozmowy na sali)

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 00)



86
39. posiedzenie Senatu w dniu 21 kwietnia 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw

(senator sprawozdawca M. Augustyn) niu tego urlopu wypoczynkowego w kolejnym okre-
sie. Do tej pory przepisy w tym zakresie były bardzo 
sztywne, a teraz ten urlop czy też ekwiwalent będzie 
można skonsumować także w następnym okresie za-
trudnienia.

Agencja pracy tymczasowej, w myśl nowelizowa-
nych przepisów, będzie mogła kierować pracownika 
do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz praco-
dawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający 
łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 ko-
lejnych miesięcy. Są to zapisy analogiczne do tych, 
które dotyczą wykonywania pracy tymczasowej na 
podstawie umów prawa cywilnego. Wydaje mi się, 
że to ujednolicenie jest bardzo dobrym wynegocjo-
wanym rozwiązaniem.

Żeby dyscyplinować pracodawców, wprowadzo-
no przepisy penalizujące wykroczenia w zakresie 
nieprzestrzegania praw pracownika tymczasowego. 
Będą one zagrożone karą grzywny od 1 tysiąca do 
30 tysięcy zł.

Następna zmiana dotyczy kodeksu pracy i przesą-
dza, że w przypadku przedłużenia umowy o pracę do 
dnia porodu nie będzie się stosować limitów zatrud-
nienia na podstawie umów o pracę na czas określony, 
wskazanych w art. 251 §1 kodeksu pracy.

Kilka zmian dotyczy ustawy o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy. Przede wszystkim 
nowela wprowadza 2 rodzaje agencji zatrudnienia, 
a więc agencje świadczące usługi pośrednictwa pracy, 
doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowe-
go oraz – to drugi rodzaj – świadczące usługi pracy 
tymczasowej.

W ustawie wprowadza się też obowiązek certy-
fikacji usług pośrednictwa pracy w zakresie kie-
rowania pracowników cudzoziemców do podmio-
tów działających na terytorium Rzeczypospolitej, 
a także w odniesieniu do tej sytuacji przesądza 
się, że agencja będzie mogła kierować cudzoziem-
ców do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 
wyłącznie bezpośrednio do podmiotów prowadzą-
cych działalność na terytorium Rzeczypospolitej. 
Ostatnia zmiana dotyczy obowiązku zawierania 
z tymi pracownikami cudzoziemskimi pisemnej 
umowy o pracę i przedstawiania pisemnego tłu-
maczenia umowy na język zrozumiały dla pra-
cownika.

Proszę państwa, widać wyraźnie, że jest to efekt 
kompromisu. Są tu z jednej strony te propozycje, 
o które upomniały się reprezentacje pracowników, 
a które wzmacniają przejrzystość, jednoznacznie 
ustalają terminy zatrudnienia i zwiększają penali-
zację, a z drugiej strony przepisy troszkę luzujące 
to, o czego poluzowanie wnosili pracodawcy, np. 
w zakresie urlopu i ekwiwalentu za urlop. Komisja 
pozytywnie przyjęła rezultat kompromisu w Radzie 
Dialogu Społecznego, tę propozycję, i wniosła o przy-

(Wicemarszałek Maria Koc: Szanowni Państwo, 
proszę o ciszę.)

…żeby zwiększyć przejrzystość w zakresie tej 
potrójnej relacji. W przypadku normalnego, że tak 
powiem, standardowego zatrudnienia mamy do czy-
nienia z relacją bezpośrednią, z bezpośrednią umową 
między pracownikiem a pracodawcą, a tutaj pośrodku 
jest jeszcze agencja pracy tymczasowej. Oczywiście 
ważne jest, żeby było jak najwięcej przejrzystości 
w zakresie warunków, które mają istotny wpływ np. 
na wynagrodzenie pracownika agencji. Będzie więc 
możliwość zażądania przez agencję pracy tymcza-
sowej przedstawienia treści wewnętrznych regulacji 
dotyczących wynagrodzenia obowiązujących u, na-
zwijmy to, pracodawcy docelowego, czyli pracodawcy 
użytkownika. Dotychczas było tak, że jeżeli pracow-
nik zatrudniony w agencji chciał się dowiedzieć, jakie 
naprawdę są te końcowe warunki i dlaczego on tyle 
a tyle zarabia, to nie było takiej możliwości. Nie było 
przejrzystości, bo nie było obowiązku ujawniania 
tych danych.

Zaproponowano także zmianę, która dotyczy ko-
deksu pracy i urlopów. To było zresztą, o ile dobrze 
zrozumiałem wypowiedzi padające na posiedzeniu 
komisji, polem dużego starcia, targu między związ-
kami zawodowymi a reprezentantami pracodawców. 
Związki zawodowe opowiadały się za tym, żeby w za-
kresie urlopów i ekwiwalentów za urlop przyjmować 
zapisy kodeksu pracy z art. 178 §3, tzn. żeby stoso-
wany był co najmniej miesięczny okres skierowania 
do wykonania pracy tymczasowej, który uprawniałby 
już do świadczeń urlopowych. Pracodawcy chcieli 
okresu 3-miesięcznego. Ostatecznie zaproponowano 
okres 2-miesięczny.

Kolejny obowiązek, który wprowadzono, jest 
związany z tym, co sygnalizowały często służby 
ochrony pracy, w tym Państwowa Inspekcja Pracy. 
Mianowicie brakowało obowiązku prowadzenia 
ewidencji pracowników wykonujących pracę tym-
czasową na podstawie umów o pracę i umów prawa 
cywilnego, zawierającej dane o rozpoczęciu i za-
kończeniu wykonywania takiej pracy. Ponieważ te 
przepisy – za chwilę będę o tym mówił – ograniczają 
okresowo możliwość zatrudnienia pracownika, były 
trudności z weryfikacją, dotyczące nie tylko tego, 
którzy pracownicy są pracownikami zatrudniany-
mi przez agencje pracy tymczasowej, ale także tego 
okresu. Wprowadzenie tej ewidencji na pewno uła-
twi prześwietlanie rynku zatrudnienia pracowników 
tymczasowych.

Kolejna korekta ustawy o zatrudnianiu pracowni-
ków tymczasowych dotyczy obowiązku wypłacenia 
ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop 
w przypadku, gdy strony postanowią o wykorzysta-
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(senator sprawozdawca M. Augustyn) Senator Mieczysław Augustyn:

Opinia była przedstawiana, jednak żaden z sena-
torów tej uwagi w formie propozycji poprawki nie 
podchwycił. Generalnie do treści i zakresu tej usta-
wy zmiana jej tytułu niczego by nie wniosła, a być 
może opóźniłaby wejście w życie oczekiwanych już 
od dawna zmian. Ja przynajmniej kierowałem się 
takim motywem, żeby takiej zmiany nie proponować.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Czy są jeszcze pytania do senatora sprawozdawcy?
Pan senator Czerwiński. Proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam pytanie zwią-

zane z nowo dodawanym art. 7 ust. 2, który umożli-
wia kierowanie do pracy tymczasowej na podstawie 
umowy prawa cywilnego osób niebędących pracow-
nikami. 

Pytanie, czy to jest usankcjonowanie obecnej 
praktyki, czy też umożliwienie nowej ścieżki zatrud-
niania? I czy to jest rozmiękczenie tej ustawy w takim 
znaczeniu, że…

(Senator Mieczysław Augustyn: To już było.)
…ma być więcej możliwości kierowania na umo-

wy śmieciowe, czy też jej zaostrzenie? Jak pan to 
ocenia?

Senator Mieczysław Augustyn:
Wydaje mi się – muszę tu zacząć od takiego wy-

rażenia, bo nie jestem aż takim specjalistą w tym 
zakresie – że zatrudnianie na umowę cywilną było 
możliwe już poprzednio. To nie jest nic nowego, to jest 
jedna z form zatrudnienia, która była dopuszczana.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana senatora? Nie.
Dziękuję bardzo.
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
tej ustawy?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: A będą py-
tania?)

jęcie ustawy bez poprawek, o co również państwa 
proszę.

Oczywiście na posiedzeniu naszej komisji byli 
zarówno przedstawiciele związków zawodowych, jak 
i przedstawiciele pracodawców. Ci ostatni podnosili 
2 kwestie. Pierwsza dotyczyła pracowników w ciąży 
i tego – o tym już wspominałem – żeby był 3-mie-
sięczny okres kierowania do pracy, który by upraw-
niał do tego, aby pracownicy w ciąży w wypadku 
ujawnienia faktu tej ciąży przysługiwały takie same 
prawa jak w innych zakładach. Pracodawcy chcie-
li, żeby to był okres 3-miesięczny. Druga kwestia, 
którą podnoszono, dotyczyła terminu wejścia w ży-
cie ustawy. Zdaniem pracodawców zaproponowany 
termin jest zbyt bliski, ponieważ dzisiaj większość 
systemów jest robiona w formie elektronicznej. Ten 
termin 1 czerwca chciano przesunąć na 1 lipca 2017 r., 
jednak takich poprawek na posiedzeniu komisji nie 
zgłoszono.

Jeszcze raz w imieniu komisji proszę o przyjęcie 
tej ustawy.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Będą do pana pytania, bo za chwilę oddam głos 

państwu senatorom, ale teraz pragnę powitać gości, 
którzy są na dzisiejszym posiedzeniu Senatu. Jest 
z nami pan minister Stanisław Szwed, sekretarz stanu 
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
wraz ze współpracownikami. Witam. Witam rów-
nież pana Piotra Dudę, przewodniczącego Komisji 
Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność”. Witam państwa bardzo 
serdecznie.

A teraz, Szanowni Państwo, pytania do pana 
senatora sprawozdawcy. Przypominam, że pytania 
zgłaszane są z miejsca i powinny trwać nie dłużej 
niż minutę.

Wiem, że takie pytanie chce zadać pan senator 
Szwed. Bardzo proszę.

Senator Aleksander Szwed:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, mam takie pytanie. W opinii 

Biura Legislacyjnego była taka uwaga, że w pierwszej 
kolejności należy zwrócić uwagę na nieadekwatność 
samego tytułu ustawy, ponieważ nastąpiło objęcie 
zakresem podmiotowym ustawy osób niebędących 
pracownikami tymczasowymi. 

Czy była na ten temat dyskusja na posiedzeniu 
komisji? I czy rzeczywiście jest to prawda?
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nabywa taką ochronę po okresie 3 miesięcy. Myśmy 
zastosowali podobne rozwiązanie, choć nie do końca, 
bo wprowadziliśmy taki, że tak powiem, okres prób-
ny w przypadku zatrudnienia przez agencję pracy 
tymczasowej. Ten okres próbny wynosi 2 miesiące. 
Czyli kobieta musi być zatrudniona przez 2 miesiące, 
aby mogła nabyć prawo do okresu ochronnego, tak 
jak w przypadku kodeksu pracy. Tutaj był faktycznie 
spór, strona pracodawców chciała wydłużenia tego 
okresu próbnego, my z prostej przyczyny nie chcie-
liśmy się na to zgodzić, ze względu na to, że to musi 
być ochrona, a nie iluzoryczna ochrona. To jest jeden 
temat, który był podnoszony w pracach.

Druga kwestia, która też tutaj wybrzmiała, była 
związana z okresem wejścia w życie, z terminem 
1 czerwca. Praktycznie od półtora roku trwają te roz-
mowy, tak że nie ma takiego zagrożenia, że agen-
cje pracy tymczasowej nie będą przygotowane do 
wprowadzenia zmian. Ten temat już wielokrotnie 
był poruszany i omawiany. Tak że my utrzymujemy 
ten termin 1 czerwca, tym bardziej że jest wytyczna 
Rady Ministrów, aby tak istotne zmiany wprowadzać 
bądź do 1 czerwca, bądź do 1 stycznia. Większość 
omawianych tu zmian wchodzi w życie 1 czerwca. 
Zmiany dotyczące sprawdzania wiarygodności agen-
cji zatrudnienia – od 1 stycznia 2018 r. To spraw-
dzanie będą przeprowadzały urzędy marszałkowskie 
poprzez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, żebyśmy 
mieli pewność, że agencje pracy np. wypłacają wyna-
grodzenia, odprowadzają składki ubezpieczeniowe. 
Z tym też są duże problemy, w tym takie sytuacje, 
kiedy agencje powstawały, znikały, a pracownicy po-
zostawali bez środków do życia, bez wypłat. Chodzi 
tu również o kwestie związane z odprowadzaniem 
składek ZUS.

Tak więc myślę, że te zmiany, które wprowadza-
my – a sądzę, że Senat, tak jak już było powiedziane 
w sprawozdaniu, przyjmie to bez poprawek – będą 
dobrym rozwiązaniem dla rynku pracy i dla pracow-
ników. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
ministra, związane z omawianym punktem porządku 
obrad.

Czy ktoś z państwa…
Bardzo proszę, pan senator Peczkis.

Senator Grzegorz Peczkis:
Było tam… Tutaj jestem, Panie Ministrze.
Było wzmiankowane, że pracownicy, którzy po-

siadają broń palną do obrony zakładów… że kończy-

(Głos z sali: Nie.)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Jeśli nie bę-
dzie, to idę.)

Bardzo proszę, Panie Ministrze.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę, pan minister chce zabrać 

głos.
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:
Pani Marszałek! Państwo Senatorowie! Panie 

Przewodniczący!
Pozwolę sobie zabrać głos, bo ustawa jest bar-

dzo ważna. O tym mówił pan przewodniczący, spra-
wozdawca komisji. Przede wszystkim, reguluje ona 
bardzo ważny rynek, jakim jest zatrudnianie pra-
cowników przez agencje zatrudnienia czy agencje 
pracy tymczasowej szczególnie w ostatnich latach, 
w okresie, kiedy sprawa zatrudniania stała się dużym 
problemem, jeśli chodzi o stosunki pracy. Mogę tylko 
podać taki przykład, że obecnie w Polsce jest ponad 
6 tysięcy agencji zatrudnienia, podczas gdy w krajach 
europejskich… Na przykład w Niemczech jest ponad 
1 tysiąc takich agencji. Tak że widzimy, jak mocno 
rozrósł się ten rynek, ale widzimy również wiele pa-
tologii. Jeżelibyśmy popatrzyli na przypadki, które 
kontrolowała Państwowa Inspekcja Pracy, to zoba-
czylibyśmy, że prawie w 80% kontrole wykazywały 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu agencji zatrud-
nienia i agencji pracy tymczasowej. Można podać 
tutaj przykłady takich sytuacji, kiedy pracownicy 
byli zatrudniani przez wspomniane agencje nawet na 
10-letnie okresy tylko dlatego, że można było wyko-
rzystywać przepisy ustawy. Dlatego od wielu, wielu 
miesięcy trwały rozmowy z partnerami społecznymi, 
ze stroną związkową i ze stroną pracodawców, aby 
ten system w jakiś sposób uszczelnić, ale też ucy-
wilizować, aby praca tymczasowa była faktycznie 
pracą tymczasową, jeżeli jest ona potrzebna, i żeby 
nie była stosowana w takich przypadkach, jak to ma 
miejsce dzisiaj. Z tego wynikają te zmiany, które były 
wprowadzane.

W przypadku większości spraw doszło do porozu-
mienia między partnerami społecznymi. Wyjaśnię tu 
jedną kwestię, o której mówił pan senator Augustyn, 
dotyczącą ochrony kobiet w ciąży w przypadku za-
trudnienia przez agencje pracy tymczasowej. Obecnie 
takiej ochrony nie było. Przypominam, że w art. 177 
kodeksu pracy jest ochrona kobiet w ciąży, kobieta 

(wicemarszałek M. Koc)
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(senator G. Peczkis) minister Stanisław Szwed, chodzi o to, aby faktycznie 
ta tymczasowość była tymczasowością. Chodzi o to, 
aby agencje pracy wreszcie zrozumiały, że są po to, 
aby z tej tymczasowości jak najszybciej pracownika 
przerzucić do stałego zatrudnienia, a nie robić sobie 
z tego biznesu.

Dlatego jeszcze raz państwu bardzo, bardzo dzię-
kuję w imieniu związku zawodowego „Solidarność”. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Szanowni Państwo, otwieram dyskusję.
Informuję, że do głosu zapisali się pan senator 

Stanisław Kogut – bardzo proszę – i pan senator 
Mieczysław Augustyn.

Pan senator Kogut, proszę bardzo.

Senator Stanisław Kogut:
Krótko.
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie! 

Panie Ministrze! Panie Przewodniczący mojego 
związku NSZZ „Solidarność”, którego do dziś je-
stem członkiem!

Ogromnie się cieszę, że pan senator Augustyn jako 
sprawozdawca komisji rodziny i polityki społecznej 
– moje wystąpienie będę prowadził raczej nie w kie-
runku dialogu czy, broń Boże, jakiegoś ataku – jasno 
przedstawił, że przez 8 lat, a może i dłużej, bo ta 
ustawa leżała od roku 2003, były jakby zaniedbania. 
Ja chciałbym wrócić do tego, że takich działań mo-
jego rządu i Rady Dialogu Społecznego by nie było, 
gdybyśmy, Drodzy Państwo, nie uchwalili ustawy 
dotyczącej powołania Rady Dialogu Społecznego. Bo 
trzeba wrócić trochę do historii i powiedzieć, co się 
działo, kiedy była komisja trójstronna – związek nie 
prowadził dialogu, raczej był w sporze zbiorowym 
z poprzednim rządem, i takie działania po prostu nie 
miały miejsca.

Trzeba tu wymienić naprawdę ogromne sukcesy 
ministerstwa rodziny i polityki społecznej… Bo ja 
pamiętam posiedzenia komisji rodziny i polityki spo-
łecznej, Panie Senatorze Augustyn, gdzie ciągle było 
mówione: umowy śmieciowe, umowy śmieciowe, bo 
pracodawcy nie wytrzymają. I ludzie byli zatrudniani 
po stawkach godzinowych… no, szkoda dzisiaj mó-
wić, ale naprawdę, jak się słyszało, że zatrudnia się 
różnych ludzi, płacąc 5 zł, a czasem mówiono, że na-
wet złotówkę… Teraz to zostało uregulowane i jasno 
się mówi, że stawka godzinowa wynosi 13 zł i nie ma 
zatrudniania na umowy śmieciowe. Wszyscy o tym 
naprawdę wiemy i to trzeba uznać za ogromny sukces. 
Ciągle na posiedzeniach komisji było mówione: bo 
firmy ochroniarskie, firmy sprzątające nie wytrzyma-

my z tą praktyką, czyli że tych pracowników posia-
dających broń palną do ochrony zakładów nie będzie. 
Tak? A co w przypadku podpisanych wieloletnich 
umów na taką ochronę?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:
Tutaj nie dokonywaliśmy żadnej zmiany, posłu-

gujemy się ustawą o broni i amunicji i tak jak w tej 
ustawie przepisy funkcjonują, tak samo są, że tak 
powiem, stosowane. Nie było tutaj zmiany, tylko było 
to, że tak powiem, wpisane w naszą ustawę, żeby 
było jednoznaczne, że przepisy w takim przypad-
ku, o którym mówił pan senator, wynikają z ustawy 
o broni i amunicji.

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

Nie widzę zgłoszeń.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Dziękuję bar-
dzo.)

Czy pan przewodniczący Piotr Duda pragnie za-
brać głos?

Bardzo proszę, Panie Przewodniczący. Zapraszam.
Bardzo proszę.

Przewodniczący  
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
Piotr Duda:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja tylko chciałbym bardzo podziękować za tak 

pozytywne podejście państwa do tego bardzo waż-
nego projektu ustawy. To zamyka pięcioletnią bata-
lię związku zawodowego „Solidarność”, i nie tylko 
związków zawodowych, o to, aby zmienić ustawę 
o agencji pracy tymczasowej, aby skończyć z tą pa-
tologią stałej tymczasowości, bo w taki sposób trzeba 
się o tym wyrazić.

Ja w 2012 r., w maju, w imieniu Solidarności zło-
żyłem na ręce pana premiera Tuska projekt zmiany 
tej ustawy. Drugi raz złożyłem ten projekt w 2014 r., 
na ręce pani premier Kopacz, i po 5 latach doczeka-
liśmy się tej zmiany, pozytywnych rozwiązań do-
tyczących tymczasowości. Jak mówił pan senator 
Augustyn jako senator sprawozdawca, ale także pan 
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(senator S. Kogut) którzy stałego zatrudnienia nie mogli się doczekać, 
a z drugiej strony dla pracodawców, którzy na bardzo 
płynnym, zmiennym rynku w bardzo wielu segmen-
tach gospodarki potrzebowali takich pracowników 
na zatrudnienie krótkotrwałe. I te potrzeby były 
realizowane, bo tak jak pan minister przedstawiał, 
liczba agencji i wielkość tego zatrudnienia pokazy-
wały, że na tego rodzaju usługi na rynku pracy jest 
ogromne zapotrzebowanie i są chętni. Tyle tylko, że 
dochodziło tam do wielu nadużyć sprzecznych z już 
wcześniej obowiązującą ustawą. To, co mówił pan 
senator Kogut, to niestety prawda, że chociaż te nie-
prawidłowości były dostrzegane, wciąż nie udawało 
się w komisji wspólnej osiągnąć kompromisu w spra-
wie zmiany tego stanu rzeczy. Nie należy tej kwestii 
być może demonizować, ale trzeba też powiedzieć, że 
wspólnie cieszymy się, iż Rada Dialogu Społecznego 
– jej powstanie było jednym z końcowych sukcesów 
naszego rządu, a realizowane to było już pod rząda-
mi Prawa i Sprawiedliwości – w tej nowej formule 
rzeczywiście funkcjonuje. Powinniśmy się z tego 
cieszyć. Samo konstruowanie tego rozwiązania było 
kompromisem, a dzisiejsze funkcjonowanie rady ten 
kompromis utrzymuje. To dzisiaj samo w sobie jest 
wartością, bo jest mało pól – to jest przecież rzecz 
o fundamentalnym znaczeniu – na których jest roz-
mowa, dialog i miejsce na kompromis. Bardzo chciał-
bym to podkreślić.

Druga rzecz. Wprawdzie to zatrudnienie pra-
cowników tymczasowych jest duże – nie wiem, czy 
państwo sobie zdajecie sprawę, że w ubiegłym roku 
to było 826 tysięcy pracowników – to w skali całego 
zatrudnienia to nie jest dużo, bo to jest zaledwie 1,3%. 
Oczywiście skala tego zatrudnienia okresowego jest 
większa, bo sięga aż 10%, tyle że reszta to są umowy 
innego rodzaju – umowy bezpośrednie między pra-
codawcą a pracownikiem, umowy okresowe.

Nie chodzi tylko o to, żeby naprawiać błędy prze-
szłości, doregulowywać przepisy – trzeba spojrzeć 
w przyszłość. Wydaje mi się, że ta ustawa w dalszym 
ciągu jest i będzie na rynku pracy potrzebna. Ten 
rynek się zmienia, ale zobaczmy, jak. Dzisiaj pracow-
nicy łatwo nie będą się godzić na pracę okresową, bo 
przybywa pracy na pełen etat. I z tego się cieszymy. 
Pojawiają się jednak nowe zjawiska. Mianowicie ro-
śnie potrzeba zatrudniania pracowników w sektorze 
usług opiekuńczych. Nikt nie jest w stanie przewi-
dzieć czasu zatrudnienia przy opiece nad kimś nie-
dołężnym. Prawda? Prawdopodobnie część tego za-
trudnienia dotyczyć będzie tego właśnie segmentu. 
Zaczyna brakować pracowników na rynku pracy. 
Dobrze, że w tej ustawie to zauważono i uregulowano 
w przypadku pracowników cudzoziemców, którzy by 
chcieli pracować tutaj, w Polsce, kwestie będące dla 
przestrzegania ich praw bardzo ważne. Chodzi o to, 
żebyśmy nie fundowali sobie tutaj cudzoziemskiej 

ją… Przecież zawsze głośno mówiłem: kto był w tych 
firmach ochroniarskich? Byli oficerowie SB, Policji, 
którzy mieli, nie wiem, jakimś cudem – chociaż to nie 
moja sprawa, żeby podważać autorytet komisji orze-
kających – grupy inwalidzkie i byli zatrudniani, a ci, 
którzy faktycznie powinni być zatrudnieni, nie byli 
zatrudniani. Ja się ogromnie cieszę, że na posiedzeniu 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
jednogłośnie przyjęliśmy tę ustawę i sądzę, że tutaj 
też przyjmiemy tę ustawę bez poprawek.

I tak jak mówię, Rada Dialogu Społecznego, 
w której faktycznie jest dialog – jest dialog i co pół 
roku zmieniają się przewodniczący – jeszcze wiele 
dobrych rzeczy zrobi pod kierownictwem pana mini-
stra Szweda, bo on te kwestie, jeżeli chodzi o kodeks 
pracy, ma w jednym palcu. A ile razy kodeks pracy 
był nowelizowany za poprzedniej kadencji? Już nie 
chcę o tym w drodze dialogu nic mówić… Ale jakbym 
wyliczył, to mieściłoby się to chyba w liczbie… od 
dwucyfrowych liczb w górę, bo ciągle była noweliza-
cja kodeksu pracy. Tak że jeszcze raz gratuluję i życzę 
naprawdę sukcesów zwłaszcza w sprawach rodziny, 
w sprawach pracowniczych. Bo, Drodzy Państwo, 
musimy pamiętać o tym, żeby zahamować emigrację. 
Jak mówiono, miejsca pracy są w Londynie i musimy 
zrobić wszystko, żeby nasi młodzi rodacy, którzy wy-
jeżdżają do Londynu, wracali do kraju, bo przecież na 
ich wykształcenie my dajemy podatki. Miała być „zie-
lona wyspa”. Pamiętam też emerytów… Pamiętam, 
jak pokazywali, że będą wyjeżdżać. Drodzy Państwo, 
chyba dopiero teraz ci emeryci trochę się obudzili 
i widzą, że rząd Prawa i Sprawiedliwości patrzy na 
człowieka, patrzy na rodzinę i patrzy na pracownika 
jak na podmiot, a nie jak na rzecz. I naprawdę gratulu-
ję panu Augustynowi cywilnej odwagi, że publicznie 
z mównicy powiedział, że popełniano grzech zanie-
chania. Dziękuję serdecznie.

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

Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie 

Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ustanowienie specjalnych warunków dla zatrud-

nienia pracowników na czas określony wynikało 
z tego, co się wtedy działo na rynku pracy. Dotyczyło 
to zupełnie innej sytuacji, niż mamy dzisiaj. I wte-
dy rzeczywiście postrzegaliśmy to – to odległe lata 
– jako szansę z jednej strony dla tych wszystkich, 
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(senator M. Augustyn) Proszę, Panie Ministrze.
(Rozmowy na sali)
Ja bardzo proszę państwa senatorów o ciszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Wydaje się, że ta poprawka nie jest do końca przemy-

ślana przez pracodawców, jeżeli taka była intencja. Proszę 
wziąć pod uwagę, że mówimy o miesiącu, a jeżeli chodzi 
o przygotowanie się firm do wprowadzenia zmian, to 
tak naprawdę zostanie z tego 10 dni, bo ustawa wróci do 
Sejmu, gdzie będzie ponownie procedowana, pójdzie do 
prezydenta i praktycznie będzie ten sam okres. Tak że nie 
widzę tutaj konieczności zmiany. To jest jeden argument.

Drugi argument, o którym mówiliśmy, jest taki, że 
od wielu, wielu miesięcy – a jak mówił pan przewodni-
czący, można powiedzieć, że od wielu lat – ta sprawa 
była przedmiotem wielorakich dyskusji. Uczestniczyli 
w nich przede wszystkim przedstawiciele agencji za-
trudnienia. A więc to nie jest tak, że kogoś zaskaku-
jemy tymi zmianami i potrzebą dokonania zmiany.

Trzeci argument, o którym też już mówiłem – 
zgodnie z wytycznymi Rady Ministrów przepisy po-
winny wchodzić z dniem 1 czerwca lub 1 stycznia. 
Obydwa te warunki w naszej ustawie są zawarte.

Tak że tej propozycji rząd nie może poprzeć. 
Dziękuję.

(Senator Stanisław Kogut: Wycofaj.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

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

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

Bardzo dziękuję. Dziękuję gościom, panu mini-
strowi, panu przewodniczącemu.

Przystępujemy do rozpatrzenia kolejnego punk-
tu, czyli punktu siódmego porządku obrad: ustawa 
o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych 
innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 452, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 452 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji 
Ustawodawczej, pana senatora Zbigniewa Cichonia, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

pracy niewolniczej, tylko żebyśmy… A przecież takie 
sygnały były. Gdzieś tam w Gdyni, gdzieś jeszcze… 
No, prawie że obozy pracy zakładano. Ta nowelizacja 
wychodzi naprzeciw, jest reakcją nie tylko na to, co 
zaobserwowano w przeszłości, tak by patologii nie 
powielać, ale i na sytuacje z przyszłości, które już 
możemy dostrzec w związku z tym, jak ten rynek 
pracy się zmienia.

Proszę państwa, byłem w dialogu z przedstawi-
cielami pracodawców…

(Sygnał telefonu komórkowego)
Przepraszam najmocniej.
Nie przyjmuję do wiadomości tej próby zmiany 

konsensusu dotyczącego tego czasu od 1 miesiąca do 
3 miesięcy. Mamy tu 2 miesiące, tak wypracowano 
i tak powinno zostać. Jednak przyznaję, że argumenty 
o tym, że trzeba przystosować systemy informatyczne 
w firmach do nowych obowiązków, które nakłada 
ustawa, do mnie przemawiają. Nie widziałbym ja-
kiegoś wielkiego zła w tym, gdybyśmy przedłuży-
li termin wejścia ustawy w życie o miesiąc, dając 
tym samym sygnał pracodawcom, że rozumiemy ich 
problemy. Chodzi o to, żeby oni mogli sprostać tym 
obowiązkom. 

Dlatego uważam, że zmiana w art. 25 byłaby jed-
nak potrzebna. Ośmielam się zgłosić, Panie Ministrze, 
taką poprawkę i prośbę, żeby jeszcze chwilę tej spra-
wie poświęcić. Wydaje się, że w przypadku tej ustawy 
brakuje takiej wisienki na torcie, którą byłaby pełna 
zgoda, a pełna zgoda byłaby moim zdaniem wtedy, 
gdyby ta ustawa weszła w życie nie 1 czerwca, ale 
1 lipca. Oczywiście z wyjątkiem art. 5 pktu 9, bo jest 
zgoda co do tego, że te przepisy powinny wejście 
w życie 1 stycznia 2018 r. Tak że ośmielam się zgłosić 
taką poprawkę.

(Senator Stanisław Kogut: Po co?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Ale ona jest niepodpisana, Panie Senatorze.
(Senator Mieczysław Augustyn: Napisałem u góry.)
Ale trzeba podpisać.
(Senator Mieczysław Augustyn: Dobrze.)
Bardzo dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożył pan senator Mieczysław Augustyn.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu pragnie ustosunkować 

się do przedstawionych wniosków?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Tak.)
(Senator Stanisław Kogut: To na posiedzeniu ko-

misji, Stasiu.)
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jeszcze o 1 rok, tak więc przedawnienie nastąpi po 
upływie 3 lat.

Kolejne propozycje są związane z zaostrzeniem 
odpowiedzialności karnej w sytuacji, gdy chodzi 
o spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości 
lub pod wpływem środka odurzającego, jeżeli następ-
stwem jest śmierć człowieka albo ciężki uszczerbek na 
zdrowiu. Tutaj jest propozycja wprowadzenia dolnej 
sankcji wyższej niż obecnie poprzez ustanowienie jej 
w wymiarze co najmniej 2 lat pozbawienia wolności.

Jest wreszcie propozycja dodania nowego 
art. 178b, który penalizuje przestępstwo polegające 
na niezatrzymaniu niezwłocznym pojazdu i kontynu-
owaniu jazdy w przypadku, gdy uprawniony organ 
– konkretnie chodzi głównie o policję – sygnałami 
dźwiękowymi i świetlnymi wzywa do zatrzymania 
się. Propozycja zmierza do tego, aby w takim przy-
padku był orzekany bezwzględnie środek karny w po-
staci zakazu prowadzenia pojazdów.

Te wszystkie propozycje zostały zaakceptowane 
przez komisje. Jest tylko propozycja co do ewentu-
alnej zmiany przepisu, który dotyczy właśnie owego 
niezatrzymania się na wezwanie policji. 

Mianowicie propozycja, która uzyskała poparcie 
komisji, zmierza do tego, aby nie było automatyzmu 
orzekania tego środka, tylko żeby był pozostawiony 
pewnego rodzaju margines decyzji dla sądu orze-
kającego. Dlatego propozycja zmierza do tego, aby 
wprowadzić zmianę polegającą na tym, żeby była 
możliwość w wyjątkowym przypadku nieorzeczenia 
tego środka, czyli chodzi o dodanie na końcu tegoż 
artykułu mówiącego, że takie orzeczenie następuje, 
słów – tu jest dodane sformułowanie – „chyba że za-
chodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczegól-
nymi okolicznościami”.

I jest jeszcze druga propozycja, która dotyczy tego 
samego orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów 
mechanicznych, a która się sprowadza do tego, aby 
tutaj też wprowadzić pewną możliwość decyzji dla 
sądu poprzez orzeczenie, że może być to zakaz pro-
wadzenia albo wszelkich pojazdów mechanicznych, 
albo pojazdów określonego rodzaju, oczywiście nie 
na zasadzie alternatywy rozłącznej, sąd miałby tutaj 
możliwość wyboru. No, argumentacja była taka, że 
czasami nie ma sensu orzekać zakazu prowadzenia 
wszelkich pojazdów mechanicznych. Jako przykład 
można podać sytuację, w której niewłaściwie zacho-
wał się, dajmy na to, pilot samolotu. Powiedzmy, że 
się nie zatrzymał. No i pytanie brzmi: czy jest sens 
orzekać wobec niego zakaz prowadzenia wszelkich 
pojazdów, również samolotu? No, akurat w tym 
przypadku może to być nieuzasadnione. Mimo że 
on popełnił przestępstwo, to zważywszy na rodzaj 
pojazdu, jakim jest samolot, zadaję pytanie, czy jest 
sens orzekać w takim przypadku, żeby ten pilot, być 
może nawet bardzo doświadczony – a wiadomo, że 

Senator Sprawozdawca 
Zbigniew Cichoń:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Sprawa dotyczy wykonania wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego. Chodzi o regulację zawartą 
w art. 70 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii prze-
widującą, że orzeczenie przepadku przedmiotu, który 
nie był własnością sprawcy przestępstwa, lub narzę-
dzia, które posłużyło do popełnienia przestępstwa, 
jest możliwe, czyli fakultatywne, niezależnie od tego, 
czy jest to własność sprawcy przestępstwa. Trybunał 
Konstytucyjny stwierdził, że tego typu regulacja, 
która wprawdzie, tak jak mówię, fakultatywnie taką 
możliwość dopuszcza, narusza niektóre artykuły kon-
stytucji, w szczególności zasadę proporcjonalności…

(Senator Rafał Ambrozik: Nie ta ustawa.)
(Senator Marek Pęk: Nie ta ustawa.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, to 

chyba nie ta ustawa.)
(Senator Marek Pęk: Kierowcy.)
Proszę?
(Głosy z sali: Kierowcy.)
A, już, przepraszam, bo ja mam być sprawozdawcą 

w sprawie 2 ustaw. Dotycząca kierowców, tak? Już, 
już, przepraszam najmocniej. Przepraszam, wezmę 
tylko materiały i już mówię.

(Senator Krzysztof Słoń: Zmęczenie.)
(Wicemarszałek Maria Koc: To bardzo proszę.)
Wezmę tylko materiały.
(Senator Władysław Komarnicki: Każdemu może 

się to zdarzyć.)
(Senator Krzysztof Słoń: To już jest zmęczenie.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Może do pytań przej-

dziemy.)
(Senator Krzysztof Słoń: Tak, ale wiesz, o co py-

tać?)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
(Głos z sali: Do tego projektu?)
(Głos z sali: Do tego nowego, o kierowcach.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Czy już, Panie 

Senatorze?)
Tak, i przepraszam najmocniej.
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę.)
Ponieważ jestem sprawozdawcą 2 ustaw karnych, 

zmieniłem ich kolejność przez pomyłkę, pardon.
Chodzi tutaj o wprowadzenie zmian do kodeksu 

karnego oraz kodeksu wykroczeń, które dotyczą od-
powiedzialności, generalnie rzecz biorąc, za popełnie-
nie czy to występków, czy to wykroczeń drogowych.

Jeżeli chodzi o wykroczenia, to generalnie jest 
propozycja, i zostało to uchwalone, przedłużenia 
terminu przedawnienia ścigania wykroczeń o 1 rok, 
czyli będzie tak, że ściganie wykroczenia będzie 
przedawnione po upływie 2 lat, a w przypadku, gdy 
postępowanie zostało wszczęte, ten okres się wydłuża 
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(senator sprawozdawca Z. Cichoń) Senator Sprawozdawca 
Marek Pęk:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
W imieniu mniejszości przedstawiam wniosek 

o przyjęcie ustawy bez poprawek. Nie będę się już 
odnosił do spraw związanych z celem ustawy ani 
z poszczególnymi rozwiązaniami, które tutaj bardzo 
szczegółowo omówił pan senator Cichoń. Powiem 
tylko tyle, że z przebiegu posiedzenia komisji i z do-
głębnej analizy, jaką przedstawił obecny na posiedze-
niu pan minister Wójcik, wynika, że mamy w Polsce 
do czynienia ze szczególnie dużą liczbą przestępstw, 
które tutaj są regulowane. Mamy do czynienia z bar-
dzo dużą liczbą ofiar śmiertelnych wypadków dro-
gowych, a równocześnie ze szczególnie liberalnym 
orzecznictwem sądowym w tej dziedzinie. Nie raz 
nam się zarzuca, że my niejako z sufitu bierzemy takie 
dane, ale z tego, co pamiętam, to sam pan minister 
przytaczał, że około 30% orzeczeń w tych sprawach 
w ostatnich latach było wydane z zastosowaniem in-
stytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary. 
Ta sytuacja wymaga diametralnej zmiany.

Komisja zajmowała się bardzo różnymi, często bar-
dzo abstrakcyjnymi zagadnieniami, kazusami praw-
niczymi, które oczywiście można sobie wyobrazić, 
ale to nie one są, powiedziałbym, podstawą faktyczną 
tych regulacji. My, tworząc te regulacje,- próbujemy 
reagować zwłaszcza wobec sprawców wielokrotnych, 
sprawców dopuszczających się tych wykroczeń, tych 
przestępstw wielokrotnie, z premedytacją i w takim 
ogromnym poczuciu bezkarności, a wręcz drwiny 
z wymiaru sprawiedliwości, z Policji. No, tutaj takim 
szczególnie znanym, głośnym przykładem medial-
nym jest sprawa „Froga”, który urządzał sobie rajdy 
po Warszawie i filmował je, a potem publikował te 
filmy w internecie. No, to sytuacja zupełnie skanda-
liczna, drwina z wymiaru sprawiedliwości i z Policji. 
Ta sytuacja musi ulec radykalnej zmianie. I to jest 
podstawowe ratio legis tych zmian.

Dyskusja na posiedzeniu komisji była bardzo dłu-
ga, co było nieco zaskakujące, bo w Sejmie – podob-
nie było z opiniami większości podmiotów, które do 
tej ustawy się ustosunkowywały – nie było jakichś 
szczególnych zastrzeżeń. Pan minister jako przed-
stawiciel resortu sprawiedliwości, podsumowując 
tę dyskusję, wyraźnie stwierdził, że proponowane 
poprawki nie są konieczne, często nie mają uzasad-
nienia, a w niektórych przypadkach ich wprowadze-
nie wręcz, tak bym powiedział, zniweczyłoby cel tej 
ustawy, bowiem mogłoby doprowadzić do tego, że 
w orzecznictwie sądowym nic nie zmieni. Jako ar-
gument podawano, że przecież część ogólna kodeksu 
karnego nie ulega zmianie, że po to, żeby jakiś czyn 
został uznany za przestępstwo, musi spełniać warun-
ki czynu zabronionego określone w części ogólnej 

pilotów zbyt dużo nie mamy – został dotknięty tym 
zakazem. No, stałoby się to również z pewnego rodza-
ju uszczerbkiem dla funkcjonowania społeczeństwa. 
Dlatego jest tutaj propozycja, żeby w tym właśnie 
kierunku poszła ta zmiana. 

Poza tym w czasie dyskusji dotyczącej tego, czy 
nie należałoby dać sądowi możliwości wyboru co 
do orzekania zakazu prowadzenia pojazdów, poda-
wano też różne inne przykłady. Już w tej chwili nie 
pamiętam, czy to było przytaczane oficjalnie, czy 
zakulisowo, ale mówiono, że często są takie sytu-
acje, że np. młody człowiek zabiera samochód ojcu, 
jedzie tym samochodem i naraz chce go zatrzymać 
policja, a on z obawy, że wyjdzie na jaw, że użył 
tego samochodu bez zgody ojca, nie zatrzymuje się. 
No, nie mamy tu do czynienia z jakimś zdemorali-
zowanym przestępcą, tylko z młodzieńcem, który 
boi się surowego ojca i dlatego się nie zatrzymuje. 
No i czy jest sens od razu – bo my tu wiążemy ręce 
sądowi – orzekać ów zakaz prowadzenia pojazdu? 
Przecież ten chłopak może być bardzo pożyteczny 
dla rodziny w sytuacji, gdy trzeba będzie zawieźć 
chorego…

(Senator Robert Mamątow: Porządny chłopak…)
…ojca czy babcię do szpitala. Są takie sytu-

acje życiowe. Tak jak mówiłem, życie jest bardzo 
bogate w zdarzenia, które przekraczają możliwo-
ści naszego teoretycznego przewidywania i któ-
re w przekonaniu członków komisji uzasadniają 
wprowadzenie pewnego marginesu swobody dla 
sądu, zwłaszcza że sąd nie powinien przecież 
stosować przepisów automatycznie. Kierując się 
i wiedzą, i doświadczeniem życiowym, traktując 
każdy przypadek indywidualnie, powinien on do-
konać oceny i zdecydować potem w wyroku, czy 
rzeczywiście konieczne jest zastosowanie danego 
środka. Powoływano się tutaj na to, że analogiczne 
regulacje są w innych przepisach kodeksu karnego. 
Otóż tam, gdzie stosuje się represje jako pewną 
określoną zasadę, zawsze jest przewidziany jakiś 
wyjątek, który wynika, tak jak mówiłem, z bogac-
twa różnych wydarzeń życiowych, które częstokroć 
przekracza nawet naszą wyobraźnię w momencie, 
kiedy kreujemy określone przepisy prawne. Tak ta 
sprawa wygląda. Dziękuję bardzo.

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

Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji 
Ustawodawczej, pana senatora Marka Pęka, o przed-
stawienie wniosku mniejszości komisji.

Bardzo proszę.
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Pan sprawozdawca podał jeden przykład, ja podam 
drugi. No, nie wiem, powiedzmy, że kobieta jedzie 
samochodem w godzinach nocnych, teren leśny, a tu 
podjeżdża samochód na sygnale świetlnym i dźwię-
kowym… No, przy okazji wypadku pani premier 
mieliśmy do czynienia z dyskusją odnośnie do tego 
sygnału; było dwóch borowców czy kilku borowców, 
i sami nie wiedzą, czy był sygnał dźwiękowy, czy nie 
było, więc tu…

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

Już kończę.
Więc tu mamy ewentualnie słowo przeciwko sło-

wu… No i tutaj jest mowa o niezwłocznym zatrzyma-
niu się, Panie Sprawozdawco. W związku z tym, jeżeli 
niezwłocznie się nie zatrzyma, to będzie podlegała 
karze od 3 miesięcy do 5 lat. A więc pytam o to, czy 
państwo omawialiście, rozmawialiście… Bo jednak 
bardziej restrykcyjne przepisy są, jeżeli chodzi o stan 
nietrzeźwości, a tutaj tej kary grzywny czy ewen-
tualnie ograniczenia wolności nie ma. Czy to było 
przedmiotem dyskusji? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
I pytanie zada jeszcze pan senator Aleksander 

Pociej, bardzo proszę.
Proszę, aby pytania trwały nie dłużej niż minutę, 

przypominam o tym regulaminowym zapisie.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję.
Ja mam pytanie do pana senatora Pęka. Pan senator 

powiedział, że to jest wymierzone głównie w tych 
najgorszych recydywistów, którzy wielokrotnie po-
wtarzają zachowania przestępcze. 

Chciałbym, żeby pan senator wskazał przepis, 
z którego wynika, że to się stosuje do tych wielo-
krotnych… a nie do tych, którzy pierwszy raz w ten 
sposób się zachowają. Dziękuję bardzo… Oczywiście 
w zakresie niezatrzymania się na polecenie osoby 
uprawnionej do zatrzymania. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę, pan senator Cichoń.

Senator Zbigniew Cichoń:
Tak, Panie Senatorze, ta kwestia była przedmio-

tem rozważań. Pragnę zwrócić uwagę na to, że nie 
ma konieczności wprowadzenia tam alternatywnego 
zagrożenia karą grzywny czy karą ograniczenia wol-

kodeksu cywilnego, a więc jakiegoś szczególnego 
automatyzmu w orzekaniu być nie może. 

Po wyrażeniu takiego stanowiska przez re-
sort sprawiedliwości przewodniczący klubu Prawa 
i Sprawiedliwości, senator Marek Martynowski, zgło-
sił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Ten 
wniosek niestety nie uzyskał większości, dlatego ja 
jestem tutaj dzisiaj w dość dziwnej roli, rzadko spo-
tykanej – przedstawiciela mniejszości. No, ale tak 
się czasem zdarza, arytmetyka takie psikusy czasem 
sprawia. Zdaje się, że głosowanie zakończyło się wy-
nikiem 7 do 7, a więc zabrakło 1 głosu, żeby wniosek 
przeszedł. Stąd to moje sprawozdanie. 

Podtrzymuję wniosek mniejszości o 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 senato-
rów sprawozdawców.

Pytanie pragnie zadać pan senator Piotr Florek.
Proszę tylko wskazać, do którego senatora spra-

wozdawcy.

Senator Piotr Florek:
Do sprawozdawcy większości. Mam pytanie od-

nośnie do tego bardzo kontrowersyjnego art. 178b. 
To jest nowy artykuł, pan senator sprawozdawca po 
części go omówił. Chodzi o to, że jeżeli osoba upraw-
niona do kontroli wyda polecenie zatrzymania, a ten 
ktoś nie zatrzyma się niezwłocznie – taki jest zapis 
w tym artykule: „nie zatrzymuje niezwłocznie” – no 
to ten ktoś będzie podlegał karze pozbawienia wol-
ności. Ta kara wynosi od 3 miesięcy do 5 lat. Pan 
senator mówił tu o poprawce, o tym, żeby tu dodać, 
że w wyjątkowych sytuacjach, tak żeby sąd… No, jest 
to słuszna poprawka. Ja zgłoszę jeszcze inną popraw-
kę i chciałbym się dowiedzieć, czy ten temat był też 
omawiany, czy państwo w komisji to omawialiście… 
Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę art. 178a, a tam jest 
mowa o znajdowaniu się w stanie nietrzeźwości lub 
pod wpływem środków odurzających itd., i art. 180a, 
w którym też jest mowa o zabraniu uprawnień do 
kierowania itd., to zobaczymy, że w tych przepisach 
wszędzie jest taki zapis: podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności. 
Nie widzę powodu, żeby również w tym artykule nie 
użyć podobnego zwrotu: podlega grzywnie. A dlacze-
go… No i pytanie tylko, czy państwo w komisji to 
omawialiście, czy było to ewentualnie przedmiotem 
dyskusji, bo ja będę chciał taki wniosek zgłosić. 

(senator sprawozdawca M. Pęk)
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urasta do rangi wręcz jakiegoś bohaterstwa, że ktoś 
sobie po prostu robi jawne, mówiąc kolokwialnie, 
hece z Policji, z wymiaru sprawiedliwości i jeszcze 
się tym chlubi, i jeszcze mówi o tym w mediach 
społecznościowych. Do takiej sytuacji nie możemy 
dopuszczać. I myślę, że taki jest podstawowy cel tej 
regulacji. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję. Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz pytanie zadaje pan senator Władysław 

Komarnicki.
Bardzo proszę.

Senator Władysław Komarnicki:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja mam 2 pytania do sprawozdawcy, do pana se-

natora Cichonia, jeżeli mogę prosić. Przepraszam, 
Panie Senatorze, bo widziałem, że już pan szedł do 
ław, żeby odpocząć.

(Senator Zbigniew Cichoń: Nie szkodzi.)
Czy ustawodawca dysponuje analizami danych 

statystycznych z innych krajów zachodnich, które 
potwierdzałyby spadek liczby podobnych zdarzeń 
w związku z podniesieniem kary dla sprawców? To 
jest moje pierwsze pytanie.

A drugie moje pytanie dotyczy sprawozdania 
komisji, w którym jest mowa o tym, że posłowie 
wprowadzili m.in. poprawkę w kodeksie wykroczeń. 
Chodzi, Panie Senatorze, konkretnie o rozdział V, któ-
rego tytuł brzmi: „Przedawnienie orzekania, wykona-
nia kary oraz zatarcie ukarania”. Dotychczas art. 45 §1 
brzmiał następująco: „Karalność wykroczenia ustaje, 
jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli 
w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wy-
kroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czy-
nu”. Komisja proponuje, aby karalność wykroczenia 
ustawała z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu. 

Moje pytanie brzmi: czy to oznacza, że w przy-
padku długiego postępowania w sprawie o wykro-
czenie, nawet jeśli któraś ze stron wniesie skargę 
na przewlekłość postępowania, kara za wykroczenie 
może być wyznaczana w tej sytuacji, Panie Senatorze, 
w zasadzie w nieskończoność?

(Senator Zbigniew Cichoń: Przepraszam, niedo-
słyszałem. Jak może być wyznaczana?)

W nieskończoność.

Wicemarszałek Maria Koc:
W nieskończoność.
(Senator Zbigniew Cichoń: Nie…)
Bardzo proszę…

ności, wystarczy samo sformułowanie co do zagro-
żenia karą pozbawienia wolności, co nie wyklucza, 
że sąd może te łagodniejsze kary zastosować, ale to 
wynika z ogólnego przepisu art. 37a kodeksu karnego, 
który stanowi, że jeżeli ustawa przewiduje zagrożenie 
karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, 
to można zamiast tej kary orzec grzywnę albo karę 
ograniczenia wolności. I stąd nie ma potrzeby wpro-
wadzania tych dwóch lżejszego kalibru kar.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Jeszcze 

senator Komarnicki.)
Za chwilę, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pan senator Pęk. Odpowiedź na 

pytanie pana senatora Aleksandra Pocieja.

Senator Marek Pęk:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, no, rzeczywiście, tutaj akurat pan 

wykazał pewną niekonsekwencję mojej wypowiedzi, 
ale ona miała charakter generalny, nie odnosiłem się 
do tej akurat kwestii, bo tu rzeczywiście jest pewien 
automatyzm i takie surowe, bezwzględne działanie 
ustawy również w stosunku do tych sprawców, któ-
rzy po raz pierwszy popełniają tego typu czyn. Ale 
o tym też była mowa w komisji, że to jest jednak taka 
bardzo wydumana wizja kogoś, kto jedzie przez ten 
ciemny las, prawda, w jakichś szczególnie trudnych 
warunkach, i nie zatrzymuje się na jakieś takie, bym 
powiedział, nieuzasadnione sygnały policji… No, 
jednak my mówimy o takiej sytuacji, że ktoś najpierw 
ewidentnie łamie przepisy ruchu drogowego i dopiero 
wtedy rozpoczyna się za nim ewentualny pościg, do-
piero wtedy jest podejmowana akcja. Tak więc wra-
cam do mojej generalnej oceny stanów faktycznych, 
które rzeczywiście będą podlegały nowelizacji, bo to 
nie jest tak, że ta ustawa ma gnębić…

(Senator Piotr Zientarski: Ale może.)
…szczególnie ludzi, którzy w nieumyślny, przy-

padkowy sposób dokonali jakiegoś drobnego wykro-
czenia drogowego. Oczywiście, tak jak mówię, może 
się tak zdarzyć, bo życie jest bogate, ale każda regu-
lacja prawna, szczególnie regulacja kodeksu karnego, 
tworzy pewien abstrakcyjny rodzaj sytuacji takiej 
najbardziej typowej, z którą się spotka czy organ 
ścigania, czy wymiar sprawiedliwości. I to do tych 
sytuacji się to odnosi, a wiemy, że dzisiaj coraz więcej 
jest sytuacji – szczególnie w ruchu drogowym – kiedy 
mamy do czynienia z pewnego rodzaju recydywą i ta-
kim zachowaniem, które w niektórych środowiskach 

(senator Z. Cichoń)
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(wicemarszałek M. Koc) Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
(Senator Władysław Komarnicki: Przepraszam, 

Pani Marszałek. W ogóle nie otrzymałem odpowiedzi 
na moje pierwsze pytanie. Może je powtórzę, Panie 
Senatorze?)

Czy pan senator pamięta to pytanie?

Senator Zbigniew Cichoń:
Pamiętam. Dobrze. Nawiążę do tego, bo zapew-

ne o to panu chodzi… Pan tutaj napomknął o tym, 
że jeżeli jest postępowanie dotknięte przewlekłością 
i została złożona skarga na przewlekłość postępo-
wania, to czy ma ona jakiś wpływ na bieg termi-
nu przedawnienia? No nie ma. Nie ma. Ale zgodnie 
z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka w Strasburgu oraz z orzecznictwem na-
szego Sądu Najwyższego, jeżeli występuje przewle-
kłość postępowania, to powinno to znaleźć potem 
swoje odzwierciedlenie w postaci tego, że kara będzie 
troszeczkę łagodniejsza, bo przewlekłość postępo-
wania jest pewnego rodzaju zawinieniem ze strony 
państwa wobec tego, kto jest osądzany. W związku 
z tym zasada przyzwoitości by wymagała, żeby mu 
to zrekompensować w wymiarze kary, który będzie 
troszeczkę lżejszy.

(Senator Władysław Komarnicki: Przepraszam, 
Pani Marszałek. Nie przekonał mnie pan, ale zo-
stawmy to. Powtórzę pierwsze moje pytanie, Panie 
Sprawozdawco: czy ustawodawca dysponuje anali-
zami danych statystycznych z innych krajów zachod-
nich, które potwierdzałyby spadek liczby podobnych 
zdarzeń w związku z podniesieniem kar dla spraw-
ców?)

Z tego, co pamiętam, to na ten temat chyba nie było 
dyskusji. Przynajmniej ja nic nie wiem, żeby takowe 
dane były przedstawiane. Trudno mi powiedzieć, czy 
nimi dysponujemy, czy nie dysponujemy.

(Senator Władysław Komarnicki: Dziękuję bar-
dzo.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
(Senator Zbigniew Cichoń: Dziękuję bardzo.)
Pan senator Jerzy Czerwiński pragnie zadać py-

tanie panu senatorowi Markowi Pękowi.
Bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Panie Senatorze! Ja na ogół kieru-

ję pytania do ministrów i nie męczę senatorów, ale za-
niepokoiło mnie pana stwierdzenie, że art. 178b – tutaj 

(Senator Zbigniew Cichoń: Panie Senatorze, nie, 
pana obawy…)

Panie Senatorze, przepraszam bardzo…
(Senator Zbigniew Cichoń: Przepraszam.)
Chciałabym jeszcze zapytać pana senatora 

Czerwińskiego i pana senatora Florka, czy mają py-
tania do pana senatora sprawozdawcy.

(Senator Piotr Florek: Tak, może podobne…)
(Senator Jerzy Czerwiński: Ja mam pytanie do 

sprawozdawcy mniejszości.)
Dobrze.
To bardzo proszę, Panie Senatorze.
Pan senator Piotr Florek.

Senator Piotr Florek:
Mam podobne pytanie. Mam pytanie, które jest 

uzupełnieniem tego, o co pan senator w tej chwili py-
tał. Pytam o karalność za wykroczenie, o wydłużenie 
tego okresu. Czy na posiedzeniach komisji mieliście 
państwo jakieś dane, które by potwierdziły, ile jest 
takich spraw, na ile tysięcy rozstrzygnięć… Jaki to 
jest procent, czy to jest 10%, 5%, 0,1%, czy 0,2%, 
czy 3%? Jaka jest tego skala, że trzeba ten przepis 
zmienić, jeżeli chodzi o karalność za wykroczenia?

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Cichoń:

Odpowiem na pierwsze pytanie pana senatora 
Florka. Otóż nie ma obaw, że sprawa będzie się prze-
dłużać w nieskończoność i że będzie można karać 
praktycznie po wielu, wielu latach od popełnienia 
czynu, albowiem maksymalny termin będzie wynosił 
3 lata – o ile wszczęto postępowanie przed upływem 
1 roku od popełnienia czynu, bo się jeszcze dodaje 
2 lata. Czyli maksymalny termin jest 3-letni.

Ja tylko przypomnę, że historycznie te okresy 
przedawnienia różnie się kształtowały. Za czasów 
komunistycznych był to termin półroczny i rocz-
ny. Nawiasem mówiąc, dzięki temu w większości 
spraw o wykroczenia o charakterze politycznym, 
w przypadku których broniłem, udawało się osiągnąć 
przedawnienie ścigania tych czynów. Potem wydłu-
żono ten okres do roku i 2 lat. Teraz po raz trzeci 
to przedłużamy, tym razem już do 3 lat, i zbliżamy 
się powoli do progu przedawnienia, który występuje 
przy przestępstwach. A mianowicie przy występkach 
najkrótszy okres przedawnienia wynosi 5 lat.
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(senator J. Czerwiński) miał charakter bardziej polityczny. Ja jestem senato-
rem Prawa i Sprawiedliwości i jeżeli przewodniczą-
cy klubu Prawa i Sprawiedliwości składa wniosek 
o przyjęcie ustawy bez poprawek, to rozumiem, że 
mam popierać mój rząd. Oczywiście uważam, że 
co do zasady ta ustawa jest słuszna, a jeśli chodzi 
o szczegóły, to myślę, że tutaj pan minister będzie 
bardziej kompetentny.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Nie widzę chętnych. Dziękuję.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

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

Jest z nami dzisiaj pan minister Michał Wójcik, 
sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Witam bardzo serdecznie, Panie Ministrze.
Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 

rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rzą-
du?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Michał Wójcik: Tak.)

To bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
Dzień dobry państwu.
Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Bardzo dziękuję za ożywioną dyskusję w Senacie, 

dużo bardziej pogłębioną, jeżeli chodzi o te zmiany, 
które przedstawiamy jako rząd, zmiany tak naprawdę 
w 4 ustawach: w kodeksie postępowania karnego, 
w kodeksie karnym, w kodeksie wykroczeń i w usta-
wie – Prawo o ruchu drogowym. Nie było aż tak 
pogłębionej dyskusji w czasie prac legislacyjnych 
w Sejmie. Ja sobie bardzo cenię tę dyskusję i bardzo 
dziękuję państwu za to, że wiele pytań padło już na 
posiedzeniu komisji. Dzisiaj, jak rozumiem, są kolejne 
pytania.

Wrócę może do samego sensu tej regulacji. Otóż 
zacznę od tego, że nie robimy tego z powodów czysto 
populistycznych. Zapoznaliśmy się, zapoznałem się 
z różnymi opiniami do tego projektu, m.in. z opinią, 
która została przesłana przez Sąd Najwyższy. Nie 
ukrywam, że w części drugiej, dotyczącej zmian 
w kodeksie karnym… Pozwolę sobie przywołać jedno 
zdanie, z którym się nie zgadzam, ale warto je przy-
wołać w tym momencie, bo Sąd Najwyższy dosyć 
szczegółowo odniósł się do wszystkich poprawek. 
Oto ten fragment: „Poddając ogólnej ocenie projek-

jest nowe przestępstwo, ponieważ do tej pory tego 
nie było – będzie stosowany tylko do przypadków 
skrajnych, nie wiem, do pościgów za przestępcami 
itd. Tylko że w opisie znamion przestępstwa tego nie 
ma. Nie ma tutaj napisanego sformułowania „w razie 
uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa 
lub wykroczenia” itd., jest tu po prostu tylko obiek-
tywne znamię. Jest pościg… To znaczy, są włączone 
sygnały. To jeszcze może nie nazywać się w ogóle 
pościgiem. Nie ma żadnych znamion pościgu.

(Senator Piotr Zientarski: Właśnie, nawet nie ma 
pościgu.)

Są włączone sygnały, kierowca ma się zatrzymać. 
Proszę zauważyć, że to są minimalne i bardzo ogólne 
znamiona. Być może jest tak, że w jakichś przepisach 
szczegółowych, pragmatycznych, dotyczących zacho-
wania policji, jest gdzieś napisane, że można włączyć 
sygnały w przypadku przestępstwa czy podejrzenia 
popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, ale prawa 
obywateli nie powinny być regulowane na poziomie 
instrukcji dla policji, tylko na poziomie ustawy, w tym 
wypadku – kodeksu karnego. A więc ten przepis, 
jeśli w ten sposób to argumentujemy, na pewno jest 
kulawy, bo on jest zbyt ogólny.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę.
(Senator Marek Pęk: Dobrze, tylko nie za bardzo 

odkodowałem w tym pytanie, to raczej była pewna 
polemika…)

Panie Senatorze, to proszę w zwięzły sposób jesz-
cze raz sformułować pytanie.

(Senator Jerzy Czerwiński: Czy uważa pan, że 
to, co powiedziałem, jest słuszne? Czy potrafi pan 
przedstawić przeciwny argument?)

Senator Marek Pęk:
Tak jak mówię, rzeczywiście to rozwiązanie aku-

rat potwierdza pewien automatyzm działań i taką sy-
tuację, która umożliwia, szczególnie policji, szybkie 
podjęcie pościgu i konkretnych działań.

Ale wracam do tego, o czym mówiłem wcześniej. 
Ta cała akcja musi z czegoś wynikać. Ja jeżdżę samo-
chodem kilkanaście lat, jeżdżę dużo i jeszcze nigdy mi 
się nie zdarzyło, żeby za mną ruszył pościg. Myślę, że 
większość z nas ma podobne doświadczenia życiowe. 
Więc, tak jak mówię, to jest szukanie takich bardzo 
wysublimowanych kazusów. Myślę, że pan minister 
będzie lepszą ode mnie osobą, żeby to uzasadnić, 
wskazać ratio legis. Ja jestem przedstawicielem, tak 
jak mówiłem wcześniej, wniosku mniejszości, który 
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(sekretarz stanu M. Wójcik) odbywa karę w warunkach wolnościowych. Z moje-
go punktu widzenia jest to niesprawiedliwe. I m.in. 
dlatego omawiane tu zmiany się pojawiły.

Oczywiście jest aprobata społeczna dla tego typu 
zmian. I nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Może 
to najsilniejsze ostrze krytyki zostało wymierzone 
w nas w czasie prac senackich, ale ja tego nie traktuję 
jako atak na nas, na resort, nie traktuję tego akurat 
w sposób negatywny, tylko pozytywny. Bo rozma-
wiamy o materii niezwykle delikatnej, ważnej, która 
dotyczy tak naprawdę nas wszystkich. Ale przywołam 
tu sondaż, który wczoraj przeprowadzono na antenie 
radiowej Trójki, gdzie zapytano właśnie o kwestię 
dotyczącą karania pijanych kierowców. I 70% osób 
opowiedziało się za tym, żeby były takie rozwiązania, 
żeby nie można było stosować instytucji warunko-
wego zawieszenia wykonania kary. A nawet 30% 
orzeczeń w takich przypadkach, o jakich państwu 
mówiłem, czyli kiedy osoba w stanie nietrzeźwości 
czy pod wpływem narkotyków lub innego środka 
odurzającego doprowadza do wypadku i ktoś ginie, 
jest wydawanych z zastosowaniem instytucji warun-
kowego zawieszenia wykonania kary. Oczywiście 
sąd ma takie prawo, bo ustawodawca określił dolny 
ustawowy wymiar kary w przypadku takiej sytu-
acji, ten najniższy, w wysokości 9 miesięcy. Tak więc 
wspomniana instytucja może być zastosowana.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panowie Senatorowie, 

proszę o ciszę.)
Sądzę, że pojawią się pewne pytania, ale chcę bar-

dzo wyraźnie powiedzieć, że nie chodzi o bardzo 
restrykcyjny sposób patrzenia na sytuację. To, o czym 
mówił pan senator Pęk, kwestie statystyczne… One są 
ważne. No, bo jak nie reagować, Szanowni Państwo, 
skoro mamy ponad 30 tysięcy wypadków rocznie, 
ponad 40 tysięcy osób rocznie jest rannych w tych 
wypadkach, ponad 12 tysięcy jest ciężko rannych, 
czyli mamy do czynienia z ciężkim uszczerbkiem na 
zdrowiu, ponad 3 tysiące osób rocznie ginie, ponad 
500 osób ginie z powodu tych, którzy siadają za kie-
rownicę w stanie nietrzeźwości, a w ubiegłym roku 
zginęło 72 dzieci. No, my jako władza ustawodawcza 
– mówię tak, choć stoję tutaj przed państwem jako 
przedstawiciel władzy wykonawczej, ale jestem także 
posłem, a więc przedstawicielem władzy ustawodaw-
czej – musimy ukrócić to szaleństwo. Jest problem. 
Ja wiem, że jak się patrzy na statystyki, to widać, że 
jest coraz mniej tego typu przestępstw – wiem, ja to 
przyznaję – ale my nadal odstajemy pod tym wzglę-
dem od innych krajów europejskich. Ja podawałem 
chociażby przykład tego, ile osób ginie na 100 wy-
padków w Polsce, a ile w Niemczech i w Austrii. I to 
jest ważna statystyka.

Nasza rola jest taka, żeby tworzyć takie ramy 
prawne, żeby w żadnym razie nie ograniczać sądów, 

towane zmiany w zakresie Kodeksu karnego, można 
postawić tezę, że wpisują się one w ideę punitywności 
populistycznej, która zakłada zwiększenie zakresu 
penalizacji i zaostrzenie represji. Populizm penal-
ny bazuje na poglądzie zakładającym omnipoten-
cję kary kryminalnej, która z założenia ma być tym 
skuteczniejsza, im jest bardziej surowa. Stanowisko 
to przejawia się w zanegowaniu filozofii kary racjo-
nalnej koncepcją kary surowej i aprobatą prewencji 
generalnej negatywnej, rozumianą w ten sposób, że 
im surowsza kara, tym większą posiada zdolność do 
odstraszania i powstrzymywania innych jednostek 
od popełnienia przestępstw”.

Proszę państwa, ten projekt, te rozwiązania po-
wstały na skutek zdarzenia, które miało miejsce 
w Warszawie, na Pradze kilka miesięcy temu. Zginęła 
wtedy 14-letnia dziewczynka, która prawidłowo prze-
chodziła po pasach. Było to zdarzenie medialnie na-
głośnione, pokazywane bardzo szeroko, dlatego że 
akurat tak się zdarzyło, że w samochodzie należącym 
do jednego z mediów była kamera i rejestrowano to, 
w jaki sposób kierowca porusza się po mieście, aż do 
momentu tego tragicznego zdarzenia, do momentu, 
w którym dziewczynka zginęła na pasach, jeszcze 
raz powtórzę, przechodząc przez nie prawidłowo. 
Za kierownicą siedziała osoba, która tam siedzieć 
nie powinna, ponieważ miała wiele spraw, typowy 
pirat drogowy. Tak rozpoczęliśmy przeglądanie ca-
łego systemu, czy on nie jest takim systemem, który 
funkcjonuje, ale niestety z lukami. Ta sytuacja po-
kazała, że są luki, że art. 180a, o którym być może 
będę tu dzisiaj mówił, który pojawił się w kodeksie 
karnym stosunkowo niedawno, nie jest pozbawiony 
luki. Bo gdyby luki nie było, to być może tamta osoba 
nie siedziałaby za kierownicą, a w konsekwencji ta 
dziewczynka by nie zginęła.

I chcę państwu powiedzieć, że pomimo wielu 
zdań, które już były tutaj wypowiadane czy będą 
jeszcze wypowiedziane, nie możemy się wycofać 
z tych rozwiązań, które zaproponowaliśmy, ponie-
waż musimy chronić naszych obywateli. Nie chcę 
mówić o populizmie. To czasami się pojawiało w na-
szej dyskusji. I to, co tutaj przywołałem, to też jakby 
mogło pokazywać, że chodzi o populizm, że ludzie 
tego chcą, więc my dajemy takie rozwiązanie. To 
nie o to chodzi, w żadnym razie. Nie o to chodzi, 
żeby dyskutować, czy sankcja ma być bardzo suro-
wa, czy kara ma być nieuchronna. Ona po prostu ma 
być sprawiedliwa. Powtarzam: sprawiedliwa. A nie 
jest sprawiedliwe to, że ktoś, kto jest w stanie nie-
trzeźwości, ma co najmniej 0,5 promila alkoholu we 
krwi, siada za kierownicę samochodu i doprowadza 
do wypadku, na skutek którego dochodzi do śmierci 
lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu innej osoby, 
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(sekretarz stanu M. Wójcik) Dobrze.
Zgłosił się jeszcze pan senator Jerzy Czerwiński.
Proszę, Panie Senatorze.
Czy ktoś jeszcze pragnie zadać pytanie? Nie widzę 

chętnych.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Pierwsza kwestia. Z pana przemówienia wywnio-

skowałem, że ja jestem za tym, żeby chronić tych, 
którzy zabijają dzieci na pasach. No, nie może pan 
nas tak jakby obarczać tym. Bo ustawa ma być dobra 
i ma być skuteczna, chyba się zgadzamy co do tego. 
I nikt tu panu nie zarzuca, że jest to kwestia politycz-
na. Ja np. będę głosował za tą ustawą nie z przyczyn 
politycznych, nie „klubowych”, tylko typowo mery-
torycznych. 

Ale jest jeden zapis, który naprawdę wywołuje 
kontrowersje. Chodzi o nowe przestępstwo, art. 178b. 
Ja wiem, że można wymyślać skrajne przypadki, 
kiedy ten artykuł będzie stosowany, a kiedy może 
nie będzie stosowany. Prosty przykład: radiowóz 
nieoznakowany, który ma światła nie na dachu, tyl-
ko wbudowane za kratownicą, za osłoną chłodnicy, 
nisko umieszczone – gdy jest zbyt blisko pojazdu, 
który wyprzedza, te światła są po prostu niewidocz-
ne. I teraz ma pan słowo przeciwko słowu. Kierowca 
mówi, że nie widział sygnałów świetlnych, a poli-
cjanci mówią: a my je włączyliśmy. I to jest ten przy-
padek, który jest określony w art. 178b. Bo nie ma 
obowiązku nagrywania, przynajmniej ja o niczym 
takim nie słyszałem. Już nie mówię o tym, że tutaj 
nie ma przynajmniej uszczegółowienia, a powinna 
być wskazana jakaś przyczyna, dla której ten kie-
rowca jest zatrzymywany przez radiowóz. Już nie 
mówię o kwestiach dowodowych przed sądem, tylko 
o kwestiach związanych z…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
…samym przeprowadzeniem tego aktu.
(Wicemarszałek Maria Koc: …proszę o pytanie.)
Tak, tak.
Ten artykuł jest nieszczelny, obejmuje bardzo 

dużą liczbę przypadków ogólnych. Oczywiście pan 
będzie mówił o kwestii np. „Froga” i bulwersu-
jących nas, także medialnych, przypadkach, ale 
w życiu nie ma samych „Frogów”. Są też normal-
ni, uczciwi kierowcy, którzy jeżdżą samochodami 
i być może będą podpadać pod ten artykuł zupełnie 
przypadkiem.

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, pro-
szę o pytanie. Potem może pan się zapisać do dys-
kusji.)

A pytanie jest takie: czy pan się zgadza z moją 
argumentacją?

nie wkraczać za mocno. Sąd ma oczywiście prawo 
wymierzać kary, biorąc pod uwagę różne dyrek-
tywy dotyczące wymiaru kary itd., ale te ramy to 
my tworzymy. I my musimy, w moim przekonaniu, 
z tym zjawiskiem, niepożądanym, trudnym, walczyć. 
Stąd pojawił się ten projekt, dotyczący kilku kwe-
stii, o których senatorowie sprawozdawcy już mówili. 
Oczywiście mogę szerzej o tym powiedzieć, jeżeli 
byłoby jakiekolwiek pytanie, chociaż dosyć szcze-
gółowo odpowiadaliśmy na pytania w czasie prac 
komisyjnych. 

Uważam, że ten projekt… że te rozwiązania za-
sługują na poparcie. I proszę państwa o to, żeby te 
rozwiązania poprzeć. Ale kończąc to wystąpienie, 
powiem, że uciekam od przylepiania nam etykiety, 
że rządzi nami tani populizm, chcemy wsadzać ludzi 
do więzień i chcemy zaostrzać kary. Nie, my chcemy, 
żeby te kary były sprawiedliwe, żeby idea sprawiedli-
wości była zrealizowana także poprzez ten projekt, 
bardzo ważny projekt, z którym jestem, mogę powie-
dzieć, emocjonalnie związany.

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek. I czekam, jak 
rozumiem, na pytania, jeżeli będą.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan Aleksander Szwed. Proszę, Panie Senatorze.

Senator Aleksander Szwed:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, mam pytanie. To pytanie już się 

przewijało i w toku debaty sejmowej, i trochę na po-
siedzeniu komisji. Chodzi o tę niezwłoczność. Jak 
w kontekście rozpatrywanej nowelizacji traktowane 
będzie zatrzymanie niezwłoczne pojazdu w przy-
padku, kiedy nie będzie to możliwe np. ze wzglę-
du na bezpieczeństwo w ruchu drogowym? Czy ten 
przepis nie spowoduje wątpliwości interpretacyjnych? 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Ministrze…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Michał Wójcik: Pani Marszałek, czy mogę prosić 
o więcej pytań? Od razu odpowiem na więcej…)
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wydaje mi się, że to nie powinno nastręczać jakichś 
specjalnych trudności. Ważne, żeby ta osoba, która 
siedzi w pojeździe, miała świadomość, że jest ścigana 
przez policję i że zachodzą wszystkie znamiona, które 
są określone w art. 178b.

I teraz przechodzę do wypowiedzi pana senatora 
Czerwińskiego. Otóż, Panie Senatorze, przede wszyst-
kim chcę powiedzieć, że w żadnym razie nie odno-
siłem się do tego, co pan powiedział. Przepraszam, 
ale nawet nie słyszałem zbyt dokładnie tego, co pan 
mówił wtedy, bo akurat byłem zajęty wyjaśnianiem 
jednej z tych kwestii. Być może takie wrażenie pan 
odniósł, ale w żadnym razie nie odnosiłem się do 
tego, co pan mówił i nie mówiłem tego pod adresem 
jakiegokolwiek senatora. To jest pierwsza sprawa.

Sprawa druga dotyczy „Froga”. Kwestia „Froga” 
odnosi się raczej do innego problemu, o którym 
też tutaj rozmawiamy, a mianowicie do kwestii 
przedawnienia wykroczenia. To też wymaga pew-
nego wyjaśnienia. No, tu się pojawiały takie pyta-
nia. Chodzi o to, że wydłużamy czas, po którym na-
stępuje przedawnienie wykroczenia. W przypadku 
„Froga” bodaj osiemdziesiąt kilka wykroczeń uległo 
przedawnieniu. Ze względu na to, że minęły 2 lata 
od momentu popełnienia tych czynów, sądy musiały 
wydać postanowienia o umorzeniu postępowań. My 
wydłużamy ten czas do 3 lat. Sprawa „Froga” nie 
mieści się w art. 178b. Chodzi tu tylko o kwestię ko-
deksu wykroczeń i o zmianę polegającą na tym, że 
wydłużamy ten okres o rok. A dlaczego? Odpowiem 
od razu, bo ta kwestia była poruszana w wypowie-
dzi jednego ze sprawozdawców. Otóż wydłużamy 
ten czas, Szanowni Państwo, dlatego że często sądy 
w tych 2 latach nie mogły się zmieścić. Było pyta-
nie, ile jest takich spraw, które uległy przedawnie-
niu. W przypadku wykroczeń dotyczących bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym jest ich ok. 1 tysiąca 
rocznie. Wydłużamy to, bo często jest tak, że sąd 
wszczyna postępowanie pod kątem jakiegoś przepisu, 
np. przepisu kodeksu karnego, prowadzi je, po czym 
nagle okazuje się, że następuje zmiana kwalifikacji 
i postępowanie musi być prowadzone dalej, ale już 
w sprawie wykroczenia. Tyle, że czas płynie i sądy nie 
potrafią się zmieścić w tych 2 latach. Jedna z opinii 
– już nie pamiętam dokładnie która – mówi o tym, 
że to jest robione przeciwko sądom. Otóż to jest dla 
sądów, dla sędziów. Chodzi o to, żeby wydłużyć ten 
czas o rok, tak żeby oni mogli się zmieścić w termi-
nie i sprawiedliwie rozstrzygnąć daną sprawę oraz 
żeby nie dochodziło do umorzeń, bo to jest po prostu 
niesprawiedliwe.

Jeżeli chodzi o art. 178b, to dotyczy on poważ-
nego przestępstwa. Do tej pory to było wykrocze-
nie – chodziło o to, że ktoś nie zatrzymuje się do 
kontroli. Takie sytuacje są sytuacjami, z którymi 
się spotykamy na co dzień. Do tej pory to funkcjo-

Wicemarszałek Maria Koc:

Już, tak?
(Senator Jerzy Czerwiński: Tak.)
Dobrze, rozumiem.
W takim razie – bo 3 pytania padły – proszę, Panie 

Ministrze.
(Senator Aleksander Pociej: Jeszcze ja.)

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
Dziękuję bardzo.
(Wicemarszałek Maria Koc: Ja wiem, jeszcze pa-

nowie senatorowie Pociej i Szymański, ale to później.)
Najpierw powiem o kwestii tej niezwłoczności. 

„Niezwłocznie” to pojęcie rzeczywiście bardzo nie-
ostre, często było ono definiowane w orzecznictwie. 
No, niezwłocznie, czyli bez zbędnej zwłoki. Co to 
oznacza? Śmieję się, bo prawnicy zwykle się uśmie-
chają w takiej sytuacji, no ale wiedzą państwo, że tak 
rzeczywiście jest to definiowane. Otóż chcę powie-
dzieć, że to nie znaczy, że jak ktoś jedzie autostradą, 
to ma natychmiast stanąć. Każdy z nas doskonale wie, 
jakie są do spełnienia warunki, żeby bezpiecznie się 
zatrzymać. Bezpiecznie, czyli tak, żeby nie stwarzać 
zagrożenia w ruchu drogowym. To, w jaki sposób 
odbywa się zatrzymanie, jest regulowane rozporzą-
dzeniem ministra spraw wewnętrznych, w którym 
dosyć szczegółowo jest określone, w jakim momencie 
co się dzieje i jak się to wszystko odbywa. Nie wiem, 
czy mówiliśmy o tym w Senacie. Już nie pamiętam, 
czy mieliśmy okazję to państwu przedstawiać, ale 
w Sejmie na pewno prezentowaliśmy informację na 
ten temat. To jest taka kwestia, że słowo „niezwłocz-
nie” na autostradzie może oznaczać, że to nastąpi 
5–10 km dalej. To ma się odbyć w miejscu bezpiecz-
nym, żeby nie stwarzać zagrożenia dla ruchu dro-
gowego.

(Senator Marek Borowski: Teraz już pan przesa-
dził.)

Proszę?
(Senator Marek Borowski: Przesadził pan.)
Nie, nie przesadziłem, Panie Senatorze.
(Senator Marek Borowski: Ale 10 km?)
(Głos z sali: Na autostradzie.)
Na autostradzie.
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, 

bardzo proszę o ciszę. Panie Ministrze, proszę kon-
tynuować.)

Mówiłem o autostradzie. Tak więc to tyle, jeśli 
chodzi o kwestię dotyczącą niezwłoczności. Sądzę, że 
każdy z nas, mając określone doświadczenie życiowe, 
w jakimś sensie potrafi sam określić, czy prowadząc 
pojazd, robi coś niezwłocznie, czy nie. Tak więc 
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(sekretarz stanu M. Wójcik) stały wyczerpane. Co do zasady, co do konstrukcji, 
w moim przekonaniu powinno to być przestępstwo, 
a nie wykroczenie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
I pytanie zadaje pan senator Antoni Szymański, 

proszę bardzo.

Senator Antoni Szymański:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! 

Pan minister zapewnił – i to jest ważne – że ani mi-
nisterstwo, ani rząd nie kierują się tanim populizmem 
i sondażami, tylko w swoich rozwiązaniach praw-
nych zmierzają do tego, żeby one były i sprawiedliwe, 
i skuteczne. Dzisiaj mamy 2  takie nowelizacje, bo za 
chwilę będziemy mówić o kodeksie karnym w kon-
tekście alimentów. Tam też jest zaostrzenie kar.

Chciałbym zwrócić uwagę na to, że rozpatruje-
my w tej kadencji bardzo wiele projektów, w których 
to zaostrzenie kar następuje. To sprawia wrażenie, 
jakby resort sprawiedliwości uznawał rozwiązanie 
w postaci zaostrzenia kar za wyjątkowo skuteczne 
i wyjątkowo dobre. Prosiłbym o ustosunkowanie się 
do tej kwestii. Mieliśmy ustawy dotyczące np. kwestii 
gospodarczych, w przypadku których takie rozwią-
zania budziły wątpliwości. Te rozwiązania dzisiejsze 
– i to, które omawiamy, i to, które za chwilę będziemy 
omawiać – moich osobistych wątpliwości nie budzą, 
ale takich rozwiązań w różnych ustawach jest bardzo 
wiele i to wrażenie jednak się pojawia. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I jeszcze pan senator Aleksander Pociej, bardzo 

proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, wrócę do pana odpowiedzi na 

pytanie senatora Czerwińskiego. Ja miałem takie 
wrażenie, przynajmniej tak to odczytałem – jeżeli 
źle, to mówię to tylko w swoim imieniu – że… Po 
prostu pana sposób argumentowania jest taki, że sta-
wia pan tych, którzy mają wątpliwości co do waszych 
rozwiązań – a wątpliwości są naprawdę czysto for-
malnoprawne – po jednej stronie z tymi, którzy nie 
chcą pomóc ginącym ludziom.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Michał Wójcik: Nie, nie…)

Nie? Ja tak to odczytałem i myślę, że w ten spo-
sób formułowana była myśl senatora Czerwińskiego. 

nowało i pewnie dalej będzie funkcjonowało, tylko 
że to już nie będzie wykroczenie. Wprowadzamy 
zupełnie nowy rodzaj przestępstwa, opisany wła-
śnie w art. 178b. Dlaczego? Bo to jest szalenie nie-
bezpieczny czyn. Dlaczego? Przykład sprzed kilku 
tygodni, zachodniopomorskie. W jednym z mediów 
przez cały dzień, następnego dnia chyba też, poka-
zywano takie zdarzenie: osoba nie zatrzymała się 
do kontroli, zaczęła uciekać przed policją, policja 
radiowozami goniła tę osobę, ta osoba wjechała na 
drogę szybkiego ruchu i jechała pod prąd tą drogą 
szybkiego ruchu, a policja za nią. To wszystko za-
kończyło się na stacji paliw strzelaniną. Sytuacje, 
w których dochodzi do takich ucieczek, zdarzają 
się bardzo często. To jest plaga. Policja, mogę po-
wiedzieć, ma trudności, żeby dać sobie radę z tego 
rodzaju czynami. Proszę sobie wyobrazić, że ktoś 
nie zatrzymuje się do kontroli, ucieka przez policją, 
wjeżdża w miasto i powoduje ogromne zagrożenie 
dla ludzi poruszających się w tym mieście, nie tylko 
tych na drogach, ale i tych wokół dróg. I za co osta-
tecznie ta osoba odpowiada? Bardzo często za wy-
kroczenie, za wykroczenie, a nie za przestępstwo, bo 
często nie da się przeprowadzić postępowania dowo-
dowego tak, żeby udowodnić, iż narażono życie czy 
zdrowie innej osoby. Ta osoba po prostu odpowiada 
za wykroczenie. No, zmieńmy coś w tym zakresie. 
W moim przekonaniu to jest bardzo poważne prze-
stępstwo. Wydaje mi się, że ta sankcja – wiem, że 
ona była krytykowana – jest sankcją adekwatną do 
stopnia szkodliwości społecznej, stopnia zagrożenia.

W tym przypadku, o którym pan senator mówi… 
Oczywiście może się zdarzyć, że w nocy ktoś nie 
zauważy, ale przestępstwo umyślne, od czego trzeba 
zacząć… Jeżeli ktoś nie ma świadomości, że jest za-
trzymywany, a potem jest pościg, to on nie popełnia 
przestępstwa, nie popełnia przestępstwa. Żeby doszło 
do popełnienia przestępstwa, muszą być wyczerpane 
znamiona. I tu mamy sygnalizację świetlną i sygna-
lizację dźwiękową razem, łącznie. Tak że jeżeli jest 
tylko dźwiękowa albo tylko świetlna, to nie mamy do 
czynienia z tym przestępstwem. Chcę powiedzieć, 
że musi być co najmniej przestępstwo umyślne po-
pełnione w zamiarze ewentualnym, wina umyślna 
w zamiarze ewentualnym… On jest goniony, bo nie 
zatrzymał się, ma tego świadomość i ucieka. I mamy 
do czynienia z przestępstwem. To jest poważne prze-
stępstwo.

Oczywiście kwestie dowodowe – czy był gonio-
ny, w jaki sposób, jakie były okoliczności – to już 
jest sprawa sądu. To już nie polityk, to już nie mini-
ster, to już nie senator – to sąd jest w stanie określić, 
przeprowadzając postępowanie dowodowe, z jakim 
czynem mamy do czynienia, czy te znamiona zo-
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(senator A. Pociej) wem środków odurzających, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 
lat 2. I podam taki przykład: stan nietrzeźwości 1,5 
promila alkoholu w wydychanym powietrzu… No 
i tu są restrykcje. Osoba, która prowadzi samochód 
w takim stanie, popełnia jeszcze groźniejsze prze-
stępstwo – bo to też jest przestępstwo moim zdaniem. 
Ale w związku z tym podlega ona tylko takim ogra-
niczeniom. Podobnie mówi art. 180a. 

Skoro państwo wprowadzacie ten art. 178b i takie 
restrykcje, to dlaczego nie zmieniacie art. 178a i 180a? 
Bo to byłoby dla mnie uzasadnione. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
I proszę pana ministra o odpowiedź.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
Zacznę od odpowiedzi na pytanie pana senatora 

Pocieja.
Jeżeli było takie wrażenie, że stawiam kogokol-

wiek z senatorów po drugiej stronie, to jeszcze raz za 
to przepraszam. W żadnym razie nie miałem nigdy 
takich intencji. Muszę nawet powiedzieć, że doszło 
do zabawnej sytuacji w czasie posiedzenia komisji, 
kiedy pan senator Marek Borowski zwrócił uwagę na 
postawione przeze mnie pytanie, czy ktoś z senato-
rów miał kiedykolwiek taką sytuację, bo jeżeli nie, to 
o czym my w ogóle rozmawiamy. I oczywiście przy-
jąłem… No, pytanie naturalnie może nie powinno być 
postawione w ten sposób, bo jeżeli nie ma zgłoszeń, 
to przyjmijmy, że regulacja jest dobra, a jeżeli są, 
to następnego dnia ten senator, jak rozumiem, już 
by funkcjonował w jakimś medium z tego właśnie 
powodu. Oczywiście, ja to przyjmuję. Być może źle 
zostałem zrozumiany, być może źle się wyraziłem 
w jakiś sposób. Jeszcze raz mówię, że ja pozytywnie 
przyjmuję każdą uwagę. Staram się tylko odpowiadać 
na pytania dotyczące tych regulacji, których będę 
bronił.

Pan senator mówi: co w momencie, kiedy nie-
oznakowany pojazd… Jeżeli nieoznakowany pojazd, 
to przecież nie można… No, Panie Senatorze, pojazd 
musi być oznakowany: sygnały dźwiękowe i sygnały 
świetlne. Bo inaczej to… Panie Senatorze, pan dosko-
nale to wie ze swojej praktyki.

(Senator Aleksander Pociej: Przepraszam bardzo, 
mi chodziło o to, że nie jest to radiowóz, w którym 
siedzą umundurowani policjanci.)

Musi być oznakowany pojazd. Musi być pojazd…
(Senator Aleksander Pociej: Tak, będą sygnały 

dźwiękowe…)

W związku z tym chodziłoby o to, żeby nie stawiać 
nas, którzy mają wątpliwości co do tych rozwiązań, 
po drugiej stronie, czyli jako tych, którzy chcą tak 
jeździć i rozjeżdżać ludzi na pasach.

Pana ostatni przykład, ten dotyczący ucieczki, 
która zakończyła się strzelaniem, trochę mnie rozba-
wił, dlatego że jeżeli pan uważa, że ktoś, kto ucieka 
przed policją, a na końcu, żeby się nie poddać, roz-
poczyna strzelaninę, będzie się zastanawiał, jaki jest 
dolny próg kary i czy to jest wykroczenie, czy to jest 
przestępstwo… No, wie pan dobrze, że on będzie 
siedział za strzelanie do policjantów, i to będzie sie-
dział bardzo długo, a więc to jest zły przykład. Nie 
o tym tu mówimy.

(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Panie 
Senatorze, pytanie.)

A pytanie moje jest następujące. Jeżeli ma pan te 
przepisy, co do których nie chce pan nic zmienić – 
mimo że większość w komisji się za tym opowiedziała 
– i nie chce pan ustąpić nawet na jotę… A ma pan 
kobietę… I to nie jest wydumany przykład, bo takie 
zdarzenia są niestety dosyć częste, krążą w przestrze-
ni medialnej i takiej naszej normalnej, ludzkiej. Otóż 
powiedzmy, że kobieta wieczorem wraca do domu 
samochodem i zatrzymuje ją nieoznakowany patrol. 
I zobaczcie, co wy robicie! Bo ona się nie zatrzyma, 
i to nie zatrzyma się zupełnie świadomie, ze strachu, 
przejdzie pod swój dom, zadzwoni po męża, żeby on 
wyszedł, okaże się, że tam są policjanci… I proszę, 
co ten wasz automatyzm powoduje? Po pierwsze, ona 
musi zostać skazana, a po drugie, obowiązkowo musi 
stracić prawo jazdy. I proszę mi nie mówić, że to jest 
przykład wydumany i teoretyczny, ponieważ takich 
zdarzeń jest dosyć dużo. Strasznie się dziwię, że nie 
chcecie pozostawić sądowi możliwości oceny. 

I chciałbym zapytać: dlaczego nie chcecie pozo-
stawić sądowi możliwości oceny w tak niuansowych 
sprawach? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pytanie zadaje jeszcze pan senator Piotr Florek.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja już nie będę wracał do sprawy 

art. 178b, bo złożę stosowną poprawkę w nawiązaniu 
do tego, co mówili moi przedmówcy. Ale pan mówił 
o tym, że mamy tam do czynienia z przestępstwem… 
A ja panu przypomnę artkuł, o którym pan wspomi-
nał, art. 180a – ale również art. 178a – mówiący: kto 
znajduje się w stanie nietrzeźwości lub pod wpły-



103
39. posiedzenie Senatu w dniu 21 kwietnia 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

(sekretarz stanu M. Wójcik) przeniósł się gdzie indziej. I oby tak się stało, niech 
idą gdzie indziej. Przecież to jest nasz wspólny suk-
ces. A dyskutowaliśmy, czy tak daleko idące kary 
powinny być przewidziane w tej regulacji. No, ale 
powiedzieliśmy, że to są bardzo groźne przestępstwa. 
I proszę zobaczyć, co się dzieje niemal każdego ty-
godnia, jeżeli chodzi o kwestie vatowskie dotyczące 
paliw. Niemal każdego tygodnia. No, nikt nie może 
na 100% powiedzieć, że to spowodowała ta regulacja, 
ale też nikt na 100% nie może powiedzieć, że to nie 
ona. Poczekajmy jeszcze parę miesięcy, spróbujemy 
to ocenić. Na razie jest znacznie lepiej, jeżeli chodzi 
o wpływy z VAT, niż przewidywano, niż zakładano.

(Senator Kazimierz Kleina: W budownictwie to 
prowadzi…)

Jeżeli chodzi o kwestię alimentacji i przestępstwo 
niealimentacji, o którym za chwilę będziecie państwo 
dyskutowali, to powiem, że my tu kar nie zaostrzamy. 
Chcę tu bardzo mocno powiedzieć… Będzie tutaj 
w tej sprawie zapewne inny przedstawiciel resortu 
sprawiedliwości, ale i ja chcę mocno zwrócić uwagę 
na to, że my nie zaostrzamy kar za przestępstwo nie-
alimentacji. My tylko mówimy: zmieniamy art. 209 
kodeksu karnego w taki sposób, żeby nie tworzył 
furtki do tego, żeby wykorzystywać chociażby jed-
no ze znamion, uporczywość, by uciekać od płace-
nia określonego świadczenia wobec osoby do niego 
uprawnionej. Oczywiście mam nadzieję, że będziemy 
popularyzowali ideę stosowania dozoru elektronicz-
nego, podpasek…

(Głosy z sali: Podpasek?)
(Wesołość na sali) (Oklaski)
Pasków, przepraszam… Pasków elektronicz-

nych…
(Wesołość na sali)
…specjalnych pasków, które zakłada się w okre-

ślonych miejscach. Tak, przepraszam.
To był element humorystyczny, no ale dosyć długo 

odpowiadam państwu na pytania, więc… Zdarzają się 
takie lapsusy językowe. Ale to dobrze, i to znaczy, że 
senatorowie mnie słuchają, bo trochę ożywiła się sala.

(Senator Alicja Zając: Może wody dla pana mi-
nistra?)

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję, 
Panie Ministrze…)

Chcę powiedzieć jeszcze…
(Wicemarszałek Maria Koc: A, pan kontynuuje. 

Bardzo proszę.)
Stosujemy tu inną regulację, nie zaostrzamy tu-

taj… Ale tutaj, w tym przypadku, chcę powiedzieć, 
że… Jeszcze raz mówię i podam przykład chociażby 
ostatni, świąteczny, proszę państwa: kilkadziesiąt 
osób zginęło na drogach, zatrzymanych 1 tysiąc 200 
osób pijanych. Gdzie mamy to szaleństwo zatrzymać? 
Gdzie? Tutaj, w Senacie. W Sejmie i w Senacie musi-
my to zrobić, my musimy tworzyć ramy, żeby rzeczy-

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, ale 
proszę nie wchodzić w dyskusję z panem ministrem.)

Rozumiem.
Te znamiona starałem się wymienić. Oczywiście 

jest to kwestia dowodowa, pan senator to wie. No, 
a jak dzisiaj jest? Przecież co robi sąd w odniesieniu 
do wykroczeń? Bada dokładnie tego typu sytuacje 
i jakoś nie ma związanych rąk przez ustawodawcę, 
prowadzi postępowanie dowodowe i sprawdza, czy 
zostało popełnione wykroczenie, czy nie. No, prze-
cież my w tym zakresie niczego nie zmieniamy. My 
tylko mówimy: teraz to już nie będzie wykroczenie, 
to będzie przestępstwo, bo uważamy, że to są bar-
dzo niebezpieczne czyny, że to stanowi zagrożenie 
dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, dla innych 
użytkowników, dla ludzi, którzy są przypadkowymi 
przechodniami. Ilu ludzi tak zginęło? My mówimy: to 
już nie będzie wykroczenie, to będzie przestępstwo. 
Tak więc jakby w ten sposób staram się to wyjaśnić.

Jeżeli chodzi o sprawę populizmu, czyli tworzenia 
regulacji i opowiadania o nowych regulacjach, które 
są pod publikę, pod oczekiwanie, zapotrzebowanie 
społeczne… Ustawa o wyłudzeniach vatowskich, 
Szanowni Państwo, to, co tutaj pan senator sygnali-
zował, czyli kwestie gospodarcze… Rozmawialiśmy 
na ten temat, prawda? Bardzo surowa sankcja, jedna 
z najwyższych w Europie, w nadzwyczajnych sytu-
acjach, kiedy mamy do czynienia z tym, że na faktu-
rze jest towar lub usługa o wartości przekraczającej 
bodaj 5 milionów… 10 milionów… 5 milionów zł, 
o ile pamiętam… 5 albo 10 milionów…

(Senator Aleksander Pociej: 10 milionów.)
Przepraszam, 10 milionów zł – w tym kwalifiko-

wanym typie. Najsurowsza sankcja – 25 lat pozbawie-
nia wolności. Pamiętam, bo byłem u państwa wtedy, 
kiedy między pierwszym a drugim moim wystąpie-
niem tutaj wystąpił prokurator krajowy i poinfor-
mował o tym, że na polecenie zachodniopomorskiej 
prokuratury zostało zatrzymanych 14 osób, które pa-
rały się wyłudzeniami vatowskimi, i to osób, które 
funkcjonowały wcześniej w mafii pruszkowskiej, to 
było stare kierownictwo mafii pruszkowskiej. Proszę 
zwrócić uwagę na to, co się stało w ciągu tych kilku 
miesięcy i ile pieniędzy więcej z VAT zostaje w bu-
dżecie. Dlaczego tak się stało? Bo nie ma już tych 
wyłudzeń vatowskich, no bo wiadomo, o co chodzi. 
No nie ma tego. Jest nadwyżka budżetowa? Jest. 
Jest wzrost, jeżeli chodzi o VAT? Jest gigantyczny 
wzrost. No, z czegoś to się bierze. Ktoś powiedział: 
będzie teraz nie kwartalne, ale miesięczne rozlicza-
nie się. A więc może to z czegoś innego się bierze? 
Być może, no ale nikt nie może zakwestionować, że 
projekt, który tutaj przedstawialiśmy, te regulacje 
dotyczące VAT, spowodowały, że świat przestępczy 
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Mam pytanie do pana ministra…
(Wicemarszałek Maria Koc: Wyłączył się mikro-

fon.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Wyłączyli…)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę się przesiąść, 

może obok…)
(Senator Alicja Zając: Za dużo pytań.)
Czy teraz mnie słychać?
(Wicemarszałek Maria Koc: Tak.)
Przepraszam, tutaj taka sytuacja była…
Panie Ministrze, mam następujące pytanie. 
Czy resort szacował, jaka jest skala braku nie-

uchronności kary za popełnienie przestępstw, 
o których dzisiaj tutaj rozmawiamy, pod obecnymi 
regulacjami, czyli tymi, które obowiązują w dniu dzi-
siejszym, a jakie ewentualne zmniejszenie nastąpi 
w wyniku wprowadzenia proponowanych zmian, któ-
re co do zasady są uzasadnione? Gdyby pan minister 
mógł przedstawić jakieś liczby czy dane szacunkowe 
w tym zakresie, to byłbym wdzięczny. Szczególnie 
ten przepis wydłużający przedawnienie się, dotyczący 
kwestii tych 3 lat, może mieć tutaj istotne znaczenie, 
ponieważ być może intensywność działań zmierza-
jących do tego, żeby doprowadzić do poniesienia od-
powiedzialności przez sprawcę czynu zabronionego 
czy przestępstwa, nie była aż taka duża, żeby móc to 
dokończyć… W momencie, kiedy będą praktycznie 
3 lata, być może to ulegnie zmianie. Ale czy są na ten 
temat jakieś dane statystyczne, do których można by 
się odwołać? Czy są jakieś liczby? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I może teraz poproszę o zadanie pytania pana mar-

szałka Borusewicza. Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, pan podawał różne skrajne przy-

kłady dotyczące wypadków, w wyniku których spo-
wodowano śmierć. 

Proszę mi powiedzieć, czy tendencja jest spadko-
wa, czy wzrastająca, jeżeli chodzi o liczbę śmiertel-
nych ofiar wypadków drogowych.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I proszę pana ministra o odpowiedzi na pytania.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
Zacznę od odpowiedzi na pytanie pana marszałka. 

Tak, jest tendencja spadkowa, ale nie we wszystkich… 

wiście po polskich drogach jeździło się bezpieczniej. 
I to my jesteśmy za to odpowiedzialni.

Jeżeli chodzi o kwestię tego, dlaczego nie grzyw-
na, dlaczego nie ograniczenie wolności, to powiem: 
z przyczyn systemowych, bo to jest tak, że jeżeli jest 
już wskazanie powyżej 2 lat, to już się nie stosuje, 
gdy chodzi o sankcje, grzywny oraz ograniczenia 
wolności. Jeżeli jest poniżej, czyli jest na przykład 
grzywna, ograniczenie wolności, kara pozbawienia 
wolności do 1 roku, grzywna, ograniczenie wolności 
do 2 lat… Ale już powyżej 2 lat to jest kara pozbawie-
nia wolności, systemowo. Dlatego tak jest. Dziękuję.

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

Bardzo proszę.

Senator Wiesław Dobkowski:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, ja nie będę tutaj kwestionował 

wysokości kar itd., ale podam może przykład, który 
nie powinien się zdarzyć.

Mąż znajomej jechał samochodem, był pod wpły-
wem alkoholu, chyba niedużym, zatrzymała go poli-
cja, ale on ze strachu zaczął uciekać. A miał do domu 
ze 3 km. Uciekał, policja go goniła, i tak szybko je-
chał, że po prostu uderzył w samochód, który jechał 
z naprzeciwka. On się zabił, rodzinę z tego samo-
chodu też zabił, a jeszcze w ten samochód policja 
uderzyła i też rozbiła auto. I teraz pytanie: czy nie 
lepiej by było, gdyby policja tak ostro go nie ścigała, 
tylko, powiedzmy, w inny sposób go zatrzymała? 
Na przykład podjechałaby do domu czy w jakiś inny 
sposób… I wtedy on by…

(Rozmowy na sali)
Ja nie mówię o karze, bo on karę powinien ponieść. 

Ale tylu ludzi by żyło, gdyby… Może trzeba w jakiś 
psychologiczny sposób postąpić, a nie tak, że po pro-
stu jak ktoś ucieka, to od razu go na sygnale ścigają… 
Wiadomo, że jak on jest pod wpływem alkoholu, to 
będzie szybko jechał i wtedy narobi jeszcze więcej 
krzywdy, niż jakby jechał powoli. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Jan Maria Jackowski. Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.

(sekretarz stanu M. Wójcik)
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(sekretarz stanu M. Wójcik) wania osób, które są sprawcami tych najdalej idących 
w skutkach wypadków, w których ludzie giną lub 
ponoszą ciężki uszczerbek na zdrowiu, a sprawca jest 
w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków 
czy środków odurzających. I zazwyczaj te osoby… 
osoba, która była pijana, ponownie popełnia… No, 
nie zazwyczaj, ale często się tak zdarza. I te osoby 
będą izolowane. W moim przekonaniu dyskusja, która 
dzisiaj jest prowadzona poprzez media, w jakiś sposób 
także edukuje społeczeństwo. Dzisiaj osoby muszą 
mieć świadomość tego, że jeżeli spożywają alkohol 
i… Muszą mieć świadomość tego, że skutek tego 
może być taki, że wylądują w więzieniu. Oczywiście 
są nadzwyczajne sytuacje – i o to też jesteśmy pyta-
ni – absolutnie nadzwyczajne sytuacje, kiedy można 
zastosować… Nawet jeżeli sytuacja jest taka, że oso-
ba w stanie nietrzeźwości doprowadza do wypadku, 
skutkiem którego jest np. śmierć jakiejś osoby, to 
można poprzez przejście przez nadzwyczajne złago-
dzenie kary, a następnie przez instytucję warunko-
wego zawieszenia kary doprowadzić do tego, że ta 
osoba nie będzie w więzieniu. Ale to są absolutnie 
nadzwyczajne sytuacje. I to sąd ma takie, nazwijmy 
to, wentyle bezpieczeństwa, ma taką możliwość.

Wcześniej była tutaj jeszcze taka uwaga: a co 
w przypadku, jeżeli jest chory, jedzie do szpitala 
i nagle dochodzi do takiej dramatycznej sytuacji, któ-
ra mieści się w ramach jednego z tych przestępstw, 
o których dzisiaj rozmawiamy? W części ogólnej, 
w rozdziale dotyczącym wyłączenia odpowiedzialno-
ści karnej, jest przepis dotyczący stanu wyższej ko-
nieczności. A więc sądy mają wentyle bezpieczeństwa 
w absolutnie nadzwyczajnych sytuacjach. W ten spo-
sób chciałbym państwu odpowiedzieć na to pytanie.

I trzecie pytanie pana senatora. Chodziło o… 
Przepraszam, ale nie pamiętam.

(Senator Wiesław Dobkowski: Chodziło o sposób 
ścigania przez policję.)

Proszę?
(Senator Wiesław Dobkowski: Chodziło o sposób 

ścigania przez policję, o to, że…)
Aha, o to, czy nie lepiej byłoby, żeby policja nie 

ścigała osoby pijanej, dlatego że ktoś się może zestre-
sować i spowodować wypadek.

(Senator Wiesław Dobkowski: Nie chodzi o to, 
żeby nie ścigać, tylko o to, żeby w inny sposób go 
złapać.)

Wbrew pozorom to jest pytanie, które czasami 
rzeczywiście należy sobie postawić. To jest praw-
da. To, co pan mówi… Ja się spotykałem z różnymi 
opiniami. To policja o tym decyduje. Ale, Szanowni 
Państwo, w ruchu drogowym osoba w stanie nietrzeź-
wości nie może się poruszać. Policja, nie prowadząc 
tego typu działań, sama by popełniała przestępstwo. 
Policja musi chronić obywatela, a to, w jaki sposób 
ściga, żeby to nie spowodowało skutków w postaci, 

Jeżeli chodzi o… Musiałbym to dokładnie sprawdzić, 
Panie Marszałku, a nie mam przy sobie statystyki za 
2016 r. Ale nie ukrywam, w czasie prac sejmowych 
jeden z posłów powiedział, że za te wypadki odpowia-
da konkretne ugrupowanie, że np. rośnie liczba osób, 
które giną na polskich drogach, i akurat wyjął sobie 
ze statystyk dane z lat, kiedy rządziło ugrupowanie 
przeciwne do tego, które reprezentuję. Ja prosiłbym… 
Oczywiście mówię o tym, podając to jako przykład 
tego, że próbowano sprawę upolitycznić. Rozumiem, 
że pan marszałek w żadnym razie nie ma tu tego na 
myśli, jednak takie sprawy rzeczywiście się poja-
wiały. No, tych wypadków jest po prostu za dużo, 
niezależnie od tego, Panie Marszałku, Szanowni 
Państwo, że tendencja jest spadkowa. Ja posługiwa-
łem się danymi statystycznymi, z których wynika, 
że na 100 wypadków w Austrii czy Niemczech ginie 
1 osoba, a w Polsce ginie 8 osób, więc jest jakiś pro-
blem, z którym powinniśmy walczyć. Nie możemy 
się wlec w ogonie Europy, nawet jeżeli sytuacja się 
poprawiła. Bo to jest prawda: sytuacja się poprawi-
ła pod tym względem, aczkolwiek, o ile pamiętam, 
nie pod względem liczby ofiar śmiertelnych, choć 
muszę to sprawdzić. Przepraszam, jeżeli pan mar-
szałek sobie życzy, to oczywiście przekażemy ta-
kie dane statystyczne. Ja posługiwałem się danymi 
z Komendy Głównej Policji. One są publikowane. 
Jest taki coroczny raport, który śledzimy pod kątem 
tych danych, o których rozmawiamy, np. tego, ile 
takich przestępstw zostało popełnionych. Tendencja 
jest spadkowa, ale nie w każdej kategorii. Jeśli pan 
marszałek pozwoli, to ja oczywiście przesłałbym te 
materiały, gdyby pan marszałek sobie życzył.

(Senator Bogdan Borusewicz: Wystarczy mi taka 
pana odpowiedź, jaką w tej chwili usłyszałem.)

Dziękuję bardzo.
Jeżeli chodzi o kwestię statystyki, o co pytał też 

pan senator Jackowski, no i kwestię nieuchronności 
oraz tego, co może być dalej… Nieuchronność kontra 
sankcja, a ja mówię: sprawiedliwość. Dlatego zaczą-
łem swoje wystąpienie od idei sprawiedliwości. Kara 
musi być po prostu sprawiedliwa. Kiedy przyjrzymy 
się jakimś przestępstwom… Nie wiem, np. Amber 
Gold. Co z tego, że będzie nawet wymierzona jakaś 
kara? Pytanie jest takie: czy ona jest sprawiedliwa? 
Nawet kiedy kara jest nieuchronna, pytanie dotyczy 
tego, czy np. wymierzenie bardzo niskiej kary jest 
sprawiedliwe. Nie ma dyskusji na temat tego, czy 
kara jest nieuchronna, czy represyjna, ona po prostu 
musi być sprawiedliwa. Dlatego te regulacje są przez 
nas przedstawiane.

Sądzę jednak, że tych wypadków, przestępstw 
będzie mniej. Jestem o tym przekonany. Dlaczego tak 
uważam? No, chociażby ze względu na kwestię izolo-
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wiem, czy pan minister jest w stanie odpowiedzieć 
na…)

Czy wobec tak słabego uzasadnienia musimy 
uchwalać tak restrykcyjną ustawę?

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Otóż muszę powiedzieć, że ta ustawa, wbrew 

pozorom, nie jest jakoś specjalnie medialna. Jeżeli 
gdziekolwiek w mediach się pojawiam, to głównie 
z powodu Krajowej Rady Sądownictwa i projektu 
ustawy w tej sprawie. No, wtedy rzeczywiście ciężko 
przejść… Bronimy tego, bo uważamy nasze propozy-
cje za słuszne. Natomiast w tym przypadku media, 
nad czym trochę ubolewam… W poprzednim pyta-
niu była mowa o edukowaniu społeczeństwa, o tym, 
żeby sygnalizować, że kara w przypadku wyłudzeń 
vatowskich może być daleko idąca. Media szerzej 
o tym mówiły, pisały niż w przypadku tych regulacji, 
nad czym trochę ubolewam.

Za drogi oczywiście nie odpowiadam. To ewentu-
alnie minister infrastruktury musiałby odpowiadać 
na to pytanie. W przypadku tej sytuacji pan senator, 
jak rozumiem, w jakiś sposób się wybronił. Jak ro-
zumiem, to był stan wyższej konieczności, więc tak 
jakby się ekskulpował, nie poniósł odpowiedzialności, 
nie popełnił przestępstwa. Sądzę, że tak to się odbyło.

Jeszcze jedna rzecz co do tej restrykcji. Jeżeli 
w ogóle mówimy o restrykcji, to jest to restrykcja 
w ograniczonym zakresie – tu chodzi bodaj tylko 
o 2 przepisy. W jednym przypadku chodzi o to, że 
zamiast wykroczenia to będzie przestępstwo, a w dru-
gim, że w szczególnych sytuacjach dotyczących 
wypadków, które powodują daleko idące skutki, to 
będzie nie 9 miesięcy, tylko będą to 2 lata. W moim 
przekonaniu w tej regulacji jest bardzo wiele innych 
dobrych propozycji. Koncentrujemy uwagę tylko na 
tej restrykcyjności, a przecież jest tu np. przepis mó-
wiący o tym, że jeżeli jest prowadzone postępowanie 
dowodowe, sąd zbiera, gromadzi materiały, wysłu-
chuje świadków i dana osoba jest oskarżana o to, że 
popełniła przestępstwo tego rodzaju, objęte zakresem 
przedmiotowym tej regulacji… Dzisiaj sąd nie tylko 
będzie miał obowiązek pozyskiwać dane z Krajowego 
Rejestru Karnego, ale także z rejestrów policyjnych, 
z ewidencji kierowców i pojazdów. To jest bardzo 
ważne. Jeszcze raz wrócę do sprawy tego wypadku 
na Pradze. Sądy nie wiedziały o tym, że osoba, która 

nie wiem, śmierci, uszczerbku na zdrowiu innej oso-
by, to już jest odrębne pytanie. Policja wie, co ma 
robić w takich sytuacjach, ma doświadczenie i wie, 
w jaki sposób taki pościg prowadzić. I tak chciałbym 
odpowiedzieć panu senatorowi na to pytanie.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Bog-
dan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Józef Zając. Proszę bardzo.

Senator Józef Zając:
Panie Ministrze, Panie Marszałku, ogólnie można 

powiedzieć tak. Ruch na drogach…
(Głos z sali: Mikrofon.)
(Rozmowy na sali)
To się daje obserwować… Tak, jest mikrofon…
Dużo wolniej przybywa u nas dróg aniżeli sa-

mochodów. I na pewno trzeba zdjąć czapkę z głowy 
przed… jeżeli chodzi o cierpliwość, umiejętności i za-
chowanie kierowców. Mówię to jako bardzo dużo 
jeżdżący obywatel. Oczywiście obawiam się kon-
sekwencji przyjęcia tej ustawy, ponieważ kiedyś na 
własnej skórze doświadczyłem pewnego zdarzenia. 
Mianowicie policja urządzała na drodze prowoka-
cje, a ja musiałem wyprzedzać, dlatego że jechałem 
z ojcem do szpitala, po czym oczywiście przeżyłem 
zatrzymanie takie, jak można by opisać gdzieś tam… 
Była sprawa w sądzie i to była chyba jedna, jak mi 
powiedziano po zakończeniu sprawy, z 3–4 spraw, 
która zakończyła się dla mnie pozytywnie. Bardzo 
obawiam się konsekwencji przyjęcia tej ustawy, po-
nieważ widzę w niej bardzo mocną medialną moty-
wację. Media potrafią zwielokrotnić jakieś zdarzenie, 
jakby wbijając w naszą świadomość, w nasze emocje 
coś, co się gdzieś zdarzyło, a utkwiło w pamięci ca-
łemu narodowi. I wtedy wszyscy mówią: karać… 
no, nie będę mówił, że wieszać, bo tego tutaj nie ma. 
Wydaje mi się – takie jest moje osobiste odczucie – że 
ta ustawa jest trochę słabo umotywowana. Możemy 
ustawę o każdej sprawie sformułować, ogłosić, a po-
tem egzekwować. Wydaje mi się jednak, że tutaj wy-
starczyłaby tylko pewna instrukcja dla tych, którzy 
dokonują zatrzymań, żeby robili to trochę inaczej. 
Dlatego też nie mam przekonania co do tego, czy 
powinniśmy uchwalać ustawę, która daje tak restryk-
cyjne narzędzia. Mając to doświadczenie na własnej 
skórze, bardzo się obawiam tego, co może się stać. 
Dziękuję bardzo.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję 
bardzo, Panie Senatorze, ale pytania nie było. Nie 

(sekretarz stanu M. Wójcik)
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(sekretarz stanu M. Wójcik) są po prostu zrozumiałe dla opinii publicznej. Tym 
bardziej, jeżeli słyszymy o zamachach terrorystycz-
nych polegających na tym, że jakiś samochód wjeżdża 
w tłum ludzi. I ten kontekst dodatkowo rzutuje na 
ocenę tego czynu.

I moje pytanie zmierza w tę stronę… No, mówi-
my tu o osobach, które nadużywały… czy były pod 
wpływem środków odurzających… A co w takim 
przypadku jak ten wypadek z Sopotu, o którym mó-
wiłem, gdy ta osoba, rzekomo, jak twierdzą biegli, po 
prostu była niepoczytalna w momencie popełnienia 
takiego czynu? Przecież to nie jest jakiś odosobniony 
wypadek. Znamy agresję na polskich drogach, to, 
do czego może dojść, gdy ktoś komuś drogę zaje-
dzie czy… i jakie to może wywołać później skutki. 
No i tego typu sytuacje… Czy resort myśli o jakichś 
rozwiązaniach również w tym zakresie? Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo. Rozwiązania na niepoczytalność, 

szczególnie w Sopocie…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Michał Wójcik: Jeżeli jest niepoczytalny, to…)
(Rozmowy na sali)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Michał Wójcik: No, ja nie znam tej sytuacji…)
(Senator Piotr Zientarski: Człowiek niepoczytal-

ny…)
(Rozmowy na sali)
A nie w pana okręgu, tak? Dobrze. Proszę uprzej-

mie.
(Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku, 

pan ironizuje, ale ileś osób zostało po prostu poszko-
dowanych.)

(Rozmowy na sali)
Ja nie ironizuję, tylko akurat wiązanie mnie, moje-

go nazwiska z tą sprawą uważam za nieuzasadnione.
(Senator Jan Maria Jackowski: Ale ja przepraszam 

pana marszałka, tylko mówiłem, że w okręgu pana 
marszałka…)

(Wesołość na sali)
(Senator Jan Maria Jackowski: …ale nie wiąza-

łem… Tak że proszę mi wybaczyć…)
(Głos z sali: Na szczęście marszałka tam nie było.)
Proszę bardzo, Panie Ministrze. Przepraszam.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
Ciężko mi się odnosić do zdarzenia, bo tak na-

prawdę nie wiem, o którym zdarzeniu rozmawiamy, 
powiem szczerze, przepraszam… A nawet gdybym 
wiedział, to powiem szczerze, że… Gdybym wiedział, 
to także bym nie zajmował stanowiska, bo jednak, 

staje przed nimi, to jest pirat drogowy, bo nie było 
obowiązku pozyskiwania danych z rejestrów Policji, 
danych o punktach karnych, o wykroczeniach, o de-
cyzjach administracyjnych cofających uprawnienia. 
Może na tym zakończę. Nie wiem, czy jeszcze będą 
pytania, Panie Marszałku…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Będą, będą.)
Będą, tak. Art. 180a jest dosyć ciekawy. Ja tłuma-

czyłem to na posiedzeniu komisji. Kiedy art. 180a, 
który tutaj… Atakowani jesteśmy za to, że ma być sto-
sowany obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów, 
jeżeli art. 180a… Kiedy ten przepis kodeksu karnego, 
art. 180a, wchodzi w grę? Ktoś np. przekracza o 50 km 
prędkość w terenie zabudowanym. Zatrzymane ma 
prawo na 3 miesiące, ale jeździ dalej. I zatrzymywany 
jest przez policję drugi raz. Ten czas przedłuża się 
wtedy o kolejne 3 miesiące, do 6 miesięcy. Ale on 
dalej sobie z nas drwi, na wszystko bimba i jeździ 
dalej. Zostaje zatrzymany trzeci raz i jest wydawana 
decyzja administracyjna o cofnięciu uprawnień. On 
bimba sobie dalej i jeździ dalej. Zatrzymywany jest 
czwarty raz i dopiero wtedy wchodzi w grę art. 180a. 
Dlaczego? Bo złamał decyzję administracyjną. Wtedy 
sąd, zgodnie z dzisiejszą regulacją, może, ale nie 
musi, orzec jako środek karny – powtarzam: jako 
środek karny – zakaz prowadzenia pojazdów.

W 2015 r. takich przypadków było 1400. W 4 
przypadkach sąd orzekł jako środek karny zakaz 
prowadzenia pojazdów. Czy to jest sprawiedliwe? Ja 
podaję przykład, wiem, może przerysowany, ale on 
obrazuje, z czym mamy do czynienia. Ten system nie 
jest dobry. I podaję ten przykład jakby przy okazji, 
odpowiadając na pytanie pana senatora, że nie chodzi 
tylko o te restrykcje, chodzi o to, żeby luki zapełniać. 
W moim przekonaniu te regulacje zapełniają luki. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Proszę o zadanie pytania pana senatora 

Jackowskiego.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mam pytanie, Panie Ministrze, i to dotyczące pew-

nego zdarzenia w okręgu wyborczym pana marszałka 
Borusewicza. Mianowicie w Sopocie przed laty, jakiś 
czas temu była znana historia osoby, która wtargnęła 
na ulicę Monte Cassino i poturbowała ponad 20 osób. 
W tej chwili sądzę, że to, co się stało z tą osobą, to, że 
ona praktycznie uniknęła jakiejś kary, no, na pewno 
bulwersuje opinię publiczną, bo te mechanizmy nie 
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(sekretarz stanu M. Wójcik) zasądzić pozbawienie wolności do 3 lat , a w tej usta-
wie jest to potraktowane znacznie surowiej: od 3 mie-
sięcy do 5 lat. No, ale za co? Mógłbym to zrozumieć, 
gdyby ta ustawa dotyczyła tylko ruchu drogowego. 
Kiedy taką karę można orzec? Kiedy dana osoba nie 
zastosuje się do sądowego zakazu prowadzenia pojaz-
dów. No, to jest jasne, to leży w zakresie tej ustawy. 
Ale dotyczy to także zakazu wstępu do ośrodków 
gier i uczestnictwa w grach hazardowych, wstępu na 
imprezę masową, zajmowania stanowiska itd. Czym 
zawinili ci biedni pokerzyści – mówię o hazardzistach 
– że państwo, zaostrzając kary związane z ruchem 
drogowym, przy okazji zaostrzacie kary także im? 
To jest pewnego rodzaju niekonsekwencja. No, nie 
wiem, czy jasno się wyrażam. Chyba jasno.

A już zupełnym kuriozum jest dla mnie zbieg tych 
dwóch artykułów. Przeczytam je dokładnie, Panie 
Ministrze, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi. 
Art. 129i w starym brzmieniu dopuszczał ustalenie 
zawartości alkoholu w organizmie na podstawie bada-
nia krwi i moczu. W nowym brzmieniu wymieniona 
jest tylko krew. Być może badań moczu się już nie 
stosuje, być może są one nieostre. No dobrze, może 
tak być. Ale w art. 129k jest zapis, który mówi, że 
te osoby mają prawo żądać od organu kontroli ruchu 
drogowego przeprowadzenia – uwaga – badania krwi 
lub moczu w celu ustalenia w organizmie zawartości 
alkoholu lub obecności środka działającego podobnie 
do alkoholu. Spójnik „lub” świadczy, że obie czę-
ści tej alternatywy są prawdziwe. To oznacza, że nie 
będziemy badać zawartości alkoholu w moczu, ale 
damy tym osobom prawo żądania, żeby takie badanie 
zrobić. Czy to jest konsekwentne? Mówię o zbiegu 
tych 2 artykułów.

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
No, świat się rozwija, Szanowni Państwo. Tych 

badań, które były kiedyś prowadzone, już dziś się nie 
prowadzi, dlatego czyścimy ten cały system. Dzisiaj 
w przypadku alkoholu nie stosuje się tych wszystkich 
badań, nie bada się tego tak, jak badało się jeszcze ileś 
lat temu, natomiast w przypadku narkotyków, środ-
ków odurzających – jak najbardziej. To jest właśnie 
metoda badania, czy w organizmie znajdowały się 
środki odurzające, czy nie. W przypadku alkoholu 
nie ma takiej potrzeby, bo dzisiaj stosuje się już no-
woczesne metody. To jest pierwsza kwestia. Nie ma 
niekonsekwencji w tych przepisach, przynajmniej 
w moim przekonaniu.

reprezentując resort sprawiedliwości, muszę powścią-
gnąć się od komentowania konkretnych sytuacji, żeby 
właśnie nie doprowadzać do jakiejś presji, bo jeżeli 
sprawa jest w sądzie czy nawet w prokuraturze, no to 
jednak nie wolno nam się wypowiadać. Jeżeli doszło-
by – jak mówię, to sytuacja hipotetyczna – do tego, że 
mamy do czynienia z osobą, która jest niepoczytalna, 
to oczywiście taka osoba nie poniesie odpowiedzial-
ności karnej.

(Senator Piotr Zientarski: Oczywiście.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Czerwiński, proszę bardzo.

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

Jeszcze jedno pytanie dotyczące art. 178b. Otóż czę-
sto jest tak, że w sprawach o wykroczenia związane 
z ruchem drogowym mamy słowo przeciwko słowu 
– po prostu. Kierowca mówi jedno, policjanci, na 
ogół 2, z patrolu, mówią co innego. I praktyka sądów 
jest taka, że sądy przyznają rację policjantom. I teraz 
państwo wprowadzacie artykuł… To znaczy to jest 
dawne wykroczenie, ale teraz już przeniesione znacz-
nie wyżej, na poziom przestępstwa, a tu ciągle może-
my mieć słowo przeciwko słowu. Bo chyba nie jest 
tak, że we wszystkich radiowozach… to znaczy nie 
radiowozach, ale pojazdach nieoznakowanych Policji, 
są montowane urządzenia, które rejestrują przebieg 
zdarzeń. Bo gdyby tak było, gdyby można było się 
posługiwać dowodami materialnymi, mógłbym to 
zrozumieć. Będziemy tu mieli do czynienia z przy-
padkami przeniesionymi z kodeksu wykroczeń, ale 
to już będą poważne przestępstwa, co będzie miało 
wpływ nie tylko na kwestie, powiedziałbym, typowo 
penalizacyjne, czyli na karę więzienia itd., ale także 
na przyszłą karierę danego człowieka, na jego moż-
liwości zawodowe. Czy państwo to przewidzieliście? 
Jak to będzie w praktyce wyglądało? Bo to jest nowe 
przestępstwo. Nie ma żadnego orzecznictwa w tym 
zakresie. Ono dopiero będzie się kształtować.

Drugie pytanie jest już nieco lżejsze, bo jeśli cho-
dzi o art. 178b, to będziemy się z niego tłumaczyć 
potem. Ci, którzy go uchwalą, którzy za nim zagło-
sują, będą się tłumaczyć. Otóż, Panie Ministrze, pan 
się na pewno przyzwyczaił do tej ustawy. No, jest ona 
w pewnym sensie dzieckiem resortu, wypieszczonym 
dzieckiem. To dobrze, bardzo dobrze, cenimy takie 
zaangażowanie, ale proszę zauważyć, że ona nie jest 
doskonała. Weźmy art. 244, w którym tak naprawdę 
zmienia się tylko karę. Do tej pory było tak, że za te 
przestępstwa – zaraz powiem, za jakie – można było 
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(sekretarz stanu M. Wójcik) prowadzenia pojazdów jednocześnie podwyższacie 
kary dla tych, którzy nie stosują się do zakazu wstępu 
do ośrodków gier hazardowych? To przykład, tam 
wymieniono znacznie więcej pozycji. Albo trzeba by 
to było rozdzielić, albo jakoś inaczej to zrobić. Nie 
wiem, czy to jest jasne. Mówimy o kwestiach zwią-
zanych z ruchem drogowym, słusznie zaostrzamy 
kary, ale przy okazji czepiamy się, przepraszam za 
wyrażenie, zupełnie innych przestępstw, w zupełnie 
innej dziedzinie. To jest art. 244.

Tutaj pan tak sprytnie troszeczkę uciekł od tego 
mojego pytania związanego z badaniem krwi lub mo-
czu. Jeszcze raz. Dajecie państwo możliwość żądania 
badania moczu – to jest oczywiście drobnostka, ale 
ustawa powinna być czysta, nie powinna rodzić takich 
bezsensów, bo to jest według mnie bezsens – dajecie 
państwo prawo żądania badania krwi i moczu, jedno-
cześnie wyłączając takie badanie w innym artykule. 
Takiego badania po prostu nie będzie, będzie tylko 
badanie krwi. Proszę państwa, jeśli jest spójnik „lub”, 
to można żądać i tego, i tego. Ja rozumiem, że praw-
nikowi tego nie trzeba tłumaczyć.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
(Senator Jerzy Czerwiński: I narkoman, i ten, któ-

ry wypił. No już prościej nie można.)
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
Najpierw kwestia zaostrzenia art. 244. W trakcie 

prac komisyjnych tłumaczyliśmy, dlaczego podnosi-
my z 3 do 5 lat. Ktoś łamie np. decyzję administra-
cyjną. Różnica między karą za ten czyn a karą za 
złamanie środka karnego w naszym przekonaniu nie 
powinna wynosić roku, kara powinna być bardziej 
sprawiedliwa, mieścić się w systemie, ta kara powinna 
być inaczej wymierzana, chodzi o te ramy. Różnica 
roku w przypadku kar za złamanie decyzji admini-
stracyjnej i za złamanie środka karnego w naszym 
przekonaniu to jest zbyt mało, dlatego zwiększyliśmy 
karę do 5 lat. W przypadku art. 244 tak naprawdę 
można przejść na karę wolnościową, Panie Senatorze. 
Jest taka możliwość. Nie wiem, czy dobrze zrozumia-
łem, ale sądzę, że o to chodziło.

Senator Jerzy Czerwiński:
Dlaczego przy okazji regulowania materii związa-

nej z ruchem drogowym wkraczacie państwo w kwe-
stie innego rodzaju przestępstw? No już prościej nie 
można. Niech pan nie kręci, Panie Ministrze, no nie 

Co do art. 244 to ja przypomnę brzmienie 
art. 42 §1a według naszej propozycji: „Sąd orzeka 
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicz-
nych w razie skazania za przestępstwo określone 
w…” I tutaj, w pkcie 2, jest napisane: „art. 244, je-
żeli czyn sprawcy polegał na niezastosowaniu się do 
zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych”. To 
są sytuacje, które w moim przekonaniu upoważniają, 
a nawet zobowiązują nas do tego, żeby uzupełnić sys-
tem o tego rodzaju regulacje. W przypadku art. 180a 
mówiłem już o tych sytuacjach, o tych czterokrotnych 
zatrzymaniach. Jeśli dana osoba tak naprawdę nic so-
bie nie robi z tego, że zostało jej zabrane prawo jazdy, 
nawet decyzją administracyjną, i łamie ten zakaz, jest 
stosowana określona kara. W moim przekonaniu to, 
że sąd „orzeka zakaz prowadzenia” zamiast „może 
orzec”, jest jak najbardziej sprawiedliwe i starałem 
się to tłumaczyć, mówiąc o 4 zatrzymaniach w kon-
kretnych przypadkach.

Art. 178b. Dlatego że jest to przestępstwo – jeszcze 
raz mówię – które jest z punktu widzenia społecznego 
szczególnie szkodliwe. Chodzi o niebezpieczeństwo 
grożące każdemu uczestnikowi ruchu drogowego i nie 
tylko. Wiele osób ginie z tego powodu, że ktoś ucieka 
i prowadzony jest za nim pościg, wtedy często ktoś 
ginie czy doznaje ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

W przypadku art. 244 mamy do czynienia z kolei 
ze złamaniem zakazu jako środka karnego. Proszę 
państwa, sąd orzeka, że nie wolno ci tego robić, a ty 
świadomie to robisz. W moim przekonaniu regulacja, 
którą proponujemy, jest regulacją jak najbardziej spra-
wiedliwą. Można oczywiście tworzyć tak elastyczne 
warunki, żeby mówić, że np. gdy złamiesz środek kar-
ny, nie wiem, po raz dziewiąty czy dziesiąty… Ale my 
przyjmujemy, że skoro już raz było takie orzeczenie 
i ktoś się do niego nie zastosował w przypadku ruchu 
drogowego… Dlaczego mamy nie stosować w sposób 
obligatoryjny zakazu prowadzenia wszelkich pojaz-
dów, skoro ten czyn polegał na niezastosowaniu się 
do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych? 
Wydaje mi się, że to jest zgodne z ideą sprawiedli-
wości. Takie jest moje zdanie.

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

Senator Jerzy Czerwiński:
Ja przepraszam, Panie Ministrze, ale mimo wszyst-

ko zapytam ponownie, choć może inaczej sformułuję 
pytanie. Jesteśmy w art. 244. Dlaczego przy okazji 
podwyższania kar za niedostosowanie się do zakazu 
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(senator J. Czerwiński) Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:

Panie Senatorze, no…
(Senator Józef Zając: Może ja mam takie pewne 

zaszłości i stąd…)
Chyba przeszliśmy na zbyt wysoki poziom dys-

kusji…
(Senator Alicja Zając: Chyba niski.)
Być może nie nadążam, bo trudno mi odpowie-

dzieć na to pytanie.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Może by pan 

trochę uściślił pytanie.)
Ja myślę, że senator jako osoba sprawująca szcze-

gólne, można powiedzieć… sprawująca mandat, ma-
jąca szczególną pozycję, bo przecież jest reprezentan-
tem narodu, jednak powinna przestrzegać przepisów, 
więc tutaj… Chociaż każdy z nas uczestniczy w ruchu 
drogowym i nie sądzę, żeby na sali była jakaś oso-
ba, która nie miała w przeszłości jakiegoś problemu. 
Przecież ja też miałem problem… Wydaje mi się, że 
my tutaj zbyt głęboko sięgamy, zbyt daleko idziemy. 
Tych parę sytuacji, które starałem się nakreślić na 
początku, było tak jaskrawych, że wydaje się, że ta 
regulacja jest dobra.

Odpowiadając jeszcze na to, co mówił pan senator, 
wydawało mi się, że dobrze odpowiedziałem. Jak 
mówiłem, złamanie środka karnego jest problemem. 
Jeżeli ten środek karny dotyczy czy prowadzenia po-
jazdu, czy jakiejkolwiek innej okoliczności, która jest 
określona w art. 244, to wydaje mi się, że ta regulacja 
jest sprawiedliwa, jest uczciwa.

(Senator Piotr Zientarski: Ale od tego jest kodeks 
karny.)

Oczywiście można przyjmować inny punkt widze-
nia, ale wydaje mi się, że to już wyjaśniłem. Może do 
końca się nie zrozumieliśmy.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Michał Wójcik: Jeszcze raz dziękuję bardzo wszyst-
kim za uwagi, Panie Marszałku, za życzliwość. Mam 
nadzieję, że państwo jednak poprzecie te regulacje. 
Dziękuję bardzo.)

(Senator Piotr Zientarski: Nie w tej formie.)
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu Piotra Zientarskiego.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Jeśli nie zdążę omówić kilku kwestii, to już za-

strzegam sobie dodatkowe 5 minut, bo problematyka 

wyszło, po prostu, ale zostawmy to, bo ta ustawa jest 
naprawdę potrzebna…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Michał Wójcik: Dobrze.)

…tylko niech pan nie mówi rzeczy, których tu nie 
zaakceptujemy.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze. Czy chce pan…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Michał Wójcik: Ja już odpowiedziałem, Panie 
Marszałku.)

Dziękuję.
Czy są…
(Senator Alicja Zając: Nie ma.)
Aha, pan senator…
(Senator Józef Zając: Ja.)
(Senator Alicja Zając: Daj spokój.)
Ja rozumiem, że wypowiedź nie musi satysfak-

cjonować, a jeżeli nie satysfakcjonuje, to oczywiście 
proszę o zadawanie kolejnych pytań.

W tej chwili pan senator Zając zadaje pytanie.

Senator Józef Zając:

Panie Ministrze, takie prowokacyjne pytanie. 
Ile czasu potrzeba by, żeby wyeliminować… żeby 
policja, stosując restrykcyjnie przepisy tej ustawy, 
wyeliminowała połowę z nas tutaj funkcjonujących? 
Dziękuję.

(Senator Piotr Zientarski: To chciałem powie-
dzieć.)

(Senator Alicja Zając: Bo my jesteśmy pijacy i nar-
komani? Bez przesady.)

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Michał Wójcik: Przepraszam, bo nie zrozumiałem 
pytania pana senatora.)

Ile czasu potrzeba by, aby wyeliminować… żeby 
policja, stosując restrykcyjnie tę ustawę, wyelimi-
nowała z tych siedzeń, z tych miejsc, połowę z nas?

(Senator Piotr Zientarski: Tak. To samo chciałem 
powiedzieć.)

(Senator Alicja Zając: To pytanie pozostaje 
w próżni.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
(Senator Piotr Zientarski: To ja w przemówieniu 

poruszę.)
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
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(senator P. Zientarski) dziecko wtargnęło, że ewidentnie… Ale zasada ogra-
niczonego zaufania przecież powinna być stosowana, 
czyli zawinienie było, niewielkie, ale było. Było na-
wet, tak jak tutaj mamy, 0,5, 0,52 promila, czyli było 
powyżej, oczywiście kwestia błędu laboratoryjnego 
itd… Przecież wiemy, że w Europie jest 0,8 promila. 
A więc kwestia wpływu tego alkoholu. I mamy jaką 
sytuację? Dziecko wbiegło. Jest minimalna zawartość 
alkoholu, która nie miała w niektórych sytuacjach… 
Jest teoria, że zawartość alkoholu 0,5–1 promila czę-
sto nawet nie obniża zdolności psychomotorycznych, 
to wszystko są kwestie indywidualne, ale dlatego 
też 0,8 promila często jest w Europie. I co chcę po-
wiedzieć? Pokrzywdzony… Bo ja pamiętam 2 takie 
przypadki. Dziewczynka, bardzo poważna operacja, 
której tutaj nikt nie mógł się podjąć, czyli oczywiście 
ubezpieczenie by zapłaciło tylko za rutynową opera-
cję. A człowiek mówi: ja znajdę klinikę w Szwajcarii, 
zapłacę. Dogadał się z pokrzywdzonym i oni wnoszą 
o zawieszenie wykonania kary. Pokrzywdzony bar-
dzo często chce zawieszenia wykonania kary, a w tej 
sytuacji mamy ograniczenie sądowego wymiaru kary 
i jest gilotyna: 2 lata. Człowiek zamożny, który musi 
iść do więzienia, traci niestety tę motywację, żeby 
zapłacić, niekiedy bardzo duże pieniądze, dodatko-
wo, poza ubezpieczeniem, osobie pokrzywdzonej. 
I ja znałem wiele takich sytuacji – podkreślam – że 
pokrzywdzony chce…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Michał Wójcik: Ja mówiłem o tym, o złagodzeniu…)

(Głos z sali: Nadzwyczajne złagodzenie kary.)
Nie, tu nie ma takiej sytuacji.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Michał Wójcik: Ja mówiłem, tak… Art. 60 §2 w takiej 
sytuacji. Mówiłem o tym.)

(Głos z sali: Nadzwyczajne złagodzenie kary.)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Michał Wójcik: Mówiłem o tym.)
Tutaj… Jeśli jest wytyczna, że dolna granica to 

2 lata, to nadzwyczajne złagodzenie, o ile pamiętam 
– być może już odszedłem od znajomości zasad – 
polega na obniżeniu dolnego progu. Ale to jest sy-
tuacja, w której nadzwyczajne złagodzenie stosuje 
się w sposób bardzo nadzwyczajny, i to jest zasadą.

Ja chcę powiedzieć, że w odczuciu społecznym, 
jeśli opinia publiczna nie zna sytuacji, to jest tak: 
przejechał dziecko, a ma zawieszenie. Ale trzeba znać 
indywidulaną sytuację. Na tym polega sprawiedliwy 
wymiar kary, na znajomości sytuacji i rzeczywiście 
trosce o pokrzywdzonego, szczególnie w przypadku 
wypadków drogowych. I to powinno być najważniej-
sze. To jest sprawiedliwa kara. 

Sąd Najwyższy powiada tak, Panie Ministrze: 
„Nadmierny radykalizm przynosi niekiedy skutki 
odmienne od zamierzonych, zwłaszcza jeśli towa-
rzyszy mu nieuzasadnione ograniczenie zakresu 

jest bardzo poważna, bardzo obszerna. Chociażby ta 
dyskusja… Panie Ministrze, zwracam się do pana mi-
nistra o refleksję, o głęboką refleksję, bo jeszcze czas 
na to, żeby przemyśleć, rozważyć poprawki, które 
zostały zgłoszone i które są podtrzymywane w ra-
mach pewnych wątpliwości nie tylko przez senatorów 
Platformy Obywatelskiej. Bardzo proszę o refleksję.

Zacznę od kwestii ogólnych, które mają tutaj bez-
pośrednie znaczenie. Pan minister wiele mówił, ale 
niestety nie przekonał praktycznie… Praktycznie 
w niewielu punktach mnie przekonał. Istotnie, nie 
w 4, a w 5 ustawach wprowadzamy zmiany: kodeks 
karny, kodeks wykroczeń, kodeks postępowania kar-
nego, prawo o ruchu drogowym i kodeks postępo-
wania w sprawach o wykroczenia. I co do tego jest 
zgoda. Oczywiście zgadzamy się, Panie Ministrze, 
co do spraw, o których pan bardzo szeroko mówił, 
których nikt nie kwestionuje, mianowicie, żeby sądy 
miały właściwe informacje co do wskazania, żeby sto-
sować techniki… Słuszne są tutaj wątpliwości sena-
tora Czerwińskiego, że jeśli odstępujemy od badania 
moczu, badamy tylko krew, to konsekwentnie… itd. 
Ale pan nie ustosunkował się do poważnych zarzutów, 
a właściwie przedstawianych przez większość komisji 
poprawek, bardzo istotnych. Ich jest wiele, a ja jeszcze 
mam 2. Nie wiem, od czego zacząć, bo rzeczywiście 
jest tego wiele.

Może zacznę od pana, że tak powiem, leitmotivu: 
kara ma być sprawiedliwa. Oczywiście, ale co to zna-
czy „kara sprawiedliwa”? Ja nie chcę kontestować, 
Panie Ministrze, teorii surowej kary, że tak powiem, 
jakby prewencji ogólnej, czyli kary odstraszającej. Nie 
chcę tego kwestionować. Zakładam, że tak jest, i tu 
może być moja akceptacja i zgoda. Jednak kara spra-
wiedliwa to jest przede wszystkim kara, w przypadku 
której stosowane są zasady sędziowskiego wymiaru 
kary, czyli uwzględniane są wszystkie przesłanki do-
tyczące wymiaru kary, a więc stopień winy, a więc 
przyczynienie się pokrzywdzonego, a więc sposób 
życia przed popełnieniem przestępstwa, sposób za-
chowania po popełnieniu przestępstwa, mediacje 
z pokrzywdzonym. Przecież na to w poprzedniej 
kadencji też zwracaliście uwagę: rola pokrzywdzo-
nego w sprawach. Przecież tworzyliśmy fundusz – 
pamiętamy to – fundusz ochrony pokrzywdzonych 
i pozwoliliśmy prokuratorowi, żeby wszczynał już 
wcześniej odpowiednie postępowanie, tak żeby po-
krzywdzony nie czekał na zakończenie procesu itd. 
Gdzie tu jest rola pokrzywdzonego?

A ja powiem, Panie Ministrze, jako praktyk, że 
bardzo często zdarzało mi się w przypadku spraw 
drogowych, w których mamy przecież do czynienia 
ze sprawcami często dobrze sytuowanymi, w których 
mamy do czynienia… Miałem wiele takich spraw, że 
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(senator P. Zientarski) (Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Samochody 
odbierali.)

Tak.
No, trzeba jakiegoś racjonalizmu. Pytam, Panie 

Ministrze… Generalnie nie podważam, tak jak po-
wiedziałem, teorii zaostrzenia kar. Ale proszę być 
otwartym na racjonalne poprawki, proponowane 
przez praktyków, adwokatów i Sąd Najwyższy, któ-
ry jest przecież instytucją prowadzącą ogólny nadzór 
edukacyjny.

(Rozmowy na sali)
Mam… To może jeszcze 5 minut?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan jeszcze chce 5 minut, ale teraz nie mogę panu 

dodać 5 minut.
(Senator Piotr Zientarski: Aha, rozumiem. To po-

proszę o kolejne 5 minut.)
Dobrze, zapisujemy pana. Dziękuję bardzo.
I proszę pana senatora Florka.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Celem projektowanej regulacji jest zwiększenie 

bezpieczeństwa na drogach. I słusznie. To bardzo 
ważny cel, dlatego że mamy jeszcze w Polsce dużo 
do zrobienia.

Ja państwu podam parę danych. W 1991 r. na pol-
skich drogach zginęło 7 tysięcy 901 osób. W 1991 r. 
Tendencja spadkowa była aż do roku 2015, kiedy to na 
polskich drogach zginęło 2 tysiące 946 osób. Proszę 
popatrzeć na cyfry – 7 tysięcy 901 osób i 2 tysiące 
946 osób w roku 2015. W roku 1990 było zarejestro-
wanych w Polsce 6 milionów 800 tysięcy pojazdów 
mechanicznych, obecnie jest około 26 milionów. 
Proszę zauważyć, ile mamy więcej samochodów 
na drogach, jak zmieniły się drogi. Mimo takiego 
wzrostu, ta tendencja jednak jest znaczna i można 
ją zauważyć.

Czy to już jest dobrze? Czy to się poprawia? 
Wystarczy to porównać z innymi krajami europej-
skimi. Pan minister podawał przykład, ile osób ginie 
w wypadkach drogowych w Polsce, ile za granicą. 
Ja podam innym przykład – jak to wygląda, jeżeli 
chodzi o wypadki śmiertelne na 100 tysięcy miesz-
kańców. W przypadku cyfry 7 tysięcy 901 osób 
w 1991 r. ginęło około 20 osób na 100 tysięcy miesz-
kańców. Obecnie w Polsce, według danych z 2015, 
ginie około 8 osób na 100 tysięcy mieszkańców. Ale 
w krajach europejskich, takich jak Niemcy, Francja, 
Wielka Brytania, giną 4 osoby na 100 tysięcy miesz-
kańców. Czyli mamy jeszcze sporo do nadrobienia. 
W związku z tym trzeba oczywiście coś zrobić, żeby 
to poprawić. Trend jest dobry, ale trzeba go zacho-

sędziowskiego wymiaru kary lub środka karnego. 
Projektodawca traci z pola widzenia to – dotyczy 
to oczywiście tej nowelizacji – że ramy sankcji 
karnej muszą być określone w sposób na tyle szero-
ki, by umożliwić sprawowanie przez sąd wymiaru 
sprawiedliwości, polegającego przede wszystkim 
– w obszarze prawa karnego – na indywidualizacji 
kary i uwzględnianiu stopnia winy”. Stopień winy 
w sprawach drogowych jest bardzo ważny, bo jest 
przecież rażące naruszenie zasad ruchu drogowe-
go, a niekiedy jest minimalne naruszenie. I jest 
przyczynienie się, często w 90%, pokrzywdzonego, 
który pijany wkroczył, ale kierowca go nie zauwa-
żył i jest skazany. Na dodatek z poprzedniego dnia 
jeszcze coś mu zostało we krwi, a był przekonany, 
że czuje się dobrze. Takie sytuacje się zdarzają 
w praktyce.

Dalej mówi Sąd Najwyższy: „To bowiem sędzia, 
jako podmiot najlepiej znający okoliczności zdarzenia 
i posiadający najpełniejszą wiedzę o sprawcy, zobo-
wiązany jest do indywidualizacji kary. Takiemu zało-
żeniu przeczy formuła projektowanych przepisów”. Ja 
absolutnie z tym sformułowaniem Sądu Najwyższego 
się zgadzam.

Sąd Najwyższy wskazał wprost – tu cytuję orze-
czenie z 20 marca 2014 r. w sprawie III KK 461/13 
– „konieczność zachowania związku między zakre-
sem orzekanego zakazu a rodzajem pojazdu, jakim 
poruszał się sprawca”. To oczywiście dotyczy też 
sprawiedliwej kary, ale to jest też kwestia, o której 
mówił pan senator, pan mecenas Cichoń, że nie może 
być orzekania kar zakazu prowadzenia pojazdów bez, 
że tak powiem, zindywidualizowania, podziału na 
poszczególne rodzaje środków technicznych; no, to 
chociażby ten przykład prowadzenia samolotu czy 
roweru, o tym była mowa.

Na ten temat wypowiadała się także Naczelna 
Rada Adwokacka. Zacytuję: „Niezrozumiałe jest 
zróżnicowanie kierowców uciekających przed kon-
trolą drogową w zależności od pojazdu prowadzącego 
pościg. Podobnie niezrozumiałe jest wprowadzenie 
zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicz-
nych – o czym mówię w tej chwili – przy karalności 
za ten czyn. Podobny problem sygnalizowany był – 
pamiętajmy: tutaj, w Senacie – w przypadku jazdy 
po spożyciu alkoholu…

(Senator Zbigniew Cichoń: Rowerem.)
…np. rowerem, kiedy pierwotnie orzekano zakaz 

prowadzenia wszelkich pojazdów normatywnych. 
Rozwiązanie to zostało przyjęte negatywnie, a osta-
tecznie, jako niesprawdzające się, zostało wyelimino-
wane z systemu prawnego”. Pamiętamy: rowerzyści 
siedzieli i mieli zakazy prowadzenia pojazdów. Już 
przechodziliśmy przez to.
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(senator P. Florek) i gdzieś tam się zatrzymać, żeby można było… Albo 
można zadzwonić, jeżeli jest taka możliwość, i skon-
taktować się, z kim trzeba. No, ale strach jest. Chodzi 
szczególnie o kobiety, dlatego taki przykład podaję. 
No, w takim przypadku przepis jest jednoznaczny. 
Nie ma żadnych wątpliwości: od 3 miesięcy do 5 lat. 
Oczywiście, można będzie potem udowadniać w są-
dzie, że to nie było tak, no i być może uda się uzyskać 
uniewinnienie. Albo kara, albo uniewinnienie – innej 
możliwości w takiej sytuacji nie ma. No i można tylko 
współczuć takim osobom, a takich przypadków może 
być coraz więcej.

Co do szkodliwości społecznej to już pytałem 
o art. 178a: „Kto znajdując się w stanie nietrzeźwości 
lub pod wpływem środków odurzających, prowadzi 
pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub 
powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. No i te-
raz tak: ktoś jedzie po alkoholu, ma 2–3 ‰ alkoholu, 
ale jak nikogo nie zabije, to dobrze, no bo podlega 
tylko mniejszym restrykcjom. Jak kogoś zabije, to 
całkiem inna sprawa. I taka jest niewspółmierność 
tych przepisów.

To samo dotyczy art. 180a, który rzeczywiście 
należałoby poprawić, zwłaszcza jeżeli chodzi o kary 
administracyjne, żeby nie było tak, że ktoś płaci… 
A znam taki przypadek. Człowiek, który ma prawo 
jazdy kategorii B, ale nie mając kategorii A, jeździ 
motocyklem, mówi do mnie tak: „2 razy mnie zła-
pali przez 10 lat, zapłaciłem 2 razy mandat po 500 zł 
i jeżdżę dalej”. No i właśnie w takich przypadkach 
trzeba by… Tylko że akurat tego nie zmieniamy. No 
więc spójrzmy, jakie są restrykcje w stosunku do tych 
osób, a jakie w stosunku do tych, którym może się 
zdarzyć to, o czym mówiłem.

(Rozmowy na sali)
Jeszcze mam minutę. Tak?
Moja poprawka, którą zaraz zgłoszę, zmierza do 

tego, żeby… No, w zmianie trzeciej w art. 1 jest zapis, 
że taka osoba podlega karze pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do 5 lat. To jest ten bezwzględny zapis. 
Już państwo dyskutowaliście o tym, w jakich przy-
padkach on może zostać użyty, i wiadomo, że jest to 
zdecydowanie niebezpieczne. Jest to nowy przepis, 
który dopiero wchodzi w życie. Czy w związku z tym 
musi być aż tak restrykcyjny już na samym początku? 
Może życie pokaże, że jeżeli ktoś ucieka przed pojaz-
dem, który używa sygnałów dźwiękowych i świetl-
nych, to robi to z jakiegoś określonego powodu. No, 
pan senator podawał przykład młodocianego, który 
zabrał samochód ojcu i bał się zatrzymać, a według 
tego przepisu będzie on podlegał tym właśnie restryk-
cjom. Jeżeli ktoś będzie strzelał, to są od tego inne 
przepisy. O tym też była mowa. To jest coś całkiem 
innego. Jeżeli ktoś ucieka, to ma jakieś określone 
powody. Jeżeli ucieka, bo jest poszukiwany, to jak się 

wać. Niestety w roku 2016 po raz pierwszy trend się 
odwrócił i było więcej wypadków śmiertelnych na 
drogach niż w roku 2015. Coś trzeba z tym zrobić.

Co teraz można zrobić? Oczywiście możemy 
zmienić przepisy prawne, dostosować, ale przede 
wszystkim musimy pamiętać o prewencji. Chciałbym 
powiedzieć, że przez kolejne 3 lata razem z komen-
dantem wojewódzkim Policji objechałem 35 powia-
tów w województwie wielkopolskim trzykrotnie 
– w jednym roku, w następnym roku i następnym. 
Mówiliśmy o bezpieczeństwie, a głównie dotyczyło to 
bezpieczeństwa drogowego. I to była świetna robota, 
którą wykonaliśmy. Szkoda tylko że przyszedł nowy 
komendant główny, pan Maj, i odwołał tamtego ko-
mendanta, bo weszła ustawa… Akurat szef drogówki 
w moim mieście rozpoczął pracę przed 1990 r. i mu-
siał iść na emeryturę – biedny. No i niestety fachowcy, 
których osobiście znam, już w tej chwili praktycznie 
nie pracują.

Co teraz można jeszcze zrobić? Oczywiście oprócz 
tego, że cały czas trzeba mówić o prewencji, o szko-
dliwości, o tym, że nie należy siadać za kierownicą 
po wypiciu alkoholu itd. Cały czas trzeba tego uczyć. 
Dzieci trzeba uczyć już w przedszkolu. W szkołach 
trzeba o tym mówić. A przepisy prawa oczywiście 
trzeba dostosować do sytuacji, jaka jest.

Ta ustawa wprowadza nowe przepisy, zaostrza 
sankcje karne i wydłuża okres przedawnienia ka-
ralności za wykroczenia. Pan minister też się tutaj 
odniósł do tych wykroczeń. Proszę państwa, ja pyta-
łem o to – ale odpowiedzi nie uzyskałem – jaka jest 
skala przedawnienia wykroczeń. Otóż w roku 2015 
na 340 tysięcy 730 rozstrzygnięć – pan minister tę 
cyfrę wymienił – było około 1 tysiąca, dokładnie 
1 tysiąc 39, przedawnień spraw. Ja to przeliczyłem 
i to jest 0,3% spraw. No, trzeba oczywiście o tym 
mówić, tylko że nie możemy też nagłaśniać jedynie 
pojedynczych przypadków, które się zawsze zdarzają. 
Musimy patrzeć kompleksowo na to, co się zmienia.

Żeby już tego wszystkiego nie omawiać, skon-
centruję się tylko na tym nowym przepisie, czyli na 
art. 178b. Chodzi o to niezwłoczne zatrzymanie po-
jazdu do kontroli. Proszę państwa, ten artykuł mówi 
wyraźnie, że należy się zatrzymać niezwłocznie, je-
żeli zażąda tego osoba uprawniona. Jest cała gama 
osób, które są uprawnione do zatrzymania pojazdu 
w ruchu drogowym, choć muszą one używać oczy-
wiście sygnałów dźwiękowych i świetlnych. Podałem 
przykład: kobieta jedzie w nocy przez obszar leśny, 
podjeżdża samochód i zaczyna jej mrugać, że ma się 
zatrzymać. Proszę państwa, jest tyle różnych przy-
padków przemocy, że ta kobieta postąpi słusznie, 
jeżeli się nie zatrzyma i pojedzie dalej. No, ale trzeba 
wtedy dojechać do najbliższego terenu zabudowanego 
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po I kwartale. A więc niech pan tego typu argumen-
tów nie używa i niech pan sprawdzi, jak to wyglądało 
i wygląda. Ministerstwo Finansów publikuje dane, 
ma także system informacji na ten temat.

Sądy są po to, żeby sądzić i wyrokować. Jeżeli 
wprowadzacie zasadę bezwzględnego aresztu… 
Bo skoro wprowadzacie zasadę, że za wypadki pod 
wpływem alkoholu z ciężkimi konsekwencjami dolna 
granica kary wynosi 2 lata, to jasne jest, że po to to 
wprowadzacie, żeby areszt orzeczony był aresztem 
bezwzględnym. Czyli sąd musi to zastosować. A po-
wtarzam: sąd jest od tego, żeby sądzić i wyrokować. 
Tu chcecie, żeby sąd wyrokował, a ograniczacie 
możliwość sądzenia, czyli ważenia takich sytuacji. 
A przecież każda sytuacja jest inna. To nie oznacza 
tego, żeby nie karać za takie przypadki, kiedy ktoś 
doznał uszczerbku na zdrowiu po wypadku spowo-
dowanym przez kierowcę pod wpływem alkoholu 
albo środków odurzających, ale ograniczacie tutaj 
możliwość stosowania wspomnianej kary i indywi-
dualizacji tej kary.

No i, Panie Ministrze, wprowadzacie nowy prze-
pis, który mówi, że za ucieczkę można skazać… Nie 
za ucieczkę. Za niezatrzymanie się można skazać 
kierowcę na do 2 lat. Ile jest rocznie takich przypad-
ków, kiedy kierowca się nie zatrzymuje? Kilkadziesiąt 
tysięcy? Kilkaset tysięcy? Sądzę, że przynajmniej 
kilkadziesiąt tysięcy. Kilkadziesiąt tysięcy osób bę-
dzie skazywanych z tego artykułu. Kierowcy, bójcie 
się. Jest to coś absolutnie nie do akceptacji. Nie do 
akceptacji. Ja rozumiem, jeżeli ktoś jest zatrzymy-
wany i ucieka, to takiego typu przepis powinien być 
zastosowany. Ale w sytuacji, kiedy ktoś się nie za-
trzymuje, a potem jest słowo przeciwko słowu, sądy 
zaś w większości przypadków przyznają rację poli-
cjantom… A oprócz tego w każdym radiowozie jest 
2 policjantów, a kierowca jest sam. Nie ma rejestra-
tora, który umożliwi mu obronę, więc siedzi. Jest 
skazany. Nie ma żadnych szans, nie ma równych szans 
w sytuacji, takiej sytuacji, w której, jak twierdzi, nie 
zauważył i pojechał dalej. Jeżeli ucieka – a przecież to 
można udokumentować – no, to jest jasne. Można… 
Jeżeli przyśpiesza, policja goni, a on nadal przyśpie-
sza, to to jest ucieczka. Ale jeżeli kobieta w terenie 
niezabudowanym, na bocznej drodze, boi się zatrzy-
mać, bo nie wie, boi się, bo się nasłuchała w telewizji 
i naczytała…

(Senator Piotr Zientarski: Przebierańców.)
…i za to ma być skazana, za to ma być postawio-

na przed sądem, to to jest nieakceptowalne. Panie 
Ministrze, akurat to jest nieakceptowalne. Dla mnie 
nie jest to akceptowalne. Wypełnicie na nowo wię-
zienia. Jak kiedyś był bezwzględny zakaz… Nie za-
kaz, bezwzględna kara więzienia za bimbrownictwo. 
Wprowadzono za bimbrownictwo bezwzględną karę 
więzienia. I w więzieniu można było spotkać babcie 

go złapie, zastosowane zostaną inne przepisy prawa. 
Czemu akurat ten przepis ma być tak restrykcyjny? 

W związku z tym moja poprawka zmierza do tego, 
żeby tu był taki sam zapis jak w art. 178a, który mówi 
o stanie nietrzeźwości, i w art. 180a: „podlega grzyw-
nie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2”. A jak ktoś popełni inne przestęp-
stwo, to z innego paragrafu zostanie wtenczas uka-
rany. Taką zgłaszam poprawkę. Dziękuję bardzo… 

A, jeszcze jedna sprawa. Panie Ministrze, ta po-
prawka, którą zgłaszam, jest bardzo ważna, istotna. 
Jeżeli ona zostałaby przyjęta, to chcielibyśmy, ponie-
waż są w tej ustawie przepisy dobre, za nią zagłoso-
wać. Ale jeżeli tej poprawki państwo nie zaakcep-
tujecie, to niestety nie będziemy mogli poprzeć tej 
ustawy. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz głos zabierze senator Bogdan Borusewicz.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Ma-
ria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Udzielam głosu.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dziękuję bardzo.
W tej ustawie są dobre rzeczy – choćby zasada 

ściągania informacji ze wszystkich rejestrów – ale są 
także rzeczy niedobre, złe, które będą miały poważne 
konsekwencje. Otóż ja obserwuję, że Ministerstwo 
Sprawiedliwości dokonuje zmian kodeksowych w ko-
deksie karnym w sposób wybiórczy, naruszając całą 
spójność tego kodeksu, a także pewne proporcje czy-
nów i kar za te czyny. No bo jeżeli za wyłudzenie 
VAT wprowadzono karę 25 lat więzienia, do 25 lat 
więzienia… A kara 25 lat więzienia w kodeksie kar-
nym dotyczyła przypadków morderstw, w zasadzie 
zabójstw, morderstw. Czyli jakby łamie się pewną 
zasadę wewnętrzną kodeksu, spójność tego kodeksu 
po to, aby stworzyć sytuację zastraszenia, straszenia 
itd. Pan minister mówi, że wprowadzenie takiej kary 
jest uzasadnione, jest racjonalne, że to spowodowa-
ło wzrost wpływów z VAT. Panie Ministrze, wzrost 
wpływów z VAT bierze się stąd… Przepraszam, ten 
wzrost bierze się stąd, że zwrotów VAT dokonano nie, 
jak zawsze, w styczniu i lutym 2017 r., tylko dokona-
no tego w ostatnich 2 miesiącach ubiegłego roku. To 
poprzez ten zabieg formalno-techniczny uzyskaliście 
zwiększenie wpływów z VAT w tym roku. I to widać 

(senator P. Florek)
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to i tak ze średniej statystycznej wychodzi, że każ-
demu z nas zdarza się to 5 razy. Ale w przypadku 
statystyki trzeba też pamiętać o tym, że istnieje róż-
nica między tzw. korelacją – czyli występowaniem 
określonego zjawiska i drugiego zjawiska – a związ-
kiem przyczynowo-skutkowym. Proszę państwa, to, 
że wskazujemy na określoną liczbę zdarzeń, wcale nie 
oznacza wskazania, jaka jest przyczyna tych zdarzeń. 
To, że wskazujemy, iż w Polsce liczba wypadków 
ze skutkiem śmiertelnym rzeczywiście jest średnio 
2 razy wyższa niż w Europie Zachodniej, wcale nie 
znaczy, że jest to wynik tego, iż mamy wadliwą re-
gulację prawną. Oczywiście przyczyny są najczęściej 
zgoła innej natury. Trzeba pamiętać o infrastruktu-
rze, o drogach, o tym, że na Zachodzie dużo więcej 
jest autostrad, rozwiązań bezkolizyjnych, że są tam 
lepsze samochody i że w razie wypadku taki lepszy 
samochód, siłą rzeczy, daje lepszą ochronę i kierowcy, 
i pasażerom itd. Tak że to są okoliczności, o których 
też warto pamiętać. I nie da się w sposób prosty zasto-
sować korelacji między liczbą wypadków a jakością 
regulacji prawnej.

Dlatego, przy całym szacunku dla tych propozycji, 
które są tutaj wprowadzane, zmierzających do wyeli-
minowania luk, które występują w prawie, ewentual-
nie do zaostrzenia sankcji karnych za czyny, które są 
szczególnie naganne, ja bym apelował do Wysokiej 
Izby – i chciałem też pana ministra do tego przekonać, 
miałem taką nadzieję, że to się uda – o uwzględnienie 
tych niewielkich w sumie zmian, które zaproponowa-
ła komisja praw człowieka. One mianowicie dotyczą 
kwestii orzekania przez sądy na zasadzie swego ro-
dzaju automatyzmu zakazu prowadzenia wszelkich 
pojazdów mechanicznych w razie niezatrzymania się 
kierującego pojazdem na żądanie uprawnionej osoby, 
która wzywa sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi. 

Proszę państwa, po pierwsze, jest to moim zda-
niem zbyt restrykcyjne, a po drugie, jest to właściwie 
ubezwłasnowolnienie sędziów. No, przecież sędzia 
nie może być swego rodzaju automatem, który bę-
dzie tylko powtarzał treść ustawy. Owszem, była taka 
koncepcja, zwłaszcza kiedyś w pozytywistycznym 
prawie francuskim, że sędzia to są jedynie usta usta-
wodawcy. No, ale bez przesady, od tej koncepcji na ca-
łym świecie już się powszechnie odchodzi i powierza 
się sądom zadanie właśnie ważenia poszczególnych 
przypadków, rozpatrywania ich w sposób indywidu-
alny, albowiem inaczej osiągniemy rezultat przeciwny 
temu, jaki zamierzamy osiągnąć. Chyba nie chcemy 
doprowadzić do sytuacji, że społeczeństwo zacznie 
współczuć sprawcy i mówić: no rzeczywiście, ta kara 
jest zbyt surowa, nieuzasadniona.

Bo, proszę państwa, ze społeczeństwem, jeśli 
chodzi o ocenę prawa karnego, niestety jest tak, że 
społeczeństwo generalnie, dopóki to nie dotknie kon-
kretnej osoby, która stanie przed obliczem sądu, ma 

i dziadków, osiemdziesięcioparoletnich, bo sąd nie 
miał możliwości uwzględnienia, ile ci ludzie mają lat, 
jakie są przyzwyczajenia okupacyjne, które przenieśli 
już w inne czasy. No, do tego prowadzi wprowadza-
nie zasad karania, ale także ograniczenie możliwości 
sądzenia, ważenia czynów przez sądy i stosowania 
proporcjonalnych do tych czynów kar.

A więc ja też, Panie Ministrze, apeluję tutaj o ja-
kiś rozsądek. Słyszał pan, że przecież nie tylko, jak 
można by powiedzieć, senatorowie opozycji mają 
do tego zastrzeżenia, bo także prawnicy, senatoro-
wie prawnicy. Oni mają tu największe zastrzeżenia. 
A myślę, że największe zastrzeżenia do Ministerstwa 
Sprawiedliwości i do rządu będą mieli kierowcy. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
To było równo 10 minut.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Bog-
dan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę o zabranie głosu pana senatora Zbigniewa 

Cichonia.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Przedstawiona ustawa dotyczy kolejnej zmiany 

kodeksu karnego, a więc materii, która z natury swej 
jest bardzo wrażliwa i powinna podlegać jak naj-
rzadziej zmianom, a jeżeli już podlega zmianom, to 
takim, które rzeczywiście doprowadzą do osiągniecia 
zamierzonego celu.

W prawie karnym już począwszy od czasów słyn-
nego Cesare Beccaria, który na początku XVIII wieku 
napisał traktat będący fundamentem dla wszystkich 
zajmujących się prawem karnym, traktat „O prze-
stępstwach i karach”, istnieje zasada humanitaryzmu 
i zasada, zgodnie z którą powinno się dążyć do tego, 
żeby każdy sprawca został ukarany, ale zarazem przy-
wrócony społeczeństwu, a nie wykluczony z tego 
społeczeństwa. To jest pierwsza zasada. Druga zasada 
jest taka, że kara powinna pozostawać w proporcji 
do zawinienia.

Przy okazji rozważań dotyczących tej ustawy 
chciałbym sięgnąć do tych argumentów, które są 
przytaczane, argumentów natury, że tak powiem, 
statystycznej. Ze statystyką to jest zawsze pewne 
niebezpieczeństwo, bo, jak to się mówi w słynnym 
dowcipie, jeżeli sąsiad bije żonę 10 razy, a ja ani razu, 

(senator B. Borusewicz)
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(senator Z. Cichoń) że jako adwokat nigdy się nie spotkałem, a broniłem 
w dziesiątkach spraw, także podobnych, żeby sąd nie 
uwierzył policjantom czy dawniej milicjantom i dał 
wiarę słowom oskarżonego. Proszę państwa, fakt, że 
taka jest praktyka, nawiasem mówiąc, moim zdaniem 
naganna, że się daje wiarę zeznaniom funkcjonariu-
sza publicznego – czasami w sposób wręcz absurdal-
ny, na ślepo, bo tylko dlatego, że ta osoba jest tym 
funkcjonariuszem – a nie zeznaniom tego, kto jest 
oskarżony, spotkał się z szeregiem negatywnych ocen 
w ramach orzecznictwa Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka w Strasburgu. Polska przegrała wiele 
spraw z tego powodu, że sądy dawały wiarę w sposób 
zupełnie bezkrytyczny milicjantom czy policjantom, 
a nie osobom po przeciwnej stronie bariery, czyli 
oskarżonym, zwłaszcza w sprawach, w których cho-
dziło o nadużycie władzy przez funkcjonariuszy pu-
blicznych. Tak że trzeba tutaj mieć również na wzglę-
dzie praktyczną stronę wprowadzanych przepisów.

Druga poprawka, którą zaproponowaliśmy – 
apeluję o jej przyjęcie; myślę, że pana ministra do 
niej przekonamy – dotyczy zagadnienia związanego 
z kwestią stosowania…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, przepraszam bardzo, ale…)

To ja przepraszam…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Może ko-

lejne 5 minut…)
Dobrze, to jeżeli można, to w następnej części. 

Dobrze?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Oczywiście.)
To pardon. Kończę na razie. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Aleksander Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Na początku chciałbym złożyć gratulacje, ponie-

waż w tym swoistym sprzeciwie powiązał pan 2 stro-
ny, które z reguły mówią trochę innym językiem. 
Okazuje się, że tam, gdzie to życiowe doświadcze-
nie senatorów, niekoniecznie prawników, zderza się 
z pewnymi rewolucyjnymi i niestety nie zawsze roz-
sądnymi pomysłami, te 2 strony politycznego sporu, 
rozumiejąc, że pewne rozwiązania są niedobre, potra-
fią wznieść się ponad ten polityczny podział i ponad 
pewne, niestety czasami polityczne, wytyczne.

Ja chciałbym nawiązać do pana sposobu argumen-
towania, bo on nie jest tym sposobem argumento-
wania, który ja mogę przyjąć za właściwy ze strony 
ministra sprawiedliwości. Pan podaje przykłady skraj-

nastawienie bardzo surowe, uważa, że należy karać, 
ścigać i stanowić surowe prawo. Kiedyś jeden z pro-
fesorów prawa karnego powiedział, że gdyby nawet 
we współczesnych społeczeństwach przeprowadzić 
jakiś sondaż co do tego, czy wprowadzić karę ła-
mania kołem albo karę chłosty na rynku, najlepiej 
przed jakimś głównym kościołem w mieście, tak jak 
to było dawniej, w średniowieczu, to prawdopodobnie 
większość byłaby za. Właśnie rolą prawników, rolą 
parlamentu jest ową surowość i żądzę ścigania, która 
generalnie, tak jak mówię, dominuje w społeczeń-
stwie, dopóki konkretnego członka tej społeczności 
nie dotknie to, że stanie w roli oskarżonego… Rolą 
naszą jest to, żeby prawo stanowić w taki sposób, aby 
nie dochodziło do sytuacji przeciwnych, aby potem 
w konkretnym przypadku, gdy coś takiego dotknie 
kogoś z naszej społeczności, czy to rodziny, czy zna-
jomych, nie dochodziło do współczucia i do twierdze-
nia: no rzeczywiście, orzeczony zakaz prowadzenia 
pojazdów w sytuacji, kiedy człowiek wprawdzie się 
nie zatrzymał, ale jego stopień zawinienia był zniko-
my… nie uzasadnia zastosowania tak surowego środ-
ka karnego; bo to nie jest kara, tylko środek karny. 
Do takich sytuacji może dochodzić. Wskazywaliśmy 
tutaj różnego rodzaju przykłady. I pan senator Florek 
je wskazał, i ja wskazywałem.

Dlatego, chcąc pogodzić, z jednej strony, tę słuszną 
tendencję do tego, żeby karać za tego typu czyny, i to 
w sposób nieunikniony, z dążeniem, z drugiej strony, 
do tego, by nie doprowadzać w skrajnych sytuacjach 
do tego, że zamiast aprobaty wymierzonego środka 
karnego będzie współczucie dla sprawcy, którego 
ten środek karny dotyczy, zaproponowaliśmy jako 
komisja swego rodzaju remedium. Otóż zasadą bę-
dzie orzekanie tego zakazu, chyba że sąd, na skutek 
zaistnienia wyjątkowych okoliczności, uzna, że takie 
orzeczenie nie jest konieczne. Jest to regulacja, która 
występuje przecież w wielu innych przepisach, cho-
ciażby w przepisach dotyczących recydywy, w któ-
rych jest powiedziane, że jeżeli ktoś popełnił czyn 
w recydywie, to stosuje się określone obostrzenia przy 
wymiarze kary, chyba że… I zawsze jest to sformuło-
wanie, ta furtka, którą się pozostawia orzekającemu 
sądowi w celu umożliwienia zastosowania sankcji 
w sposób właściwy. To jest pierwsza sprawa.

Druga sprawa to ta, o której mówił pan sena-
tor Czerwiński. Proszę państwa, ja jako praktyk 
mogę powiedzieć i powtórzyć za panem senatorem 
Czerwińskim, że w praktyce będziemy mieli do czy-
nienia z taką walką, z takim ringiem, z czymś na 
zasadzie: słowo przeciwko słowu. To znaczy słowo 
2 policjantów, bo oni z reguły parami jeżdżą, przeciw-
ko słowu tego, któremu się zarzuca, że nie zatrzymał 
się do kontroli. Proszę państwa, powiem szczerze, 
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(senator A. Pociej) uwzględnicie naszej poprawki dotyczącej tego, że jeśli 
ktoś się nie zatrzyma, to automatycznie, ze względu 
na powiązanie wspomnianych 2 artykułów, musi stra-
cić prawo jazdy, to, po pierwsze, spenalizujecie, i to na 
100%… Bardzo dużo jest sytuacji, w których ludzie 
nie zatrzymują się, tak jak mówili koledzy, ze strachu, 
z przypadku. Przypomnę, że nie zawsze, napraw-
dę nie zawsze widać, że jedzie za panem samochód, 
który ma sygnał dźwiękowy i sygnał świetlny, czego 
najlepszym przykładem jest wypadek pani premier. 
Tam jechała cała kawalkada samochodów. Nie do 
końca jest to ustalone, ale przyjmuję, że jechała tak, 
jak zeznają świadkowie, czyli że jechała na sygnale 
i dźwiękowym, i świetlnym. No i człowiek nie zauwa-
żył i skręcił. Można nie zauważyć, nawet tylu? Można. 
I to jest najlepszy przykład, że tak się zdarza… I teraz 
automatycznie chcecie, po pierwsze, to spenalizować, 
a po drugie, powiązać to z automatycznym orzecze-
niem zakazu prowadzenia, i to wszystkich pojazdów 
mechanicznych. No to jest naprawdę tak karkołomne, 
że mieliście państwo sprzeciw 2 stron, a… Nie ro-
zumiem, dlaczego nawet w tak małej sprawie, gdzie 
jesteśmy ponad podziałami, wszyscy to rozumiemy, 
wy nie chcecie się cofnąć nawet o krok. Nie jest to 
zrozumiałe, chyba że rzeczywiście prawdą jest to, co 
pan minister przeczytał z opinii Sądu Najwyższego, 
że podwyższacie te kary tylko i wyłącznie ze wzglę-
du na poklask publiczny. Powiedział pan minister 
– po przytoczeniu bardzo wnikliwej analizy Sądu 
Najwyższego – że nie robicie tego z tego względu. 
Jeżeli nie, to pokażcie, że nie i wycofajcie się chociaż 
w takim małym zakresie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Piotra 

Zientarskiego.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Ja w tej chwili skoncentruję się na art. 178b, czyli 

tym, w którym nie penalizuje się – tutaj jakby uzupeł-
niłbym wypowiedź mojego szanownego kolegi – bo 
penalizacja jest w kodeksie wykroczeń, tylko tworzy 
nowy typ przestępstwa, tzn. następuje niejako kon-
wergencja w przestępstwo. Co to spowoduje, proszę 
państwa? To spowoduje, że oczywiście jeśli chodzi 
o statystyki, będziemy mieli wzrost przestępczości 
i wzrost wykrywalności. Od razu będziemy mieli 
sytuację znakomitą, niesamowitą wykrywalność 
przestępstw karnych, sukces już do odtrąbienia, od 
razu. Proszę państwa, każdy może być przestępcą. 
Ten, kto nie zauważy… A proszę przyjrzeć się uwa-
gom chociażby Krajowej Rady Sądownictwa, która 

ne po to, żeby odnieść je do grupy, która jest bardzo 
zróżnicowana i która w swojej masie jest zupełnie 
inna niż wynika z przykładów, które pan podaje. Te 
ucieczki, o których pan mówi, te zatrzymania… No, 
pan podaje te, które oczywiście wzbudzają wśród 
społeczeństwa oburzenie, natomiast powiedzieć 
trzeba, że to nie jest norma. I teraz, chcąc uderzyć 
w tych, którzy są najgorsi, pan proponuje rozwiąza-
nia, o których pan wie, że one tak naprawdę uderzą 
nie w tych najgorszych, tylko w tych statystycznych. 
Bo ci najgorsi – jeszcze raz przypomnę pana sposób 
argumentowania – to są ci, którzy strzelają do policji. 
Jak już po tych kilkunastu kilometrach zostaną zła-
pani – to jest z pana przykładu – to oni jeszcze będą 
się ostrzeliwać. I jeszcze raz mówię, że nikt z takich 
ludzi nie będzie zważał na to, czy pan mu podniesie 
dolną granicę kary z grzywny do 3 miesięcy, ani nie 
będzie się zastanawiał, czy on potem będzie nie mógł 
prowadzić pojazdów mechanicznych, ponieważ on 
wie, że będzie siedział kilkanaście lat za coś zupełnie 
innego.

I tak samo jest, kiedy zastanawiamy się nad tą 
dolną granicą podniesioną do 2 lat. Państwo w ten 
sposób, wiążąc sąd… I to jest ogólniejsza refleksja, bo 
wiele z waszych projektów do tego właśnie dąży, że 
sąd ma być związany. Wy w ten sposób cały dorobek 
myśli prawniczej wybitnych karników niejako wyrzu-
cacie do kosza. Bo przecież trzeba również pomyśleć, 
że w tej masie ludzi, którzy zostają zatrzymani po 
spożyciu alkoholu, czasami bardzo niewielkiej jego 
ilości, większość to są ludzie, którzy nie działają w re-
cydywie, nie popełniają w kółko przestępstw, to są 
również ojcowie rodzin, przyzwoici ludzie, którym 
zdarza się… Każdemu może się zdarzyć coś takiego. 
I teraz blokujecie jakąkolwiek możliwość dania im 
jej drugiej szansy.

Uważam, że skórka nie jest warta wyprawki i że 
nie osiągniecie… Nawet jeśli może osiągniecie w ja-
kimś minimalnym stopniu pożądany efekt w przy-
padku kilkunastu osób, to w całym gmachu wymiaru 
sprawiedliwości… A chodzi również o możliwość 
dawania ludziom, którzy przypadkowo weszli w kon-
flikt z prawem, możliwości poprawy. Zabieracie tę 
możliwość i od razu penalizujecie to w sposób, który 
może mieć negatywne skutki dla nich samych i dla 
ich rodzin.

Wrócę do artykułu, o którym wielokrotnie już 
wszyscy tutaj mówili i poprawek, które przeszły na 
posiedzeniu komisji, mimo pana… Uzyskały one po-
parcie tak opozycji, jak i partii rządzącej. Dokładnie 
to samo chcecie panowie zrobić, nie zważając na 
bardzo dużą liczbę przypadków, które nie powinny 
– i dobrze o tym wiecie – zostać tutaj spenalizowa-
ne. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli nie 
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(senator P. Zientarski) ucieczka, to żeby… Zresztą w kodeksie karnym są 
przepisy, w których wyrazy „od 3 miesięcy” zastępu-
je się wyrazami „grzywnie albo karze ograniczenia 
wolności”. Czyli jeśli to już ma być przestępstwo, co 
uważam, że absolutnie nie powinno mieć miejsca, 
to niech ono będzie takie, żeby nie było tu, że tak 
powiem, instrumentu do walki politycznej. Bo to 
jest niestety bardzo poważne zagrożenie, gdzie, tak 
jak powiedziałem, nieumyślnie, a może i umyślnie, 
o czym tu była mowa, nie chce się zatrzymać…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję, 
Panie Senatorze.)

Bo słyszymy o kradzieżach na policjanta, coraz 
więcej jest takich przypadków i z tym trzeba walczyć, 
Panie Ministrze, żeby nie było takich sytuacji, tych 
przebierańców itd.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Piotr Zientarski: To stwarza realne za-

grożenie. Dziękuję bardzo.)
(Oklaski)
Proszę o zabranie głosu pana senatora Zbigniewa 

Cichonia.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja w zasadzie chciałbym tylko dokończyć swoje 

wystąpienie w kilku zdaniach. Mianowicie również 
apelowałbym o uwzględnienie tej drugiej proponowa-
nej przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji poprawki, też w sumie drobnej, ale moim 
zdaniem o bardzo zdroworozsądkowym charakte-
rze, wynikającym z tego, że uwzględniamy różne 
sytuacje życiowe, czyli o wprowadzenie przy zaka-
zie prowadzenia pojazdów sformułowania, że może 
to być zakaz, który dotyczy wszelkich pojazdów 
mechanicznych lub pojazdów określonego rodzaju. 
Albowiem powinno się pozostawić sądowi możliwość 
dokonania wyboru, jaki środek zastosować, czy zasto-
sować generalny zakaz, zakaz prowadzenia wszelkich 
pojazdów mechanicznych, czy też tylko określonych 
pojazdów, dajmy na to, pojazdów jednośladowych 
czy ciągników itd.

Proszę państwa, jest to uzasadnione tym, że cza-
sami nie ma potrzeby zastosowania takiego ostrego 
zakazu, rozciągającego się na wszelkie pojazdy me-
chaniczne, a wystarczy objąć tym zakazem określoną 
kategorię pojazdów mechanicznych. Podawaliśmy 
tutaj chociażby przykład pilota samolotu. Nie za bar-
dzo jest sens odbierać mu możliwość prowadzenia 
samolotu w sytuacji, kiedy popełnił czyn, który był 
do niedawna wykroczeniem, a teraz będzie to już 
przestępstwo, czyn polegający na tym, że się nie za-

negatywnie ocenia regulację prawną przewidzianą 
w art. 178b kodeksu karnego. Twierdzi, że przepis ten, 
określając znamiona – a to sędziowie piszą – czynu 
zabronionego, posługuje się zwrotem „kontynuuje 
jazdę”, co jest określeniem niejednoznacznym i nie-
ostrym. Powtarzam: niejednoznacznym i nieostrym. 
Zdaniem rady należałoby raczej rozważyć użycie 
znamienia „nie zatrzymuje niezwłocznie pojazdu 
i kontynuuje ucieczkę”. To jest to, o czym tutaj była 
mowa, że de facto nie chodzi o ucieczkę, tylko chodzi 
o niezatrzymanie się, bo w przypadku ucieczki trzeba 
wykazać winę, to, że chcę uciekać. A tu wystarczy, 
że ja rzeczywiście nie dosłyszałem, bo przecież nie 
ma formy winy nieumyślnej w tym przepisie. Czyli 
również nieumyślnie odpowiadam, tak? Przestępca… 
Każdy z nas staje się czy może stać się przestępcą.

Dalej. Tutaj nie bez kozery pytał pan senator 
Zając… No, Panie Ministrze, co to oznacza dla rad-
nych, dla posłów, dla senatorów? To oznacza, że sąd 
zasądzi karę pozbawienia wolności najniższą, czyli 
miesiąc, bo jest do 2 lat… zasądzi miesiąc z warun-
kowym zawieszeniem i tracimy mandat, tak? Sąd 
zastosuje najniższy wymiar kary, miesiąc z warun-
kowym zawieszeniem i tracimy mandat.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Michał Wójcik: Ja również.)

Proszę?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Michał Wójcik: Ja również.)
No oczywiście… Czy o to chodzi? Pytam: czy 

o to chodzi? Dlatego też, licząc na bardzo dogłębną 
analizę i głęboką refleksję pana ministra, składam 
wnioski alternatywne.

Pierwszy taki, żeby w ogóle skreślić ten przepis, 
ponieważ Sąd Najwyższy – tu przypomnę – mówi, że 
projektodawca nie dostrzega, że ucieczka przed pości-
giem prowadzonym przez osoby uprawnione do kon-
troli ruchu drogowego będzie wypełniała znamiona 
czynu zabronionego określonego nie tylko w art. 92 
k.w., ale również w art. 86, czyli powodowanie za-
grożenia, co daje podstawy zakazu prowadzenia po-
jazdów mechanicznych. A więc nie ma bezkarno-
ści, Panie Ministrze, w aktualnym stanie prawnym. 
W takim razie pytam: dlaczego chcemy wprowadzić, 
określić nowe przestępstwo, które będzie stwarzało 
zagrożenie właściwie dla każdego, szczególnie tego, 
kto ma mandat publiczny?

W związku z tym, jeśli to już ma być przestęp-
stwo, to składam kolejny wniosek, wniosek o przy-
jęcie 2 poprawek. Jedna sprawa to jest to, co mówi 
Krajowa Rada Sądownictwa, „kontynuuje jazdę” za-
stępuje „kontynuuje ucieczkę”, czyli jeśli za ucieczkę, 
to jest… To jest ta zmiana. To odnośnie do tego, żeby 
w ogóle wykreślić ten przepis. A jeśli już ma być 
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(senator Z. Cichoń) bo państwo przedstawialiście pewne sytuacje. Ja chcę 
powiedzieć, że przysłuchując się temu przez te 3 go-
dziny, można odnieść wrażenie, że policja tylko stoi 
w nocy, w lesie, czyha na naszych obywateli…

(Senator Piotr Zientarski: A nie jest tak czasami?)
…ściga ich w nieoznakowanych radiowozach, 

a my stoimy na straży tego, żeby nie tylko prze-
strzegać prawa, ale też maksymalnie je zaostrzyć 
i jak najbardziej dokuczyć obywatelowi. No, proszę 
państwa, my mówimy tutaj o sytuacjach skrajnych. 
O czymś – jeszcze raz mówię – co cieszy się aprobatą 
zdecydowanej większości społeczeństwa, jesteśmy 
przekonani, że zdecydowanej większości. Bo ludzie 
po prostu się boją. Boją się piratów. Ktoś mógłby 
postawić pytanie, kogo w tej akademickiej dyskusji 
my tak naprawdę bronimy.

(Senator Piotr Zientarski: Ale mamy kwalifikację.)
Tego, który pije nie odrobinę, nie jakieś ślado-

we ilości alkoholu? To są ci, którzy są w stanie nie-
trzeźwości – 0,5 promila alkoholu – albo zażywają 
narkotyki czy inne środki odurzające. Przecież to są 
szczególnie niebezpieczni bandyci drogowi i państwo 
doskonale o tym wiecie. Prowadzimy dyskusję aka-
demicką na temat takich osób. To nie są kwestie śla-
dowych ilości alkoholu. Tu chodzi o bandziora, który 
po prostu pije alkohol, siada za kierownicą i zabija.

(Senator Piotr Zientarski: Niekoniecznie.)
To jest potencjalny zabójca.
Przepraszam, że mówię teraz trochę mocniej, 

w pierwszej części może trochę delikatniej, ale sami 
państwo wywołujecie u mnie emocje: że nie zabójca, 
ale pirat drogowy… No wiadomo, chodzi o konstruk-
cję przestępstwa.

Otóż chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o kwestię 
podniesienia tej kary do 2 lat, tego dolnego wymia-
ru, to ja mówiłem o wentylach bezpieczeństwa. No 
przecież są te wentyle w absolutnie nadzwyczajnych 
sytuacjach. Jakie? Pan senator tutaj mówił mi, że 
nie mówiłem o tym. Ja o tym mówiłem – art. 60, 
który mówi o nadzwyczajnym złagodzeniu kary. 
Właśnie w sytuacji, kiedy chciał naprawić, pomógł, 
jeżeli była ofiara wypadku… No nie wiem, to jakieś 
nadzwyczajne sytuacje, które są określone w prze-
pisach. No, art. 60. Zresztą tłumaczyłem to już raz 
na posiedzeniu komisji. Przechodzimy na instytucję 
warunkowego zawieszenia wykonania kary i ta osoba 
może odbywać ją w warunkach wolnościowych albo 
można zastosować art. 37a.: „jeżeli ustawa przewiduje 
zagrożenie karą pozbawienia wolności nieprzekra-
czającą 8 lat, można zamiast tej kary orzec grzywnę 
albo karę ograniczenia wolności”. Można? Można. 
To są wentyle bezpieczeństwa możliwe w sytuacji, 
o jakiej tutaj mówimy. Ale co do zasady taka oso-
ba powinna siedzieć w więzieniu – takie jest moje 
przekonanie i sądzę, że zdecydowanej większości 
społeczeństwa. I nie mówię… To nie jest populizm, 

trzymał, prowadząc bynajmniej nie samolot, tylko 
samochód. W związku z tym trzeba tutaj pozosta-
wić swobodę oceny sądu i bardzo zdroworozsądkowe 
rozstrzygnięcie, które nie prowadziłoby do sytuacji, 
tak bym powiedział, wręcz humorystycznej, w której 
odbierze się prawo prowadzenia samolotu komuś, kto 
naruszył przepisy dotyczące prowadzenia samocho-
du. To tylko tyle. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan nie zgłasza poprawek?
(Senator Zbigniew Cichoń: Proszę?)
Bo mówił pan o poprawkach. Nie zgłasza pan jed-

nak poprawek?
(Senator Zbigniew Cichoń: Poprawka została zgło-

szona przez komisję, więc nie ma co jej dublować.)
Przez komisję? Dobrze, dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zgłasza się jeszcze pan minister? Tak.
Dla porządku informuję, że pan senator Łukasz 

Mikołajczyk zgłosił swoje przemówienie w dyskusji 
do protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 
na piśmie złożyli panowie senatorowie Piotr Florek 
i Piotr Zientarski.

Zamykam dyskusję.
Teraz głos zabierze przedstawiciel rządu, pan mi-

nister.
Proszę uprzejmie.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
No, myślałem, że drugi raz nie będę dzisiaj wy-

stępował, ale chciałbym wystąpić teraz, dlatego że za 
chwilę zaczyna się posiedzenie Sejmu, będzie sesja 
Sejmu, będą głosowania i nie wiem, czy wezmę udział 
w posiedzeniu komisji. Dlatego też chciałbym teraz 
uczciwie przedstawić pewne stanowisko, aczkolwiek 
na posiedzeniu komisji będą oczywiście obecni przed-
stawiciele resortu sprawiedliwości. 

Nie możemy się przychylić do żadnej z tych propo-
zycji, które zostały zgłoszone przez państwa. Szkoda, 
że ta dyskusja podążyła w takim trochę akademic-
kim kierunku. Były podawane pewne przykłady… 
No, zarzucano mi, że moje są bardzo przerysowane 
w jedną stronę, ale część państwa senatorów również 
bardzo przerysowała swoje, tyle że w drugą stronę, 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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(sekretarz stanu M. Wójcik) rat ja uważam, że bardzo często w takich sytuacjach 
wykorzystywane są wideorejestratory i akurat wtedy 
nie ma problemu z tymi sprawami w sensie dowo-
dowym.

Wiem, że… I tak już chyba 4 godziny ta nasza 
dyskusja trwa – przepraszam, że tak długo, ale dużo 
było z państwa strony wątpliwości – a ja mógłbym 
jeszcze więcej tutaj mówić, ale już nie chcę… W każ-
dym razie, Panie Marszałku, jeżeli chodzi o poprawki, 
to jako strona rządu nie możemy się na nie zgodzić. 
Dziękuję państwu jeszcze raz za wszystkie uwagi. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
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 rozpatrywa-
nej ustawy przeprowadzimy pod koniec posiedzenia 
Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks 
karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 451, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 451 A i 451 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej, 
pana senatora Aleksandra Szweda, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Aleksander Szwed:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z posie-

dzenia połączonych komisji, Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, które w dniu 5 kwietnia pracowały nad no-
welizacją ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o po-
mocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zmiana ma na celu wprowadzenie przepisów uła-
twiających realizację konstytucyjnego obowiązku 
zapewnienia przez państwo opieki osobom niepeł-
nosprawnym, dzieciom i innym osobom, które nie 
są w stanie zaspokoić swoich potrzeb materialnych. 
Wprowadzone w zakresie prawa karnego zmiany do-
tyczące przestępstwa niealimentacji prowadzić mają 
do podniesienia skuteczności egzekwowania świad-
czeń alimentacyjnych od osób uchylających się od 
tego obowiązku. Jak wielkie jest to zjawisko? Zgodnie 
z najświeższymi danymi zaległości alimentacyjne 

to jest racjonalny sposób podejścia do sprawy ochro-
ny naszych obywateli. I prowadźmy dyskusję w tym 
kierunku. Państwo mówicie: będzie kwestia dowo-
dowa, czy był las, ciemno, zatrzymał się czy się nie 
zatrzymał… A czy dzisiaj nie ma kwestii dowodowej? 
Przecież art. 92 w §2 mówi dokładnie tak: „Kto w celu 
uniknięcia kontroli nie stosuje się do sygnału osoby 
uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazują-
cego zatrzymanie pojazdu, podlega karze aresztu albo 
grzywny”. Czy nie ma prowadzonego postępowania 
w tym zakresie? Co się w tym zakresie zmienia?

Jedna rzecz, która jest… Nie straszmy obywateli, 
że za to, że ktoś się nie zatrzyma… że my penalizu-
jemy takie zachowanie i wprowadzamy nowy typ 
przestępstwa do kodeksu karnego. To jest nieprawda. 
Jeśli ktoś się nie zatrzymuje i ucieka, to jest pościg, 
jest pościg za tą osobą – są sygnały świetlne, sygnały 
dźwiękowe. A on ucieka. I wtedy to nie jest tylko 
to, że się nie zatrzymał… Takich sytuacji, że się nie 
zatrzymał, w skali roku jest… O, to jest dosyć cieka-
we zjawisko, Szanowni Państwo, Panie Marszałku. 
Rok 2013 – takich sytuacji, gdy się nie zatrzymano, 
było 17 tysięcy; w 2014 r. – 19 tysięcy; w 2015 r. – 
23 tysiące. No szaleństwo! Ale to nie chodzi tylko 
o takie sytuacje, to jest tylko część sytuacji z tych 
przypadków, o których mówię: ktoś się nie zatrzymu-
je, ale też dodatkowo ucieka przed policją, wjeżdża 
w miasto, stanowi szalone niebezpieczeństwo dla 
ludzi, którzy tam się poruszają. I możemy starać się 
mu postawić i bawić się w to… Chyba art. 163 mówi 
o zagrożeniu… Art. 164, tak, dotyczy bezpośredniego 
niebezpieczeństwa. I możemy się tak bawić, ale często 
sądy to dowodowo przegrywają. No, przegrywają… 
To znaczy nie sądy przegrywają, tylko prokurator to 
dowodowo przegrywa, jeżeli broni np. takiej linii, że 
rzeczywiście dokonano tu takiego przestępstwa. Bo to 
często jest nie do udowodnienia, to jest szalenie trud-
ne pod względem dowodowym. No i taka osoba od-
powiada wtedy za wykroczenie. Ile jeszcze lat mamy 
się z tym bawić? No ile? Ta kwestia dowodowa jest 
stosowana już dzisiaj, w związku z art. 92 kodeksu 
wykroczeń. A my cóż zmieniamy? Zmieniamy tylko 
to, że to będzie przestępstwo. Bo ten ktoś nie tylko 
się nie zatrzymuje, ale też ucieka, wjeżdża w miasto, 
stanowi szalone niebezpieczeństwo dla wszystkich.

I przy okazji jedna sprawa. Więcej wiary, Szanowni 
Państwo, w sądy. Tak, więcej wiary w sądy. Przecież 
państwo stawiacie nam zarzuty, a to ostrze trzeba by 
chyba dzisiaj wymierzyć w kogoś innego. Jeżeli ktoś 
niesprawiedliwie orzeka i, jak państwo mówicie, pod 
względem dowodowym sądy wierzą policjantom, to 
do kogo państwo powinniście mieć pretensje? Do 
Wójcika? Do ministra Ziobry? Do kogo? Do sądów 
proszę mieć pretensje w takiej sytuacji. Chociaż aku-
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(senator sprawozdawca A. Szwed) oraz statystyki dotyczące obecnej niskiej ściągalności, 
również w odniesieniu do innych krajów.

W toku półtoragodzinnej dyskusji zgłoszono po-
prawki i wniosek najdalej idący, senatora Pocieja, 
o przyjęcie ustawy bez poprawek, który został przy-
jęty przez połączone komisje stosunkiem głosów 10:3, 
przy czym 4 senatorów wstrzymało się od głosu. 
Zgłoszony został również wniosek mniejszości.

W imieniu połączonych komisji, Komisji 
Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, wnoszę o przyjęcie pro-
ponowanej nowelizacji ustawy – Kodeks karny oraz 
ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimen-
tów bez poprawek. Dziękuję bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Ma-
ria Koc)

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

Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji 
Ustawodawczej, pana senatora Roberta Mamątowa, 
o przedstawienie wniosku mniejszości komisji.

Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca 
Robert Mamątow:
Pani Marszałek, chciałbym sprostować. 
Wniosek mniejszości złożyli koledzy z komisji, 

której jestem wiceszefem – pan senator Pociej i pan 
senator Rulewski. Dzisiaj ich nie ma, ale prosili mnie, 
żebym poinformował państwa, że złożyli taki wnio-
sek, mniejszości, co niniejszym czynię. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające…
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Jeszcze 

sprawozdanie komisji rodziny.)
A, przepraszam. Tak.
Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 

Senioralnej i Społecznej, pana senatora Antoniego 
Szymańskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Sprawozdawca 
Antoni Szymański:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Z uwagi na to, że senator Stanisław Szwed bardzo 

precyzyjnie…
(Senator Aleksander Szwed: Aleksander.)

z Funduszu Alimentacyjnego przekroczyły już 10 mi-
liardów zł, a tylko w 2015 r. wypłacono 1,5 miliar-
da zł, podczas gdy zwrot od dłużników szacuje się na 
poziomie 0,2 miliarda zł. Obrazuje to skalę problemu.

Proponowana nowelizacja, która jest z przedłoże-
nia rządowego, opiera się na zmianie jednego przepi-
su – art. 209 kodeksu karnego. Jego dotychczasowy 
zapis to: „Kto uporczywie uchyla się od wykonania 
ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia 
sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na 
utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez 
to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawo-
wych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 
lat 2”. Jego dotychczasowe brzmienie powodowało 
liczne trudności interpretacyjne związane z różną 
oceną znamienia uporczywości, jak też z obowiąz-
kiem udowodnienia zaistnienia związku pomiędzy 
uporczywym niełożeniem na osobę uprawnioną do 
świadczenia alimentacyjnego a narażeniem jej na 
niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb 
życiowych. W związku z tym w proponowanej no-
welizacji głównym kryterium zaostrzającym od-
powiedzialność karną, wyrażonym w art. 1a, stało 
się dotychczasowe tzw. narażenie na niemożność 
zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. 
Zrezygnowano ze znamienia uporczywości.

Przepis art. 209 §1 w proponowanym brzmieniu 
penalizuje czyn polegający na uchylaniu się od obo-
wiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości 
orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem 
albo innym organem lub inną umową, występujący 
w przypadku, jeżeli łączna kwota zaległości stanowi 
równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych 
lub jeżeli opóźnienie innego świadczenia niż okreso-
we wynosi 3 miesiące.

Propozycja wprowadza także 2 nowe przepisy, 
które powodują uniknięcie przez sprawcę kary, ale 
tylko w tym przypadku, gdy w okresie maksymalnym 
30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charak-
terze podejrzanego dłużnik spłaci całość zaległych 
alimentów – i to zarówno na etapie postępowania 
przygotowawczego, bo wobec spłaty prokurator bę-
dzie zobowiązany postępowanie umorzyć, jak i na 
etapie postępowania przed sądem, bo możliwe będzie 
odstąpienie przez sąd od wymierzenia kary, chyba że 
wina sprawcy i wysoki stopień społecznej szkodliwo-
ści czynu będą przemawiać przeciwko temu.

Projekt stanowi przedłożenie rządowe, a na 
posiedzeniu połączonych komisji Ministerstwo 
Sprawiedliwości reprezentował wiceminister Michał 
Wójcik, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że 
proponowana zmiana bardzo pozytywnie wpłynie 
na ściągalność alimentów. Przedstawił skalę zjawiska 
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(senator sprawozdawca A. Szymański) nież podkreślić, swoich rodziców… Bo nie dotyczy 
to tylko, jakby się wydawało, zobowiązań rodziców 
wobec dzieci, ale również – i będą to sytuacje coraz 
częstsze – dzieci wobec starych rodziców, a także 
zobowiązań innych osób zobowiązanych, bo to jest 
przepis, który dotyczy wszystkich takich sytuacji. No, 
zresztą ostatnio spotkałem się w moim biurze z ta-
kim przypadkiem, że osobą zobowiązaną do płacenia 
alimentów jest osoba starsza, która ma bardzo niską 
emeryturę. O istnieniu swojego wnuka dowiedziała 
się zupełnie niedawno, wnuk ma 6 lat, ale nie była 
o nim informowana. W wyniku długiej procedury są-
dowej zorientowała się, że jest babcią, i teraz w związ-
ku z tym ma płacić alimenty, ponieważ jej syn nie 
może płacić alimentów ze względu na niepełnospraw-
ność. I jest zdziwiona, że z bardzo niskiej emerytury 
te alimenty są jej potrącane. Tu sytuacja oczywiście 
jest prosta, bo komornik ma wielką łatwość, żeby 
uzyskiwać te pieniądze ze świadczeń wypłacanych 
przez ZUS. Ale, o czym warto pamiętać, ten przepis 
będzie dotyczył różnych osób, a więc nie tylko sy-
tuacji, o której często schematycznie myślimy, że to 
jest ojciec, który nie chce łożyć na utrzymanie dzieci, 
ale także sytuacji, że to są mamy, które mają czasami 
trudności z tym łożeniem. Wobec zmian demograficz-
nych ten problem będzie coraz częstszy.

Zatem tu z jednej strony jest zgoda, że potrzeba, 
również w sferze karnej, czytelniejszych, jaśniej-
szych, łatwiejszych do stosowania przepisów, które 
mobilizowałyby… I tu jest przekonanie Ministerstwa 
Sprawiedliwości i generalnie komisji – jako że wszy-
scy głosowali za przyjęciem tej ustawy – że ona będzie 
miała skutki pozytywne. Pytaliśmy na posiedzeniu 
komisji m.in. o to, jaki jest spodziewany rezultat tych 
przepisów. Bo w takiej sytuacji łatwiej będzie… sąd 
będzie miał obowiązek zastosować karę, jeśli osoba 
zobowiązana nie łoży przez 3 miesiące alimentów, 
karę więzienia albo dozór elektroniczny.

Ministerstwo wyjaśniło, że w tej chwili, jeżeli 
chodzi o miejsca w zakładach karnych, to one są. 
Ale jednocześnie liczy, że liczba osób kierowanych 
w wyniku orzeczeń sądów w takiego typu sprawach, 
w związku z nowymi przepisami… że ona nie będzie 
zbyt duża. Nawet podano dokładną liczbę, że to może 
być około 235 osób rocznie, co rzeczywiście nie by-
łoby jakimś takim ogromnym zwiększeniem. Ale 
zakłada się, że wspomniana kara będzie wykonywana 
głównie w systemie dozoru elektronicznego.

Na pytania senatorów, czy ci, którzy wykonują 
w sądach kary pozbawiania czy ograniczenia wolno-
ści, czyli kuratorzy… czy te zespoły są przygotowane, 
padła odpowiedź, że tak, te zespoły są przygotowane 
i nie będzie trudności z wykonywaniem kary w takiej 
formie.

Proszę państwa, pojawił się również głos, że ta 
nowelizacja, to cytuję, dosypywanie cukru do słod-

Aleksander Szwed. Przepraszam.
…Bardzo precyzyjnie przekazał Wysokiej Izbie 

informacje dotyczące tej nowelizacji i jej celu, ja będę 
starał się nie powtarzać pewnych rzeczy, może poza 
pierwszymi 2 zdaniami, w których uwypuklę, jaki 
jest cel zmiany ustawy, co również przedstawiał pan 
minister obecny na posiedzeniu Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej. Tym celem jest 
poprawa efektywności egzekwowania przez osoby 
uprawnione alimentów od celowo uchylających się od 
ich płacenia osób zobowiązanych. Nowelizacja zmie-
rza do eliminacji dotychczasowych znamion winy 
osoby zobowiązanej, w postaci uporczywości i na-
rażania na niemożność zaspokojenia podstawowych 
potrzeb bytowych, na rzecz wyrazistego kryterium, 
jakim jest równowartość 3 świadczeń okresowych 
albo opóźnienie płatności zaległego świadczenia 
wynoszące co najmniej 3 miesiące.

W wypowiedzi pana ministra, a także w dyskusji 
zwracano uwagę na to, jak poważny jest problem 
oraz jak dużej liczby osób on dotyczy. Chciałbym 
w związku z tym przytoczyć kilka danych.

W 2015 r. orzeczono obowiązek alimentacji w po-
nad 51 tysiącach spraw, zaś w 18 tysiącach zawarto 
ugodę. W latach 2013–2015 do kancelarii komorni-
czych wpłynęło 59–65 tysięcy spraw o egzekucję 
niepłaconych alimentów, więc liczba jest ogromna. 
Ale pozostałe u komorników sprawy, które wykonują, 
to ponad 600 tysięcy spraw. Tak więc jest to ogromna 
liczba spraw i dotyczy ogromnych pieniędzy, na co 
wskazuje np. 2015 r., w którym należało z funduszu 
alimentacyjnego, z budżetu państwa dopłacić niemal 
1,5 miliarda zł za osoby, które nie łożą alimentów.

Podczas dyskusji zwracano też uwagę na to, że 
problem jest, jak powiedziałem, bardzo szeroki. Jest 
on też związany z naszą kulturą, która zmierza w ta-
kim kierunku, że związki, w tym małżeńskie, są coraz 
słabsze. Wobec tego w wyniku rozwodów, separa-
cji, rozpadów związków partnerskich coraz częściej 
trzeba orzekać alimenty. Rzeczywiście jest tak, że 
liczba rozwodów w ciągu 30 lat wzrosła o niemal 
100%. W związku z tym oczywiście sądy mają coraz 
więcej zadań, jeśli chodzi o orzekanie alimentów, 
a potem zmiany, podwyższanie tych alimentów albo 
ich obniżanie. Jest też kwestia ściągalności alimentów 
i efektywność tego jest rzeczywiście bardzo niska.

Stąd w wypowiedziach, które padały podczas 
półtoragodzinnej dyskusji, było zrozumienie dla tej 
nowelizacji, ale z jednoczesnym podkreśleniem, że 
nie możemy na tym poprzestać, dlatego że nie tylko 
od zmiany przepisu karnego, który teraz jest rzeczy-
wiście prostszy i będzie prowadził do łatwiejszego 
spowodowania tego, żeby osoba, która nie łoży na 
utrzymanie swojego dziecka bądź też, co trzeba rów-
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(senator sprawozdawca A. Szymański) osób skazanych za to przestępstwo na karę pozba-
wienia wolności nie przebywa w zakładzie karnym 
z powodu braku miejsc. Pojawia się więc pytanie, czy 
pozbawienie wolności faktycznie spełnia swoją rolę 
i czy jest straszakiem dla osób notorycznie uchylają-
cych się od płacenia alimentów. Osoby odbywające 
karę pozbawienia wolności za niepłacenie alimentów 
są ponadto takim podwójnym obciążeniem dla budże-
tu państwa. Po pierwsze, ich zaległości są opłacane 
z funduszu alimentacyjnego finansowanego przez 
państwo, czyli podatników, a po drugie, podatnicy 
ponoszą koszty utrzymania takiej osoby przebywa-
jącej w zakładzie karnym. 

Czy macie państwo przekonanie, że ta ustawa 
zmieni ten stan faktyczny i czy robiliście państwo 
w tej materii np. analizę ekonomiczną czy jakieś ba-
dania?

(Wicemarszałek Maria Koc: To jest pytanie do 
pana senatora Szweda, tak?)

Do sprawozdawcy.
(Głos z sali: Ale dwóch jest…)
(Senator Antoni Szymański: Panie Senatorze, pro-

ponuję…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.
(Senator Antoni Szymański: …żeby kolega 

Aleksander Szwed, który ma doświadczenie ze 
względu na swoją pracę zawodową – kiedyś się tym 
zajmował – odpowiedział w pierwszej kolejności. Ja 
również chętnie odpowiem…)

(Senator Władysław Komarnicki: Jeszcze jedno 
mam pytanie, jeżeli można, Pani Marszałek.)

Chwileczkę…
(Senator Władysław Komarnicki: Jeszcze jedno 

pytanie, jeżeli można.)
Przepraszam bardzo, bo wytworzyła się niepo-

trzebna dyskusja. Panie Senatorze, proszę usiąść. Pan 
senator Szwed będzie odpowiadał na pytanie.

Króciutko, Panie Senatorze.

Senator Władysław Komarnicki:
Drugie pytanie jest króciutkie. Z danych 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
zawartych w informacji o realizacji ustawy o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów w 2014 r. wynika, 
że skuteczność działań podjętych wobec dłużników 
alimentacyjnych wyniosła 8,3%, a łączne wydatki 
i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyniosły 
około 1,5 miliarda zł i były o 1,4% wyższe niż ana-
logiczne wydatki w 2013 r. Już kończę. Oznacza to, 
że wielu tzw. alimenciarzy ma już pokaźne długi, 
które wynikają z obowiązków nierealizowanych przez 
wiele miesięcy lub lat. 

kiej herbaty, czyli że co jakiś czas nowelizujemy… 
może niekoniecznie przepisy w kodeksie karnym, ale 
również ustawę dotyczącą funduszu alimentacyjnego, 
a ściągalność alimentów niespecjalnie się poprawia, 
no, w wyniku tego, że część ludzi, który są zobowią-
zani do łożenia alimentów, nie pracuje, niekoniecznie 
ze względu na swoją wolę, ale ze względu na skom-
plikowaną sytuację, podeszły wiek albo stan zdrowia. 
Pojawił się również głos o braku zgodności z ustawą 
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Poprawkę proponowaną przez Biuro Legislacyjne 
– to jest niewielka poprawka, chodzi o poprawniejsze 
wyrażenie – komisja przyjęła jednogłośnie. Poprawkę, 
aby vacatio legis wydłużyć do 3 miesięcy, przyjęto 
stosunkiem głosów 4 do 3, 1 senator wstrzymał się 
od głosu. Ta poprawka była argumentowana zarówno 
tym, że organy sądu powinny być przygotowane do 
omawianej tu zmiany, że nie powinna ona być wpro-
wadzana tak z marszu, jak i tym, żeby dać szansę 
dłużnikom, żeby mieli czas na zgromadzenie środków 
finansowych, żeby płacili aktualne i zaległe alimenty. 
Ze wspomnianego punktu widzenia to jest jednak 
dość poważna zmiana, i wobec tego jest poprawka, 
żeby vacatio legis było dłuższe.

Jeżeli chodzi o poprawkę pana Jana Rulewskiego, 
która była omawiana, to komisja była przeciwko jej 
wprowadzeniu.

A jeśli chodzi o całość ustawy, to, jak powiedzia-
łem, wszyscy senatorowie opowiedzieli się za jej 
wprowadzeniem. Dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senato-
rów sprawozdawców.

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie?
Bardzo proszę, pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Bardzo serdecznie dziękuję, Pani Marszałek.
Mam pytanie do sprawozdawcy…
(Wicemarszałek Maria Koc: Do pana senatora 

Szweda tak?)
…dotyczące ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 

karny, dotyczące zakładów karnych.
Mogę?
(Senator Stanisław Kogut: Można, można.)
Obecnie w aresztach śledczych i zakładach kar-

nych przebywa ponad 3 tysiące osób skazanych za 
uporczywe uchylane się od płacenia alimentów. Z po-
siadanych przeze mnie danych wynika, że 1,5 tysiąca 
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(senator W. Komarnicki) Senator Antoni Szymański:

Ja tylko dopowiem króciutko. Ten problem po-
jawił się również na posiedzeniu komisji rodziny. 
Ministerstwo i senatorowie na ten temat dyskuto-
wali. Te dane są nam znane. Dane o tak wysokich 
zaległościach i o tym, jak wiele osób nie łoży na 
utrzymanie, wbrew orzeczeniom sądów, osoby 
małoletniej czy osoby starszej – tu trzeba konse-
kwentnie mówić o tych różnych grupach – niejako 
mobilizują do tego, żeby zmieniać prawo również 
w zakresie kodeksu karnego, co będzie mobili-
zowało tych ludzi do łożenia na dzieci. Ponadto 
dochodzi do takich sytuacji, że w wyniku tego 
dość liberalnego prawa, jakie jest obecnie, rodzi-
ce dzieci umawiają się wręcz na alimenty, których 
nie są potem w stanie zapłacić. Nie ma z tego po-
wodu żadnych konsekwencji, a korzyść jest taka, 
że potem występują do funduszu alimentacyjne-
go, który wypłaca im świadczenie alimentacyjne, 
a zatem ci ludzie uzyskują dzięki takiej sytuacji 
pomoc państwa. Ta nowelizacja będzie rzeczywi-
ście przeciwdziałać takim sytuacjom. To jest dobre 
rozwiązanie. Powiem również, że to jest rozwiąza-
nie prorodzinne. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania? Nie widzę chętnych.
Bardzo dziękuję panom senatorom sprawozdaw-

com.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

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

Jest dzisiaj z nami pan minister Marcin Warchoł, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Czy pan minister pragnie zabrać głos? 
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dzień dobry.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Skuteczność ściągania alimentów jest na bar-

dzo niskim poziomie, a te wszystkie liczby, które 
zostały tutaj podane, mówią same za siebie. Czym 
innym jest jednak kwestia ściągalności alimentów, 
a czym innym kwestia ścigania. Te przepisy doty-
czą głównie poprawy skuteczności ścigania, i to 
zarówno na etapie postępowania przygotowawcze-
go, jak i w sądzie. Wprowadzamy nowy typ czynu 
zabronionego w postaci uchylania się od obowiązku 

W jaki sposób ustawodawca zamierza rozwiązać 
problem związany z tymi czasem bardzo dużymi dłu-
gami, wynikającymi z wielomiesięcznego unikania 
płacenia alimentów?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
(Senator Władysław Komarnicki: Ja dziękuję.)
Czy te kwestie były tematem obrad komisji?

Senator Aleksander Szwed:
Dziękuję, Panie Marszałek.
Odniosę się do tych 2 kwestii.
(Wicemarszałek Maria Koc: Czy one były tematem 

obrad komisji?)
Powiem tak. Jeśli chodzi o Komisję Ustawodawczą 

i komisję praworządności, to na posiedzeniu rzeczy-
wiście była poruszana kwestia wyroków, kwestia 
tego, że dłużnicy są w aresztach, odbywają wyroki, 
ale w kontekście rozpatrywanych… Ministerstwo 
było zwolennikiem przede wszystkim dozoru elek-
tronicznego. Myślę, że w przyszłości ten dozór elek-
troniczny będzie stosowany w większym zakresie. To 
tyle. Myślę, że bardziej uszczegółowi to ministerstwo.

Jeśli chodzi o zaległości, o fundusz alimentacyj-
ny, to, jak mówiłem w sprawozdaniu, tylko w 2015 r. 
wypłacono 1,5 miliarda, a tylko 0,2 miliarda do fun-
duszu wróciło. Można by poruszyć wiele aspektów 
w tym zakresie. Ja odniosę się tylko i wyłącznie 
do nowelizacji, która przede wszystkim usprawnia 
postępowania sądowe. Jak dotąd było tak, że jeże-
li było prowadzone postępowanie administracyjne 
i był kierowany wniosek przez organ administracyj-
ny, a tych wniosków były setki, wręcz tysiące – to 
wynika z ustawy o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów – to te postępowania były umarzane 
z urzędu. Dlaczego? Bo z jednej strony była potrze-
ba udowodnienia znamion uporczywości, a z drugiej 
niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb 
życiowych. Jeżeli rodzic, który sprawował opiekę nad 
dzieckiem i który miał przyznane to świadczenie, był 
w miarę zamożny, to była to przesłanka do uznania, 
że nie ma ryzyka narażenia dziecka, powiedziałbym, 
na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb 
życiowych. I w związku z tym takie postępowanie 
umarzano. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś… Pan senator chce coś do-

powiedzieć?
To króciutko, proszę.
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) 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.

I pytanie zadać pragnie pan senator Aleksander 
Szwed.

Bardzo proszę.

Senator Aleksander Szwed:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, mam pytanie. Oczywiście no-

welizacja jest jak najbardziej pozytywna i, tak jak 
przedstawiłem to w sprawozdaniu, popieram ją, ale 
chodzi mi o art. 209 §3: „Jeżeli pokrzywdzonemu 
przyznano odpowiednie świadczenie rodzinne albo 
świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bez-
skuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestęp-
stwa określonego w §1 lub §1a odbywa się z urzędu”. 
I tu chciałbym zapytać… Bo wiem z praktyki postę-
powań administracyjnych, że właściwy organ admini-
stracyjny, jakim jest np. ośrodek pomocy społecznej, 
jeżeli przyznaje świadczenie, wydaje decyzję o przy-
znaniu świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, 
nie ma obowiązku informowania organów ścigania 
o tym, że takie świadczenie zostało przyznane. Czyli 
ani prokuratura, ani sąd w zasadzie nie dowiedzą się 
o tym bezpośrednio od organu, jakim jest ośrodek 
pomocy społecznej. 

Tak więc jak mamy rozumieć to, że ściganie od-
bywa się z urzędu? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I pan senator Arkadiusz Grabowski.
Bardzo proszę.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, tak jak usłyszeliśmy w wypowie-

dziach panów senatorów sprawozdawców i pańskiej, 
to jest jak najbardziej słuszny kierunek działań ze 
strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Ale, jak to się 
mówi, diabeł tkwi w szczegółach.

Ja mam pytanie dotyczące §4 i §5 przywoływa-
nego przed chwilą art. 209 kodeksu karnego, doty-
czące pojęcia „zaległe alimenty”. Co w tym poję-
ciu „zaległe alimenty” się mieści? Bo to jest bardzo 
istotne. Ta wątpliwość może mieć istotny wpływ na 
skuteczność omawianych przepisów. Czy w tych 
zaległych alimentach mieszczą się także odsetki za 

alimentacyjnego przez 3 okresy alimentacyjne. Ten 
zapis o 3 okresach został wprowadzony na wzór 
zasady przyjętej w orzecznictwie, albowiem Sąd 
Najwyższy wypracował zasadę, iż za uporczywość, 
o której mowa w przepisie art. 209 §1, uważa się nic 
innego, jak tylko uchylanie się przez 3 okresy od 
obowiązku alimentacyjnego. Zarazem likwidujemy 
znamię w postaci uporczywości i w postaci nara-
żenia na niemożność zaspokojenia podstawowych 
potrzeb życiowych. Rezygnacja z tych dwóch zna-
mion, a mianowicie z uporczywości i niemożności 
zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, 
jest tą okolicznością, która pozwoli wprowadzić 
w pełni transparentne i obiektywne zasady ściga-
nia tych przestępstw. Zarazem wprowadzamy tu 
dwa elementy premiujące skruszonego, mówiąc 
kolokwialnie, sprawcę, a mianowicie niepodleganie 
karze na etapie postępowania przygotowawczego 
– przesłanka negatywna prowadzi do umorzenia 
postępowania przygotowawczego – bądź odstąpie-
nie od wymierzenia kary przez sąd. Jeżeli dłużnik 
zapłaci w okresie 30 dni po złożeniu wyjaśnień 
w charakterze podejrzanego, to wówczas może li-
czyć na ten swoisty przywilej. Tak że ten system 
jest tak skonstruowany, aby nie zapełniać więzień 
– nie o to nam chodzi – ale spowodować, żeby 
zaległości alimentacyjne były ściągane w sposób 
realny. Rodzicem się jest przez całe życie. Mężem 
czy żoną można przestać być, ale rodzicem nie 
przestajemy być nigdy – i o tym należy pamiętać. 
A znane są przypadki, kiedy to płacenie drobnych 
sum co jakiś czas umożliwiało uciekanie od od-
powiedzialności. Nie mówię już o takich skanda-
licznych sytuacjach, że ojciec kupił dziecku pizzę 
i odliczył ją sobie od alimentów. Takie przypadki 
są przecież znane, ale absolutnie nie zasługują na 
akceptację społeczną. Dlatego też wypełniamy bar-
dzo ważną lukę dotyczącą ściągalności alimentów 
i ścigania takich przestępstw.

Na koniec przypomnę, że w wielu innych syste-
mach prawnych, np. w Niemczech czy we Francji, 
obowiązuje pełny obiektywizm. Nie ma tam kryte-
riów uznaniowych, tak jak do tej pory było u nas. 
Mówię mianowicie o uporczywości czy narażeniu 
na niemożność zaspokojenia podstawowych po-
trzeb życiowych. Takich elementów nie ma w in-
nych systemach prawnych. Wzorowaliśmy się – 
nie ukrywam tego – na systemie niemieckim i na 
systemie francuskim. Te przepisy wprowadzają 
pełen obiektywizm w tym zakresie. Tak że karę 
obniżamy w typie podstawowym, z dotychczaso-
wego typu podstawowego czynimy typ kwalifiko-
wany, no i wprowadzamy te określone przywileje. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)
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(senator A. Grabowski) Obowiązek społeczny po stronie organu administra-
cji, pracownika socjalnego, cały czas istnieje i, co 
więcej, nasze przepisy wprowadzą tutaj absolutną 
klarowność. W wielu wywiadach pracownicy orga-
nów administracji powołani do śledzenia tej sytuacji 
skarżyli się właśnie, że elementy w postaci uporczy-
wości oraz niemożności zaspokojenia podstawowych 
potrzeb życiowych były tak dalece ocenne, że oni nie 
wiedzieli, czy informować organy ścigania, czy też 
nie informować. Teraz sytuacja jest jasna: 3 miesiące 
nie płaci i jest informacja do organów ścigania. Co 
z tym zrobi prokurator? To art. 10 kodeksu postę-
powania karnego, przewidujący zasadę legalizmu, 
już w wystarczający sposób będzie rozstrzygał, 
Panie Marszałku. Tutaj niczego w tym zakresie nie 
zmieniamy, wszystko pozostaje po staremu, a wręcz 
przeciwnie, pomagamy organom administracji pań-
stwowej – w tym wypadku pracownikom socjalnym, 
pracownikom społecznym – w realizacji ich obowiąz-
ków, będą wiedzieli, kiedy informować, a kiedy nie 
informować. Do tej pory było tak, że jedni informo-
wali, drudzy nie informowali, twierdzili, że będą nie-
potrzebnie zasypywać prokuraturę różnego rodzaju 
zawiadomieniami itd. Teraz będą jasne, klarowne 
zasady. To jest pierwsza sytuacja… A jeżeli tego nie 
zrobią – i tutaj znów troszeczkę wychodzę poza py-
tanie pana senatora, ale warto to dopowiedzieć w ra-
mach pewnej również prawnej uczciwości – będzie 
mogło im grozić niebezpieczeństwo z art. 231 §1, czyli 
w związku z niedopełnieniem obowiązków, w tym 
wypadku przekroczeniem uprawnień. Ale oczywiście 
to jest jak najbardziej kwestia winy, kwestia elemen-
tów subiektywnych itd., ponieważ też było takie za-
grożenie… To znaczy w pewnym momencie powstała 
dyskusja, czy jeżeli nie zawiadomimy, to będziemy się 
narażali na ściganie z art. 231. To nie jest takie proste. 
Nikt nie będzie ścigał, powiem wprost, pracowników 
socjalnych za to, że nie poinformowali w porę o tym 
obowiązku. To jest tak, jak ze ściganiem urzędni-
ków za niewypełnienie obowiązków urzędniczych, 
służbowych itd. Tutaj element zawinienia, element 
subiektywny jest absolutnie konieczny i strona pod-
miotowa tego typu czynu zabronionego z art. 231 §1 
absolutnie wyklucza jakikolwiek automatyzm. Tak że 
tutaj sytuacja jest, powiedziałbym, jasna.

Jeżeli chodzi o pytanie drugie pana senatora 
Grabowskiego, to dotyczyło ono odsetek za opóź-
nienie. Odsetki za opóźnienie nie są oczywiście 
tutaj uwzględniane, ale kwestia uchylania się jest 
pozostawiona. Mianowicie uchylanie się, jak to 
w orzecznictwie wielokrotnie wskazano, polega na 
niewypełnieniu ciążącego na sprawcy obowiązku, 
takiego jednak, który – jak słusznie zauważył m.in. 
Sąd Najwyższy – jest w ogóle możliwy do wykona-
nia. Tutaj wbrew pewnym obawom znów nie chcemy 
ścigać sprawców, którzy z przyczyn obiektywnych 

opóźnienie? W przypadku wieloletniego niepłacenia 
alimentów kwoty tych odsetek mogą być bardzo istot-
ne. Powinniśmy stanowić prawo, które będzie dość 
precyzyjne, a pojęcie „zaległe alimenty” jest nie do 
końca precyzyjne, w związku z tym chciałbym, żeby 
mi pan odpowiedział, czy to pojęcie obejmuje również 
odsetki należne.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I pan senator Aleksander Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Ministrze, ja się zgadzam z pana argumen-

tacją dotyczącą problemu niealimentowania, ale, jak 
zapewne pan wie, życie jest bogatsze i każdy kij ma 
dwa końce. Chciałbym się dowiedzieć, czy, tak jak 
próbujecie w prosty sposób rozwiązać problem nieali-
mentowania… To jest łatwe, można zaostrzyć kary… 
Tutaj nie zaostrzacie kary, ale doprecyzowujecie pew-
ne rzeczy. Jest to cięcie nożem, wszystko będzie jasne. 

Czy resort pracuje w jakimkolwiek zakresie nad 
przepisami, które mogłyby pomóc ojcom, którzy bar-
dzo często… Przecież przez wiele lat mieliśmy tutaj 
pikietę… Sprawa nie została rozwiązana, nad czym 
boleję, za poprzedniej ekipy. Przez wiele, wiele mie-
sięcy mieliśmy pikietę zdesperowanych ojców, którzy, 
z powodu działań negatywnie do nich nastawionych 
matek, nie mają możliwości widzenia się z dziećmi. 
Ten problem jest równie uciążliwy… Jest to straszny 
problem dla ludzi, którzy kochają swoje dzieci i nie 
mogą się z nimi widzieć, i chciałbym wiedzieć, czy 
– tak jak tutaj postanowiliście coś zrobić – macie 
w planach zrobienie czegoś również dla tych zde-
sperowanych ludzi, którzy tracą dzieciństwo swoich 
dzieci. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze, o odpowiedź na pytania.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Zacznę od odpowiedzi na pierwsze pytanie, jeśli 

chodzi o obowiązki alimentacyjne po stronie admi-
nistracji… mówiąc precyzyjnie, obowiązki notyfi-
kacyjne w zakresie niealimentacji wypełniane przez 
organy administracji. One tutaj nie ulegają zmianie. 
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora Aleksandra 
Pocieja, to Panie Senatorze, pełna zgoda, że problem 
społeczny, którego pan senator dotknął, jest oczywiście 
przez nas dostrzegany. Ale chcę powiedzieć wyraźnie, 
że zatrzymanie, bezprawne zatrzymanie matki przez 
dziecko, bo ja rozumiem, że chodzi o takie sytuacje…

(Senator Aleksander Pociej: Dziecka przez matkę.)
Przepraszam bardzo, dziecka przez matkę.
…A nie o sytuacje, w których to ojcowie, stowa-

rzyszenia ojców kwestionują decyzje sądów… Bo 
takie sytuacje też występują, sam się z nim spotyka-
łem, choćby podczas…

(Senator Aleksander Pociej: Oczywiście, nie cho-
dzi mi o te sytuacje.)

Otóż to. Bo bardzo często jest też tak, że ojcowie – 
pracowałem u rzecznika praw obywatelskich, często 
spotykałem się ze stowarzyszeniami ojców – mówią, 
że ze względu na to, że środowisko sędziowskie jest 
sfeminizowane, sędziowie częściej przyznają dzieci 
matkom aniżeli ojcom. Tego tematu, jak rozumiem, 
nie dotykamy.

Dotyczy to sytuacji, w której matka w sposób bez-
prawny przetrzymuje dziecko, z naruszeniem prawa, i oj-
ciec – są takie sytuacje w praktyce, sam o nich słyszałem 
– często w ramach pewnych represji, nie płaci alimentów. 
Nie jest do tego absolutnie uprawniony. Nie można…

Senator Aleksander Pociej:
Przepraszam, Panie Ministrze, ja nie o to zapy-

tałem. Ja w ogóle nie mówię o tym, że w ramach 
represji ktoś nie płaci alimentów. Ja po prostu zapy-
tałem, czy robicie coś właśnie z tym problemem, że 
matka bezprawnie przetrzymuje dziecko i – wie pan 
to dobrze – bardzo trudno na drodze czysto legalnej 
zmusić ją do wykonywania obowiązku związanego 
z kontaktem z ojcem. Czy w tym zakresie coś robicie? 
Nie mówię o tym, że ktoś nie płaci alimentów, bo 
dziecka nie dostaje.

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, ale to nie jest kwestia, którą re-

guluje ten projekt ustawy. Więc jeżeli pan minister…
(Senator Aleksander Pociej: Pani Marszałek, ja mogę 

zapytać, bo bardzo często pytamy o takie sprawy…)
Dobrze, ale już nie ciągnijmy tego tematu.
Poproszę pana ministra… Jeżeli pan minister pra-

gnie coś dodać, to bardzo proszę, a jeśli nie, to kolejna 
tura pytań.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Tak. Jeżeli można, to chciałbym ten temat wy-

jaśnić.

nie mają możliwości zapłacenia alimentów, ale tylko 
tych, którzy nie płacą, bo nie chcą bądź nie podejmują 
pracy, do której są predystynowani, bądź są takie czy 
inne oferty, a oni nie działają w tym kierunku, nie 
robią nic, aby temu zadośćuczynić, bądź też podejmu-
ją pracę np. na czarno, aby uciec w szarą strefę i nie 
deklarować dochodów. Tak że tacy sprawcy oczy-
wiście podlegają odpowiedzialności, ale jeżeli ktoś 
nie ma możliwości znalezienia pracy, to oczywiście 
nie będzie podlegał karze. Przestępstwa tego może 
dopuścić się ten, kto mógłby wykonać ciążący na 
nim obowiązek – stwierdza Sąd Najwyższy – ale nie 
czyni tego mimo realnych możliwości. Sprawca nie 
wypełnia tego obowiązku, bo nie chce go wypełnić 
lub ten obowiązek lekceważy – wyrok z 17 kwietnia 
1996 r. Czyli obowiązek lekceważy, ma możliwość 
wypełnienia tego obowiązku, a mimo to, nie robi 
tego. Zatem sprawca, który przebywa w zakładzie 
karnym, nie ma fizycznej możliwości wypełnienia 
tego obowiązku, więc dług, który mu teoretycznie 
rośnie, nie może być mu poczytany jako element, za 
który będziemy go ścigać, gdyż on nie miał fizycz-
nych możliwości wypełnienia tego obowiązku. Tak 
że nie ma też ryzyka, że jak on wyjdzie z zakładu 
karnego, to będzie ścigany za dług, który mu narósł, 
gdy przebywał w zakładzie karnym.

Wracając i odnosząc się wprost do pytania pana 
senatora o odsetki, pragnę zauważyć, że w §5 jest ta 
sytuacja przewidziana: „sąd odstępuje od wymie-
rzenia kary, jeżeli nie później niż przed upływem 
30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charak-
terze podejrzanego sprawca przestępstwa określo-
nego w §1a uiścił w całości zaległe alimenty, chyba 
że wina i społeczna szkodliwość czynu przemawiają 
przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary”. Jeżeli 
chodzi o ten typ przestępstwa, który wprowadzamy, 
podstawowy typ przestępstwa, nazwałbym go zo-
biektywizowanym, to nikt nie będzie ścigał za czy-
ny, które miały miejsce przed wejściem w życie tych 
przepisów, zgodnie z zasadą lex retro non agit. Zasada 
z art. 4 kodeksu karnego jest tu w pełni honorowana, 
nie można stanowić prawa gorszego z mocą wsteczną. 
W związku z tym nikt nie będzie stawiał zarzutów za 
zdarzenie, które miało miejsce przed wejściem w ży-
cie tej zmiany kodeksu. Typ kwalifikowany, który do 
tej pory był typem podstawowym, mianowicie zawie-
rający element uporczywości i narażenia na niemoż-
ność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, 
też podlega normalnym zasadom, tak jak było do tej 
pory, zgodnie z art. 4 kodeksu karnego. Tak że tutaj 
nic się nie zmienia, nie będziemy w żaden sposób 
z mocą wsteczną ścigać sprawców, którzy uchybili 
3-miesięcznemu terminowi na opłacenie alimentów. 
Powtarzam, odsetki nie wchodzą w grę.
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) a dopiero później należność główna z funduszu ali-
mentacyjnego. Jeżeli komornik pobiera zaległość, 
to też najpierw pobiera odsetki, pobiera należność 
i oczywiście swoja opłatę komorniczą. Tak że myślę, 
że tutaj te zapisy §4 i 5 są jak najbardziej słuszne 
i obejmują jak najbardziej odsetki. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I może kolejna tura pytań.
Pan senator Antoni Szymański. Proszę bardzo.
(Senator Maria Pańczyk-Pozdziej: Jak to?)

Senator Antoni Szymański:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
(Wicemarszałek Maria Koc: Pani Marszałek, to za 

chwileczkę. Bo ja źle zapisałam.)
Ze względu na to, że trwa transmisja z obrad 

Senatu, i ze względu na pewien element edukacyjny 
– a pan minister podkreślał głównie kwestię egzekucji 
alimentów w odniesieniu do osób uprawnionych od 
rodziców, którzy mają płacić alimenty – chciałbym 
zapytać o kwestię dorosłych dzieci łożących na ro-
dziców, którzy są seniorami albo są w trudnej sytu-
acji, a także o inne osoby zobowiązane do łożenia 
alimentów, które to osoby nie są rodzicami. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I pani marszałek Maria Pańczyk-Pozdziej. Bardzo 

proszę.

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję.
Panie Ministrze, częściowo już odpowiedział pan 

na moje wątpliwości, odpowiadając kolegom, ale ja 
chciałabym jeszcze dopytać. Rozumiem, że kara wię-
zienia dla uchylających się od płacenia alimentów 
jest dotkliwa dla tychże osadzonych, ale jest ona też 
dotkliwa, a może raczej kłopotliwa czy uciążliwa, 
dla nas, podatników, bo to my ponosimy koszty tej 
odsiadki. 

Czy obowiązuje więc jakiś specjalny program ak-
tywizacji tych ludzi, tych alimenciarzy, który nakła-
dałby na nich obowiązek pracy w ramach odbywania 
przez nich kary więzienia? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
I jeszcze pan senator Jerzy Czerwiński. A potem 

prosimy pana ministra o odpowiedź.

Mianowicie zatrzymanie dziecka wbrew decyzji 
sądu nie jest w tej chwili przestępstwem. Nie mamy 
typu czynu zabronionego, który by przewidywał, że 
taka matka popełnia przestępstwo. Jak rozumiem, 
pan senator zmierza do pytania, czy np. nie wprowa-
dzić nowego typu czynu zabronionego wobec takiej 
matki bądź też… No, trzeba by było ewentualnie po-
prawić skuteczność egzekwowania decyzji sądowej 
na etapie postępowania wykonawczego. Tu chodzi 
bardziej o to, kwestię stosowania prawa, a nie jego 
stanowienia. Tak że to kwestia dobrych praktyk, a nie 
zadanie dla legislatorów. No chyba że pan senator 
sugeruje wprowadzenie nowego typu czynu zabro-
nionego: kto przetrzymuje dziecko wbrew decyzji 
sądu, podlega karze. Jeżeli tak, to możemy o tym 
rozmawiać. Jesteśmy gotowi na wymianę argumen-
tów, na dyskusję. Chętnie też zgłębię to, jak wygląda 
to w innych systemach prawnych, np. w Niemczech 
czy we Francji, bo na nich się wzorowaliśmy, jeżeli 
chodzi o nasze przepisy. Bardzo chętnie rozpocznę 
zastanawianie się nad tym tematem. Jak powiadam, 
są 2 elementy tego problemu: po pierwsze, to kwestia 
egzekucji, po drugie, to kwestia nowego typu czynu 
zabronionego. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Szwed jeszcze pragnie dopytać. Tak? 

To proszę.

Senator Aleksander Szwed:
Dziękuję.
Panie Ministrze, chciałbym dopytać… Co do mo-

jego pytania, to nie chodziło mi generalnie o pomoc 
społeczną, bo to nie pomoc społeczna i nie pracow-
nicy socjalni prowadzą postępowanie, tylko zwykle 
dział świadczeń rodzinnych. I jeśli chodzi o postę-
powanie administracyjne prowadzone w przypadku 
funduszu alimentacyjnego, to jest ono ściśle określone 
przez ustawę o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów – art. 3, 3a i 3b mówią o tym, kiedy organ 
kieruje wniosek o ściganie. Nie jest to w momencie 
przyznania… tylko już po wywiadzie i po wszystkich 
czynnościach przeprowadzonych, które z tego trybu 
wynikają.

I jeszcze, w kontekście pytania zadanego przez 
senatora Grabowskiego, powiem, że jeżeli postępo-
wanie prowadzi komornik albo jest już przyznane 
świadczenie z funduszu alimentacyjnego, to nie ma 
możliwości, żeby alimenty zostały zapłacone bez 
odsetek. To wynika bezpośrednio ze spłat. Fundusz 
alimentacyjny… Najpierw pokrywane są odsetki, 
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wszelakie, może być to decyzja sądu, może być to 
umowa, może być to ugoda albo jakiekolwiek inne 
źródło niezależnie od relacji, zstępni wobec wstęp-
nych czy też vice versa bądź wreszcie w kierunku 
linii bocznych, takie możliwości też jak najbardziej 
istnieją. Zatem, odpowiadając na to pytanie pana 
senatora, podkreślam, że odpowiedzialności karnej 
mogą teoretycznie podlegać też dzieci wobec rodzi-
ców, nie jest to wykluczone.

Kolejne pytanie zadała pani senator, pani sena-
tor pytała o obowiązek pracy. Chciałbym zwrócić 
uwagę, że obniżenie tej kary do roku spowodowało, 
iż systemem tym możemy objąć w większym niż 
dotychczas zakresie tzw. system dozoru elektro-
nicznego, mówiąc kolokwialnie, obrączki elektro-
niczne. Ten system SDE jest w tej chwili w swojej 
ogólnej masie zapewniony jedynie co do 1/3. Jest 
on bardzo elastyczny, pojemny, dobry do stosowa-
nia i jesteśmy z niego naprawdę dumni. Możemy się 
pochwalić skutecznością, efektywnością działania 
tego sytemu. Również w zestawieniu z innymi kra-
jami Europy Zachodniej wypadamy bardzo dobrze. 
System ten, wzorowany na systemie brytyjskim, jest 
przedstawiany jako wzór dla wielu innych krajów. 
On tutaj naprawdę z powodzeniem działa. I miejsce 
dla alimenciarzy, przepraszam za kolokwializm, jest 
właśnie w tym systemie. Obniżenie kary do roku spo-
woduje, że właśnie oni będą mogli korzystać z tych, 
tak to nazwę, przywilejów, są to swoiste przywileje, 
będą mogli podejmować pracę, będą mogli przez to 
funkcjonować na wolności, pod dozorem elektronicz-
nym, podejmować pracę i spłacać zaległe alimenty.

Dodatkowo jest w tej chwili przygotowywany 
projekt, który przewiduje ułatwienie w stosowaniu 
tego systemu. Chodzi mianowicie o to, aby sąd już na 
wcześniejszych etapach postępowania mógł w pew-
nym stopniu przesądzać o stosowaniu tych obrączek 
elektronicznych, aby nie czekać aż do momentu wy-
konania kary. Rozważamy, żeby np. już w momencie 
wydawania orzeczenia, wydawania wyroku sądowego 
móc w pewien sposób bilansować prawdopodobień-
stwo orzeczenia tego środka. Tu rzeczywiście jest 
szerokie pole do działania. Projekt jest niemal gotowy, 
zostanie on niebawem przedstawiony, a spowoduje 
on to, że ten system zwiększy się, obejmie również 
skazanych za niealimentację.

Oprócz tego obowiązek pracy. Tu też mamy 
pakiet zmian, m.in. ułatwienia dla przedsiębior-
ców zatrudniających skazanych, ale i rozwiązania 
dotyczące skazanych. Pan minister Jaki nadzoruje 
cały ten system, można by powiedzieć, pracy osób 
skazanych, hale i wszelkiego rodzaju inne kwestie 
infrastrukturalne, w które nie chcę w tej chwi-
li wchodzić. Rzeczywiście jednym z elementów 
docelowych jest zapewnienie pracy skazanym za 
niealimentację. Bo akurat w tym wypadku, jak 

Senator Jerzy Czerwiński:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 
Proste pytanie techniczne.

Początkowo ustawa czy raczej projekt ustawy 
w przedłożeniu rządowym miał tytuł „o zmianie 
ustawy – Kodeks karny”, czyli zmieniana miała być 
tylko jedna ustawa. Potem dołożono następną zmia-
nę, mianowicie dotyczącą ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów, ale to stało się już na 
etapie prac sejmowych. Dlaczego… No, jak widać, 
zgodził się pan na dołożenie tego przepisu art. 2. 

Dlaczego ten przepis nie znalazł się w pierwotnym 
przedłożeniu? Czy państwo zapomnieliście o tym 
przepisie, czy… Bo on się nagle pojawił na etapie 
prac sejmowych.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Jeżeli chodzi o pierwszą kwestię, to powiem, 

że art. 209 §1 mówi o obowiązku alimentacyjnym 
i w żaden sposób nie różnicuje tego, czy to chodzi 
o obowiązek rodziców wobec dzieci, dzieci wobec 
rodziców, czy o wynikający z jakichś innych rela-
cji. Chodzi tu o zobowiązanie, o pewne zobowiąza-
nie, którego egzekucja jest poparta sankcją karną. 
Umów należy dotrzymywać – pacta sunt servan-
da. I ta odpowiedzialność kontraktowa jest poddana 
głównie reżimowi wynikającemu z art. 471 kodeksu 
cywilnego. Niekiedy jednak prawo karne wkracza też 
w kwestię dotrzymywania, wykonywania umów. I tak 
jest w tej właśnie sytuacji. Mianowicie wkracza jako 
ultima ratio, gdy przemawiają za tym istotne względy 
społeczne, istotne względy z zakresu kryminalizacji 
określonych zachowań. Jeżeli dane zobowiązanie nie 
może być w inny sposób wykonywane, to wtedy nie 
jest to już kwestia zwykłej umowy na tej zasadzie, że 
ktoś wykonał usługę, a ktoś inny za coś nie zapłacił. 
W tym momencie to jest już umowa o szczególnym 
charakterze, dlatego że dotyczy kwestii utrzymania 
się, kwestii potrzeb życiowych. Zatem oczywiście jak 
najbardziej realizacja tego obowiązku jest również 
oddana w kierunku relacji rodzice – dzieci, ze stro-
ny rodziców, ale i ze strony dzieci wobec rodziców. 
Mowa tu bowiem o obowiązkach alimentacyjnych 
stwierdzonych orzeczeniem sądowym, ugodą przed 
sądem albo innym organem, albo inną umową. Czyli 
źródła tego obowiązku alimentacyjnego mogą być 
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wą. No, gdyby te obie procedury były rozłączne, to 
można by to było tak zostawić i procedurą admini-
stracyjną zająć się potem albo w ogóle jej nie ruszać, 
bo być może rzeczywiście nie ma takiej potrzeby. 
No ale te procedury nie są w pełni rozłączne. Po 
pierwsze, zasada słuszności. Najpierw powinna być 
stosowana procedura administracyjna jako mniej do-
legliwa, terminowo oczywiście, a potem  procedura 
karna. Tu chyba tak nie jest.

Po drugie, procedura administracyjna czasami 
inicjuje procedurę karną. Jest tak. Artykuł, który jest 
zmieniany w tej ustawie, dotyczy przejścia od pro-
cedury administracyjnej do procedury karnej. A jeśli 
tak, to najpierw powinna być wykonana procedura 
administracyjna, a potem karna. Te terminy powinny 
być dograne. Być może termin 3 miesięcy w przypad-
ku, w którym początek procedury karnej wyznacza 
wniosek, a właściwie zawiadomienie administracyj-
ne, np. z OPS, jest zbyt krótki. Proszę zauważyć, że 
dajemy tu termin 3 miesięcy, ale on jest terminem 
pustym, bo procedura administracyjna trwa około 
6 miesięcy.

(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, bardzo pro-
szę.)

Pytanie ostatnie i chyba kluczowe. Do tej pory 
było tak, że jeśli ktoś chciał się uchylić od płacenia 
alimentów, przed sądem oczywiście, w postępowaniu 
sądowym… Co najłatwiej jest udowodnić? Że to nie 
jest uporczywe uchylanie się. Prawda? Bo wpłacił 
jakąś tam drobną kwotę 2, 3 razy i już, i miał spokój. 
Teraz tak nie będzie. Na co więc pójdzie nacisk, jeśli 
chodzi o próby uchylania się? No, unikanie, czyli np. 
przepisanie majątku na rodzinę… Mówiąc krótko, 
bycie gołym. A to oznacza brak możliwości egzekucji. 
Jest jeszcze inny sposób, a mianowicie udowodnie-
nie, że się nie uchylało, że to były jakieś warunki 
obiektywne. Znacznie prościej jest sądowi udowod-
nić, że ktoś się uchylał, po przejściu tej procedury 
administracyjnej, bo tam jest nawet decyzja o tym, 
że ktoś był…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, bar-
dzo proszę skrócić pytanie…)

Już kończę, Pani Marszałek.
(Wicemarszałek Maria Koc: …bo obowiązuje nas 

ta 1 minuta. Proszę się trzymać czasu.)
Dobrze. Reasumując, powiem, że procedura ad-

ministracyjna w związku z tym, że, że tak powiem, 
wcześniej udowadnia, że ktoś się uchylał… Dzięki 
temu znacznie prościej jest potem przeprowadzić pro-
cedurę sądową. No ale oczywiście najpierw musi być 
wdrożona administracyjna. Te korelacje czasowe… 

Czy nie uważa pan, że trzeba się przyjrzeć tej usta-
wie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
i uzgodnić obie te procedury czasowo tak, żeby to 
współgrało i w pełni były wykorzystywane narzędzia, 
które są w procedurze karnej?

w żadnym innym, praca rzeczywiście potrafi re-
socjalizować i to skutecznie, bo z jednej strony za-
pewnia utrzymanie, byt najbliższym uprawnionym 
do alimentacji, a z drugiej wpływa pozytywnie 
na kształtowanie postaw społecznych, życiowych 
osób po odbyciu kary. Tak że jeżeli ktoś nie płacił, 
to będzie w tej chwili płacił, pracując w pewnym 
sensie przymusowo, a przedsiębiorcy, którzy będą 
zatrudniać takie osoby, uzyskają z tego tytułu wie-
le przywilejów. Tak że to jest cały pakiet zmian. 
Dziękuję pani senator za to pytanie.

Ostatnie pytanie dotyczyło korekty legislacyjnej, 
na którą, Panie Senatorze, uwagę zwróciło Biuro 
Legislacyjne Sejmu, i rzeczywiście ta zmiana zosta-
ła przez Biuro Legislacyjne Sejmu zaproponowana. 
Zmieniono art. 7 ustawy o pomocy, gdzie było ode-
słanie tylko do tegoż właśnie art. 209 §1. Teraz mamy 
czyn z §1 i §2. Tak że, powiedziałbym, pierwszeństwo, 
jeżeli chodzi o tę zmianę, miało Biuro Legislacyjne 
Sejmu. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Aleksander Pociej, a potem pan sena-

tor Jerzy Czerwiński.
(Senator Aleksander Pociej: Dziękuję, Pani 

Marszałek, ale w międzyczasie pan minister odpowie-
dział na pytanie kolegi, które ja również chciałem…)

Rozumiem.
(Senator Aleksander Pociej: Tak że dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński, proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 
Doceniam szczerość odpowiedzi na temat tego, jak 
to faktycznie było z tą ustawą o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów. Teraz chciałbym za-
dać, że tak powiem, głębsze pytanie. Otóż państwo 
zmieniacie system, nazwałbym to, karny, czyli 
procedurę karną w zakresie alimentacji. I dobrze. 
Uszczelniacie ją – to bardzo dobrze. To ma oczywi-
ście skutki finansowe, ale to współgra i z dozorem 
elektronicznym, i z możliwością pracy więźniów. To 
wszystko się składa w pewien system – to dobrze. 
No ale w przypadku spraw alimentacyjnych jest też 
procedura administracyjna, którą się zajmują wójto-
wie, burmistrzowie, a na ogół robią to w ich imieniu 
ośrodki pomocy społecznej. Nie zauważyliście tej 
procedury zawartej w tej ustawie. Co to oznacza? 
Nie w pełni skorelowaliście kodeks karny z tą usta-

(podsekretarz stanu M. Warchoł)
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durą karną. Procedura administracyjna rzeczywiście 
jest uregulowana w art. 3 i 5 ustawy, o której mowa, 
a mianowicie ustawy o pomocy osobom uprawnio-
nym do alimentów. Efektem tej procedury jest m.in. 
to, że starosta może ewentualnie zatrzymać prawo 
jazdy – tam są konkretne sankcje – ale też efektem 
tej procedury, w wyniku wydania decyzji ostatecz-
nej o uznaniu danego dłużnika za zobowiązanego 
do płacenia alimentów – nazwa jest taka: decyzja 
o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylają-
cego się od zobowiązań alimentacyjnych… Jeżeli 
taka decyzja staje się ostateczna, to właściwy organ 
składa wniosek o ściganie dłużnika za przestępstwo 
określone w ustawie – Kodeks karny w art. 209 §1, 
o którym tutaj mówimy. Jeżeli ta decyzja stanie 
się ostateczna, to składa zawiadomienie. Ja nie wi-
dzę żadnych rozbieżności między jedną procedurą 
a drugą. Jedno wynika z drugiego. Jedno poprze-
dza drugie. Tak samo jest w przypadku kierowców: 
mamy decyzję administracyjną starosty o zatrzyma-
niu prawa jazdy kierowcy, który prowadził pojazd 
w terenie zabudowanym, przekraczając prędkość 
o 50 km; tutaj też mamy 2 procedury, które doty-
czą tego samego zachowania. To samo zachowanie 
może być wykroczeniem w postaci przekroczenia 
prędkości, a może też skutkować odebraniem pra-
wa jazdy, skutkować konkretnymi sankcjami ad-
ministracyjnymi na drodze decyzji starosty. Tamte 
2 procedury są ze sobą skoordynowane w sposób 
komplementarny, jednoczesny, równoległy, a tutaj 
mamy jedną procedurę po drugiej, czyli jedna koń-
czy się złożeniem zawiadomienia do organów ściga-
nia o popełnieniu tego przestępstwa. Dlatego kwestie 
terminów, w jakich prowadzona jest ta procedura, 
nie mają przesądzającego znaczenia. Dostrzegaliśmy 
oczywiście art. 5, ale nie uznaliśmy za zasadne do-
konania jakichś istotnych zmian czy nakładania ja-
kichś dodatkowych obowiązków na organy admi-
nistracyjne, które prowadzą te postępowania. Może 
się to skończyć nie tylko złożeniem wniosku, ale i, 
powtarzam, innymi sankcjami o charakterze ad-
ministracyjnoprawnym. Po uzyskaniu z Centralnej 
Ewidencji Pojazdów i Kierowców takiej informacji, 
iż dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienie do 
kierowania pojazdami, można stwierdzić zatrzyma-
nie prawa jazdy tego dłużnika alimentacyjnego. I nie 
chcemy z tym dyskutować. To są pewne instrumenty 
oddane organom administracji, które to realizują. 
Tutaj absolutnie nie chcemy nic zmieniać, wręcz 
przeciwnie – ułatwiamy im zadanie, wprowadzając 
jasne kryteria oceny owej uporczywości: uporczy-
wość to opóźnienie wynoszące 3 miesiące. I ta cała 
procedura z art. 3–5… Nie widzimy potrzeby jej 
zmiany, Panie Senatorze. Także terminy nie uchy-
biają jedne drugim. Te 2 postępowania toczą się nie-
zależnie od siebie. Powtarzam, znane są przypadki, 

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pytanie pragnie zadać pan senator Arkadiusz 

Grabowski, bardzo proszę.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja powrócę do tych nieszczęsnych 

odsetek za opóźnienie. O ile dobrze zrozumiałem, to 
zamysł projektodawcy, czyli ministerstwa, jest taki, 
żeby zaległe odsetki nie były płacone.

Jeśli chodzi o §4, to jest mowa o uiszczeniu. Pan 
senator sprawozdawca wskazał mi postępowanie ko-
mornicze, ale to wcale nie musi występować w postaci 
postępowania komorniczego. Uiścić można również 
w innej formie. A moje obawy budzi to, że faktycznie 
może to osiągnąć odwrotny efekt. Otóż jeżeli w przy-
padku zaległości wieloletnich sama spłata należności 
głównej przez potencjalnego alimenciarza, bez od-
setek, w terminie 30 dni od daty pierwszego prze-
słuchania niejako zwalnia go z odpowiedzialności 
karnej, to po co on ma te alimenty płacić? Jeśli te 
odsetki rosną za jakiś okres, to i tak czas „działa” na 
jego korzyść, bo on tych odsetek nie musi pokrywać, 
jak rozumiem z interpretacji pana ministra. Czy nie 
obawiacie się państwo z ministerstwa, że to może 
przynieść odwrotny efekt w stosunku do tych wielo-
letnich… Szczególnie jeśli te odsetki są znaczące. On 
będzie czekał. Po co ma płacić? Zostanie wezwany 
w jakimś tam terminie i na końcu, dwudziestego dzie-
wiątego dnia, zapłaci należność główną, a odsetek już 
nie. Tak? Nie musi to być postępowanie komornicze. 
To jest jedna kwestia. 

I teraz pytanie: czy to jest faktycznie celowy za-
mysł ministerstwa? A jeśli nie, to może naprawdę 
warto jednak rozważyć doprecyzowanie §4 i §5 po-
przez uzupełnienie zapisu o należnościach alimenta-
cyjnych, zaległych alimentach zapisem o odsetkach 
za opóźnienie. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze pragnie zadać panu ministrowi 

pytanie? Nie.
To było ostatnie pytanie.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Pytanie pana senatora Czerwińskiego dotyczy 

relacji między procedurą administracyjną i proce-
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) Senator Jerzy Czerwiński:

Przepraszam, króciutko.
Panie Ministrze, ustawa – Kodeks karny: tu są 3 

miesiące, świetnie. Po 2 miesiącach można składać 
wniosek, żeby uznać dłużnika właśnie tą decyzją, 
o której pan dłużej powiedział. Dłużnik, wiedząc 
o tym, że coś zaczyna się dziać w zakresie admini-
stracyjnym, zaczyna spłacać połowę i w ciągu 6 mie-
sięcy spłacił połowę alimentów. Nie można wydać tej 
decyzji, a dłużnik ma już 10 tysięcy długu. Tej decyzji 
nie może pan wydać, mimo że dłużnik ma 10 tysięcy 
długu. Proszę zauważyć, że jak ta ustawa wejdzie 
w życie, to dotknie przede wszystkim właśnie takich 
dłużników z zaległościami z poprzedniego okresu 
i będą problemy interpretacyjne. O to mi chodziło, 
o kwestię napięć czasowych. Czy jasno się wyrażam 
w tej chwili? Prosty przykład.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Marcin Warchoł: Mogę, Pani 
Marszałek?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Panie Senatorze, pełna zgoda, ale niemożność 

wydania decyzji nie stoi na przeszkodzie ściganiu 
niezapłacenia tych zaległych alimentów. Przecież 
wierzyciel zawsze może złożyć takie zawiadomie-
nie i tak najczęściej się dzieje. W praktyce decyzje 
administracyjne, o których mowa w art. 5 owej usta-
wy, stanowią wyjątek i jest jakaś marginalna liczba 
tego typu decyzji. To nie decyzja co do zasady jest 
informacją dla organów ścigania o prowadzonym 
postępowaniu. Jeżeli wierzyciel będzie czuł się po-
szkodowany, to wierzyciel złoży takie zawiadomienie. 
Jeżeli nie złoży, to decyzja administracyjna ani mu 
w tym nie pomoże, ani mu w tym nie przeszkodzi. 
Nieskoordynowanie tych 2 trybów, powiadam, nie 
jest wcale przeszkodą. Nigdy wierzyciel nie będzie 
czekał na decyzję organu administracji co do ścigania, 
tylko sam pójdzie i takie zawiadomienie prokura-
torowi złoży, bądź też prokurator otrzyma je inną 
drogą, zgodnie z zasadą legalizmu, o której mowa 
w art. 10 k.p.k., bo jest obowiązany do ścigania tych 
przestępstw.

Ja tu absolutnie nie widzę żadnych sprzeczności, 
wręcz przeciwnie, wiązanie prokuratora jakąś decy-
zją administracyjną, można by powiedzieć, wywo-
łałoby efekt odwrotny do zamierzonego, bo wtedy 
wszyscy patrzylibyśmy na potrzebę wydawania tej 

chociażby przypadki kierowców przekraczających 
prędkość, kiedy to można stosować 2 procedury 
komplementarnie. Ale to nie tylko te przypadki, bo 
jest wiele innych momentów, kiedy można procedu-
rę administracyjną i procedurę karną sensu largo, 
w szczególności wykroczeniową, zastosować wo-
bec podobnych lub tych samych zachowań. Tutaj 
wprowadzanie czegoś na zasadzie… Ja się zgadzam, 
że prawo karne jest pewnym ultima ratio. Jednak 
pewne zachowania są sankcjonowane, kryminalizo-
wane, penalizowane na płaszczyźnie prawa karnego, 
ale podlegają również sankcji z administracyjnego 
punktu widzenia. I tutaj nie ma żadnej sprzeczno-
ści, nie ma zarzutu ne bis in idem, niczego takiego, 
zresztą pan senator też tego tak nie formułował. Tak 
że nie widzę tu sprzeczności.

Jeżeli chodzi zaś o kwestię odsetek za opóźnie-
nie, to dostrzegaliśmy oczywiście ryzyko związane 
z wpadnięciem przez dłużników alimentacyjnych 
w spiralę zadłużenia, Panie Senatorze. Odsetki oczy-
wiście trzeba płacić. Można ich dochodzić na drodze 
cywilnej. Ale gdybyśmy wprowadzili reżim karny 
w odniesieniu do odsetek, byłoby to ryzyko, o którym 
przed chwilą wspomniałem. Odsetki to oczywiście 
uprawnienie akcesoryjne wobec świadczenia głów-
nego, a my reżimem karnym chronimy podstawowe 
relacje społeczne. Z art. 5 ust. 3a wynika właśnie, że 
6 miesięcy niepłacenia 50% kwoty bieżąco ustalonych 
alimentów – wynika to z tego przepisu, o którym 
przed chwilą wspominałem w odpowiedzi na pytanie 
pana senatora, ustawy o pomocy osobom uprawnio-
nym do alimentów… Art. 5 ust. 3a ustawy oznacza, 
że 6 miesięcy niepłacenia 50% kwoty bieżąco usta-
lonych alimentów to 3 miesiące pełnego niepłacenia, 
tak jak jest w naszym projekcie. Ten przepis art. 5 
ust. 3a jest skorelowany z naszym projektem. Tak że 
absolutnie nie widzę potrzeby regulacji kwestii od-
setek w jakiś odrębny sposób. Podstawowe relacje… 
Kryminalizujemy kwestię, dotykamy kwestii pod-
stawowych świadczeń, natomiast kwestii świadczeń 
akcesoryjnych siłą rzeczy nie. Taki jest nasz wybór. 
Jeżeli to będzie funkcjonowało w sposób, o którym 
pan senator wspomniał, będzie to wywoływało różne-
go rodzaju nieprawidłowości w ściąganiu alimentów, 
ściganiu de facto niepłacenia alimentów, jesteśmy 
gotowi na rozmowę. To jest rozsądny kompromis – 
tak uważam.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Jeszcze pan senator Czerwiński chciałby dopytać. 

Tak, Panie Senatorze?
(Senator Władysław Komarnicki: O Jazu!)
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) a które dotyczą bezpośrednio niniejszej noweliza-
cji. Najpierw jednak chciałbym podziękować stronie 
rządowej za to, że podjęła tak ważny i drażliwy te-
mat, jakim jest niełożenie na osoby uprawnione do 
alimentów.

Na początek statystyki. Tylko w 2015 r. w ramach 
funduszu alimentacyjnego wypłacono kwotę około 
1,5 miliarda zł, z czego odzyskano tylko 200 milio-
nów zł. Ogółem mamy już ponad 10 miliardów zł 
niespłaconych alimentów, i to tylko od październi-
ka 2008 r., kiedy weszła w życie ustawa o fundu-
szu alimentacyjnym. A przecież do tego dochodzi 
jeszcze zaległość powstała wcześniej w wyniku za-
liczki alimentacyjnej oraz starego funduszu… Do 
tego doliczyć trzeba jeszcze kwoty niespłacone przez 
dłużników, ale niewypłacane w związku z tym, że 
osoba uprawniona przekracza kryterium dochodowe 
i nie otrzymuje świadczeń z funduszu alimentacyjne-
go. Chodzi też o sytuację, gdy takie świadczenie jest 
wypłacane, ale tylko do kwoty 500 zł, a rzeczywiste 
alimenty są wyższe. W związku z czym ta nadwyż-
ka nie jest wliczana w zaległości wobec funduszu 
alimentacyjnego, nie mówiąc już o kosztach postępo-
wań administracyjnych prowadzonych przez organy 
pomocy społecznej.

Tak więc, jak widzimy, zaległości z tytułu niepła-
cenia alimentów na dzieci są o wiele, wiele wyższe. 
Szacuje się, że około 1 miliona dzieci nie otrzymuje 
w Polsce alimentów.

Wracam jednak do kwestii poruszonych na posie-
dzeniu komisji. Kwestia 6 miesięcy zaległości wpi-
sanych w ustawie o pomocy osobom uprawionym do 
alimentów czy też 3 miesięcy wpisanych w kodeksie 
karnym. Zgodzę się w pełni w tej kwestii z panem 
marszałkiem, z panem prof. Michałem Seweryńskim, 
który podkreślił na posiedzeniu połączonych komi-
sji, że mamy 2 reżimy, w jakich toczą się 2 odrębne 
postępowania: administracyjny, w którym toczy się 
postępowanie organu, jakim jest ośrodek pomocy spo-
łecznej, i karny, w jakim toczy się postępowanie są-
dowe wszczęte w ramach przepisu kodeksu karnego, 
którego dotyczy procedowana przez nas nowelizacja. 
Pomimo że one oczywiście przenikają się w pewien 
sposób, są to jednak 2 całkowicie odrębne postępo-
wania. Warto może jednak przyjrzeć się im bliżej.

Zacznijmy od trybu administracyjnego. 
Postępowanie prowadzone przez ośrodki pomocy 
społecznej jest wszczynane, jeżeli osoba pokrzyw-
dzona, oprócz spełnienia wszystkich kryteriów otrzy-
mywania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, 
przedstawi zaświadczenie o bezskuteczności egze-
kucji komorniczej za 2 miesiące. Dopiero wówczas, 
obok postępowania komorniczego, właściwy organ, 
jakim jest ośrodek pomocy społecznej, rozpoczyna 
postępowanie administracyjne. Jak ono wygląda 
w praktyce? Najpierw organ przyjmuje wniosek 

decyzji, uprawomocnienia się decyzji, a dopiero póź-
niej na skuteczność działań prokuratora. To byłoby 
tak, jak z tymi nieszczęsnymi fakturami vatowski-
mi, o których tutaj mówiliśmy kilka tygodni temu. 
Rzeczywiście tak było, procedura administracyjna 
stanowiła niejako wstęp do procedury karnej i organ 
ścigania, prokurator, czekał na decyzję organu podat-
kowego o uprawomocnieniu się decyzji podatkowej 
i dopiero później mógł podejmować pewne działania 
dotyczące ścigania co do pustych faktur VAT. Co 
to powodowało? Że później nie było już co zbierać. 
I dlatego my wprowadziliśmy art. 270a i art. 271a, 
które już na przedpolu czynu zabronionego pozwa-
lają ścigać za te puste faktury po to, żeby nie czekać 
na decyzję organu administracji, bo potem już jest 
oczywiście za późno.

Kiedy organ administracji otrzymywał tę in-
formację? No, wtedy, gdy – wracam znów do tych 
faktur VAT – dana osoba wystąpiła, gdy podatnik 
wystąpił do organu podatkowego, do organu ad-
ministracji z wnioskiem o zabezpieczenie zwrotu 
należnego VAT, wpłacając często olbrzymią sumę. 
Były przypadki, kiedy 4 miliony zł wpłacał, a uzy-
skiwał 50 milionów zł nienależnego świadczenia. 
I co? I prokurator dopiero wtedy mógł ewentualnie 
podejmować działania, gdy uprawomocniła się decy-
zja organu administracji. Nie o to nam chodzi. Organ 
administracji jest tylko jednym ze źródeł, jednym 
z dopływów informacji do organów ścigania, ale nie 
wyłącznym, i tak absolutnie nie może być. A jeżeli 
pan senator dostrzega nieskoordynowanie… Ja mogę 
się nawet z tym zgodzić, ale pozostawmy to, dlatego 
że absolutnie nie chcemy tutaj dotykać pracy orga-
nów administracji. Nie o to nam chodzi. Nam chodzi 
o skuteczne ściganie, komplementarne wobec postę-
powania administracyjnego, i gdy będzie poszkodo-
wany wierzyciel, to on takie zawiadomienie złoży, 
nie czekając na decyzję administracyjną.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Dziękuję panu za wyczerpujące odpowiedzi na 

pytania.
Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu poproszę pana senatora 

Aleksandra Szweda.

Senator Aleksander Szwed:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! 
Chciałbym się odnieść do kilku kwestii, które były 

poruszone podczas posiedzenia połączonych komisji, 
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(senator A. Szwed) z wnioskiem o ściganie i odebranie prawa jazdy oraz 
skierować zadłużenie dłużnika do biur informacji 
gospodarczej. To po pierwsze.

Po drugie, sam zapis art. 5 ust. 3a ustawy o po-
mocy osobom uprawnionym do alimentów, mó-
wiący o tym, że decyzji o uznaniu dłużnika ali-
mentacyjnego za uchylającego się od płacenia nie 
wydaje się, jeżeli przez okres ostatnich 6 miesięcy 
wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowią-
zań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% 
kwoty bieżąco ustalonych alimentów, uważam za 
pozytywny, bo doprowadza on do takiej sytuacji, 
że jednak część zaległości jest spłacana, i to tych 
zaległości, których z różnych przyczyn nie wyeg-
zekwuje komornik. A to, że wniosku o ściganie 
nie zgłosi w tym momencie organ administracyjny 
– to jest to, o czym mówił pan minister – nie blo-
kuje drogi osobie uprawnionej do jego zgłoszenia. 
Z praktyki prowadzonych postępowań admini-
stracyjnych wiem, że zwykle jest tak, że albo ktoś 
stara się uregulować zaległości i robi wszystko, 
żeby uregulować całość zadłużenia, albo nie robi 
nic lub bardzo niewiele, żeby tę zaległość spłacić. 
O wiele gorszym przepisem był zapis o tzw. upo-
rczywości i potrzebie jej udowodnienia, w związ-
ku z czym setki wniosków o ściganie składanych 
przez organ administracyjny z urzędu umarzano ze 
względu na brak możliwości udowodnienia przez 
sądy bądź prokuraturę uporczywego uchylania się 
od tej odpowiedzialności. Złe było też to, że jedną 
z przesłanek było narażenie na niemożność zaspo-
kojenia podstawowych potrzeb życiowych, gdyż 
doprowadzało to do takiej sytuacji, że jeżeli rodzic 
opiekujący się dzieckiem te potrzeby zaspokajał, 
nie było przesłanek do karania dłużnika zobowią-
zanego do alimentacji. Dlatego bardzo się cieszę, 
że dzisiaj to zmieniamy i idziemy w pozytywnym 
kierunku.

Odnosząc się jednak jeszcze raz do postępowania 
administracyjnego, chciałbym podkreślić, że nie jest 
prawdą, że zmieniamy coś w kierunku zapychania 
polskich sądów wnioskami o ściganie. Te przepisy 
przez cały czas w postępowaniu administracyjnym 
obowiązywały. Wynikało to z ustawy o pomocy oso-
bom uprawnionym do alimentów. Jeżeli właściwy 
ośrodek pomocy społecznej uznał dłużnika za uchy-
lającego się od płacenia zaległości, składał wniosek 
o ściganie. Te tysiące wniosków trafiało i nadal trafia 
do polskich organów ścigania. Chodzi tylko o to, żeby 
te organy nie miały związanych rąk w przypadku 
ich rozpatrywania. Ten problem według mnie w du-
żej części rozwiązuje niniejsza nowelizacja. Bardzo 
pozytywnym jej aspektem jest z jednej strony kon-
sekwencja co do zastosowania restrykcji, a z drugiej 
możliwość ich uniknięcia poprzez spłacenie zaległo-
ści. Dziękuję bardzo.

i jako organ właściwy wierzyciela wypłaca świad-
czenie. Chciałbym podkreślić, że wniosek trafia do 
organu w trakcie trwania trzeciego miesiąca bez-
skuteczności egzekucji, czyli na etapie rozpoczęcia 
postępowania administracyjnego. Zgodnie z pro-
ponowaną nowelizacją osoba pokrzywdzona może 
już wtedy uruchomić odrębną drogę karnoprawną, 
kierując wniosek o ściganie z art. 209 §1. Nie musi 
czekać. Tymczasem ośrodek pomocy społecznej, 
rozpoczynając postępowanie, najpierw określa, czy 
jest organem właściwym dłużnika. Jeżeli nie jest, 
to zgodnie z informacją od komornika występuje 
z wnioskiem o wszczęcie postępowania do organu 
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 
dłużnika. Jeżeli jest organem właściwym dłużnika, 
wysyła do dłużnika wezwanie na wywiad alimen-
tacyjny, określając terminy, w których ma się on 
stawić. I teraz mamy do czynienia z przeróżnymi 
sytuacjami. Dłużnik może się stawić na wywiad, 
ale nie zgodzić się na złożenie oświadczenia mająt-
kowego. Możemy również dostać adnotację, że nie 
mieszka on pod wskazanym adresem, w związku 
z czym nagle dany organ administracyjny przesta-
je być właściwym do prowadzenia postępowania. 
Dłużnik może wreszcie stawić się na wywiad ali-
mentacyjny, podczas którego złoży jednak oświad-
czenie majątkowe. Jeżeli przyczyną niełożenia jest 
brak zatrudnienia, organ występuje do powiatowego 
urzędu pracy o aktywizację zawodową dłużnika, jak 
też zobowiązuje go do zarejestrowania się jako osoba 
bezrobotna lub poszukująca pracy – o ile nie był 
zarejestrowany wcześniej. Całe to postępowanie jest 
jednak czasochłonne. A kiedy dłużnik może zostać 
uznany przez organ administracyjny za uchylającego 
się od zobowiązań alimentacyjnych? Wtedy, gdy 
uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu, stawia 
się na wywiad, ale odmawia złożenia oświadczenia 
majątkowego, odmawia zarejestrowania się w po-
wiatowym urzędzie pracy bądź bez uzasadnionej 
przyczyny odmawia podjęcia zatrudnienia. Nim jed-
nak wydana zostanie decyzja w tym zakresie, organ 
administracyjny wysyła do dłużnika zawiadomienie 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania de-
cyzji uznającej go za uchylającego się od zobowią-
zań alimentacyjnych i wystosowuje zapytanie do 
komornika, jak przebiegała egzekucja należności 
za ostatnie 6 miesięcy. I do tego momentu zwykle 
mija 6 lub – w zależności od stopnia skompliko-
wania sprawy – nawet wiele więcej miesięcy od 
dnia wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez 
komornika. Dopiero po otrzymaniu informacji od 
komornika, że przez ostatnie 6 miesięcy dłużnik 
nie płacił nawet 50% kwoty bieżąco ustalonych ali-
mentów, ośrodek pomocy społecznej może wystąpić 
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Senator Antoni Szymański:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Bardzo wiele już powiedziano w tej debacie 

i w zadawanych panu ministrowi i sprawozdawcom 
pytaniach, dlatego ograniczę się tylko do jednego 
elementu. Chciałbym zastanowić się, jak ta noweli-
zacja ma się do deklarowanej polityki prorodzinnej 
państwa, która jest konstytucyjnym obowiązkiem 
państwa, bo obowiązkiem państwa jest, aby taką po-
litykę prorodzinną prowadzić. Otóż odpowiedź moja 
jest następująca: rodzina ma prawa, które trzeba sza-
nować i państwo powinno te prawa szanować, jednak 
rodzina ma też obowiązki i rodzicie mają obowiązki, 
ale również dzieci wobec rodziców mają obowiązki. 
Ta cała debata pokazuje, że w dużym stopniu obowią-
zek rodziców, podstawowy obowiązek rodziców do 
utrzymania dzieci, jest w niemałym stopniu w Polsce 
zachwiany. Te miliardy zaległości, które wymienia-
my, te setki tysięcy dłużników – rodziców, którzy nie 
płacą systematycznie na utrzymanie swoich dzieci, 
albo dzieci, które nie płacą na utrzymanie swoich 
starych niepełnosprawnych rodziców – wskazują na 
to, że pewne rzeczy są tutaj zachwiane. Otóż ta nowe-
lizacja i dyskusja, która jest wokół niej prowadzona, 
są bardzo wyraźnym sygnałem, że sprawa powinna 
być postawiona na nogi. Na nogi, to znaczy, że ro-
dzina, rodzice wobec dzieci, a dzieci wobec swoich 
starych rodziców, są zobowiązani do tego, żeby ich 
utrzymywać, że państwo oczywiście może w tę sferę 
wkraczać i wkracza, ale powinno wkraczać tylko 
wówczas, kiedy jest to niezbędne, i na zasadzie pew-
nej pomocniczości. 

W ramach rozmaitych dyskusji, jak również w mo-
jej pracy zawodowej, nierzadko spotykałem z się 
osobami, które prosiły o wsparcie, jeśli chodzi o ali-
menty. Kiedy pytałem, czy wobec osoby, która jest 
dłużnikiem i która powinna łożyć alimenty, wystąpi-
ły… Nierzadko słyszałem: ale ja z tą osobą nie chcę 
mieć nic wspólnego; chciałabym, żeby to państwo 
przejęło ten obowiązek. Otóż jest to sytuacja kom-
pletnie nieprawidłowa. Cieszę się, że ta nowelizacja 
wpłynie na to, że ta sytuacja stanie się taka, jaka po-
winna być – że to rodzice będą łożyć na swoje dzieci.

Element, który jest bardzo istotny… Nie jestem 
zupełnie przekonany co do tego, jak to jest rozwią-
zane. Otóż w Polsce mamy w pieczy zastępczej 
ponad 70 tysięcy dzieci. Rodzice tych dzieci, ale 
również krewni, żyją. To są dzieci, które mają krew-
nych i mają rodziców. Kwoty, jakie płacą wymie-
nione przeze mnie osoby na utrzymanie tych dzieci, 
są minimalne. Ściągalność również jest niewielka. 
Organy, które prowadzą rozmaite placówki różnego 
typu, albo rodziny zastępcze specjalnie nie są zain-
teresowane tym, żeby zakładać sprawy, gdyż, jak 
twierdzą, sprawy takie są bardzo trudne. Uważam, 

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
O zabranie głosu proszę pana senatora Władysława 

Komarnickiego.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Bardzo się cieszę, że procedujemy dzisiaj tak bar-

dzo ważną ustawę. Dlaczego postanowiłem zabrać 
głos? Dlatego, że, Szanowni Państwo, jako wieloletni 
przedsiębiorca i prezes firmy miałem do czynienia 
z ludźmi, którzy robili wszystko, żeby oszukać własne 
rodziny. To był ogromny problem, z którym się bory-
kałem, dlatego że, jeżeli chodzi o te sprawy, zawsze 
byłem wrażliwy do tego stopnia… Jeden z moich pra-
cowników nawet powiedział: dlaczego pan to robi, 
jeżeli nas nawet organy ścigania nie ścigają, a pan robi 
wszystko, żeby nam zabrać pieniądze? W taki spo-
sób, mówiąc podniesionym głosem… Przypomniałem 
sobie dzisiaj tę rozmowę, przypomniałem sobie, jak 
bardzo nieszczelny był wymiar sprawiedliwości, jak 
bardzo nieodpowiedzialnie ludzie z tego korzystali. 
I myślę, że bez względu na barwy polityczne w tej 
sprawie powinniśmy być absolutnie razem. Te nie-
szczęścia, które dotykają te rodziny, są wynikiem ab-
solutnie słabości państwa i organów ścigania. I bardzo 
się cieszę, i bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy 
robią wszystko, żeby te miliardy trafiły tam, gdzie po-
winny trafić, bardzo często do biednych opuszczonych 
dzieci. Ale szczególnie chciałbym dzisiaj zwrócić 
uwagę na pewną rzecz. Chcę zachęcić ministerstwo, 
żeby piętnowało szczególnie osoby publiczne, które 
bardzo często są na pierwszych stronach szpalt gazet 
i mędrkują na wszystkie tematy, a nie płacą podstawo-
wych alimentów swoim biednym dzieciom. Ja uwa-
żam osobiście, że takie osoby powinny być publicznie 
piętnowane lub powinno być tak, jak jest w innych 
krajach, krajach, które wypracowały sobie pewne 
zasady moralne, że takiemu człowiekowi ręki się nie 
podaje. Myślę, że w naszym kraju te standardy wrócą.

Bardzo się cieszę i dziękuję… Będę głosował za tą 
ustawą. I za każdym razem… Jeżeli ta ustawa będzie 
niedoskonała i nadal cwaniactwo tych ludzi będzie 
prowadzić do tego, że będą unikać płacenia alimen-
tów, powinniśmy się spotykać kolejny raz i kolejny 
raz nowelizować tę ustawę, żeby ją udoskonalić, bo 
to jest rak, który toczy nasze społeczeństwo. Pani 
Marszałek, dziękuję państwu za uwagę.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
O zabranie głosu poproszę pana senatora 

Antoniego Szymańskiego.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
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(senator A. Szymański) sunkowanie się do przedstawionych wniosków i przy-
gotowanie wspólnego sprawozdania.

Informuję, że głosowane w sprawie rozpatrywanej 
ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posie-
dzenia Senatu. Bardzo dziękuję.

Przystępujemy do rozpatrywania punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 453, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 453 A.

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

Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Rafał Ambrozik:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z prac 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
z prac nad ustawą o zmianie ustawy o zatrudnianiu 
osób pozbawionych wolności.

Ta ustawa jest jednym z elementów programu 
„Praca dla więźniów” – programu, który skupia 
się na zwiększaniu zatrudniania osób skazanych. 
Nowelizacja wprowadza 2 istotne zmiany. Po 
pierwsze, środki, które znajdują się w Funduszu 
Aktywizacji Zawodowej Skazanych, będą mogły 
być przeznaczane nie tylko na resocjalizację, ale 
również na finansowanie zadań, które są związane 
z szeroko pojętym wykonywaniem kary pozbawie-
nia wolności. Druga zmiana dotyczy ryczałtu za 
wynagrodzenia, który przysługuje przedsiębiorcy 
zatrudniającemu osoby skazane – ten ryczałt zwięk-
sza się z 20% do 35%.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Głosowanie w komisji przebiegało sprawnie, 6 głosów 
było za ustawą, 2 osoby się wstrzymały od głosu. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister sprawie-
dliwości.

Czy pan minister Marcin Warchoł pragnie zabrać 
głos w sprawie projektu tej ustawy? Bardzo proszę, 
Panie Ministrze.

że to rozwiązanie – jestem przekonany, że zostanie 
przez Senat przyjęte – powinno dotyczyć również tej 
sfery. Rodzice dzieci, które są umieszczone w pieczy 
zastępczej, a także ich krewni, powinni być częściej 
zobowiązywani do łożenia na utrzymanie tych dzieci 
kwot możliwych przez nich do zapłacenia, tak żeby 
państwo jak najmniej płaciło na te dzieci. Nie chodzi 
tylko o to, że koszty utrzymania tego systemu – to jest 
ponad 70 tysięcy dzieci – są gigantyczne, ale również 
o to, że rodzice, którzy łożą na swoje dzieci będące 
w pieczy zastępczej, są bardziej odpowiedzialni za te 
dzieci. Oni będą robili wszystko, a w każdym razie 
więcej, i będą zmieniali swoje życie w taki sposób, 
żeby te dzieci mogły do nich wrócić, wrócić do rodzin 
biologicznych. Jeśli ta bardzo istotna zmiana doty-
czyłaby również tej kwestii, mogłoby to doprowadzić 
do zmniejszenia liczby dzieci w pieczy zastępczej, 
ponieważ byłoby zainteresowanie rodziców tym, żeby 
te dzieci do nich powróciły. Oczywiście ich powrót 
nie następuje, powiedziałbym, mechanicznie, bo do-
piero za zgodą sądu, sędziów rodzinnych, które o tym 
zdecydują, jeśli nastąpi odpowiednia zmiana. Ten 
motyw finansowy również tu będzie bardzo istotny. 
Jeżeliby tak nie było… Myślę, że ministerstwo po-
winno pomyśleć o zmianie w tym zakresie, która jest 
bardzo pożądana.

Generalnie doceniam tę nowelizację i uważam, że 
ona realizuje zasady polityki prorodzinnej i bardzo 
mocno sygnalizuje… Mam świadomość, że podkre-
ślam to po raz kolejny. Ze względu na zachwianie 
w tym zakresie, jakie miało miejsce przez długi czas, 
cały czas podkreślam ten podstawowy obowiązek 
rodziców dotyczący utrzymania swoich dzieci i ich 
wychowania. Podobnie jest w przypadku krewnych. 
Często o tym nie myślimy, ale również krewni, naj-
bliżsi są do tego zobowiązani. Tak samo dzieci wobec 
starych rodziców. Dziękuję za uwagę.

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

senator Czesław Ryszka i senator Robert Mamątow 
złożyli swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
W dyskusji senatorowie nie zgłosili wniosków 

o charakterze legislacyjnym, ale komisje przedsta-
wiły odmienne wnioski.

Proszę Komisję Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, Komisję Ustawodawczą oraz Komisję 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o usto-

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Panie Ministrze, w związku z tym że propono-
wana ustawa jest elementem szerszego pakietu jak-
że pozytywnych zmian, które wdraża ministerstwo 
w zakresie zatrudnienia wśród osadzonych, mam py-
tanie, jakie jeszcze działania mają być realizowane 
w ramach tego pakietu. Ilu przedsiębiorców zgłosiło 
zainteresowanie zatrudnieniem więźniów? Ilu zatrud-
nia więźniów obecnie? Czy mamy takie statystyki? 
I czy budowa hal produkcyjnych ma objąć wszystkie 
województwa? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Proszę, pani senator Barbara Borys-Damięcka.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Bardzo przepraszam, nie mam karty.
(Wicemarszałek Maria Koc: Nic nie szkodzi.)
Bardzo przepraszam. Dziękuję.
Ja mam takie pytanie. Akurat dobrze się złożyło, 

ponieważ mam kilka próśb o interwencję senatorską 
albo od byłych więźniów, albo od więźniów, którzy 
odbywają karę. I chciałabym zapytać, czy… Problem 
niektórych z nich polega na tym, że to są ludzie mło-
dzi, zaznaczam, ale pełnoletni, którzy nie posiadają 
jeszcze zawodu. I w związku z tym, że zostali za róż-
ne przestępstwa osadzeni, chcieliby jednak nauczyć 
się zawodu, skoro już zajmuje im to jakiś czas, i mieć 
możliwość pracy. I odbywa się jakaś weryfikacja. 
Ponieważ mówimy tutaj o płacach i o możliwości 
takiej szerokiej akcji, co należy tylko pochwalić, moż-
liwości zarobkowania, to chciałabym zapytać, czy 
coś się zmieniło albo czy jest popełniany jakiś błąd 
wobec osób, które zgłaszają się i chcą pracować, ale 
wymagają nauki jakiegoś zawodu, żeby konkretnie 
coś mogli robić i potem ewentualnie wyjść z tym 
zawodem po odbyciu kary i móc szukać sobie pra-
cy w tym zawodzie. Ale także móc rozpocząć pracę 
w trakcie odbywania kary. Gdyby pan minister mógł 
powiedzieć coś na ten temat… Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Jeżeli chodzi o kwestie, o które zapytał pan senator 

Szwed, to, jak wspomniałem, teraz zostały otwarte 3 
hale, w tym roku będzie kolejnych 9 hal.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Projekt ten, jak pan senator wskazał, stanowi ele-

ment rządowego programu „Praca dla więźniów” – 
Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych. Jest 
to fundusz składający się z potrąceń dokonywanych 
w wyniku pracy wykonywanej przez osadzonych, 
a zaletą tego systemu jest to, że nie dokładają do tego 
ani obywatele, ani państwo. Tylko tyle, ile wypracują 
sobie osadzeni, będzie składać się na ten fundusz, 
tylko tyle będzie możliwe do ponownego zainwe-
stowania.

Wskaźnik zatrudnionych skazanych w 2015 r. był 
bardzo niski, wynosił zaledwie około 30%. Kiedy 
obejmowaliśmy resort sprawiedliwości, taki procent 
skazanych podejmował pracę. Był to jeden z najniż-
szych wskaźników w Europie. Receptą na to jest 
właśnie zmiana całego systemu. Jednym z elemen-
tów tego programu była budowa hal produkcyjnych. 
Przedsiębiorcy uzyskujący z tego tytułu przywile-
je, o których tutaj mowa, będą mogli partycypować 
w tym przedsięwzięciu i będzie można związany 
z tym ryczałt zwiększyć z 20% do 40%. Proponujemy 
zatem zwiększenie ryczałtu. 

W tej chwili w praktyce wygląda to w ten sposób, 
iż są już otwarte 4 hale… przepraszam, 3 hale, w tym 
roku zostaną otwarte kolejne, będzie to konkretnie 9 
kolejnych hal. Takiego zatrudnienia skazanych, jakie 
jest od czasu kiedy program „Praca dla więźniów” 
wszedł w życie, takiej skali zatrudnienia jeszcze 
w historii naszego kraju nie było – w tej chwili spo-
śród wszystkich skazanych pracuje 31 tysięcy osób. 
Mogłoby pracować więcej, ponad 40 tysięcy, bo sys-
tem jest pojemny, system to wytrzyma. I będzie on 
kontynuowany. 

Tak że mogę tylko poprosić Wysoką Izbę o popar-
cie naszego projektu. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Pan senator Aleksander Szwed, a potem pani se-
nator Barbara Borys-Damięcka. Bardzo proszę.

Senator Aleksander Szwed:

Dziękuję. Dziękuję, Pani Marszałek.
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Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 
do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane 
przez pana senatora Aleksandra Szweda i przez panią 
senator Barbarę Borys-Damięcką.

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Dla porządku informuję też, że senator Maciej 

Łuczak złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Panie 
Ministrze.

I przystępujemy do rozpatrzenia punktu jede-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez 
nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez grupę senatorów i zawarty jest w druku nr 447, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 447 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, 
pana senatora Czesława Ryszkę, o przedstawienie 
wspólnego sprawozdania komisji o projekcie ustawy.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Czesław Ryszka:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie po-

łączonych Komisji Kultury i Środków Przekazu, 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej o projekcie 
ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez 
nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej – druk nr 447.

Marszałek Senatu w dniu 16 marca 2017 r. skie-
rował do Komisji Ustawodawczej, Komisji Kultury 
i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej projekt 
ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez 
nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej w celu rozpatrzenia go w pierwszym czy-
taniu. 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Jeśli chodzi o liczbę przedsiębiorców, to jest 
500 przedsiębiorców zainteresowanych i objętych 
wspomnianym systemem.

W skali kraju… Powiem szczerze, że nie jest mi 
wiadome, w jakich konkretnie miejscach te hale po-
wstaną. Sprawę i reformę w tym zakresie nadzoruje 
pan minister Jaki, tak że pan minister będzie najlep-
szym adresatem tego pytania. Możemy zobowiązać 
się do udzielenia odpowiedzi na piśmie.

Jeżeli zaś chodzi o pytanie pani senator Borys-
Damięckiej, to oczywiście, szkolenie i edukacja jak 
najbardziej są elementami podjęcia pracy, elementami 
resocjalizacji i przywrócenia osadzonego, skazane-
go na łono społeczeństwa, już później, gdy wyjdzie 
z zakładu karnego, z aresztu śledczego. I oczywiście 
organizujemy tego typu szkolenia w zakładach kar-
nych. Są one też finansowane ze środków unijnych. Na 
szkolenia w tym zakresie zostały uruchomione środki 
w postaci 100 milionów zł, tzw. system POWER to 
obejmuje. I jest to oczywiście element systemu, o któ-
rym tu mówimy. Ewentualnych szerszych informacji 
– bo, jak rozumiem, pytanie pani senator dotyczy 
interwencji – udzielimy w drodze pisemnej.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Jeżeli mogę 
dopytać…)

Wicemarszałek Maria Koc:

Tak, proszę, pani Senator.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Bardzo dziękuję za tę inicjatywę. Szczególnie za-

leży mi… Bo to też pomoże w interwencjach, które 
się prowadzi. Zależy mi, po pierwsze, na informacji, 
że, taki osadzony ma prawo się zgłosić i przedstawić 
prośbę o wyuczenie jakiegoś zawodu, a po drugie, 
na podaniu konkretnych kryteriów… I czy istnieje 
jakiś, że tak powiem, przesiew? Bo w związku z tymi 
kilkoma interwencjami otrzymałam informację, że 
w 2 konkretnych więzieniach – różnych, oddalonych 
od siebie, tak więc to nie jest ta sama sprawa – odmó-
wiono prowadzenia nauki zawodu czy wyszkolenia. 
Informacja w tej sprawie bardzo ułatwiłaby mi moją 
pracę w tym kierunku. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Widzę, że więcej pytań nie będzie.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Marcin Warchoł: Dziękuję bardzo.)

(podsekretarz stanu M. Warchoł)
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(senator sprawozdawca C. Ryszka) Co do pomników to, jak zapisaliśmy w art. 5a, nie 
mogą one upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń 
lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój 
totalitarny ani w inny sposób takiego ustroju propa-
gować. Przez pomniki rozumie się również kopce, 
obeliski, kolumny, rzeźby, posągi, popiersia, kamie-
nie pamiątkowe, płyty i tablice pamiątkowe, napisy 
i znaki. Nie dotyczy to obiektów niewystawionych na 
widok publiczny, pomników położonych na terenie 
cmentarzy albo innych miejsc spoczynku, pomników 
wystawionych na widok publiczny w ramach dzia-
łalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej, 
naukowej lub o podobnym charakterze w celu innym 
niż propagowanie ustroju totalitarnego, a także po-
mników wpisanych – samodzielnie albo jako część 
większej całości – do rejestru zabytków.

W art. 5b ust. 1 stwierdza się, że to wojewoda 
w drodze decyzji nakazuje właścicielowi albo użyt-
kownikowi wieczystemu nieruchomości, na której 
znajduje się pomnik, który nie spełnia warunków 
określonych w art. 5a ust. 1, usunięcie tego pomnika.

W art. 5b ust. 2 mówi się, że wydanie decy-
zji o usunięciu pomnika wymaga opinii Instytutu 
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu potwierdzającej tę 
niezgodność.

Organem wyższego stopnia w stosunku do woje-
wody w sprawach o usunięcie pomnika jest minister 
właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego.

Koszty usunięcia pomnika ponosi właściciel albo 
użytkownik wieczysty nieruchomości, na której znaj-
duje się pomnik. Usuwa on ten pomnik w terminie do 
12 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie. Koszty 
usunięcia pomnika zwraca Skarb Państwa ze środków 
budżetu państwa, których dysponentem jest woje-
woda, jeżeli właściciel albo użytkownik wieczysty 
nieruchomości, na której znajduje się pomnik, nie 
uczestniczył w procedurze wzniesienia tego pomnika. 
Jeżeli obowiązek usunięcia pomnika nie zostanie wy-
konany, wojewoda wyda decyzję o nakazie usunięcia, 
a uprawiony do nieruchomości straci prawo zwrotu 
kosztów usunięcia pomnika.

I na koniec jeszcze ważna uwaga o przeprowadzo-
nych konsultacjach. Mianowicie otrzymaliśmy pozy-
tywne opinie ministra kultury i dziedzictwa narodo-
wego, ministra spraw wewnętrznych i administracji, 
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, 
Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
wojewodów. W wyniku tych opinii wprowadzono 
m.in. poprawkę znoszącą obowiązek uzyskania zgody 
właścicieli nieruchomości, na której położona jest 
droga wewnętrzna, na zmianę jej nazwy. Dopowiem, 
że poza podmiotami, które wymieniłem, projekt usta-
wy do zaopiniowania otrzymali: minister rozwoju 
i finansów, Naczelny Sąd Administracyjny, Instytut 

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 
19 kwietnia br. rozpatrzyły w pierwszym czytaniu 
przedstawiony przez wnioskodawców projekt ustawy, 
wprowadziły do niego poprawki i wnoszą o przyjęcie 
przez Senat jednolitego, załączonego projektu ustawy 
oraz projektu uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu 
tego projektu. 

Komisje upoważniły senatora Roberta Mamątowa 
do reprezentowania Senatu w pracach nad tym pro-
jektem w Sejmie.

W największym skrócie przypomnę, że ustawa 
z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez na-
zwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności pu-
blicznej – DzU z 2016 r. poz. 744 – zwana dalej ustawą 
o zakazie propagowania komunizmu, wprowadziła 
zakaz propagowania komunizmu lub innego ustroju 
totalitarnego przez jednostki samorządu terytorialne-
go poprzez nazwy budowli, obiektów i urządzeń uży-
teczności publicznej, w tym drogi, ulice, mosty, place, 
które upamiętniają lub propagują osoby, organizacje, 
wydarzenia lub daty symbolizujące ustrój totalitar-
ny. Poza zakresem ustawy pozostały m.in.: nazwy 
szkół, szpitali, instytucji kultury, osiedli oraz pomniki 
gloryfikujące ustrój totalitarny. Pozostawienie nazw 
instytucji oraz pomników upamiętniających wyda-
rzenia i osoby mające zbrodniczy wpływ na historię 
Polski daje zwolennikom totalitaryzmów możliwość 
propagowania swoich poglądów oraz ma szkodliwy 
wpływ na społeczeństwo. Dlatego konieczne stało się 
znowelizowanie ustawy przez stworzenie prawnych 
instrumentów usuwania demoralizujących pomników 
i nazwisk w przestrzeni publicznej. Da to społeczeń-
stwu wyraźny sygnał, że państwo realizuje konstytu-
cyjne zasady zakazujące ustroju totalitarnego, a także 
potępia i piętnuje wszelkie działania związane z pro-
pagowaniem totalitarnych postaw.

W największym skrócie przypomnę, że w art. 1 
w ustawie z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propa-
gowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego 
przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użytecz-
ności publicznej, wprowadzamy zmiany w tytule. 
Mianowicie wyrazy „budowli, obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej” zastępuje się wyrazami 
„jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych 
gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej oraz pomniki”. Jak wspomniałem, za 
jednostki organizacyjne uważa się w szczególności 
szkoły i ich zespoły, przedszkola, a także szpitale, 
placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje kul-
tury oraz instytucje społeczne.

Z kolei tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie: 
„Zakaz propagowania komunizmu lub innego ustroju 
totalitarnego przez pomniki”.
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(senator sprawozdawca C. Ryszka) nie wiem, czy mam to powtarzać. Poza tym posiedze-
nie połączonych komisji było bardzo krótkie, dlatego 
że wszyscy już, że tak powiem, znali przedmiot ob-
rad, ponieważ, jak pani mówi, już była taka ustawa, 
którą żeśmy omawiali i chodziło tylko o szczegóły, 
o jej doprecyzowanie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pani senator chce dopytać.
Proszę bardzo.

Senator Grażyna Sztark:
Ja tylko doprecyzuję. Bo oprócz tych nacjonali-

zmów, które były powodem odrzucenia tej ustawy… 
Czy oprócz tych nacjonalizmów, które wypadły z tej 
ustawy, były jeszcze jakieś dodatkowe ważne argu-
menty przemawiające za tym, żeby ponownie proce-
dować tę ustawę?

Senator Czesław Ryszka:

Nie. Jak mówię, to nie było przedmiotem posie-
dzenia komisji. Ale odpowiem tak od siebie, że poza 
takimi redakcyjnymi poprawkami nie było do niej 
w zasadzie żadnych zastrzeżeń.

(Senator Grażyna Sztark: Dziękuję.)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Mamątow pragnie dopowiedzieć.

Senator Robert Mamątow:
Pani Senator, ustawa, którą teraz procedujemy, 

jest nową inicjatywą ustawodawczą. Jeśli pani pyta 
o poprzednią, która została wycofana z Sejmu, to 
po prostu przegłosowaliśmy, wycofaliśmy ją z róż-
nych przyczyn, m.in. dlatego, że ona wychodziła 
poza zakres… dalej, niż wnioskodawcy zakładali to 
w składanym projekcie. Mianowicie wnioskodawcom 
w przypadku poprzedniej propozycji chodziło głów-
nie o demontaż pomników…

(Senator Stanisław Kogut: Komunizmu.)
…i pozostałości po systemie komunistycznym, 

jaki był w Polsce. Dopracowaliśmy nowy projekt, jeśli 
chodzi o wszystkie… dopracowaliśmy go z wszelką 
starannością. I myślę, że jeśli chodzi o ten projekt, tu-
taj nie ma żadnych wątpliwości. Wszyscy go poparli, 
oczywiście ci, co chcieli, bo jeśli ktoś nie brał udziału 
w głosowaniu, to ja nie traktuję go jako uczestnika 
debaty. Ale jeśli ktoś brał udział w debacie i zagło-
sował… Tyle mogę powiedzieć.

Pamięci Narodowej, Unia Metropolii Polskich, 
Unia Miasteczek Polskich, Związek Miast Polskich, 
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Krajowa Rada 
Radców Prawnych oraz Naczelna Rada Adwokacka.

Przedmiot projektowanej ustawy nie jest objęty 
prawem Unii Europejskiej. Ustawa wchodzi w życie 
po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia. Dziękuję za 
uwagę.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do spra-
wozdawcy komisji oraz do upoważnionego przedsta-
wiciela wnioskodawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania senatora Roberta Mamątowa.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pani senator Grażyna Sztark. Bardzo proszę.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja mam takie pytanie. Ta ustawa już była procedo-

wana w Senacie, ona trafiła z poprawkami do Sejmu, 
a stamtąd wróciła jakby bez przepracowania… Proszę 
mi powiedzieć, jakie są zmiany, bo powody… Jakie 
były podstawowe powody takiego potraktowania tej 
ustawy przez Sejm? Dlaczego ona wróciła w całości 
bez procedowania przez Sejm i została jakby przeka-
zana ponownie do Senatu?

(Senator Michał Seweryński: To jest nowa… 
W przypadku tamtej ustawy Sejm nie zdążył.)

Jest to jakiś precedens, musi pan to przyznać. 
I jakich dokonano zmian, najbardziej podstawowych 
zmian odnośnie do tej poprzednio przez nas proce-
dowanej ustawy? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Czesław Ryszka:
Pani Senator, mogę tylko odpowiedzieć, że nie 

było to przedmiotem posiedzenia komisji. Mogę po-
wiedzieć, że ta ustawa nie była w Sejmie, po prostu 
wycofano ją w Senacie. Tak że nie nadano jej biegu 
takiego, jak pani mówi, stąd jest tak, jak jest. Jeśli 
chodzi o wprowadzone zmiany, to ja je w zasadzie 
wszystkie wymieniłem w moim przedłożeniu, tak że 
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Senator Robert Mamątow:

Pani Marszałek, oczywiście decyzja będzie na-
leżała do IPN. To IPN będzie decydował, czy dany 
pomnik, czy dane upamiętnienie…

(Senator Stanisław Kogut: Usunąć.)
…podpada pod tę ustawę. Ja nie powiem pani w tej 

chwili, czy taki przedstawiciel, o jakim pani mówi, 
jest symbolem poprzedniego systemu totalitarnego, 
komunizmu, czy nie jest. Jeśli takie wątpliwości bę-
dzie miał wojewoda, burmistrz, prezydent, to zwróci 
się do IPN o wykładnię i to IPN… Dlatego w ustawie 
postawiliśmy na IPN, na to, że to IPN ma decydować 
w takich sprawach – bo po prostu m.in. po to został 
on powołany – i to IPN będzie mówił, czy dana osoba 
na danym pomniku jest przedstawicielem gloryfiku-
jącym system totalitarny, jakim był komunizm.

Senator Czesław Ryszka:

Ja bym tylko dodał, Pani Senator… Ja też jestem 
Ślązakiem i znam, że tak powiem, wielkość Jerzego 
Ziętka. I liczne osiedla, dziesiątki ulic… Na pewno 
będzie z tym pewien problem. Bo takie wielkie po-
stacie są często niejednoznaczne: wielki powstaniec, 
o wielkich zasługach dla Śląska, a równocześnie ode-
grał swoją rolę w ustroju totalitarnym, tak jak mówię, 
niejednoznaczną. No ale…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale rozbudował Śląsk, 
Katowice… Wielki człowiek.)

(Wicemarszałek Maria Koc: Szanowni Państwo, 
ale proszę… Szanowni Państwo…)

No dobrze, ale co…
(Senator Robert Mamątow: Ale to nie my będzie-

my o tym decydowali.)
Ale mówię, to już nie jest nasza rola dzisiaj.
(Wicemarszałek Maria Koc: Szanowni…)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Przepraszam, Pani 

Marszałek.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Szanowni Państwo, 

proszę nie wchodzić w dyskusję.)
Ja osobiście myślę…
(Wicemarszałek Maria Koc: Tak jak to już zostało 

powiedziane: o tym będzie rozstrzygał IPN.)
…że postać Ziętka będzie nienaruszona. Tak oso-

biście myślę.
(Senator Robert Mamątow: Tak.)
(Senator Grażyna Sztark: Oby.)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania do panów senatorów? 

Nie widzę zgłoszeń.
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Jeszcze pani senator. Bardzo proszę.

Senator Grażyna Sztark:

Dziękuję bardzo.
Bo teraz się wywiąże jakby dyskusja między nami. 

Ja też brałam udział w posiedzeniu komisji…
(Senator Robert Mamątow: Wiem.)
…poprzednio i obecnie. Ja z całą świadomością 

podjęłam czy podjęliśmy wyzwanie i podnieśliśmy 
rękę za poprzednią ustawą, mimo że zgłaszaliśmy 
szereg uwag. W związku z tym chodziło mi tylko 
o doprecyzowanie, czy oprócz tego typu stwierdzenia, 
że te nacjonalizmy, o których mówiliśmy, mogą być 
powodem zaostrzenia stosunków między…

(Senator Robert Mamątow: Narodowych.)
…naszymi krajami, są jeszcze jakieś dodatkowe 

argumenty w tym zakresie? Usłyszałam i w tej chwili 
odbieram to tak, że nie, nie ma innych powodów.

(Senator Robert Mamątow: Tak jest.)
I tylko o to mi chodziło. Dziękuję.
(Senator Robert Mamątow: Dziękuję.)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
Jeszcze  pani marszałek Pańczyk-Pozdziej. Bardzo 

proszę.

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Jako że koszula ciału najbliższa, ja odniosę się do 

swojego terenu, do Śląska. Chciałam zapytać o taką 
rzecz. W związku z tą ustawą należy przyjąć, że 
np. generał Jerzy Ziętek, który m.in. żył, pracował, 
działał w czasie tzw. komuny, bo tak to się nazywa, 
prawda…

(Senator Stanisław Kogut: Był komunistą? Był.)
Jednocześnie mogę powiedzieć bez przesady, że 

był to człowiek, który w owym czasie zrobił wiele 
dobrego, wiele więcej niż współcześni włodarze 
Śląska. Czy dziś w związku z nowelizacją tej usta-
wy, w związku z tą ustawą, będziemy wywracać 
jego pomniki, zmieniać nazwy szkół, ulic? Pytam 
o to, zwłaszcza że ukazują się artykuły, w których 
IPN kwestionuje jego zasługi. Chciałabym znać 
odpowiedź na ten temat.

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, Panie Senatorze.
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(wicemarszałek M. Koc) nieobciążeni tym, czym my, nasze pokolenia są obcią-
żone, czyli skutkami trwania i życia w komunizmie, 
mieli życiorys pozbawiony tego relatywizmu. To jest 
w jakiejś mierze, mam nadzieję, przysługa dla mło-
dego pokolenia, to, że własnych obciążeń nie prze-
nosimy na kolejne generacje. A naszym obciążeniem 
niewątpliwie jest to, że żyliśmy w PRL niezależnie 
od tego, czy nam się to podobało, czy nie, byliśmy 
w nim wychowywani i siłą rzeczy, jak każda gene-
racja obciążona swoim pokoleniowym problemem, 
nie powinniśmy tego przenosić na barki tych, którzy 
szczęśliwie żyją już w niepodległej Polsce.

I to jest, uważam, najgłębszy sens polityki histo-
rycznej wewnętrznej przez nas prowadzonej. To jest 
takie tworzenie przestrzeni publicznej, w której nie 
ma już możliwości… Są inne kłopoty, inne proble-
my, być może nawet tragedie, które będą spotykały 
młode pokolenie, ale na pewno nie powinny to być 
nasze tragedie, nasze problemy, nasz odziedziczony 
po PRL relatywizm, relatywizm bardzo podstawo-
wych wartości, takich jak patriotyzm, jak dobro, zło, 
zdrada. To są nasze problemy generacyjne. My w nich 
prawdopodobnie jako generacja, nie mówię, że kon-
kretnie Jan Żaryn czy konkretnie jakakolwiek inna 
osoba, żyjemy. Jeżeli ktoś uważa, że nie, to sądzę, 
że albo świadomie, albo nieświadomie, ewentualnie 
z powodu braku refleksji na ten temat nie chce się do 
tego przyznać.

Bardzo się cieszę, że ta ustawa wejdzie w życie 
i rzeczywiście spowoduje, że będziemy mogli od ta-
kiego relatywizmu uciec. Chcę państwu podać kon-
kretny przykład, przykład Zakroczymia z mojego 
okręgu, gdzie jest szkoła, która do dzisiejszego dnia 
nosi nazwę, imię Związku Bojowników o Wolność 
i Demokrację. Ja nie chcę robić wykładu na temat 
tego, co to był ZBoWiD, ale dla znawców historii jest 
to oczywiste, data powstania to 1 września 1949 r., 
początek szczytu stalinowskiego i cały ZBoWiD jako 
struktura, w którą weszła cała opowieść o II wojnie 
światowej z punktu widzenia sowieckiej racji sta-
nu. Szkoła ta do dzisiaj nosi imię ZBoWiD, chociaż 
sama dyrekcja tejże szkoły i otoczenie w przestrzeni 
publicznej próbuje mi udowodnić, że to jest szko-
ła imienia „Bojowników o Wolność i Demokrację”, 
„Z” zostało zdrapane z pamięci. To jest właśnie ten 
relatywizm, przed którym musimy się bronić, ale nie 
my, przed tym relatywizmem musimy bronić przede 
wszystkim młodzież.

Nie ma zmiłuj się, nie ma możliwości dialogu 
w rzeczywistości, w której będziemy udawali, że zło 
jest dobrem, a dobro jest złem. Spowodujemy bardzo 
daleko idące dewastacje w młodym pokoleniu. To jest 
konkretny przykład, pokazujący, na czym polega to 
zrelatywizowane zło.

Instytut Pamięci Narodowej został wyznaczony 
przez ustawodawcę jako bez wątpienia ten, który zy-

Szanowni Państwo, miał być z nami, jako przed-
stawiciel rządu, pan minister Jarosław Sellin, sekre-
tarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Słyszeliśmy, że ministerstwo przedsta-
wiło pozytywną ocenę tego projektu – tak?

(Senator Robert Mamątow: Tak.)
Ale trwają głosowania w Sejmie i one jeszcze 

trochę potrwają. A więc jeżeli państwo uznają, że 
mają jakieś pytania do pana ministra Sellina, to będę 
musiała ogłosić przerwę…

(Głosy z sali: Nie, nie.)
Skoro nie ma takich pytań… Dobrze.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Wszyscy na głosowa-

niach, kłócą się o ważniejsze sprawy.)
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
I bardzo proszę o zabranie głosu pana prof. Jana 

Żaryna.
Bardzo proszę.

Senator Jan Żaryn:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! 
Ja chciałbym zaproponować konkretną poprawkę 

do tego projektu ustawy, ale o tej poprawce będzie 
mowa za chwilę, teraz zaś, przy tej okazji, chciałbym 
podkreślić wagę tejże ustawy. Ona współtowarzy-
szy ustawie, którą wcześniej jako parlament zreali-
zowaliśmy i objęliśmy nią dekomunizację ulic, że tak 
powiem w skrócie. Bez wątpienia obydwie te usta-
wy tworzą jedną całość, która to całość nazywa się: 
tworzenie przez państwo polskie, a także przez inne 
podmioty, które mają swoje ważne funkcje w Polsce, 
polityki historycznej. To polityka historyczna, która 
jest oparta na jednoznacznym stwierdzeniu, iż chce-
my, jako naród suwerenny i niepodległy, w sposób 
jednoznaczny odciąć się od tych korzeni, które wiążą 
się z totalitaryzmem sowiecko-komunistycznym, ist-
niejącym na ziemiach polskich w latach 1944–1990 – 
czy też do 1989, datę końcową możemy wyprowadzać 
tak daleko, jak uznajemy to za słuszne; każdy z nas 
ma pewnie co do tego indywidualny pogląd, więc 
nie ma powodu, żeby się o to jakoś specjalnie kłócić. 
Ale bez wątpienia chodzi o to, że jednym z najdrama-
tyczniejszych skutków systemu istniejącego w Polsce 
w tych latach było coś, co nazywamy jednym słowem, 
mianowicie relatywizm. I polityka historyczna, którą 
dzisiaj rząd Prawa i Sprawiedliwości proponuje, a my 
jako senatorowie Prawa i Sprawiedliwości chcemy ją 
także realizować, to właśnie odejście od relatywizmu. 
Odejście od relatywizmu w przestrzeni publicznej, 
w której żyjemy, tak żeby Polacy, ci, którzy szczę-
śliwie nie są już obciążeni, tak jak młodzi ludzie, 
którzy tam siedzą, żeby ci Polacy, którzy tam siedzą, 
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(senator J. Żaryn) Termin będzie zależny od dynamiki pracy nie tyl-
ko archiwistów IPN, ale i archiwistów Archiwów 
Państwowych i innych instytucji, na które IPN nie 
ma wpływu, a on odpowiada. Tak więc dajmy mu 
szansę na to, żeby taki dłuższy termin mógł być wy-
konany, i wtedy z niego rozliczajmy. Jest to termin 
proponowany przeze mnie, ale uzgodniony z kierow-
nictwem Instytutu Pamięci Narodowej, które z kolei 
twierdzi, że w takim terminie będą w stanie niejako, 
przepraszam za słowo, wymusić na pracownikach, 
ale także na podmiotach zewnętrznych, zrealizowanie 
pokładanych w nich nadziei. W innym trybie, tym 
2-tygodniowym, takiej gwarancji IPN nie może nam 
dać. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Adam 
Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz głos zabierze pan senator Kogut.

Senator Stanisław Kogut:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 
Drodzy Goście!

Chciałbym naprawdę serdecznie podziękować 
głównemu senatorowi, który podjął się przygoto-
wania tej ustawy, koledze Robertowi Mamątowowi, 
bo, Państwo Drodzy, dzisiaj chyba wszyscy jesteśmy 
świadomi tego, jaką historyczną rolę odegramy, pod-
nosząc rękę w głosowaniu nad dekomunizacją. Przede 
wszystkim pamiętajmy, że na tę chwilę czekają rodzi-
ny wszystkich tych, którzy zostali pomordowani przez 
tych bandytów, którym stawiamy pomniki, nadajemy 
nazwy ulic… Na to na pewno czekają ludzie, jak już 
kiedyś mówiłem, rodziny żołnierzy AK, żołnierzy 
WiN, czekają także rodziny ludzi z „Solidarności”. Na 
pewno wszyscy ci, którzy pamiętają śmierć bestial-
sko zamordowanej Inki, która w bohaterski sposób 
umierała i na końcu powiedziała, żeby powiedzieć 
babci: godnie wykonałam swój rozkaz, nie zdradzi-
łam ojczyzny, nie zdradziłam Pana Boga. Na pewno 
na tę chwilę czekają ci bohaterowie, których groby 
IPN odkrywa teraz na Łączce, poszukując wielkiego 
Polaka, rotmistrza Pileckiego. Faktycznie, ci bandyci 
ubierali tych bohaterów w niemieckie mundury… 
I my mamy jeszcze czekać, kiedy zostaną zlikwi-
dowane ich pomniki i ulice? Czy nie mamy dzisiaj 
pamiętać o ludziach Solidarności? Najlepiej pamięta 
o tym jeden z inicjatorów, który jest na tej sali, pan 
Borusewicz. Przecież pamięta, jak siły ubeckie wy-
łamywały bramy Stoczni Gdańskiej, jak do rodaków 
otwierano z czołgów ogień pancerny… Tak samo trze-
ba pamiętać o chłopakach z kopalni „Wujek”, gdzie 

skał w ciągu lat swego działania, od 2000 r. do 2016 r., 
olbrzymi autorytet, jak najbardziej zasłużony auto-
rytet jako instytucja naukowa, badawcza, potrafiąca 
rozstrzygnąć wszystkie spory i problemy, które w tym 
przypadku będą wynikały z nazewnictwa czy nazw 
pomników, obiektów użyteczności publicznej, m.in. 
szkół, innych ważnych miejsc, całych osiedli… Są 
np. osiedla imienia 20-lecia PRL, 30-lecia PRL itd., 
itd. Na pewno Instytut Pamięci Narodowej będzie 
musiał rozstrzygać rzeczy bardziej skomplikowane, 
niżby się to nam na co dzień wydawało. Do takich 
na pewno należy postać pana Ziętka, czy z kolei po-
stać Zaremby w Szczecinie. To są takie osoby, które 
wpisują się w rzeczywistość zagospodarowywania 
Ziem Zachodnich i Północnych bądź odbudowywania 
Polski ze zniszczeń wojennych. Takimi przykłada-
mi, jeśli chodzi o Warszawę, są np. szefowie Biura 
Odbudowy Stolicy, czyli Roman Piotrowski, Józef 
Sigalin. Na pewno w przypadku tych osób będzie 
refleksja na temat tego, czy jeżeli istnieją obiekty uży-
teczności publicznej ich imienia, to należy je poddać 
czy nie poddawać dekomunizacji.

Ja mam bardzo duży szacunek dla Instytutu 
Pamięci Narodowej, ponieważ znam tych ludzi. 
Pracowałem tam ponad 15 lat i wiem, że to są napraw-
dę bardzo wybitni naukowcy i na pewno nie kierują 
się jakimikolwiek rozkazami partyjnymi, które rze-
komo miałyby przesłaniać ich zdolność do oceniania 
rzeczywistości historycznej. A więc z góry też proszę 
ewentualnych ochotników do tego, by podważać auto-
rytet IPN, żeby najpierw spróbowali to udowodnić na 
innych przykładach, a potem dopiero ustawiali tę in-
stytucję w rzędzie niegodnych tego, żeby realizować 
tę ustawę. Moim zdaniem na dziś nie ma godniejszej 
instytucji, która mogłaby się tego podjąć.

I na zakończenie poprawka wynikająca właśnie 
z roli IPN w tej całej, omawianej tu, operacji. A mia-
nowicie, znając rzeczywistość tej instytucji, wiem 
doskonale, że kwerendy, które są wykonywane w IPN, 
nie mogą, że tak powiem, trwać na rozkaz. To znaczy, 
proponowany tutaj termin 2 tygodni jest terminem, 
który może być zawalony przez Instytut Pamięci 
Narodowej. W związku z tym bardzo proszę o zmianę 
w art. 1 w pkcie 4 w lit. c fragmentu zdania, w któ-
rym są wyrazy „niezwłocznie, nie później jednak niż 
w terminie 2 tygodni”. Bardzo proszę o zastąpienie 
ich wyrazami „w terminie miesiąca, a w szczególnie 
skomplikowanych sprawach nie później niż w termi-
nie 2 miesięcy”.

Dlaczego mogą być tak skomplikowane sprawy? 
Niech tu posłuży przykład pana Ziętka. Ale też proszę 
mieć świadomość, że ta instytucja nie może ograni-
czać swojej kwerendy tylko do kwerendy wewnętrz-
nej, tzn. wewnątrz Instytutu Pamięci Narodowej. 
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(senator S. Kogut) Wicemarszałek Adam Bielan:

Ja również dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Jackowski.
(Senator Robert Mamątow: Panie Marszałku, ja 

tylko… Bo pan senator kilka razy użył mojego na-
zwiska. Chciałbym sprostować i powiedzieć, że to 
jest inicjatywa 40 senatorów. Ja jestem tylko repre-
zentantem. Dziękuję.)

(Senator Stanisław Kogut: Ale z PiS-u.)
Dziękuję bardzo.
Nie widzę na sali senatora Jackowskiego, 

w związku z czym oddaję głos panu marszałkowi 
Borusewiczowi.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dziękuję za wspomnienie mojego nazwiska w ta-

kim dobrym kontekście, Panie Senatorze Kogut.
Chcę na początku powiedzieć, że ja jestem za tą 

ustawą. Wybaczcie mi, ale mam dość dobrą pamięć. 
W pewnym wieku ma się pamięć dobrą i pamięta 
się odległe rzeczy. Ja też mam jeszcze dobrą i pa-
miętam rzeczy sprzed miesiąca. Przy okazji tej usta-
wy dokonała się… no, lekka kompromitacja Senatu. 
Dyskutowaliśmy miesiąc temu… Do przygotowanej 
niezłej ustawy dołączono pewne fragmenty, które 
rozszerzały likwidowanie pomników o pomniki na-
cjonalizmu ukraińskiego, imperializmu pruskiego itd. 
Zwracałem się do państwa senatorów z PiS, żeby tego 
nie robić, bo to zmienia kompletnie tę ustawę i zmie-
nia przekaz tej ustawy. I mówiłem, że ustawę tego 
typu, dekomunizacyjną, owszem popieram, ale tego 
typu rozszerzenia nie popieram. Ja wtedy głosowałem 
przeciwko tej ustawie. A jak głosowała większość? 
Jak głosował ten, który prowadził tę ustawę? Przecież 
mówiłem… To była dyskusja także o pewnej racjonal-
ności. Potem marszałek Senatu musiał interweniować, 
doprowadzić do wycofania, do przegłosowania tej 
ustawy w sposób negatywny… Teraz mamy kolejne 
podejście. Mówię to nie po to, żeby komuś robić wy-
rzuty. No, Panowie Senatorowie, wy macie większość 
i możecie za każdym razem wszystko przegłosować, 
ale powinniście mieć także własny rozum, pewien 
rozsądek. I miast posłuchać racjonalnych argumen-
tów osób, które też się na tym trochę znają… To jest 
apel, nie wyrzut, ale muszę to powiedzieć, bo to, co 
się działo wokół tej ustawy, było dla mnie bardzo 
przykre. 

Teraz co do polityki historycznej… Państwo 
Senatorowie, polityka historyczna w moim rozumie-
niu to jest dostosowanie historii…

(Senator Grażyna Sztark: Do polityki.)
…do aktualnych potrzeb politycznych. Ja się z tym 

nie godzę. Historia jest nauką i wystarczy prowadzić 

także wyłamano… i naprawdę strzelano do tych ludzi, 
którzy stanęli w obronie niepodległej Polski.

Dlatego dzisiaj każdy, kto zagłosowałby inaczej, 
jest utrwalaczem władzy ludowej. I dzisiaj trzeba 
dziękować Solidarności, że nastały takie czasy, w któ-
rych możemy podejmować tę uchwałę. Dokąd będą 
stały pomniki Świerczewskiego, pomniki Berlinga, 
pomniki Moczara i innych oprawców? Musimy o tym 
pamiętać. Dokąd będą w alejach zasłużonych cho-
wani nie ci, którzy naprawdę powinni być chowani 
w alejach zasłużonych, jak ci żołnierze WiN, AK, 
a także Inka?

Ja wiem, że wielu się nie podoba bardzo ostre wy-
stąpienie, ale, Drodzy Państwo, nawet wczorajsze 
przedstawianie niektórych ludzi jako kandydatów 
też świadczy o tym, że my zapominamy o historii 
naszego ukochanego narodu. Pamiętajmy, że wielki 
Polak powiedział, że narody, które tracą pamięć, tracą 
życie. Naprawdę nigdy nie możemy zapomnieć o tych 
bohaterach. A decyzje o likwidacji pomników, nazw 
ulic na pewno będą podejmować rady gmin, miast 
i w związku z tym, jeżeli faktycznie ci ludzie, którzy 
są bohaterami… A tak jak powiedział senator Ryszka, 
niektórzy byli dwulicowi, bo byli także w komite-
tach centralnych PZPR i mieli możliwości budowania 
i pomagania… W związku z tym naprawdę, Państwo 
Drodzy, my dzisiaj podejmujemy uchwałę dotyczącą 
historycznej ustawy i pokolenia nas będą oceniać.

Jeszcze raz chciałbym serdecznie podziękować se-
natorowi Mamątowowi za podjęcie naprawdę bardzo 
ważnej ustawy. A faktycznie instytucja IPN jest do 
tego upoważniona, bo są tam wspaniali, wspaniali, 
wspaniali ludzie.

I, Panie Marszałku Borusewicz, my też wspólnie 
nie możemy zapomnieć o tych ludziach Solidarności, 
którzy zostali faktycznie przez siły UB zamordowani 
w Gdańsku, w Katowicach i w wielu, wielu innych 
miejscach Polski. Było i na terenie Sądecczyzny, jak 
np. Szkarłat… Chłopak wyszedł na mszę za ojczyznę 
i został znaleziony zabity koło hotelu Orbis w Nowym 
Sączu. Do dzisiaj ci oprawcy mają się bardzo dobrze, 
bo nie zostało wyjaśnione, w jaki sposób ten chłopak 
został zamordowany. Albo ten student w Krakowie, 
albo Włosik… Wielu, wielu jest tych bohaterów. 
Gratuluję, Panie Senatorze Robercie, że faktycznie 
będą usuwane pomniki tych oprawców, którzy byli na 
służbie NKWD moskiewskiego i wykonywali pole-
cenia Stalina, Bieruta w Polsce i wielu, wielu innych. 
Ci, którzy krzyczeli, że człowiek ma być podmiotem, 
a robili co innego… Jeszcze raz naprawdę dziękuję. 
Sądzę, że jednogłośnie, bez żadnych sporów politycz-
nych, podniesiemy ręce za tą ustawę. Dziękuję, Panie 
Marszałku. Dziękuję, Panie i Panowie Senatorowie. 
Dziękuję, Goście Zaproszeni. (Oklaski)
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(senator B. Borusewicz) Absolutnie to nie załatwi też… To nie jest tak, 
że my w związku z tym odetniemy się od historii 
i od czasów PRL, stalinowskich itd., na pewno nie 
od PRL. Przecież 21 postulatów wypływało z PRL. 
Gdy ktoś mówi: no, nie zostały zrealizowane, dzisiaj 
musimy je realizować, to myśli i podchodzi do spra-
wy zupełnie ahistorycznie. One wychodziły z PRL. 
Podobnie znaczna część nas przecież kształciła się 
w tym czasie. I co to oznacza? Że przesiąkliśmy tym? 
Jakbyśmy przesiąkli tym peerelem, tobyśmy żadnych 
zmian nie byli w stanie dokonać. Zatem nie można 
też mówić, że tamci itd., w tym okresie… że to jakoś 
trzeba przekreślić, wykreślić. Tak po prostu się nie da. 
Nie da się przemilczeć tego PRL. Trzeba oczywiście 
badać, ale też badać obiektywnie. Nie chcę wchodzić 
już w pewne analizy historyczne. Oczywiście ja PRL 
oceniam jednoznacznie negatywnie, ale są ludzie, 
którzy jakoś skorzystali w tamtym czasie, przyszli ze 
wsi do miast, awansowali itd., itd. Bo władza w PRL 
nie tylko karała i nie pozwalała, ale także dawała 
marchewkę, dawała pieniądze…

(Senator Stanisław Kogut: I ziemię.)
…dawała ziemię. Cała grupa ludzi to pamięta. Ale, 

szanując tę pamięć, z tą pozytywną pamięcią ja i my 
się nie zgadzamy. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pan senator Jackowski.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Tylko krótsze może 

to seminarium.)
(Senator Robert Mamątow: Ty, aktor…)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Co?)
(Senator Robert Mamątow: Panie Marszałku, teraz 

pana popieram w 100%. Aktorowi się nie podoba.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Co mówiłeś?)
(Senator Robert Mamątow: Nic.)
(Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku, 

mogę?)
Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Cieszę się, że wreszcie zmierzamy do finału. Mam 

nadzieję, że ta zmiana ustawy, ta obecnie proponowa-
na nowelizacja zostanie szybko przyjęta w Sejmie i te 
regulacje, które są w niej zawarte, staną się faktem. 
Co do tego, że ona jest potrzebna, chyba nikt w tej 
Izbie nie ma wątpliwości. Cieszę się, że pan mar-
szałek Borusewicz zadeklarował pełne poparcie dla 
tej ustawy, bardzo mnie to cieszy, ponieważ jak ona 
będzie przyjęta w konsensusie, tym lepiej będzie dla 
tej ustawy i dla sprawy, która wiąże się z tą ustawą.

dobre badania, a nie prowadzić politykę historyczną. 
Do tego w ustawie o IPN, rozszerzającej kompeten-
cje, wpisano politykę historyczną. Tak więc mamy 
instytucję IPN, instytucję, która ustala kanony po-
lityki historycznej. Na szczęście na razie tego nie 
widać. Nie widać tego na razie w podręcznikach, zo-
baczymy jakie te podręczniki będą. Ale to IPN będzie 
ustalał kanony. Na razie nie widać tu także dyskusji, 
w pracach naukowych także, na szczęście. Ale cała 
ta sytuacja jest nie do zaakceptowania, przynajmniej 
przeze mnie.

Do tego, Panie Senatorze, były pracowniku IPN, 
IPN ma jeden określony kierunek historyczny i per-
sonalnie jest określony jako na prawo od centrum. 
I te badania, które prowadzi, absolutnie nie muszą 
podlegać, w wielu miejscach nie podlegają kryterium 
obiektywności. Jeżeli będzie chodzić o politykę hi-
storyczną – na pewno nie. I tu mam poważne obawy. 
Obsada personalna IPN… Przecież głosowaliśmy tu, 
w Senacie, nad obsadą personalną i nikt spoza listy 
PiS nie został uwzględniony. To jest szkoda dla IPN, 
ale także z tego ja wyciągam pewne konsekwencje.

Tak więc czym jest polityka historyczna? Jeżeli 
rzetelnymi badaniami, to nie potrzeba tutaj polity-
ki. I nie potrzeba polityki historycznej. Jeżeli to jest 
wprowadzanie do świadomości powszechnej pew-
nych wartości – to tak. Ale też musimy wiedzieć, 
jakie to są wartości, co jest w polityce historycznej 
i jak ona będzie wyglądać. Przecież w niektórych 
miejscach jest sprzeciw radnych PiS w przypadku 
propozycji nadania ulicy imienia pierwszego premiera 
po 1989 r., Tadeusza Mazowieckiego. To jest jakimś 
elementem polityki historycznej, że wycinamy jed-
nych, po to żeby promować innych. Ja zapewniam 
państwa, że ja dla Wałęsy nie mam specjalnej es-
tymy, miałem z nim różne… były różne okresy, od 
bardzo ostrego konfliktu na początku… Bo to nie 
był konflikt Wałęsa – Gwiazda. Na początku to był 
konflikt Wałęsa – Borusewicz i Kołodziej. Potem to 
się zmieniało, mieliśmy inne stosunki w okresie stanu 
wojennego. Ale jeżeli w polityce historycznej Wałęsa 
znika, to nie jest to ani dobre, ani uczciwe…

(Senator Jerzy Fedorowicz: To jest normalny idio-
tyzm.)

Ja bym się… Dlatego mówię, że tu trzeba zacho-
wać pewną równowagę. Równowaga w IPN nie zo-
stała zachowana.

Na tym chciałbym zakończyć i jeszcze raz powtó-
rzyć: popieram tę ustawę – to jest jasne – nie dlatego, 
że muszę popierać, bo poprzednio ustawy z waszymi 
poprawkami nie poparłem…

(Głos z sali: Właśnie.)
…ale dlatego, że trzeba to zrobić.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie można tak.)
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(senator J.M. Jackowski) Nie chciałbym jednak w tej chwili wszczynać dys-
kusji i polemik z panem marszałkiem Borusewiczem 
na temat oceny Instytutu Pamięci Narodowej. Mogę 
zapewnić, że bardzo wysoko oceniam dorobek 
Instytutu Pamięci Narodowej i cieszę się… Myśmy 
chyba razem z panem marszałkiem Borusewiczem 
w czasach Akcji Wyborczej Solidarność głosowali 
za ustawą, która powołała do życia Instytut Pamięci 
Narodowej. I myślę, że z perspektywy tych prawie 
20 lat możemy po prostu… No, jest tu obecna pani 
senator Czudowska, jest kilka osób, koleżanek i ko-
legów, które w tym dziele brały udział. I myślę, że 
z perspektywy tych prawie 20 lat funkcjonowania 
Instytutu Pamięci Narodowej możemy jasno powie-
dzieć, że była to bardzo dobra inicjatywa, bardzo 
potrzebna instytucja. I jest to instytucja, która wbrew 
pozorom wcale nie wyczerpała swojej misji, a wręcz 
przeciwnie – w sensie badawczym czy edukacyjnym 
może ją nadal bardzo dobrze pełnić. Dziękuję.

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

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
Chciałbym przede wszystkim zgodnie z regula-

minem poprosić o to, żeby Komisja Ustawodawcza 
mogła się zebrać zaraz po przerwie, tak żebyśmy 
mogli w miarę szybko procedować i jeszcze na tym 
posiedzeniu uchwalić tę ustawę. Jako osoba, która 
wnosi poprawkę, chciałbym zadbać o to, żeby nie być 
hamulcowym w tejże kwestii.

W sprawach merytorycznych mam tylko dwie 
krótkie uwagi. Oczywiście wywołany zostałem tutaj 
de facto przez pana marszałka Borusewicza. Pierwsza 
sprawa to polityka historyczna. Jak wszyscy doskona-
le wiemy, wszystkie państwa cywilizowane prowadzą 
politykę historyczną niezależnie od tego, czy się do 
tego przyznają, czy nie. My nie jesteśmy, mam na-
dzieję, takimi wybitnymi kłamcami, żeby udawać, 
że państwo polskie jej nie prowadziło i nie prowadzi. 
Chodzi tylko o to, żeby ta polityka historyczna była 
prowadzona na bazie prawdy – bo ta wartość jest 
w tym przypadku najważniejsza – a jednocześnie, 
żeby była ona uprawiana w sposób świadomy, a nie 
nieświadomy, bo w przeciwnym razie państwo staje 
się zbiorowym pożytecznym idiotą. I takiej wersji 
państwa polskiego nie chcemy, rzecz jasna. Chcemy, 
żeby państwo polskie było państwem rozumnym 
i uprawiało politykę historyczną świadomie, a nie 
w taki sposób, który w gruncie rzeczy pozwala innym 
podmiotom używać nas do tego, by głosić swoje nar-
racje historyczne. A to niestety w historii III RP się 

A tak naprawdę celem tej ustawy jest to, żeby 
wspomóc samorządy, które po prostu nie są w stanie 
sobie poradzić z pewnymi zaszłościami z przeszłości. 
I jak doskonale wiemy – bo taka była historia w ogóle 
tego rozwiązania – tak naprawdę Senat zareagował 
na sygnały ze strony samorządu, który chciał mieć 
literalnie określone zasady, w jaki sposób postępować 
z pozostałościami po upamiętnieniach różnych ludzi 
z okresu PRL, żeby mieć jakieś punkty odniesienia, 
w jaki sposób należy do tego się odnieść. Konstrukcja 
tej ustawy została wypracowana. Mieliśmy już ob-
szerną dyskusję przy okazji poprzedniej inicjatywy 
senackiej. W tej chwili zmierzamy do szczęśliwe-
go końca. I z tego powodu bardzo się cieszę. Kiedy 
jeździmy tak sobie po Polsce, zwłaszcza do mniej-
szych ośrodków, często mamy do czynienia właśnie 
z takimi obiektami, z którymi związane są zarówno 
treści, jak i desygnaty wskazujące na to, że w wolnej 
Rzeczypospolitej tego rodzaju obiekty nie powinny 
funkcjonować w przestrzeni publicznej.

Przy okazji debaty nad tą ustawą chciałbym zwró-
cić uwagę na jeszcze jedną sprawę, jeszcze jeden 
element. Otóż mamy w Polsce bardzo wiele miejsc 
upamiętniających zbrodniczą działalność Niemiec 
hitlerowskich w postaci miejsc pamięci czy tablic, 
które pokazują: tutaj jest miejsce kaźni, tutaj rozstrze-
lano, tam zamordowano, tutaj coś innego zrobiono, 
a w każdym razie upamiętniają te wydarzenia z prze-
szłości. Moim zdaniem bardzo ważne jest to, choć to 
nie dotyczy tego projektu ustawy, żebyśmy w sposób 
ustawowy zapewnili możliwość upamiętniania tych 
miejsc, w których była podejmowana zbrodnicza dzia-
łalność NKWD bądź innych pokrewnych NKWD 
organizacji, wykonywana na obywatelach polskich 
i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. A takich 
miejsc byłoby niemało. Na pewno IPN mógłby nam 
wskazać wiele takich miejsc i wiele takich wydarzeń, 
które należałoby w godny sposób uczcić i uhonoro-
wać, przynajmniej za pomocą tablic opracowanych 
według jakiegoś wzoru, które by takie miejsca okre-
ślały. A mówię to po rozmowach z wieloma osobami, 
które sygnalizowały mi problem związany z tym, 
aby były miejsca tego rodzaju, świadczące o naszej 
najnowszej dwudziestowiecznej historii.

Tak że kończąc moje wystąpienie, chciałbym 
wyrazić przekonanie, że ten projekt ustawy, który 
wyjdzie z Senatu, będzie jak najszybciej rozpatrzony 
przez Sejm i jak najszybciej będzie taka możliwość, 
żeby stał się on obowiązującym prawem. A wydaje 
mi się, że przyjęcie poprawki pana senatora Żaryna 
jest istotne ze względów merytorycznych: chodzi 
o to, żeby dać czas Instytutowi Pamięci Narodowej 
na wykonanie spokojnie czynności, które w ramach 
tej ustawy Instytut Pamięci Narodowej wykonuje.
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(senator J. Żaryn) mówiłem. Tak jest i tak będzie, niewątpliwie. Jeżeli 
pan chce widzieć to negatywnie, pana dobra wola, 
ale wtedy muszę powiedzieć, Panie Marszałku, że 
właśnie pan też w swoim wspaniałym życiorysie 
odziedziczył mentalność peerelowską.

(Poruszenie na sali)
Dziękuję bardzo.
(Senator Mieczysław Augustyn: To jest mentalność 

peerelowska!)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Skandal, hań-

ba, to jest skandal!)
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Ja też w związku z wnioskiem pana senatora 

Żaryna…
(Senator Bogdan Borusewicz: Sprostowanie.)
…chcę poinformować, że po zakończeniu obrad, 

dyskusji nad tym punktem, zarządzę godzinną prze-
rwę na posiedzenie komisji i później przystąpimy do 
głosowań.

(Senator Bogdan Borusewicz: Chciałbym tylko…)
Pan marszałek Borusewicz. Proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Chciałem sprostować w związku ze stwierdzeniem 

pana prof. Żaryna… Panie Profesorze, to, co pan po-
wiedział, w ostatnim zdaniu…

(Rozmowy na sali)
…to, co pan powiedział w ostatnim zdaniu, poka-

zuje, że mam rację, jeżeli chodzi o ocenę obecnego 
IPN. I to zdanie, oskarżenie pod moim adresem…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku, 
to nie jest sprostowanie.)

(Senator Grażyna Sztark: Jest.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Polemika. To jest 

polemika.)
…pokazuje właśnie to, że pan jest skażony tą men-

talnością komunistyczną, Panie Senatorze Żaryn.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Kto teraz?
Pan senator Wiatr. Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Chciałbym się odnieść tylko do jednego wątku, 

który został poruszony na tej sali w ramach dyskusji. 
Otóż tutaj pan marszałek Borusewicz parokrotnie 
powtórzył, że nie zgadza się na politykę historyczną. 
Ja myślę, że to jest kwestia definicji, Panie Marszałku. 

zdarzało. Panie Marszałku, publikacji naukowych na 
temat polityki historycznej jest bardzo dużo. Instytut 
Pamięci Narodowej był wielokrotnie organizatorem 
konferencji naukowych dotyczących polityki hi-
storycznej. No, uczestniczył w nich m.in. pan prof. 
Krzysztof Brzechczyn z Poznania, który po prostu 
specjalizuje się w tej dziedzinie wiedzy jako historyk 
i filozof jednocześnie. To jest bardzo ważna dziedzina 
wiedzy, która nie jest uwikłana w myślenie partyjno-
-polityczne. Tak jak każda inna dziedzina wiedzy, 
jest ona analizowana, poddawana krytyce itd. Tak że 
proszę nie dezawuować pojęcia polityki historycznej, 
bo ta przestrzeń naukowa jest jak najbardziej obecna 
w pracach Instytutu Pamięci Narodowej.

IPN to zresztą druga ważna kwestia, którą chciał-
bym tu podkreślić. Ta instytucja jest wybierana do 
realizacji takich właśnie zadań, o jakich dzisiaj mówi-
my, bo grupuje naukowców, którzy otrzymali tytuły 
i stopnie doktorów, doktorów habilitowanych i pro-
fesorów belwederskich. Nie otrzymali ich od IPN, 
bo oczywiście IPN nie ma możliwości nadawania 
stopni, tylko na uniwersytetach i w Polskiej Akademii 
Nauk, niemniej jednak oni są pracownikami IPN. 
To jest po prostu elita polskiej nauki, jeśli chodzi 
o historię najnowszą. Nie ma drugiej takiej instytucji 
w Polsce, która grupowałaby tylu naukowców, tyl-
ko doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów 
belwederskich zatrudnionych w jednym miejscu. To 
po prostu jest fakt obiektywny i nie ma co z tym spe-
cjalnie dyskutować. A więc jest oczywiście zasadne, 
że to ta instytucja zajmuje się tymi bardzo trudnymi, 
najtrudniejszymi sprawami. Ale jest jeszcze jedna 
cecha wyróżniająca tę instytucję, którą warto w tym 
kontekście przypomnieć. Mianowicie ta instytucja, 
niestety jako jedna z nielicznych w Polsce, nie musiała 
być poddawana procesowi dekomunizacji, dlatego że 
nigdy nie była komunistyczna. Niewątpliwie, Panie 
Marszałku, ma pan rację. Pracujący tam historycy 
mają odchył, bardzo wyraźny odchył. Nikt z nich 
nigdy nie był agentem, tajnym współpracownikiem, 
osobowym źródłem informacji, funkcjonariuszem 
UB ani funkcjonariuszem SB. (Oklaski) To jest jed-
na z nielicznych w Polsce instytucji, które nie mają 
takich właśnie ludzi w swoich szeregach. No i dzię-
kujmy Panu Bogu, Opatrzności i ludziom takim jak 
pan, Panie Marszałku.

(Poruszenie na sali)
Cichutko.
Panie Marszałku, pan był jedną z osób, które 

zagłosowały za tą instytucją. Ja panu bardzo za to 
dziękuję. Dziękuję za to, że ta instytucja, także dzięki 
panu, jest, ale miejmy świadomość, co to oznacza. To 
jest jeden z tych bytów w polskiej przestrzeni publicz-
nej, który nie jest skażony relatywizmem, o którym 
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(senator K. Wiatr) widzi. I często, szybciej niż nam się wydaje, takie 
wykorzystanie przynosi odwrotne skutki. Dlatego 
przede wszystkim rozróżniajmy te 2 pojęcia, politykę 
historyczną od historii politycznej. Niedawno były 
takie chwile – ja też mam, Panie Marszałku, dobrą 
pamięć i też myślę o niedawnej przeszłości– kiedy 
bycie Polakiem było obciachem, kiedy eksponowano 
tylko złe momenty z naszej historii. No, tak było, to 
jest niedawna przeszłość. I dalej w naszym społeczeń-
stwie są osoby, które mają dużą tubę i potrafią takie 
myśli propagować.

(Senator Barbara Zdrojewska: Gombrowicz…)
Stąd ogromna potrzeba świadomej działalności 

w Polsce, w Europie i w świecie. To jest nasz obo-
wiązek wobec przeszłych pokoleń, a także wielka 
potrzeba naszej przyszłości, bo to buduje postawę, 
o której tak mówił Jan Paweł II: czuję się odpowie-
dzialny za to wspólne wielkie dziedzictwo, któremu 
na imię Polska. To jest polityka historyczna. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz o zabranie głosu proszę pana przewodni-

czącego Klicha.

Senator Bogdan Klich:
Proszę państwa, jak się w poprzedniej kadencji po-

wiedziało A, to teraz trzeba powiedzieć B. I tak samo 
jak w poprzedniej kadencji wspólnie pracowaliśmy 
nad ustawą o dekomunizacji, o zdjęciu tych symboli 
z naszych ulic i placów, tak w tej chwili powinniśmy 
wspólnie przyjąć ustawę, dobrą ustawę, o usunięciu 
tych pomników i zdjęciu tych nazw z budowli, które 
jeszcze nie zostały zdjęte przez samorządy.

Używam takiej samej argumentacji, jakiej uży-
wałem przed laty, w poprzedniej kadencji. Mamy 
świadomość, że część samorządów sobie poradziła 
z tą symboliczną dekomunizacją naszej przestrzeni 
publicznej, a część samorządów, z różnych powo-
dów, sobie z tym nie poradziła. A jest przecież rzeczą 
bardzo istotną, żeby nasze dzieci, nasze wnuki żyły 
w przestrzeni prawdy, w której nie ma elementów 
będących ikonami poprzedniego, zniewalającego 
Polaków systemu. W związku z tym ja nie mam wąt-
pliwości, że taką ustawę należy poprzeć. Mam tylko 
nadzieję, że w trakcie prac sejmowych nad tą ustawą 
nie powróci pomysł, który został dołączony… wyko-
rzystany w ramach pierwotnego kształtu tej ustawy 
tu na sali senackiej, żeby to przy pomocy tej ustawy 
wykopywać – niesłusznie, niezasadnie i szkodliwie 
w stosunku do naszego interesu narodowego – rowy 
pomiędzy Polską a naszymi sąsiadami zwłaszcza na 
Wschodzie. Krytycznie ocenialiśmy w naszym śro-

I myślę, że to trzeba sobie wyjaśnić, tzn. mówimy 
nie o historii politycznej, tak, jak kiedyś była eko-
nomia polityczna, była demokracja ludowa, no i mo-
głaby być historia polityczna, czyli jakaś mutacja 
historii potrzebna dla polityki jakiejś tam. Nie. Tu 
chodzi o politykę historyczną, tak, jak jest polityka 
gospodarcza, polityka społeczna, czyli po prostu są 
to pewne świadome, zaplanowane działania państwa, 
zorganizowanego społeczeństwa, które to działania 
mają służyć określonym, ważnym, społecznym, naro-
dowym, państwowym celom. Czyli potrzeba świado-
mej działalności upowszechniającej nasze dokonania 
jako narodu i państwa. I myślę, że mamy się czym 
pochwalić. Bo gdyby zacząć wymieniać nasz wkład 
w dorobek cywilizacji światowej, począwszy od so-
boru w Konstancji, a może jeszcze od wcześniejszego 
czasu, mówić o dorobku Solidarności, o naszej wik-
torii wiedeńskiej, o bitwie warszawskiej, o cudzie 
nad Wisłą… Ale wspomnijmy także osoby, postacie, 
takie jak Kopernik, Olszewski, Jan Paweł II… To są te 
ważne historyczne dokonania, o których powinniśmy 
pamiętać i które powinniśmy wprowadzać w prze-
strzeń publiczną, zarówno edukacyjną w szkole, jak 
i publiczną w takim sensie, czym żyje społeczeństwo.

Ja muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba-
ło, jak w lipcu ubiegłego roku w czasie Światowych 
Dni Młodzieży papież Franciszek powiedział o dobrej 
pamięci. I zresztą tak trochę to skomentował. Czyli 
pamiętamy o dobru. Bo ta pamięć o dobru buduje to 
dobro w nas. I tak rozumiem politykę historyczną, 
która buduje naszą pozycję w Europie i na świecie, 
buduje patriotyzm u młodych – ale też u starych, też 
u dorosłych, bo przecież to jest proces ciągły – który 
to patriotyzm ma być podwaliną naszych sukcesów 
gospodarczych, naukowych, społecznych. Kiedy 
młody człowiek zastanawia się, czy wyjechać, czy 
zostać… Jest wielu młodych ludzi, którzy mówią: 
mógłbym wyjechać, mógłbym zarabiać dwa razy 
więcej, ale zostaję. Zostaję, bo tu mam rodzinę, bo 
tu jest dziadek czy ktoś… A przecież to jest też zo-
bowiązanie wobec naszych poprzedników. Przecież 
nie tak dawno oni oddawali życie, ale nie dla siebie. 
Wiedzieli, że prawdopodobnie efekt ich ofiary – zdro-
wia, a często i życia – nie przyjdzie natychmiast, że 
robią to dla przyszłych pokoleń. Chciałbym, żeby 
dzisiaj było wielu takich ludzi, którzy są w stanie 
oddać swoje zdrowie i życie dla innych, w tym dla 
przyszłych pokoleń. Całkiem niedawno słyszałem 
taką wypowiedź: jeśli nie ma takich spraw, za które 
chciałbyś oddać życie, to po co żyjesz? Warto sobie 
czasami takie pytanie zadać.

Oczywiście może być pokusa doraźnego wyko-
rzystania takich rozwiązań, ale to jest ocenne. To jest 
ocenne. Społeczeństwo nie jest bezrozumne, ono to 
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(senator B. Klich) chwilę, przed 1980 r. i powstaniem Solidarności. Coś 
na ten temat mogę panu opowiedzieć, a marszałek 
Borusewicz to przecież cała historia. Więc sugeruję 
przeprosiny. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W zasadzie sprawa, o której dzisiaj debatujemy, 

jest jasna, prosta i nie powinniśmy o niej tak długo 
debatować. W odpowiedzi na moje pytania o powody 
ponownego procedowania nad tą ustawą te powody 
zostały wyjaśnione i myślałam, że na tym po prostu 
się skończy mój udział w tej debacie.

Do tego punktu czy do tej debaty chciałabym też 
dodać, że jako radna I kadencji w odrodzonym samo-
rządzie… My się uporaliśmy z tym problemem, nie 
ma u nas żadnego problemu z takimi miejscami kultu 
czy czymś takim. My tę sprawę załatwiliśmy jako 
ten samorząd I kadencji. I bardzo żałuję, że wówczas 
taka ustawa nie powstała, bo ona by sprawę załatwiła. 
Niepotrzebny był wówczas udział ani pośredników, 
żadnych pośredników, bo od tego był samorząd, odro-
dzony samorząd. To ci ludzie na dole wiedzieli, kto był 
zły i co powinni uczynić. Żałuję bardzo, że to się nie 
dokonało. Byliśmy bardzo świeżo właśnie po 1989 r., 
ale też mieliśmy w pamięci wszystkie wydarzenia, jak 
w moim przypadku wszystkie wydarzenia od 1989 r. 
i później. I jeżeli mówimy tu o pośrednictwie – bo 
tak to odbierałam, że IPN będzie pośrednikiem mię-
dzy obywatelem, samorządem a tymi, którzy mają 
decydować ostatecznie o sposobie rozwiązania tego 
problemu – to wówczas nie wiedziałam również, że 
będzie jakiś problem czy zastanawianie się, jeśli cho-
dzi o nazwiska np. Roosevelt, Kotański czy Kuroń. Ja 
naprawdę tego nie wiedziałam, bo dla mnie Kuroń…

(Senator Robert Mamątow: Nie ma takiego…)
Obojętnie… Ale proszę państwa, w stanie wo-

jennym Michnik, Kuroń, Modzelewski… No to było 
wezwanie… I wówczas wcale nikt nie patrzył… Ja 
doskonale pamiętam stan wojenny. Dlatego też musi 
budzić niepokój – dokończę tutaj myśl – jakby spo-
sób ostatecznego rozwiązania, kto ostatecznie po-
dejmie decyzje, czy łącznie z Naczelnym Sądem 
Administracyjnym, czy to się zakończy na wojewo-
dzie, który jest przedstawicielem ówczesnej władzy. 
Ale są również takie chwile, kiedy, proszę państwa, 
milczeć nie można. Panie Profesorze, zdarzyło się to 
panu kilka razy, wie pan, że potrafił pan wyjść wów-
czas z tej opresji. Panie Profesorze i Drodzy Państwo, 
ja chce państwu powiedzieć, że ja miałam… nie wiem, 

dowisku politycznym – ja również – tę inicjatywę, 
którą można nazwać inicjatywą „izmów”. Chodzi 
o zdejmowanie, usuwanie tych symboli, które były 
przez część z państwa uznawane za symbole jakiegoś 
nacjonalizmu, np. litewskiego na ziemiach polskich. 
Trochę to humorystycznie wyglądało: nacjonalizm li-
tewski na ziemiach polskich. Oprócz nacjonalizmu li-
tewskiego tam był jeszcze nacjonalizm ukraiński czy, 
jeśli dobrze pamiętam, militaryzm pruski. Prawda? 
Mam nadzieję, że ta próba zaszkodzenia tej ustawie 
w dalszych pracach już się nie powtórzy. Wyrażam 
to z całym przekonaniem, bo tylko pod tym warun-
kiem – ja osobiście, nie jako przewodniczący grupy 
senatorów, ale ja osobiście jako Bogdan Klich – tę 
ustawę mogę popierać.

Niezmiernie ważna będzie też implementacja, 
wprowadzanie w życie tej ustawy. Bo Instytut Pamięci 
Narodowej odgrywa kluczową rolę i albo rzeczywi-
ście będzie dążył do prawdy historycznej, albo będzie 
realizował politykę historyczną. Jest, Panie Senatorze 
Żaryn, fundamentalna różnica pomiędzy rolą insty-
tutu jako odsłaniającego prawdę historyczną i rolą 
instytutu jako prowadzącego politykę historyczną. 
Instytut powołaliśmy po to, żeby odsłaniał prawdę, 
jedną prawdę, o naszej historii najnowszej, zwłasz-
cza o tych czasach, które przeżywaliśmy wspólnie 
jako czasy zniewolenia i oporu. Żeby pokazywał, jak 
byliśmy niewoleni przez system PRL i jak przeciw-
stawialiśmy się temu zniewoleniu. I żeby nie dzie-
lił Polaków na lepszych i gorszych w zależności od 
tego, co robili na początku swojej drogi życiowej. 
Bo takie dzielenie Polaków, to jest właśnie polityka 
historyczna, a instytut nie jest od tego, żeby taką po-
litykę prowadził, tylko żeby o prawdzie historycznej, 
która – zaznaczam – jest jedna, niezrelatywizowa-
na, Polakom opowiadał. I od tego, jaką rolę będzie 
pełnił Instytut Pamięci Narodowej, podpowiadając 
samorządom, które nazwy należy zmienić, zależy 
to, jak będzie postrzegana ta ustawa przez obywateli 
Rzeczypospolitej Polskiej. A zatem Instytut Pamięci 
Narodowej może być wsparciem w realizacji tej usta-
wy, ale może ją także wysadzić w powietrze. Dlatego 
apeluję do wszystkich, którzy reprezentują instytut, 
żeby bardzo poważnie i bardzo odpowiedzialnie do 
roli instytutu zapisanej w tej ustawie podchodzić i nie 
wykoślawić tej ustawy w czasie jej realizacji. Bo ona 
sama w sobie jest uzasadniona.

Myślę także, Panie Senatorze, że powinien pan 
przeprosić, tak jak już pan to kiedyś zrobił, tym ra-
zem pana marszałka Borusewicza za zarzucenie mu 
mentalności peerelowskiej. Bo ci, którzy tak jak pan 
mieli okazję przebywać przez jakiś czas w aresztach 
po 1980 r., nie są w stanie nawet sobie wyobrazić tego, 
czym było przebywanie w aresztach, choćby przez 
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(senator G. Sztark) dobrego po nas pozostanie. Nie niszczmy już tych 
ostatnich ludzi, którzy jeszcze mają piękną kartę hi-
storii. Nie niszczmy tego. Bo nikt już tego nie zrozu-
mie, dlaczego my tych ludzi zwalczamy, naprawdę. 
Tak że apeluję i proszę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Zdrojewska.
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku, 

moment.)
Tak, proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Sprostowanie, bo ja zostałem… moje nazwisko… 

Chcę podziękować, ale jednocześnie chcę powiedzieć, 
że ja się nie czuję obrażony.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Pewnie, że nie.)
Odpowiedziałem tym samym i mogę to uzasad-

nić, ale gdzieś poza salą. Tak więc nie oczekuję tutaj 
jakichś gestów…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku!)
Rozumiem, że to takie… To była…
(Wicemarszałek Adam Bielan: To znowu nie było 

sprostowanie.)
Dobrze. Ale nie chcę, żeby akurat moja osoba była 

powodem jakiejś polemiki…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Rozumiem.)
…i żeby ona się zaostrzała.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję bardzo.)
Pani senator Zdrojewska.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Brawo, Panie 

Marszałku! Nie będziemy się obrażać na ludzi, któ-
rzy nie są w stanie nas obrazić.)

Proszę osoby siedzące na galerii o spokój.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Przepraszam najmoc-

niej.)
(Senator Leszek Piechota: Ma silne alter ego…)

Senator Barbara Zdrojewska:
Ja się nie zgadzam z panem marszałkiem 

Borusewiczem. On oczywiście może nie czuć się ob-
rażony i ja to rozumiem, że pan marszałek nie czuje 
się obrażony, ale uważam, że to, co padło, było obraź-
liwe. I dlatego chciałabym, Panie Marszałku, zwrócić 
się do pana jako do przedstawiciela wicemarszałków 
i pana marszałka. Po raz kolejny mamy do czynienia 
z tego typu obrazą. I uważam, że zza tego stołu po-

czy wówczas to była sama przyjemność… Ale gdyby 
nie tacy ludzie, jak pan Bogdan Borusewicz, który 
w miastach…

(Senator Robert Mamątow: Pani zostawi pana 
marszałka. Historia sama go oceni.)

Panie Senatorze…
(Rozmowy na sali)
(Senator Mieczysław Augustyn: Okazuje się, że 

nie.)
(Senator Robert Mamątow: Pan marszałek swoją 

historią udowodnił, że nie trzeba go bronić.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
Panie Senatorze, zaraz się odniosę do pana wypo-

wiedzi, bo to jest…
(Rozmowy na sali)
Padło w tej dyskusji pana nazwisko. W tej dysku-

sji padło nazwisko pana Bogdana Borusewicza. Tak 
więc chcę powiedzieć jasno, że dla takich osób, jak 
ja, na głębokiej prowincji… że gdyby nie tacy ludzie, 
jak Piotr Andrzejewski, pan Zbigniew Romaszewski, 
pani Hanna Skowrońska, pan Bogdan Borusewicz, nie 
byłoby nas, nie byłoby pamięci, nie byłoby nikogo, kto 
by nam pomógł, bo jak nas wsadzali do więzienia, to 
tam nikt się tym nie zajmował. To nie była Warszawa 
czy Gdańsk, czy Katowice. My byliśmy skazani na 
niepamięć. To właśnie dzięki takim ludziom, jak 
Bogdan Borusewicz, który miał pod sobą czy też 
w swoim, że tak powiem, zainteresowaniu ludzi ze 
środkowego Pomorza, my mogliśmy być odważni, 
bo wówczas odwaga więcej kosztowała, niż dzisiaj 
wyjść i powiedzieć, że pan jest reliktem tamtego…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Okresu.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Czasu.)
Tak, okresu… czasu.
(Senator Jan Żaryn: Ja takiego zdania nie powie-

działem.)
Gorzej pan powiedział. Pan gorzej powiedział.
(Senator Jan Żaryn: Nie.)
Panie Senatorze, jeżeli nie będziemy szanowali 

takich ludzi, jeżeli potem nie będziemy szanowali 
pamięci o takich ludziach, to… A kto nie pamięta 
o swojej historii, to… Możemy to dokończyć. Pan jako 
znakomity historyk powinien dokończyć to zdanie. 
W związku z tym apeluję i proszę, żebyśmy podczas 
takich dyskusji nigdy nie używali takich argumentów. 
Nigdy. Czy od nas padło jakiekolwiek zastrzeżenie? 
My, kiedy dyskutujemy, mamy po swoich stronach 
różne karty, różne nazwiska. Czy my przy okazji 
tego typu dyskusji nad ustawami odbijamy w ten spo-
sób państwu piłeczkę? Nie. Dyskutujmy poważnie. 
I, Panie Senatorze, jeszcze raz apeluję i proszę… Bo 
historia oceniła już takich ludzi jak m.in. pan mar-
szałek Romaszewski i zapewne oceni również pana 
marszałka Borusewicza. Pamiętajmy… I niech coś 
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(senator B. Zdrojewska) uważam, iż tak nie jest. Uważam, że na uniwersy-
tetach polskich też są bardzo dobrzy historycy, tam 
pracują historycy niezależni. I chciałabym panu na 
to zwrócić uwagę.

I ostatnia rzecz. Mówił pan o młodych pracow-
nikach IPN. Bardzo dobrze, fantastycznie, tylko 
że pan dokonał takiego dziwnego… Pan prze-
ciwstawił marszałka Borusewicza – mówił pan 
o mentalności, jak pan to potem określił, peere-
lowskiej – i te nieskażone niczym pacholęta z IPN. 
Powiem panu… To jest dziwne, proszę zwrócić na 
to uwagę. Z jednej strony pan mówi o wspaniałych 
pracownikach IPN, którzy nigdy nie byli spraw-
dzani – skończyli studia, a teraz robią kariery 
naukowe; no, bardzo dobrze – a z drugiej strony 
mówi pan o legendzie Solidarności. Z pana strony 
jest zarzut, że ta legenda ma jakąś skrzywioną 
peerelowską mentalność, podczas gdy te młode 
pacholęta są jakimś niedoścignionym wzorem itd. 
Ja nie chcę urazić żadnego z tych młodych pracu-
jących historyków. Mnie po prostu nie przekonuje 
ta pana argumentacja, ja w ogóle nie rozumiem 
takiego sposobu myślenia.

Nie rozumiem też, Panie Senatorze – zwracam się 
do pana senatora Wiatra – pana myślenia. Chciałabym 
polemizować w jednej sprawie, o której pan mówił. 
Pan powiedział, że byli tacy – nie wiem, który okres 
pan miał na myśli – którzy źle mówili o Polsce itd. 
Przypominam, że byli też tacy jak Gombrowicz, 
Wyspiański czy Mrożek. Oni też w różnych okre-
sach różnie o tej Polsce mówili. Gdybyśmy myśleli 
tylko Sienkiewiczem i nigdy nie mieli refleksji nad 
sobą, nad swoją historią, nad polskością, nad tym 
wszystkim, to źle by z nami było. Nie chce tu otwierać 
jakichś dyskusji. Mówię tylko, że nie odpowiada mi 
taki sposób myślenia.

I słowo na zakończenie. Solidarność oznaczała… 
Pamiętamy ten piękny symbol Solidarności, ten znak. 
Solidarność zawsze oznaczała „jeden z drugim”, a nie 
„jeden przeciwko drugiemu”. Nie pozwalajmy, żeby 
dyskusje, w tym na tematy, które nas łączą i powinny 
nas łączyć, co do których mamy dosyć zbliżone poglą-
dy – podobnie mamy zamiar głosować w sprawie tej 
ustawy… Nie wypominajmy sobie pewnych rzeczy, 
nie bądźmy jeden przeciwko drugiemu, bo niedłu-
go wykopiemy w Polsce taki rów, że nie będziemy 
się mogli nigdzie spotkać. Nie prowadźcie państwo 
do tego. Bardzo gorąco o to po raz kolejny apeluję. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Teraz pan senator Piechota.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Bog-
dan Borusewicz)

winna paść uwaga w kierunku pana senatora Żaryna, 
żebyśmy nie odzywali się do siebie w ten sposób i nie 
zarzucali sobie peerelowskiej mentalności.

Patrzę teraz na pana senatora Mamątowa. 
Przerywał pan przed chwilą, miał pan uwagi do pani 
senator. Ale…

(Senator Robert Mamątow: Nie, bardzo przepra-
szam…)

Proszę mi dać skończyć. Pan potem się zapisze do 
głosu i sobie pan powie.

(Senator Robert Mamątow: To ja się zapiszę.)
Pan nawet mówił w dobrej wierze. Ale, Panie 

Senatorze, trzeba było…
(Senator Robert Mamątow: Pan mnie zapisze, do-

brze, Panie Sekretarzu?)
No, co pan robi?
Panie Senatorze, jeżeli pan mówił w dobrej wierze, 

to trzeba było się wcześniej zgłosić i przeprosić za 
słowa swojego kolegi albo zwrócić mu uwagę, albo 
zrobić tak, żeby się to więcej nie powtarzało.

Ja rozumiem, że czasami pana, Panie Senatorze 
Żaryn, ponosi. Ale nie powinno. Bo pan idzie w złym 
kierunku, to nie jest dobra droga. Chciałabym też 
powiedzieć, że tego typu myślenie…

(Senator Czesław Ryszka: Zejdź z tej drogi.)
Chciałabym się odnieść do pana senatora Wiatra, 

ale jak skończy rozmowę przez telefon, to wtedy się 
do niego odniosę. Teraz odniosę się do pana senatora 
Żaryna. I tutaj chciałabym już na chwilę odejść od tej 
naszej polemiki dotyczącej pana obraźliwych słów, 
a powiedzieć o tym, co chciałabym zakwestionować 
w pana wypowiedzi, co jakoś szczególnie mnie ude-
rzyło. 

Pan powiedział o tych młodych ludziach, fanta-
stycznych historykach z IPN. Ja bardzo dobrze znam 
te towarzystwa, wielokrotnie z nimi pracowałam, 
znam Szwagrzyka, znam różne wybitne, naprawdę 
zasłużone osoby pracujące w IPN. I powiem panu, 
że IPN był różny w różnych czasach i różnie go 
oceniam. Ale nie o to chodzi. Pan powiedział coś 
takiego, że tam pracują ludzie i to są w tej chwili 
najwspanialsi ludzie. A ja tylko zwracam uwagę, 
że IPN jest instytucją państwową. IPN jest zawsze 
polityczny. Już odchodzę od tej polityki historycznej, 
ale jest zawsze polityczny, ponieważ państwo spowo-
dowaliście w tej chwili wymianę szefa itd. IPN jest 
politycznie podporządkowany rządzącym, obozowi 
rządzącemu. Przez ten sam fakt historycy… Nie 
mówię, że… Na pewno ogromna większość stara się 
pracować obiektywnie, ale ten obiektywizm przez 
samo to podporządkowanie jest jakoś skażony. Nie 
dezawuowałabym pracy historyków pracujących np. 
na uniwersytetach. Pan powiedział, że najwybitniejsi 
historycy pracują w IPN. Chciałabym powiedzieć, że 
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(Poruszenie na sali)
Przepraszam bardzo, powiem za siebie. Kiedy mia-

łem 23 lata, to pan marszałek był dla mnie wzorem. 
I ja to pamiętam. Ja się dzisiaj z panem marszałkiem 
nie zgadzam prawie w niczym, ale to nie znaczy, że 
go nie szanuję. Szanuję, doceniam, wiem, że Polska 
nie byłaby dzisiaj tu, gdzie jest, gdyby nie było m.in. 
takiego człowieka jak pan Borusewicz. Ja o tym do-
brze wiem i ja o tym zawsze pamiętam. A państwo 
wytworzyliście taką atmosferę, że my tutaj chcemy 
nie wiadomo jakie rzeczy z panem marszałkiem… 
Nic takiego nie było.

Ja nie będę bronił pana Żaryna, bo pan Żaryn się 
sam obroni. Ale ja zrozumiałem, że gdyby pan mar-
szałek nie był przeciwko IPN… Ma taką mentalność, 
ja to tak zrozumiałem. No i tyle. A zrobiliście państwo 
z tego wielkie halo.

Panie Marszałku – i to jeszcze muszę powiedzieć 
– to pan z tego miejsca krzyczał do mnie, że jestem 
komisarzem politycznym. Wie pan, mnie to tak wtedy 
zabolało… Bo wie pan, kto to jest komisarz? Ale ja 
nigdy w życiu bym nie chciał, żeby pan mnie przepra-
szał, bo przede wszystkim ja nie jestem obrażalski, 
i to nie o to… Ale to mnie zabolało.

I teraz pan mówi, że ma pan dobrą pamięć. Panie 
Marszałku, to przecież za pana kadencji myśmy tu 
wybrali 2 członków Trybunału Konstytucyjnego 
niezgodnie… Myśmy tu wszyscy mówili, że tak nie 
wolno. My zaś popełniliśmy błąd przy tej ustawie, 
wprowadzając te zapisy o nacjonalizmach, a państwo 
robicie z tego wielkie halo. I tylko tyle chcę powie-
dzieć. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
I poproszę…
(Senator Stanisław Kogut: Tak jest, ja też krótko.)
(Głos z sali: 5 minut.)
…pana senatora Stanisława Koguta.

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

Drodzy Goście!
Ja się ogromnie cieszę, że pani marszałek Sztark 

wspomniała śp. pana Zbyszka Romaszewskiego. 
Ale, Pani Marszałek, pamiętamy, że jak był wy-
bór śp. pana Romaszewskiego na wicemarszał-
ka, to trwało to 8 miesięcy. Była całkowita blo-
kada odnośnie do jego osoby. A to naprawdę był 
ogromny autorytet. Przecież to facet, który bronił 
ludzi Solidarności, był w KOR, był internowany. 
Pamiętamy także Radom.

I ja powiem tak, żeby to trochę wyciszyć: musi-
my też oddać to, co się należy, panu prof. Żarynowi. 

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Piechota, proszę bardzo.
(Senator Leszek Piechota: Panie Marszałku, 

Wysoka Izbo…)
Ponieważ tutaj wszedłem, to dopilnuję, żeby na-

zwisko Borusewicza tak tutaj nie latało…
(Senator Stanisław Kogut: A jak znowu powiedzą, 

to…)

Senator Leszek Piechota:
Szanowny Panie Marszałku Borusewicz!
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ach…)
(Wesołość na sali)
Korzystając z okazji, złożę poprawkę. Czym ją 

uzasadniam? Najpierw chciałbym podziękować panu 
senatorowi Mamątowowi za to, że dotrzymał słowa 
i po wycofaniu wniosku, który wcześniej był proce-
dowany, ponownie złożył projekt dotyczący zaka-
zu propagowania komunizmu. Mam jednak jedno 
zastrzeżenie. Były wtedy złożone uwagi ze strony 
mojej i senatora Misiołka dotyczące rozszerzenia tego 
katalogu. Chodziło nie tylko o komunizm i inne sys-
temy totalitarne, ale o wymienienie tych wszystkich, 
które są wymienione w konstytucji, a więc i nazizmu, 
i faszyzmu, a także organizacji propagujących niena-
wiść rasową, nienawiść etniczną i narodowościową. 
I ponieważ ja… Jest to może daleko idąca supozycja, 
ale Żydów mordowali w Polsce nie komuniści, tyl-
ko naziści, faszyści i ci, co propagowali narodzenie 
nienawiści rasowej. Tak uważam. Jeżeli tego rodzaju 
pomniki lub organizacje, które propagują tego typu 
działania, nadal istnieją, to powinny być wykluczone 
z naszej przestrzeni publicznej.

Z tego tytułu składam razem z panem senatorem 
Misiołkiem wniosek o zmianę nazwy proponowanej 
ustawy oraz o to, żeby nastąpiły odpowiednie zmiany 
w zapisach. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Konkretnie.)
I proszę o zabranie głosu pana senatora Mamątowa. 

Proszę uprzejmie.

Senator Robert Mamątow:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Miałem nie zabierać głosu, bo oczywiście zapi-

sałem się pod wpływem emocji, ale muszę to powie-
dzieć, bo państwo stworzyliście takie wrażenie, jak 
byśmy tu chcieliśmy, nie wiadomo w jaki sposób, 
atakować pana marszałka Borusewicza.

Ja powiem o sobie, bo za siebie…
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(senator S. Kogut) Tak że ja faktycznie… Powiem tak: my z panem 
senatorem Fedorowiczem znamy się od lat…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Tak.)
…bo się znamy, bo byliśmy radnymi wojewódzki-

mi. I tak jak powiedziała pani Sztark: ustawa powin-
na być zaraz po 1989 r. i wtedy nie byłoby świętego 
spokoju.

(Senator Czesław Ryszka: Byłby święty spokój.)
I, Panie Marszałku, ja trochę będę protestował wo-

bec wypowiedzi, że my jak gdyby blokujemy nazwanie 
ulic imieniem Jacka Kuronia czy pana Geremka. Bo to 
też ludzie Solidarności, nie możemy zapominać, że oni 
też byli w więzieniach. No, trzeba książki przeczytać, 
jak traktowano śp. pana Jacka Kuronia. Przecież prawie 
go maltretowano. Nie będę mówił gwarą więzienną, ale 
powiem, że sprowadzono go, jak pisał w książkach, po 
prostu do nieczłowieczeństwa. No, taka jest prawda.

Ale ja powiem, że ja mam inne zdanie na temat 
grubej kreski, którą pan premier Mazowiecki świętej 
pamięci ogłosił. Bo uważam, że gdyby wtedy była 
dekomunizacja, lustracja, z komuchami nie byłoby 
problemu. Nikt ich by nie wysyłał na Syberię, ale 
byłby 10-letni zakaz zajmowania kierowniczych 
stanowisk. Ale naprawdę uważam, że nie można… 
Jakby była ino taka inicjatywa nadania ulicy imie-
nia Tadeusza Mazowieckiego świętej pamięci, to na 
pewno ja bym jej nie blokował, ino podniósłbym rękę 
za. Nigdy nie podniosę ręki za tym, żeby ulica była 
imienia tego agenta, jakiegoś generała, nie wiem, 
Rostworowskiego czy któregoś, który z Moskwy 
przyszedł do Polski i był…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Rokossowski!)
Tak, Rokossowski był…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie 

Rostworowski.)
Tak, Rokossowski. I generałem Wojska Polskiego był 

agent skierowany z Moskwy do Polski. I dlatego mó-
wię… I, Państwo Drodzy, pamiętajmy też o tym, że…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tak, ale…)
Też trzeba pamiętać – już kończę – dlaczego ci 

z AK tak byli tępieni. No dlatego, że poszli z gene-
rałem Andersem innym szlakiem i że realizowali 
inne plany.

5 minut minęło…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: No niestety.)
…dlatego, Panie Marszałku, dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
I nie ma następnych 5 minut.
(Senator Czesław Ryszka: Jakieś bajki opowia-

dasz.)
(Senator Stanisław Kogut: Czesiu, jakie bajki?)
(Senator Czesław Ryszka: AK z Andersem?)
Proszę o zabranie głosu pana senatora Kazimierza 

Wiatra – 5 minut.

Teraźniejsza postawa pana marszałka Borusewicza 
też mi się spodobała, bo mówił: w polityce ma się 
różne zdanie. A przecież to jest człowiek, który poka-
zuje młodzieży w publikacjach historię niepodległej 
Polski. I ja mogę tylko złożyć podziękowania na jego 
ręce, bo na każde zaproszenie młodzieży przyjeż-
dżają przedstawiciele IPN i mówią o tych ludziach, 
których ja faktycznie w pierwszym wystąpieniu wy-
mieniłem. Zapomniałem tylko powiedzieć o kapłanie 
Solidarności, o księdzu Jerzym. A teraz wychodzi 
wiele rzeczy na światło dzienne – to, jak był trak-
towany przed utopieniem, we Włocławku, prawda 
o księdzu Zychu czy o księdzu Suchowolcu. To o tych 
rzeczach musimy pamiętać.

Drodzy Państwo, dlatego tylko zabrałem w tej 
sprawie głos, żeby to sprostować. Powiedzmy tak: 
pamiętamy, faktycznie pan minister Klich, pan sena-
tor wtenczas… Pamiętam, jak ja wystąpiłem i powie-
działem o Mietku Gilu, o Nowaku – przecież chłopak 
w stanie wojennym został zaspawany w rurach przez 
UB, gdy był strajk w hucie, teraz to Huta Sendzimira, 
powiedziałem o tych sprawach, bo wielu ludzi na-
prawdę o to faktycznie walczyło. I jak mówię, ta usta-
wa musi być naprawdę przyjęta i trzeba ją naprawdę 
szybko zrobić.

A w polityce trzeba być twardym i zdecydowanym 
i naprawdę się nie obrażać. Bo tu wielu, wielu ludzi by 
można było wymienić. Pani Zdrojewska tutaj wystą-
piła… Przecież ja także mogę wymienić takich ludzi, 
bohaterów Solidarności kolejowej. We Wrocławiu byli 
Jurek Dul, Władek Tatarzyński i faktycznie…

(Senator Jerzy Fedorowicz: A ja?)
Kolego Aktorze, aktorzy wtedy klaskali, nie mó-

wię, że ty, ale niektórzy występowali i popierali sys-
tem.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Byłem z Gilem cały 
czas na barykadach.)

Ale, przepraszam…
Ja powiem tak: ja pamiętam, skoro mówimy o tych 

bohaterach dziennikarzach, jak w niedzielę wyszli 
i ogłosili stan wojenny, niektórzy w mundurach kapi-
tanów, pułkowników, a teraz niektórzy są ogromnymi 
bohaterami. Ja popieram całkowicie to, co powiedzia-
ła pani Sztark, pani marszałek, że odwaga dzisiaj 
staniała. Każdy dzisiaj jest bohaterem.

Powiem, że dla mnie, skoro mówimy o tych rze-
czach, jedno jest porażające i przerażające: że my, 
ludzie Solidarności – bo to na pewno Platforma 
Obywatelska, jak i Prawo i Sprawiedliwość, no, tu 
pan senator Mamątow powiedział, że 40 senatorów 
Prawa i Sprawiedliwości, w tym ja także, to podpisało 
– nie możemy w takich sprawach osiągnąć konsen-
susu. Naprawdę wydaje mi się, że komuś zależy na 
podgrzewaniu atmosfery.
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Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
I pan senator Piotr Zientarski.
(Głosy z sali: Krótko, krótko.)

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja króciutko. Właściwie nie miałem zamiaru 

zabierać głosu, ale sprowokował mnie pan senator 
Mamątow, ponieważ tutaj, przy panu marszałku…

(Senator Robert Mamątow: Jaki jestem popularny, 
Panie Marszałku!)

Tak. …Ponieważ powiedział, że tutaj za czasów 
pana marszałka Borusewicza wybraliśmy 2 sędziów 
do Trybunału Konstytucyjnego.

(Senator Robert Mamątow: W tej kadencji.)
No, chyba pomylił pan Izby, Panie Senatorze. 

Pomylił pan Izby. Myśmy nie wybierali… Ani pan 
marszałek nie miał z tym nic wspólnego, ani ja, ani 
nikt z tutaj siedzących. A to jest ważna uwaga. Tak, 
to jest ważna uwaga.

Druga uwaga jest taka, że ci wybrani przez ów-
czesną większość sejmową wycofali się, tymczasem 
3 wybranych nielegalnie uważa się za sędziów. I tu 
jest ta drobna różnica.

Ale chciałbym też króciutko powiedzieć coś na 
temat tej projektowanej ustawy…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja wybierałem…)
Niewątpliwie ten projekt ustawy jest dzisiaj niepo-

trzebnie ponownie przez nas omawiany, bo powinien 
tę sprawę załatwić Sejm. I chyba nie ma co do tego 
żadnej wątpliwości, bo do tej pory wszelkiego ro-
dzaju inicjatywy były tam zawsze czy bardzo często 
modyfikowane – chociaż też przyjmowane w całości. 
I przecież od tego jest Sejm, żeby taką inicjatywę, 
według swojego… To jest tylko nasza inicjatywa, 
więc… Nie powinien Sejm tego odsyłać – prawda? – 
bo takich uprawnień formalnych, konstytucyjnych nie 
ma. Sejm powinien sprawę, nasz wniosek, rozpoznać 
albo odrzucić, uważając go za niesłuszny. No, a chyba 
wszyscy się zgadzamy, że ta inicjatywa jest słuszna. 
Chyba nikt nie ma tu wątpliwości.

Dlatego rzeczywiście rodzą się tu wątpliwości: 
dlaczego Sejm tak postąpił? Oczywiście nie mamy 
w tej sytuacji innego wyjścia, ale to jest… Sejm to nie 
jest druga instancja, która może odesłać naszą sprawę 
do ponownego rozpoznania, tylko ma obowiązek – 
nie chcę powiedzieć: psi – konstytucyjny obowiązek 
rozpoznania inicjatywy, która…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Precedens 
został stworzony.)

Pewien precedens został stworzony i przeciwko 
temu wielu senatorów się burzy, bo to bije w status 
naszej Izby. No, przepraszam bardzo, co to zna-

Senator Kazimierz Wiatr:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja też byłem aresztowany przez SB, ale dzisiaj 

nie o tym rozmawiamy. Myślimy o dobru i przyszło-
ści z innej perspektywy. I dlatego takie dwie myśli, 
o które jednak chciałbym jeszcze tę debatę uzupełnić.

No, my nie możemy wszystkiego obarczać 
przymiotnikiem „polityczne” i nadawać temu 
pejoratywnego znaczenia. No, tak nie można. To 
znaczy, że każdy powoływany politycznie przez 
Sejm, Senat czy rząd staje się niewolnikiem jakiejś 
partii? No, tak nie można myśleć. To znaczy, że 
każdy poseł i senator jest niewolnikiem? To jest 
supermetoda eliminacji ludzi przyzwoitych z prze-
strzeni publicznej, bo oni powiedzą: nas to nie inte-
resuje. I to jest świetnie przez niektóre środowiska 
od 1989 r. robione. Dlatego warto ważyć słowa, 
naprawdę namawiam do tego, warto ważyć słowa. 
Jeśli chcemy myśleć i działać państwotwórczo, to 
musimy ważyć słowa.

I teraz myśl druga. Bo pani senator tutaj do 
mnie taką jakby wycieczkę czy polemikę… Byli 
tacy, co mówili źle o Polsce – i padły tutaj przy-
kłady artystów, twórców. Refleksja nad polskością 
i krytyka są oczywiście bardzo potrzebne, tylko 
że – i tu można przywołać słowa z Księgi Koheleta 
– wszystko ma swój czas. Wszystko ma swój czas, 
swoje miejsce i swoją przestrzeń. W prawie autor-
skim to się nazywa: pola eksploatacji. Tak? Można 
coś powiedzieć w Senacie, można ogłosić w tele-
wizji, można ogłosić w Parlamencie Europejskim, 
ale to wtedy będzie miało zupełnie inny sens. 
Wiemy, że gdy mamy różne sprawy i chcemy te 
problemy naprawdę rozwiązać, to czasami dysku-
tujemy w kuluarach. A gdy chce się tylko tak PR 
zaistnieć, to od razu idzie się do telewizji albo na 
mównicę Senatu. Tak? Ale wtedy walor rozwią-
zania staje się znacznie trudniejszy do uzyskania, 
bo od razu jest reakcja i emocje. Prawda? A więc 
tutaj trzeba mieć świadomość, że były takie przy-
padki – ja nie chcę tego personifikować, to był 
tylko jeden z przyczynków do mojego poprzed-
niego wystąpienia – iż te negatywne wystąpienia 
o Polsce, o polskości, były takie ciągle negatyw-
ne, bo coś zawsze źle… Oczywiście, że w takich 
przypadkach, jakie tutaj pani senator w formie 
polemicznej przywołała, zawsze musimy badać 
szerszy kontekst. Nie chcę tego rozwijać, bo to od 
razu wywołałoby dalszą dyskusję, ale tak, chodzi 
o szerszy kontekst, bo wiele osób miało swoje 
różne okresy. I my musimy też to dostrzegać – 
prawda? Nie tylko to, co złe, nie tylko to dobre, 
ale trzeba dostrzegać całość. A więc prosiłbym, 
by czasami też pozytywnie zinterpretować treść 
wystąpienia senatora. Dziękuję bardzo.
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(senator P. Zientarski) powiedziałem, ale jeżeli tak było, to pana senatora 
przepraszam. Oczywiście pan senator nie był…

(Senator Robert Mamątow: Nie ma takiej potrze-
by.)

…komisarzem politycznym, najwyżej komisa-
rzem, bo pilnuje pewnych rzeczy…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Gońcem…)
…pilnuje pewnych rzeczy, tak jak tej ustawy pil-

nował, tylko że akurat tego nie dopilnował.
(Rozmowy na sali)
I na tym kończę…
(Głos z sali: Cii…)
Na tym kończę.
No, przepraszam, jeszcze nie zakończyłem punk-

tu…
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję też, że wnioski o charakterze legislacyj-

nym na piśmie złożyli senatorowie Żaryn, Piechota 
i Misiołek.

Zamykam dyskusję.
W związku z tym, że zostały złożone wnioski 

o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje pro-
jekt ustawy do Komisji Ustawodawczej, Komisji 
Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Pan senator Żaryn zgłosił wniosek, tak?
(Senator Jan Żaryn: Tak, tak.)
Pan senator złożył wniosek o rozpatrzenie tego 

projektu jeszcze na tym posiedzeniu.
W związku z tym, że pan senator Żaryn zgłosił 

wniosek o wyznaczenie komisjom terminu, bo to tak 
powinno brzmieć…

(Senator Jan Żaryn: Tak, tak. Na tym posiedze-
niu.)

…przygotowania dodatkowego sprawozdania 
w celu przeprowadzenia trzeciego czytania projektu 
ustawy jeszcze na tym posiedzeniu Senatu, jeżeli nie 
usłyszę głosu sprzeciwu, uznam, że Senat przyjął 
przedstawiony wniosek.

Głosu sprzeciwu nie słyszę.
Proszę o komunikaty.

Senator Sekretarz Jerzy Wcisła:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 

i Społecznej w sprawie rozpatrzenia wniosków do 
ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowni-
ków tymczasowych oraz niektórych innych ustaw, 
druk senacki nr 479, odbędzie się bezpośrednio po 
ogłoszeniu przerwy w sali nr 217.

Następnie w sali nr 217 odbędzie się wspólne 
posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie 
rozpatrzenia wniosków do ustawy o zmianie usta-

czy: żeście coś tam źle zrobili? No, od tego jest… 
A ile my poprawiamy, prawda? Albo są ustalone 
zasady tworzenia prawa, albo nie. I to jest dziw-
ne zachowanie izby sejmowej, że nam to zwraca 
bez rozpoznania. A przecież w 99% – bo wiemy, 
że są tylko pewne poprawki – chcemy przyjąć 
i się zgadzamy z tym, bo ważną sprawą jest, żeby 
tę dekomunizację skończyć. I tu nie ma mowy 
przecież, proszę państwa, o żadnych ulicach, bo 
to nie jest ta ustawa. Tu jest mowa o budowlach, 
o pomnikach, o tablicach, które… Zresztą z wy-
łączeniem cmentarzy, jak pamiętamy. I tylko o to 
chodzi. Uważam, że ta ustawa oczywiście jest 
słuszna, w tym kształcie, ale rzeczywiście zosta-
liśmy postawieni w takiej niezbyt komfortowej 
sytuacji przez Sejm i stąd też, myślę, ta przydługa 
dyskusja. Dziękuję bardzo.

(Senator Czesław Ryszka: Powiedz to Misiołkowi, 
który chce rasizm wprowadzić.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
(Głos z sali: Przerwa.)
Panie Senatorze, chce pan się zapisać?
(Głosy z sali: Nie…)
Panie Senatorze Ryszka?
(Senator Czesław Ryszka: Nie, ja tylko chciałem…)
No dobrze, to niech pan siedzi i nie wykrzykuje 

z miejsca.
Przepraszam, ja sobie teraz oddam głos. No, 

niestety, nie ma kto mnie zamienić… Mam jeszcze 
5 minut.

Jako senator chciałbym państwu powiedzieć i pod-
kreślić, że ta sytuacja, którą uważam za niedobrą, 
jest sytuacją precedensową i tutaj pan senator, mój 
poprzednik, zwrócił na to uwagę. To znaczy w sytu-
acji, kiedy Sejm uznał, że ta ustawa ma błędy, jakieś 
błędy, to Sejm powinien tę ustawę poprawić, po czym 
oczywiście ewentualne poprawki do nas… Ale to 
niestety jest sytuacja precedensowa i ja mam pewne 
obawy, żeby takie precedensy nie były stosowane 
przy następnych ustawach. A w praktyce parlamen-
tarnej te precedensy są bardzo istotne. I to jest pierw-
sza kwestia.

Druga kwestia. Oczywiście ja też wolę, żeby po-
lemika, która jest konieczna, nie przenosiła się na 
sprawy personalne, nie powodowała tego, że jeden 
o drugim mówi jakieś złe rzeczy, dlatego właśnie, że 
ktoś ma takie czy inne poglądy, a ktoś z tymi poglą-
dami się nie zgadza. I to po drugie.

Po trzecie, ponieważ pan senator Mamątow po-
czuł się obrażony moimi słowami, że jest komisa-
rzem politycznym… Ja dokładnie nie pamiętam, jak 
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(senator sekretarz J. Wcisła) W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Zdrowia oraz Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności, które ustosunkowały się do przed-
stawionych w toku debaty wniosków i przygotowały 
wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono 
w druku nr 472 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Andrzeja Stanisławka, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Stanisławek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Po wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia oraz 

Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
połączone komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez 
poprawek.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostali se-

natorowie sprawozdawcy chcą jeszcze zabrać głos?
Przypomnę, że wnioski w trakcie dyskusji złożyli: 

pan senator Józef Zając, senator Jerzy Wcisła, pan 
senator Tomasz Grodzki, pan senator Mieczysław 
Augustyn, pan senator Andrzej Stanisławek.

Ponadto sprawozdawcami mniejszości komisji 
byli pan senator Mieczysław Augustyn i pan senator 
Tomasz Grodzki.

Czy ktoś chce zabrać głos?
Pan senator Tomasz Grodzki, bardzo proszę.

Senator Tomasz Grodzki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Króciutko. Skoro wiele poprawek zgłaszanych 

przez kolegów nie zostało przyjętych, skoro nie zosta-
ła przyjęta żadna poprawka, ponawiam swój wniosek 
o odrzucenie tej ustawy w całości i poczekanie na tzw. 
dużą nowelizację prawa farmaceutycznego, apelując 
do pań i panów senatorów, aby podczas głosowania 
mieli na względzie dobro pacjentów. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję.
Czy ktoś z wymienionych wcześniej senatorów 

pragnie zabrać głos?
Nie. Dziękuję.
Wobec tego przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

wy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów, druk senacki nr 451.

Następnie w sali nr 217 odbędzie się wspólne 
posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie 
rozpatrzenia wniosków do ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, druk 
senacki nr 452.

Następnie około 30 minut po ogłoszeniu prze-
rwy w obradach w sali nr 217 odbędzie się wspól-
ne posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji 
Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie 
rozpatrzenia wniosków do projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub 
innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, druk 
senacki nr 447. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Ogłaszam przerwę do godziny 17.10. O 17.10 gło-

sowania.
(Senator Jerzy Fedorowicz: O której?)
Głosowania o godzinie 17.10.
(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 07 

do godziny 17 minut 10)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 

porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o repatria-
cji oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami 
za Granicą oraz Komisja Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej przedstawiły projekt 
uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek. Druk senacki nr 476 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowanie zakończone. Bardzo proszę o podanie 

wyników.
Głosowało 74 senatorów, wszyscy głosowali za. 

(Głosowanie nr 7)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o repatriacji oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwarte-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
farmaceutyczne.
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(marszałek S. Karczewski) Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Marka Pęka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Marek Pęk:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W imieniu połączonych komisji, tj. Komisji 

Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, informuję, że komisje na 
posiedzeniu w dniu dzisiejszym rozpatrzyły wnio-
ski zgłoszone w toku debaty nad ustawą o zmianie 
ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 
i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące 
stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek 
zawarty w punkcie I, tj. wniosek o przyjęcie ustawy 
bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę teraz sprawozdawcę mniejszości połączo-

nych komisji, pana senatora Piotra Zientarskiego, 
o przedstawienie wniosków popartych przez mniej-
szość połączonych komisji.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja wnoszę o przyjęcie poprawek. Są to poprawki, 

które były przyjęte przez Komisję Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisję Ustawodawczą, 
a także poprawki, które zgłosiłem w toku dzisiejszego 
posiedzenia, a dotyczą one przede wszystkim kwestii 
związanych z art. 178b, czyli z karaniem za niezatrzy-
manie się… Czyli chodzi o karanie za przestępstwo 
karą pozbawienia wolności, a nie karami łagodniej-
szego rodzaju, karanie za niezatrzymanie się – nawet 
nie za ucieczkę. O tym mówią te poprawki. 

I bardzo istotna poprawka, która została przyjęta 
wcześniej przez komisję, przez obie komisje, a przez 
to była poprawką ówczesnej większości, a nie stała 
się w tej chwili poprawką większości, po ostatnim 
posiedzeniu połączonych komisji… Chodzi cho-
ciażby o zakazy prowadzenia pojazdów, ale i o to, 
żeby one były rodzajowo określone, czyli żeby, jak 
w przykładzie dotyczącym pana senatora Cichonia, 
pilot, który prowadzi samolot, nie był pozbawiony 
prawa pilotowania tylko dlatego, że jadąc samocho-
dem, nie zatrzymał się np. do kontroli. To są napraw-
dę bardzo ważne poprawki, bardzo istotne poprawki, 
bo choćby ten art. 178b, o którym mówiłem, zupeł-
nie niepotrzebnie, pomimo że istnieje penalizacja… 
Zapisy w 2 przepisach kodeksu wykroczeń pozwa-
lają w razie, że tak powiem, niezareagowania na 

Głosowanie nad przedstawionymi poprawkami zo-
stanie przeprowadzone, jeśli zostaną odrzucone 2 
poprzednie wnioski.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
mniejszości komisji oraz pana senatora Tomasza 
Grodzkiego o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 30 było za, 49 – przeciw, 

4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 8)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad wnioskiem komisji 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 47 było za, 32 – przeciw, 

4 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 9)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo farmaceutyczne.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przedstawiły 
projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek. Druk senacki nr 454 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 55 było za, 2 – przeciw, 

25 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 10)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
–Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i admi-
nistracji rządowej w województwie.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego 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 452 Z.
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(senator sprawozdawca P. Zientarski) i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. 
Znajduje się ono w druku nr 451 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Aleksandra Szweda, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Aleksander Szwed:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie po-

łączonych komisji, Komisji Ustawodawczej, Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. 
Rozpatrywane były 3 wnioski, w tym wniosek naj-
dalej idący, wniosek o przyjęcie ustawy bez popra-
wek. Został on przyjęty przez połączone komisje, 
w związku z czym ja również wnoszę o przyjęcie 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz usta-
wy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
bez poprawek.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie sprawozdawcy chcą jeszcze za-

brać głos?
Senatorami sprawozdawcami komisji byli panowie 

senatorowie Jan Rulewski i Antoni Szymański.
Nie.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem ko-
misji o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 54 – za, 27 – przeciw,  

3 się wstrzymało. (Głosowanie nr 12)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji przedstawiła projekt uchwały, w którym 
wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk 
senacki nr 453 A.

zatrzymywanie orzec zakaz prowadzenia pojazdów 
mechanicznych, a także karę przewidzianą przez 
kodeks wykroczeń, a więc ten artykuł wprowadza 
tu zupełnie niepotrzebnie kategorię przestępstwa. 
I w związku z nim każdy staje się potencjalnym 
przestępcą, proszę państwa, nawet jeśli w sposób 
dla siebie niezauważalny zignoruje… nie zatrzyma 
się do kontroli. To rodzi bardzo wielkie niebezpie-
czeństwa.

Dlatego też uzależniamy, proszę państwa, od przy-
jęcia tych poprawek, które mają charakter zasadniczy, 
przyjęcie całej ustawy.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Rozmowy na sali)
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostali se-

natorowie sprawozdawcy chcą jeszcze zabrać głos?
Ale proszę o wyciszenie rozmów, bo nie słyszycie 

państwo, co ja mówię.
W trakcie dyskusji zabrali głos pan senator Piotr 

Zientarski, senator Piotr Florek, ponadto sprawoz-
dawcą Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji był pan senator 
Zbigniew Cichoń.

Nie ma zgłoszeń. Dziękuję.
Przystępujemy zatem do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
większości Komisji Ustawodawczej oraz Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o przyję-
cie ustawy bez poprawek.

Kto z państwa senatorów jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 44 było za, 33 – przeciw, 

6 się wstrzymało. (Głosowanie nr 11)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks 
karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej, które ustosunko-
wały się do przedstawionych w toku debaty wniosków 
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(marszałek S. Karczewski) popartym przez komisję, o przyjęcie ustawy bez po-
prawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę, głosujemy.
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 61 – za, 22 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 14)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz nie-
których innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez 
nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czyta-
nia projektu ustawy skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej oraz Komisji Kultury 
i Środków Przekazu i zobowiązał te komisje do przed-
stawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu 
dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono w druku 
nr 447 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 

Czesława Ryszkę, o przedstawienie dodatkowego 
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przedstawiam dodatkowe sprawozdanie 

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, Komisji Kultury i Środków Przekazu 
oraz Komisji Ustawodawczej o projekcie ustawy 
o zmianie ustawy o zakazie propagowania komuni-
zmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy bu-
dowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Komisje wnoszą o poparcie poprawki senatora 
Jana Żaryna wraz z jednolitym projektem ustawy, 
a także projektem uchwały w sprawie wniesienia 
do Sejmu tego projektu ustawy, zawartymi w druku 
nr 447 S. Komisje nie poparły wniosków senatorów 
Leszka Piechoty i Andrzeja Misiołka. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości po-

łączonych komisji, pana senatora Leszka Piechotę, 

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 83 – za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 13)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
siątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz 
niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
która ustosunkowała się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej 
sprawie, które znajduje się w druku nr 479 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Mieczysława Augustyna, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji, a następnie wniosku popartego przez 
mniejszość komisji.

Senator Sprawozdawca 
Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku, komisja przyjęła wniosek 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek, ale uważam, 
że jeszcze lepiej zrobimy, jeśli przegłosujemy tę jed-
ną poprawkę, dając przedsiębiorcom szansę, dając 
im miesiąc na lepsze przystosowanie oprogramowa-
nia w swoich firmach do wdrożenia nowych zmian. 
Dajmy im tę szansę. Tak czy owak, głosować będzie-
my za przyjęciem tej ustawy.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy pan senator chce jeszcze zabrać głos jako 

wnioskodawca? Nie.
W pierwszej kolejności…
(Senator Mieczysław Augustyn: Ewentualnie jesz-

cze…)
Tak? Jeszcze? Ale pan senator już przedstawił 

i sprawozdanie komisji, i swój wniosek.
Proszę państwa, w pierwszej kolejności zostanie 

przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyję-
cie ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku od-
rzucenia tego wniosku, nad przedstawioną poprawką.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
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(marszałek S. Karczewski) Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 35 – za, 44 – przeciw,  

5 się wstrzymało. (Głosowanie nr 15)
Poprawki nr 1 i 3 zostały odrzucone.
Poprawka nr 2 wydłuża termin na wydanie opinii 

przez Instytut Pamięci Narodowej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 51 – za, 7 – przeciw, 26 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 16)
Poprawka trzecia była już przegłosowana.
Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem pro-

jektu ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętej poprawki oraz nad projektem uchwały 
w sprawie wniesienia do Senatu… do Sejmu, prze-
praszam, tego projektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił pana se-
natora Roberta Mamątowa do reprezentowania Senatu 
w dalszych pracach nad projektem tej ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 75 – za, 1 – przeciw,  

5 się wstrzymało. (Głosowanie nr 17)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o zakazie 
propagowania komunizmu lub innego ustroju totali-
tarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej i podjął uchwałę w sprawie 
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

(Rozmowy na sali)
Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił sena-

tora Roberta Mamątowa do reprezentowania Senatu 
w dalszych pracach nad tym projektem.

(Rozmowy na sali)
Informuję, że porządek trzydziestego dziewiątego 

posiedzenia Senatu został wyczerpany.
Informuję, że porządek kolejnego posiedzenia, 

zwołanego na dni 26 i 27 kwietnia, został państwu 
przesłany pocztą elektroniczną.

Przystępujemy do oświadczeń… Są oświadczenia? 
Dobrze.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

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 

o przedstawienie wniosków popartych przez mniej-
szość połączonych komisji.

(Senator Leszek Piechota: Czy mogę z miejsca?)
Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca 
Leszek Piechota:
Ja chciałbym zachęcić wszystkich szanownych 

senatorów i senatorki do zagłosowania za naszym 
wnioskiem, pana senatora Misiołka i moim, posze-
rzającym katalog ustrojów totalitarnych, zakazującym 
propagowania w formie pomników i innych budow-
li… Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 

zabrać głos? W trakcie drugiego czytania wnioski 
o charakterze legislacyjnym zgłosili: pan senator Jan 
Żaryn, pan senator Leszek Piechota i pan senator 
Andrzej Misiołek.

Pan senator Andrzej Misiołek, bardzo proszę.

Senator Andrzej Misiołek:
Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę, że nasze po-

prawki rozszerzają ten katalog o faszyzm i nazizm, 
i myślę, że nie ma nic złego w tym, żeby te poprawki 
poprzeć. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawców 
i wnioskodawców w związku z przedstawionym do-
datkowym sprawozdaniem.

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

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad poprawkami, według kolejności 
przepisów projektu, druk nr 447 X, a następnie nad 
przyjęciem projektu, druk nr 447 S, w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nymi poprawkami.

Uwaga: poprawki nr 1 i 3 będą przegłosowane 
łącznie. Poprawki te doprecyzowują katalog ustrojów 
totalitarnych oraz zakazują propagowania organizacji 
kierujących się nienawiścią rasową lub narodowo-
ściową.
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(marszałek S. Karczewski) Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Pani Senator. Dziękuję bardzo.
Pan senator Jan Żaryn. Bardzo proszę.

Senator Jan Żaryn:
Oświadczenie do pana ministra Andrzeja 

Adamczyka.
Jestem, Panie Ministrze, jednocześnie jednym 

z sygnatariuszy oświadczenia wspólnego, któ-
re przesyłają do pana ministra senatorowie Prawa 
i Sprawiedliwości. To oświadczenie wspólne jest 
związane z naszą wspólną troską dotyczącą tego, 
że zgłaszają się do nas, do naszych biur, właściciele 
firm budowlanych bardzo mocno pokrzywdzonych 
w związku z kontraktami, które były prowadzone 
przez Główną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. 
Są to firmy, które zostały doprowadzone do ruiny. I do 
tej pory moglibyśmy mówić, że doprowadzone do 
ruiny tylko i wyłącznie przez poprzednie rządy, czyli 
koalicję PO – PSL. Niestety, dziś trzeba powiedzieć, 
że również obecne kierownictwo, a więc i pan, Panie 
Ministrze, nie może zdjąć z siebie odpowiedzialności 
za kondycję tych firm, ponieważ minęło już sporo 
czasu od momentu, kiedy przejął pan resort, o którym 
tu mowa.

I w tym wspólnym oświadczeniu, które zostało 
złożone, brakuje jednego wątku, który chciałbym 
potraktować jako moje własne, osobne pytanie. 
Mianowicie bardzo proszę o odpowiedź na pytanie, 
czy jest możliwa lepsza komunikacja między dwo-
ma resortami, to znaczy resortem pańskim, Panie 
Ministrze, a resortem sprawiedliwości. Oto bowiem 
minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w jed-
nym ze swoich ostatnich wywiadów, zamieszczonym 
w jednym z tygodników ogólnopolskich, na pytanie 
o oszustwa związane z budową dróg i autostrad odpo-
wiedział jednoznacznie, cytuję: „Jestem zszokowany 
plagą oszustw wobec średnich i drobnych przedsię-
biorstw. Wiele firm nie tylko przy okazji budowy 
dróg i autostrad zostało skrzywdzonych, oszuka-
nych, zniszczonych. I można odnieść wrażenie, że 
państwo polskie to tolerowało, bo liczyło się tylko 
z najsilniejszymi, tylko z oligarchami, których no-
szono w lektykach. I chociaż Donald Tusk często się 
do tych przedsiębiorstw odwoływał, to na co dzień 
traktowano ich jak ludzi gorszej kategorii”.

Bardzo proszę, Panie Ministrze, aby nie zamie-
niano w przyszłości nazwiska Donalda Tuska na na-
zwisko Andrzeja Adamczyka. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
To wszystkie oświadczenia? Dziękuję bardzo.

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-
niami senatorskimi nie przeprowadza się dyskusji.

Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator 
Grażynę Sztark, jako pierwszą. Czy jest pani senator 
Grażyna Sztark?

(Senator Piotr Zientarski: Już jest. Jest.)
Bardzo proszę.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję, Panie Marszałku, i przepraszam za 

chwilę przerwy.
Oświadczenie skierowane do pani Beaty Szydło, 

prezes Rady Ministrów, w sprawie podstępne-
go wejścia funkcjonariuszy Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego do ochronnej strefy Biura 
Krajowej Rady Sądownictwa.

W związku z wtargnięciem w dniu 19 kwietnia 
2017 r. o godzinie 13.30 trzech funkcjonariuszy CBA 
do strefy ochronnej Krajowej Rady Sądownictwa 
i zakłócenia pracy prezydium KRS z udziałem 
rzeczników prasowych zwracamy się do pani pre-
mier o podanie podstawy prawnej i faktycznej tak 
drastycznej, nagłej interwencji, zakłócającej pracę 
ważnego organu konstytucyjnego, jakim jest Krajowa 
Rada Sądownictwa.

Podanie przez funkcjonariuszy jako pretekstu 
konieczności osobistego wręczenia pisma urzędo-
wego rzecznikowi prasowemu KRS nie wytrzymuje 
krytyki w świetle zasad doręczania korespondencji 
urzędowej.

Informacja, która już wcześniej zaistniała me-
dialnie, dotycząca sprawdzenia oświadczenia mająt-
kowego rzecznika prasowego KRS, nie wymagała 
podejmowania niezwłocznych czynności administra-
cyjnych.

Podejmowanie tak drastycznych i podstępnych 
działań przez funkcjonariuszy CBA w dniu ogól-
nopolskiego protestu sędziów odbieramy jako próbę 
zastraszenia całego środowiska prawniczego, czemu 
stanowczo się sprzeciwiamy.

I tutaj są nazwiska. Wyczytać?
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę.)
Jerzy Fedorowicz, Piotr Wach, Piotr Zientarski, 

Grażyna Sztark, Bogdan Klich, Jerzy Wcisła, 
Waldemar Sługocki, Mieczysław Augustyn, Tomasz 
Grodzki, Barbara Zdrojewska, Leszek Czarnobaj, 
Marian Poślednik, Maria Pańczyk-Pozdziej 
i Kazimierz Kleina. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
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Informuję, że protokół trzydziestego dziewią-
tego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
IX kadencji zostanie udostępniony senatorom w ter-

(marszałek S. Karczewski)

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 36)

minie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac 
Senackich, pokój nr 255.

Zamykam trzydzieste dziewiąte posiedzenie 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)
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    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  1 R. Ambrozik - + . - - - + - + + + + + + - + +
  2 A.M. Anders - + + - - - + - + + + + + + - + +
  3 M. Augustyn + ? + + + + + + - - - - + - ? ? ?
  4 A. Bielan . . . . . . . . . . . . . . . . .
  5 G. Bierecki - + + - - - . - + + + + + + - + +
  6 P. Błaszczyk - + + - - - . . . . . . . . . . .
  7 A. Bobko - + + ? - - + - + + + + + + ? + +
  8 R. Bonisławski . . . + + + + + - ? - - + + + ? +
  9 W. Bonkowski . . . - - - + - + + ? + + + - + +
  10 M. Borowski + - + + + + + + - ? - - - - + - -
  11 B. Borusewicz + - + + + + + + - + - - + - - - +
  12 B. Borys-Damięcka + ? + + + + + + - ? - - + - ? ? ?
  13 M. Budner . . . - - - + - + + + + + + ? + +
  14 J. Chróścikowski . . . - - - + - + + + + + + - + +
  15 Z. Cichoń - + . - - - + . . + ? + + + - + +
  16 L. Czarnobaj . . . + + + + + - + - - + + + - +
  17 G. Czelej . . . - - - . . . . . . . . . . .
  18 J. Czerwiński - + + - - - + - + + ? + + + + + +
  19 D. Czudowska - + + - - - . - + + + + + + - + .
  20 W. Dobkowski - + + - - - + - + + ? + + + + + +
  21 J. Dobrzyński . . + - - - . . . . . . . . . . .
  22 R. Dowhan + ? + . . + + + - ? - - + - + ? +
  23 J. Duda + ? + . . . . . . . . . . . . . .
  24 J. Fedorowicz + ? + + + + + + - ? - - + - + ? +
  25 P. Florek + ? + + + + + + - ? - - + - + ? +
  26 R. Gaweł - + + - - - + - ? + + + + + - + +
  27 A. Gawęda - + + - - - + - + + + + + + + + +
  28 S. Gogacz - + + - - - + - + + + + + + - + +
  29 M. Golba . . . . . . + - + + + + + + - + +
  30 A. Grabowski - + + - - - + - + + + + + + ? + +
  31 T. Grodzki + ? + + . + + + - ? - - + - + ? +
  32 M. Grubski + ? + + + + + + - ? - - + - + ? +
  33 J. Hamerski - + + - - - + - + + + + + + - + +
  34 J.M. Jackowski . . + . . . . . . . . . . . . . .
  35 A. Kamiński - + + - - - + - + + + + + + - + +
  36 S. Karczewski - + . - - - + - + + + + + + - + +
  37 W. Kilian + ? + . . . . . . . . . . . . . .
  38 K. Kleina + ? + + + + + + - ? - ? + - + - +
  39 B. Klich + ? + . . . + + - ? - ? + + + - +
  40 A. Kobiak . . . . . . . . . . . . . . . . .
  41 M. Koc - + + - - - . . . . . . . . . . .
  42 S. Kogut - + + - - - + - + + + + + + - + +
  43 W. Komarnicki + ? . + + + + + - ? - - + + + ? +
  44 T. Kopeć - + . - - - + - + + + + + + - + +
  45 M. Kopiczko - + + - - - + - + . + + + + - + +
  46 W. Kraska . . . - - - . . . . . . . . . . .
  47 J.F. Libicki + ? . + + + + + - ? - - + - + ? +
  48 M. Łuczak - + + - - - . . . . . . . . . . .
  49 J. Łyczak . . . . . . + - + + + + + + - + +
  50 R. Majer - + + - - - + - + + + + + + - + +
  51 R. Mamątow - + + - - - + - + + + + + + - + +
  52 M. Martynowski - + + - - - + - + + + + + + - + +
  53 Ł. Mikołajczyk - + + - - - + - + + + + + + - + +
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  54 A. Mioduszewski - + + - - - . - + + + + + + - + +
  55 A. Misiołek + ? + + + + + + - - - - + - + ? +
  56 K. Mróz - + + - - - . - + + + + + + - + +
  57 G. Napieralski . . . + + + . + - ? - - + + + ? ?
  58 J. Obremski + + + - - - + - ? + - + + + + + .
  59 B. Orzechowska - + + - - - + - + + + + + + - + +
  60 A. Pająk - + + - - - + - + + ? + + + + + +
  61 M. Pańczyk-Pozdziej + ? + + + + + + - ? - - + - + ? +
  62 G. Peczkis - + + - - - + - + + + + + + - + +
  63 M. Pęk - + . - - - + - + + + + + + - + +
  64 W. Piecha - + + - - - + - + + + + + + - + +
  65 L. Piechota + ? + + + + + + - ? - - + - + ? +
  66 A. Pociej + ? . + + + + ? - ? - ? + ? + ? .
  67 M. Poślednik + ? + + + + + + - ? - - + - + ? +
  68 M. Potoczny - + + - - - + - + + + + + + - + +
  69 K. Probierz - + + - - - . . . . . . . . . . .
  70 Z. Pupa - + + - - - + - + + . + + + - + +
  71 K. Radziwiłł . . . . . . . - + + + + + + - + +
  72 M. Rocki . . . + + + . + - . - - + - + ? +
  73 T. Romańczuk - + + - - - + - + + + + + + - + +
  74 J. Rotnicka + - + + + + + + - ? - - + - + - +
  75 J. Rulewski . . . . . . . . . . . . . . . . .
  76 J. Rusiecki - + + - - - . . . . . . . . . . .
  77 S. Rybicki + ? + + + + . . . . . . . . . . .
  78 C. Ryszka - + + - - - + - + + + + + + - + +
  79 J. Sagatowska - + + - - - + - + + + + + + - + +
  80 M. Seweryński - + + - - - . - + + ? + + + - - +
  81 K. Słoń - + + - - - + - + + + + + + - + +
  82 W. Sługocki + ? + + + + + + - ? - - + - + ? +
  83 A. Stanisławek - + + - - - + + - + + + + + - + +
  84 L. Staroń + + . . . . + + - + - + + + + ? +
  85 G. Sztark + ? + + + + + + - ? - - + - + ? +
  86 A. Szwed - + + - - - + - + + + + + + - + +
  87 A. Szymański - + + - - - + ? ? + + + + + - + +
  88 R. Ślusarz . . . . . . . . . . . . . . . . .
  89 P. Termiński . . . + + . + ? - ? - - + + + ? ?
  90 P. Wach + ? + + + + + + - ? - - + - + ? +
  91 A. Warzocha - + + - - - + - + + + + + + + + +
  92 J. Wcisła + ? + + + + + + - ? - - + - + ? +
  93 K. Wiatr - + + - - - + - + + + + + + - + +
  94 J. Włosowicz . . . - - - + - + + + + + + - + +
  95 A. Wojtyła - + + - - - . - + + + + + + - + +
  96 A. Zając - + + - - - + - + + + + + + - + +
  97 J. Zając . . + - - - + ? ? + - + + + + ? ?
  98 B. Zdrojewska + - + + + + + + - ? - - + - + ? +
  99 P. Zientarski + ? + . . . . + - ? - - + + + ? +
  100 J. Żaryn - + + - - - + - + + + + + + - + +
 
  Głosujących 79 79 73 86 85 86 74 83 83 82 83 84 84 84 84 84 81
  Za 30 51 73 28 27 28 74 30 47 55 44 54 83 61 35 51 75
  Przeciw 49 4 0 57 58 58 0 49 32 2 33 27 1 22 44 7 1
  Wstrzymało się 0 24 0 1 0 0 0 4 4 25 6 3 0 1 5 26 5
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Przemówienie senatora Antoniego Szymańskiego  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym z pełnym przekonaniem poprzeć projekt uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z okazji 150. 

rocznicy powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Rola tej organizacji w kształtowaniu świadomości 
obywatelskiej, podtrzymywaniu tożsamości narodowej, rozwijaniu i pielęgnowaniu wartości patriotycznych 
jest znana i niezaprzeczalna.

Początków działalności „Sokoła” należałoby szukać w 1867 r. we Lwowie. Tam na wzór powołanego przez 
Miroslava Tyrsa w 1862 r. Praskiego Zrzeszenia Gimnastycznego „Sokół”, którego celem było ocalenie tożsa-
mości narodowej Czechów rozpływającej się w wielonarodowej monarchii austro-węgierskiej, 7 lutego 1867 r. 
ustanowiono Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”. Organizacja powstała zaledwie 3 lata po upadku 
powstania styczniowego. Wpisując się w nurt pozytywistyczny epoki i ducha galicyjskiej autonomii, miała 
podtrzymać w młodym pokoleniu ducha patriotycznego, kształtować dyscyplinę, charakter i krzepę fizyczną. 
Pierwszym prezesem „Sokoła” we Lwowie był lekarz Józef Milleret, a jego zastępcą pisarz Aleksander Fredro.

Pierwsi sokołowie uprawiali gimnastykę, szermierkę, a także organizowali wycieczki i lekcje gimnastyki 
w szkołach. Organizacja rozrastała się w rekordowym tempie. Jej koła tworzono na wszystkich ziemiach polskich 
objętych zaborami. W 1894 r. powstało w Gdańsku towarzystwo o podobnym charakterze, łączące uprawianie 
sportu z kształtowaniem postaw patriotycznych i wzmacnianiem ducha narodowego. Dla sopocian organizacja 
„Sokół”, utworzona w kurorcie dopiero w 1912 r., była symbolem zaangażowania w sprawę niepodległości 
Polski i równocześnie stanowiła enklawę polskości.

„Sokół”, którego naczelną dewizą było hasło „W zdrowym ciele zdrowy duch” – mens sana in corpore sano, 
skonsolidował Polaków i przyczynił się do patriotycznego wychowania kilku pokoleń. Członkowie „Sokoła”, 
niezależnie od pochodzenia i pozycji społecznej, byli druhami, czyli braćmi. Ćwiczeniom towarzyszyły spotkania 
poświęcone historii i tradycji narodowej, czytano poezję patriotyczną, śpiewano pieśni. Z okazji rocznic naro-
dowych w miejscach ważnych dla historii Polski organizowano zloty – wielkie masowe pokazy gimnastyczne, 
na których prezentowano sprawność i dyscyplinę poszczególnych gniazd sokolich. Jednocześnie odbywała się 
rywalizacja sportowa.

Strój członków towarzystwa został zaprojektowany przez artystę malarza Artura Grottgera. Przypominał 
mundur i składał się z rogatywki z piórem, czamary kroju wojskowego z rabatami noszonej często na lewym 
ramieniu, spodni spiętych szerokim pasem z klamrą ozdobioną inicjałem, wpuszczonych w wysokie buty, oraz 
karmazynowej koszuli ze stojącym kołnierzykiem spiętym okrągłą zapinką z wizerunkiem sokoła.

Autorem optymistycznych słów do „Marsza sokołów” zapowiadających „nowe życia koleje” jest Jan Lam, 
powieściopisarz, satyryk i dziennikarz. Muzykę do tego utworu skomentował Wilhelm Czerwieński, lwowski 
kompozytor, pianista i dyrygent. Słowa do piosenek sokołów pisali również Adam Asnyk, Henryk Sienkiewicz, 
Jan Kasprowicz i Władysław Tetmajer.

„Rotę” do słów Marii Konopnickiej z muzyką Feliksa Nowowiejskiego, zaczynającą się od słów „Nie rzucim 
ziemi skąd nasz ród”, po raz pierwszy odśpiewano w 1910 r. na zlocie w Krakowie. Działo się to w 500-lecie 
bitwy pod Grunwaldem na placu Jana Matejki, pod nowo odsłoniętym pomnikiem króla Władysława Jagiełły. 
Fundatorem pomnika był wybitny mąż stanu, kompozytor i pianista Ignacy Paderewski, honorowy druh „Sokoła”. 
W zlocie uczestniczyło prawie 8 tysięcy sokołów z polskich ziem pod zaborami, a także z USA, Francji, Belgii 
i ze Wschodu, w tym z Kowna, Wilna, Moskwy, Mińska i Petersburga.

Chciałbym wrócić raz jeszcze do historii sokołów z Gdańska, miejsca, gdzie nie było łatwo w chwili po-
wstania towarzystwa, być patriotą polskim. Gdańskie gniazdo sokołów, które w momencie założenia liczyło 
zaledwie 38 osób, napotykało na olbrzymie trudności ze strony miejscowej policji. Zachowane akta wskazują 
na inwigilację towarzystwa oraz liczne szykany, których przejawem był m.in. zakaz używania w oficjalnych 
pismach języka polskiego czy stosowania polskiego nazewnictwa. Mimo to sokoły działały bardzo aktywnie. 
W poniedziałki i czwartki spotykano się na ćwiczeniach, raz w miesiącu odbywały się odczyty, organizowano 
wycieczki i wyjazdy na zloty. Warto w tym miejscu przypomnieć kilku pionierów gdańskiego sokolnictwa 
i członków pierwszego zarządu towarzystwa, prezesa Ludwika Szuberta, jego zastępcę Czesława Kusztelana 
czy inicjatora powołania towarzystwa, założyciela i wydawcy „Gazety Gdańskiej” Bernarda Milskiego.

Ważnymi zasługami sokołów było przystąpienie części członków towarzystwa do Legionów Polskich, 
głównie do II brygady pod dowództwem gen. Józefa Hallera.
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Po powstaniu w 1918 r. niepodległego państwa polskiego, II Rzeczypospolitej, siedziba związku została prze-
niesiona do Warszawy. Organizacja została scalona i zreorganizowana. W okresie międzywojennym Związek 
Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce był członkiem Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej. 
Rok później „Sokół” wziął pod swe skrzydła harcerzy, którzy usamodzielnili się w 1919 r., tworząc Związek 
Harcerstwa Polskiego.

Istotnym faktem jest też to, iż Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” mimo wielu przeszkód i delegalizacji 
działa do dziś. W całym kraju „Sokół” zrzesza obecnie około 8 tysięcy członków zorganizowanych w około 
80 gniazdach.

Warto zatem tak ważnej dla naszej ojczyzny organizacji oddać cześć wspomnianą wcześniej uchwałą Senatu 
Rzeczypospolitej Polski w rocznicę 150-lecia powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Łukasza Mikołajczyka  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Niewątpliwie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, którą się teraz zaj-

mujemy, jest niezwykle ważna dla nas wszystkich. Dotyczy ona bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wszelkie 
zmiany w tym zakresie, które mają wpływać na poprawę tego stanu, można uznać za krok w bardzo dobrym 
kierunku.

Celem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw jest zaostrzenie kar dla 
piratów drogowych, którzy pod wpływem alkoholu lub narkotyków powodują najgroźniejsze wypadki komu-
nikacyjne ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszkodzeniem ciała. Kary dla takich kierowców mają być 
surowsze, a ponadto orzekane bez zawieszenia. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym lub 
ciężkim uszkodzeniem ciała kierowcy prowadzącemu pod wpływem alkoholu lub narkotyków ma grozić kara 
pozbawienia wolności od 2 do 12 lat, a za niezwłoczne niezatrzymanie pojazdu i kontynuowanie jazdy, mimo 
polecenia zatrzymania wydanego przez osobę do tego uprawnioną – od 3 miesięcy do 5 lat.

Zwiększenie odpowiedzialności w odniesieniu do wybranych typów przestępstw, uczynienie przestępstw 
z niektórych wykroczeń, jak też wydłużenie okresu przedawnienia w postępowaniach o wykroczenie to nie-
wątpliwie dobry kierunek. Konieczność ponoszenia odpowiedzialności za własne czyny na pewno będzie miała 
prewencyjny skutek. Poza tym w wielu przypadkach nowe uregulowania będą miały charakter profilaktyczny 
i w znaczący sposób wpłyną na podnoszenie bezpieczeństwa na polskich drogach.
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Celem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimen-
tów jest przede wszystkim wprowadzenie do kodeksu karnego zmian dotyczących przestępstwa niealimentacji. 
Wprowadzone zmiany mają spowodować zmniejszenie liczby osób uchylających się od płacenia świadczenia, 
a contrario zwiększenie w zakresie otrzymywania alimentów przez osoby, którym zostały one przyznane.

Obecna treść art. 209 §1 k.k. powodowała dość szeroką interpretację tego przepisu, co skutkowało tym, że 
w przypadku dłużnika alimentacyjnego niekiedy nie można było udowodnić znamion przestępstwa, a co za tym 
idzie wyegzekwować od niego zaległych należności. Nie można było również zastosować kary przewidzianej 
za tego typu przestępstwo.

Ustawodawca postanowił dokonać zmiany polegającej na zaostrzeniu kryterium odpowiedzialności karnej 
za omawiane przestępstwo, widząc w tym sposób rozwiązania nasilającego się problemu z dłużnikami alimen-
tacyjnymi. Ustawodawca zaproponował ponadto wprowadzenie przepisów, które mają na celu wyegzekwowanie 
zaległych alimentów przy jednoczesnym braku nałożenia na dłużnika alimentacyjnego kary. A więc na etapie, 
w którym sprawca będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego, po wpłaceniu całości zaległych alimentów 
w maksymalnym terminie 30 dni od pierwszego przesłuchania prokurator umorzy postępowanie. W sytuacji, 
w której szkodliwa społeczność czynu była znaczna, pomimo wpłacenia całości zaległych alimentów to sąd 
dokona oceny i podejmie decyzję o ewentualnym odstąpieniu od wymierzenia kary.

Reasumując, chce powiedzieć, że proponowane zmiany mają spowodować ograniczenie sytuacji, w których 
pomimo przyznania alimentów uprawniona osoba ich nie otrzymuje oraz zdyscyplinować wszystkich dłużników 
alimentacyjnych, jeśli chodzi o regularne dokonywanie wpłat na alimenty.
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Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Spłacanie alimentów to wielki problem w skali całego kraju. Średnia wysokość alimentów przyznanych na 

jedno dziecko wynosi 500 zł, mimo to wielu rodziców ich nie płaci. Przeciętny dłużnik alimentacyjny, który 
trafił do Krajowego Rejestru Długów, jest winien swojemu dziecku 29 tysięcy 200 zł. Do rejestru trafiło już 
312 tysięcy nierzetelnych rodziców, a łączna wartość zaległych alimentów wynosi 10 miliardów zł. Do tego 
skuteczność egzekucji komorniczych w sprawach o alimenty jest mniejsza niż 20%. To bardzo pesymistyczny 
obraz sytuacji, który nie powinien mieć miejsca.

Niepłacenie alimentów jest de facto porzuceniem dziecka. Jest to zjawisko karygodne i powinno z nim się wiązać 
absolutne potępienie społeczne. Dodatkowo istnieje jeszcze postawa społeczna polegająca na krytykowaniu osób 
domagających się alimentów, określaniu ich jako roszczeniowych. Zmiana m.in. tego absurdalnego obrazu powinna – 
mam taką nadzieję – wreszcie nastąpić właśnie dzięki tej nowelizacji, bo niepłacenie alimentów jest formą przemocy 
ekonomicznej wobec dziecka. Tak to należy widzieć i tak to trzeba nazywać. W tej chwili polski system alimentacyjny 
jest przede wszystkim niekorzystny dla osób uprawnionych do uzyskania alimentów. To trwa od bardzo wielu lat. 
Nowelizacja kodeksu karnego ma być odpowiedzią na problem niewywiązywania się z obowiązku płacenia alimentów.

Nowe regulacje mają z jednej strony umożliwić efektywniejsze egzekwowanie tychże świadczeń, a z drugiej 
utrudniać uchylanie się i zniechęcać do uchylania się od ich wypłacania. Uważam, że na pewno jest to krok 
w dobrą stronę i mam nadzieję, że dzięki temu zostanie rozwiązany również problem społecznego przyzwolenia 
na to, aby nie płacić alimentów. Bo w tej chwili osoby, które uchylają się od łożenia pieniędzy na utrzymanie 
własnych dzieci, zamiast być napiętnowane, mogą liczyć na wsparcie rodziny, która pomaga ukrywać majątek 
i rzeczywiste dochody, otoczenia, które uznaje prawo do niepłacenia i solidaryzuje się z taką osobą, czy szefa, 
który płaci jej „pod stołem”. Można powiedzieć, że alimenciarzowi pomaga zorganizowana grupa przestępcza. 
To jest wyjątkowo haniebna postawa tych ludzi, której nie jestem w stanie zrozumieć.

Uchylający się od płacenia alimentów potrafią być niezwykle pomysłowi w dążeniu do tego, aby nie musieć 
przekazywać pieniędzy na utrzymanie swoich dzieci czy innych osób uprawnionych do alimentów. Podstawą 
jest ukrywanie własnych dochodów, i to nie tyko w wyniku pracy na czarno, ale także przekazywania firmy np. 
nowej partnerce życiowej lub osobom trzecim. Często mają dokumenty świadczące o jakiejś chorobie i o tym, 
że nie mogą pracować. Formalnie nie mają żadnego dochodu. Nawet na forach internetowych alimenciarze wy-
mieniają się informacjami, jak uniknąć kary za niepłacenie alimentów na własne dziecko. Można wręcz odnieść 
wrażenie, że zaangażowanie i energia życiowa alimenciarzy polegają jedynie na różnego rodzaju kombinatorstwie 
i matactwie przeciwko własnemu dziecku, a nigdy dla dobra dziecka. To jest świadome uchylanie się od swoich 
obowiązków. Dłużnik zwalnia sią z pracy i pracuje na czarno, żeby nie płacić – to jest coś wyjątkowo ohydnego.

Faktem jest również, iż to właśnie dzieci z takich rodzin najczęściej są niedożywione (częściej niż dzieci 
z rodzin wielodzietnych, mimo teoretycznie niższego zagrożenia ubóstwem), a ich matki najczęściej nie są 
w stanie pozwolić sobie na kupno podręczników szkolnych czy zapewnienie bezpiecznych warunków miesz-
kaniowych (np. w domu bez grzyba na ścianach). Oczywiście w ogromnej mierze wynika to z tego, że setki 
tysięcy polskich ojców po rozstaniu z matkami swoich dzieci przestają łożyć na ich utrzymanie czy też robią to 
w stopniu niewystarczającym, co w dodatku – tak jak już wspominałem – spotyka się z pewnym społecznym 
zrozumieniem i akceptacją. Wiadomo przecież, że np. samotna matka będzie miała bardzo poważny problem, 
żeby przeżyć z dzieckiem lub z dziećmi za jedną pensję (jeśli w ogóle ma pracę). Te trudności pojawiają się nie 
ze względu na czyjąś chciwość, mściwość, niegospodarność albo lenistwo, tylko czystą matematykę. Oczywiście 
konsekwencje tego smutnego równania ponoszą najczęściej kobiety i ich dzieci.

Dlatego też do każdego dłużnika alimentacyjnego i zobowiązanego do płacenia musi dotrzeć, że alimenty 
to nie prezent, nie akt łaski ani kompromis czy okazanie dobrej woli, tylko pieniądze na zabezpieczenie bytu 
dziecka. Jeżeli ktoś nie płaci alimentów w sytuacji, w której może je płacić, nie oszukuje komornika, nie oszu-
kuje matki dziecka, tylko oszukuje własne dziecko.

Uważam, że nasz rząd, który promuje politykę prorodzinną, nie może pozwolić na takie zachowania. Dlatego 
też ta nowelizacja ustawy jest doskonałym przykładem realizacji idei rządu. Chciałbym wierzyć, że zgodnie 
z zapewnieniami po zmianie przepisów dotyczących uporczywości sytuacja dłużników alimentacyjnych ulegnie 
przemianie, a społeczeństwo zrozumie, iż ojciec dłużnik okrada własne dzieci, i że jesteśmy w stanie wynik 
dotychczasowej rozgrywki z alimenciarzami odwrócić.

Jestem więc za nowelizacją ustawy. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Określenie kogoś mianem „alimenciarza” powinno daną osobę przekreślić towarzysko, tymczasem, tak 

uważam, w Polsce jest wielkie przyzwolenie na niepłacenie alimentów. Po prostu ktoś, kto jest alimenciarzem, 
nie jest nikim złym. A przecież niepłacenie alimentów to przestępstwo przeciwko własnemu dziecku, okradanie 
go nie tylko z pieniędzy, ale też z wielu życiowych szans.

Należy wprost powiedzieć, że każdy alimenciarz, który mógłby płacić, a ignoruje ten obowiązek nałożony 
na niego w wyniku orzeczenia sądowego, choć nie tylko sądowego, jest przestępcą. Niestety w ostatnich latach, 
począwszy od roku 2012, zwiększyła się liczba spraw, w których zasądza się alimenty. Rocznie zgłaszanych jest 
ok. 65 tysięcy alimentacyjnych wniosków egzekucyjnych do organów egzekucyjnych. W 2015 r. prowadzone 
były postępowania egzekucyjne łącznie w ponad 611 tysiącach spraw egzekucyjnych. Niestety skuteczność eg-
zekucji komorniczych szacuje się na niecałe 20% spraw, w sytuacji, gdy np. w Danii ten wskaźnik wynosi 88%.

Nie poprawia tej dramatycznej statystyki Fundusz Alimentacyjny, który płaci za niewypłacalnych dłużników 
alimentacyjnych. Realizuje te zadania zaledwie wobec nieco ponad 6% dłużników alimentacyjnych, przeka-
zując ok. 2 miliardów zł. Dobrze wiedzieć, że łączny dług wynosi prawie 9 miliardów zł. Z tego wynika fakt, 
że problem jest bardzo poważny i dotyka wielkiej liczby polskich rodzin, w których prawie 1 milion polskich 
dzieci nie otrzymuje alimentów. 

Wobec tych faktów nikt nie powinien mieć wątpliwości, że należy zmienić dotychczasowe prawo, aby po-
prawić ściągalność alimentów, aby lepiej zabezpieczyć byt osób uprawnionych do takich świadczeń.

W dotychczasowym prawie są zapisy, które pozwalają skutecznie unikać płacenia alimentów. Jeden z nich 
dotyczy różnie interpretowanej uporczywości, co pozwala sądom umarzać sprawy. Na przykład ktoś, kto wpłaca 
choćby 50 zł miesięcznie z zasądzonych alimentów, unika wyczerpania podstawowego znamienia czynu z art. 209 
kodeksu karnego o uporczywości niepłacenia alimentów. Wielu alimenciarzy woli zapłacić co jakiś czas sym-
boliczną kwotę, a to uniemożliwia ich skuteczne ściganie. Dlatego kryterium uporczywości ulega likwidacji.

Obecna nowelizacja zmierza w takim kierunku, aby czyn z art. 209 kodeksu karnego miał charakter zma-
terializowany, czyli podkreśla się to, że uchylanie się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego jest nara-
żeniem innych osób na niezaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. To zaś wypełnia znamiona czynu 
zabronionego. Dla sądu nie będzie tu żadnej dowolności interpretacyjnej.

Odtąd zaległość alimentacyjna stanowiąca równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo opóź-
nienie zaległego świadczenia innego niż okresowe, wynoszącego co najmniej 3 miesiące, będą podstawą kary 
1 roku więzienia lub grzywny. Pozostawia się znamię uchylania się, aby nie karać osób, które z przyczyn 
obiektywnych nie są w stanie zapłacić, np. nie mogą podjąć zatrudnienia mimo starań, albo stan zdrowia unie-
możliwia im podjęcie pracy.

Dłużnicy alimentacyjni będą mieli jednak możliwość uniknięcia kary, jeśli dobrowolnie wyrównają zale-
głość przed wszczęciem wobec nich postępowania. Zwrócisz, możesz uniknąć kary. Ta furtka dla sprawców 
być może doprowadzi do tego, że tysiące alimenciarzy pod groźbą nieuchronnego więzienia znajdzie pieniądze.

Ktoś powie, że niemal obligatoryjne karanie więzieniem osób uchylających się od płacenia alimentów ob-
ciąży podwójnie podatników: z jednej strony wpłatami na fundusz alimentacyjny, z drugiej – kosztami pobytu 
skazanego w więzieniu. Przypomnę więc, że w 2015 r. było 21 tysięcy 659 osób skazanych za niepłacenie 
alimentów. Zdecydowanie przeważają mężczyźni, ale są również skazane kobiety w liczbie ok. 300. Czy np. 1 
rok pozbawienia wolności jest słuszną karą? Jeśli porównamy do innych systemów prawnych, to w Niemczech 
jest to zagrożenie karą do 3 lat, we Francji do 2 lat, w Hiszpanii – karą pozbawienia wolności do 1 roku.

Pytanie nasuwa się samo: czy kara więzienia rozwiązuje problem? Wiadomo przecież, że alimenciarz 
w więzieniu to nadal niepłacone alimenty, a jednocześnie grozi to przepełnieniem więzień. Znamy ten pro-
blem z przeszłości, gdy już nieraz tych miejsc drastycznie brakowało, właśnie z tego powodu, że szereg osób 
w związku z niepłaceniem alimentów było kierowanych do odbycia kary.

Bardzo ważne jest jednak to, że ta nowelizacja wpisuje się w prowadzoną przez rząd Prawa i Sprawiedliwości 
politykę prorodzinną, której założenia mają nie tylko uściślić prawa w zakresie ściągalności z dłużników 
zaległości alimentacyjnych, ale też dać szansę skazanym, aby zapracowali w zakładzie karnym i oddawali te 
pieniądze dzieciom. Dlatego wręcz łagodzimy odpowiedzialność karną, jeżeli chodzi o sankcje, umożliwiając 
sprawcom pracę, aby skutecznie egzekwować pieniądze, aby finalnie dać te pieniądze owemu milionowi dzieci, 
a nie tylko po to, żeby kogoś zamknąć w więzieniu.
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Aby dać pracę skazanym, a w szczególności osobom skazanym za niealimentację, państwo podwyższa ryczałt 
dla przedsiębiorców zatrudniających skazanych, a także podwyższa składki na fundusz aktywizacji skazanych. 
Obecnie są już budowane hale produkcyjne z myślą o osobach skazanych, w pierwszej kolejności skazanych 
za niealimentację. Otrzymaliśmy także zgodę Komisji Europejskiej na pomoc publiczną dla przedsiębiorców, 
którzy zatrudniają osoby skazane. Jeśli obecnie szacuje się, że pracowało ok. 40% osób skazanych, to ta liczba 
wzrośnie do 80%.

Należałoby sobie życzyć, aby ta nowelizacja nie była tylko eksperymentem, ale przyniosła trwały efekt.
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Wysoka Izbo!
Celem projektowanej ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności jest zwiększenie 

zatrudnienia wśród skazanych, którzy odbywają karę pozbawienia wolności.
Omawiana ustawa wprowadza nowe unormowania polegające przede wszystkim na zwiększeniu kwoty 

ryczałtu z tytułu zatrudnienia osób pozbawionych wolności.
Ustawodawca rozszerza możliwość wydatkowania środków z funduszu aktywizacji zawodowej skazanych, 

dzięki czemu zgromadzone fundusze będą mogły być wydatkowane nie tylko na szeroko pojętą resocjalizację, 
ale również na inne zadania dotyczące osadzonych.

Należy podkreślić racjonalność wprowadzonych zmian, które nawiązują do programu pracy więźniów. 
Widząc zapotrzebowanie na prace wykonywane przez skazanych przy jednoczesnym spadku ich zatrudnienia, 
ustawodawca przeanalizował, co wpłynęło na pojawienie się takiej tendencji. Jak się okazało, pracodawcy 
ponosili zbyt duże koszty w związku z pracą osób osadzonych.

Wprowadzając proponowane zmiany, ustawodawca liczy na zwiększenie aktywizacji wśród skazanych, przy 
jednoczesnym wzroście zainteresowania przedsiębiorców świadczeniem przez nich pracy.

Warto dodać, że dzięki wykonywaniu pracy przez skazanych maleją koszty ich utrzymania, a sami skazani 
mają możliwość kształcenia czy podnoszenia kwalifikacji, co na pewno przyniesie pozytywne skutki w momen-
cie zakończenia odbywania kary. Dzięki temu resocjalizacja skazanych, która jest generalnym celem jednostek 
penitencjarnych, przebiega pozytywnie.

Widząc korzystne aspekty omawianej ustawy, jestem za wprowadzeniem proponowanych zmian.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Mieczysława Augustyna

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
O edukacji cyfrowej osób starszych mówi się od wielu lat. Powstaje wiele ciekawych inicjatyw zarówno strony 

rządowej, jak i organizacji pozarządowych. Mimo podejmowania działań zakrojonych na dość szeroką skalę nie 
udaje się dotrzeć do szerokiego grona seniorów. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. Dla części z nich powo-
dem braku zainteresowania zasobami internetu jest brak, w ich odczuciu, korzyści płynących z posługiwania 
się nim. Spora grupa seniorów nie jest zainteresowana zdobywaniem wiedzy i nowych umiejętności ze względu 
na niechęć do uczenia się nowych rzeczy. Niestety, dla zdecydowanej większości osób starszych obiektywną 
barierą nie do pokonania są koszty, które seniorzy muszą ponosić w celu zakupu sprzętu komputerowego i, co 
gorsza, pokrycia miesięcznych opłat abonamentowych u dostawców usług.

Z moich licznych rozmów ze środowiskiem osób starszych wynika, że seniorzy oczekują pośredniego wsparcia 
państwa w zakresie tańszego dostępu do usług dostawców internetu. Jednocześnie wskazują możliwość zmiany 
przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym w taki sposób, aby osoby, które ukończyły 
sześćdziesiąty piąty rok życia bez ograniczeń zawartych w art. 26 ust. 6h wspomnianej ustawy mogły korzystać 
z odliczeń od podatku kosztu poniesionego z tytułu użytkowania sieci internet, kwoty, o której mowa w art. 26 
ust. 1 pkt 6a tejże ustawy – 760 zł.

Zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem o stanowisko ministerstwa w tej sprawie oraz o szacunkowe 
koszty związane z wprowadzeniem ulgi internetowej dla seniorów.

Z wyrazami szacunku 
Mieczysław Augustyn
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Mieczysława Augustyna

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Zwracam się do Pani Minister z prośbą o wyjaśnienie dotyczące nowego wzoru legitymacji emerytów 

i rencistów. W nowych drukach brakuje numeru świadczenia. Tymczasem w deklaracjach i legitymacjach wy-
dawanych przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz zaświadczeniach na ulgowe przejazdy 
kolejowe numer świadczenia musi być umieszczony.

Czy osoba podróżująca koleją i korzystająca z ulgowego przejazdu na podstawie wydanego przez PZERiI 
zaświadczenia ma każdorazowo posiadać przy sobie decyzję ZUS z numerem świadczenia? Czy kontrolujący 
zasadność korzystania z ulg kontrolerzy będą honorowali zaświadczenia PZERiI bez umieszczonego w nich 
numeru świadczenia?

Z wyrazami szacunku 
Mieczysław Augustyn
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o ponowną weryfikację przepisów zawartych w art. 83b 

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadzonej w ramach pakietu „100 zmian dla firm”.
Przepisy zawarte w art. 83b ustawy miały przyczynić się do ograniczenia wielokrotnych kontroli podatko-

wych przedsiębiorców, mowa o tym samym okresie rozliczeniowym. Równolegle z art. 83b do ustawy wpro-
wadzono 9 wyjątków, które umożliwiają urzędnikom ponowne przeprowadzenie kontroli. Wykorzystywanie 
tychże wyjątków wynika z ich ogólnego brzmienia. Regulacje przyczyniają się do powstawania możliwości 
powtórzenia kontroli, wystarczy np. nieznaczna zmiana jej zakresu i celu. Niestety powtórne kontrolowanie 
działań przedsiębiorców w tym samym okresie rozliczeniowym podważa zaufanie podatnika do państwa. Zakaz 
ponownej kontroli w praktyce okazał się fikcją z powodu wyjątków występujących w ustawie.

W związku z tym proszę o odpowiedź na pytanie: czy Ministerstwo Finansów planuje jakiekolwiek działania 
zwiększające ochronę podatnika w tym zakresie?

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W nawiązaniu do oświadczenia złożonego przeze mnie podczas 26. posiedzenia Senatu RP dnia 22 września 

2016 r. jako senator Rzeczypospolitej Polskiej ponownie apeluję o podjęcie działań zmierzających ku zwiększeniu 
bezpieczeństwa mieszkańców województwa lubuskiego poruszających się drogą krajową nr 27.

Jest to droga mieszcząca się w południowo-zachodniej części województwa lubuskiego o długości 74 km. 
Biegnie od granicy z Niemcami w Przewozie do Zielonej Góry. Szczególnie niebezpiecznym odcinkiem tejże 
drogi jest trasa przebiegająca między Nowogrodem Bobrzańskim a Zieloną Górą. „Trasa śmierci” to utarta już 
wśród kierowców nazwa, którą określają drogę krajową nr 27. Do wypadków dochodzi tu regularnie. Najczęściej 
samochody wypadają z drogi. Jedne kończą w przydrożnych rowach, inne rozbijają się o rosnące na poboczach 
drzewa. Co roku statystyki są zatrważające, media wciąż donoszą o wypadkach na tej trasie.

W związku z tym apeluję o podjęcie możliwych działań, mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeń-
stwa mieszkańców województwa lubuskiego. Droga wymaga przebudowy i zaprojektowania jej tak, by stała się 
mniej kręta, a przez to bezpieczniejsza. Rozwiązaniem byłaby również dobudowa drugiego pasa drogowego. 
Są ku temu możliwości infrastrukturalne, ponieważ droga w głównej mierze przebiega przez tereny zalesione.

Proszę o przedstawienie możliwości realizacji tego celu, będących w kompetencji Ministerstwa Infrastruktury 
i Budownictwa. Naszym obowiązkiem jest dbałość o bezpieczeństwo drogowe, które niestety na drodze nr 27 
jest na bardzo niskim poziomie. W odpowiedzi na moje poprzednie oświadczenie ministerstwo wskazało, iż 
nie wszystkie działania związane z drogą nr 27 mogą być zrealizowane w najbliższej perspektywie. W związku 
z tym wnoszę o przedstawienie aktualnego stanu faktycznego odnośnie do planowanych prac w związku ze 
zwiększeniem bezpieczeństwa na drodze nr 27 w województwie lubuskim.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o odniesienie się do stanowiska XXXIV Zgromadzenia 

Ogólnego Związku Województw RP z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie poselskiego projektu zmian do ustawy 
– Prawo ochrony środowiska (druk nr 1127), które wpłynęło do mojego biura senatorskiego.

Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP zrzesza przedstawicieli samorządów lokalnych wszystkich 
16 województw. Stanowisko wobec projektu zmian do ustawy – Prawo ochrony środowiska jest jednoznaczne. 
Zgromadzenie apeluje o odrzucenie niniejszego projektu.

Projekt ten prowadzi do upaństwowienia funduszy, a także całkowitej utraty charakteru samorządowej oso-
by prawnej przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Proponowane w projekcie 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska rozwiązania są sprzeczne z przepisami Konstytucji RP, 
w tym art. 15.

Związek wnosi o odstąpienie od proponowanych zmian jako niekonstytucyjnych oraz godzących w dobro 
społeczności lokalnych. Całkowicie przychylam się do tego stanowiska.

Wnoszę o analizę powyższych uwag oraz odniesienie się do nich w odpowiedzi na oświadczenie.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Piotra Florka

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z pismem skierowanym do mnie przez wójta gminy Brudzew Cezarego Krasowskiego proszę 

Pana ministra o wyjaśnienie, czy Poczta Polska SA może stosować zmniejszenie cen jednostkowych usług 
pocztowych dla małych jednostek samorządu terytorialnego.

Pan wójt w listopadzie 2016 r. skierował do Poczty Polskiej SA pismo z prośbą o zmniejszenie cen jednost-
kowych usług pocztowych z jednoczesnym rozważeniem dostosowania kryteriów ustalania taryf specjalnych 
usług pocztowych dla małych urzędów gmin. W piśmie podniósł, że koszty, jakie ponosi Urząd Gmin Brudzew 
(gmina liczy ok. 6 tysięcy mieszkańców) na realizację usług pocztowych, są ogromne i wynoszą rocznie około 
60 tysięcy zł.

W odpowiedzi Poczta Polska SA poinformowała wójta, że nie jest uprawniona do stosowania jakichkolwiek 
odstępstw od obowiązujących zasad ustalonych w regulaminie świadczenia usług powszechnych. Ponadto po-
informowała, że jako wyznaczony operator obowiązana jest w sposób przejrzysty i niedyskryminujący ustalić 
opłaty za usługi powszechne, koszty świadczenia tych usług.

W styczniu br. Poczta Polska SA poinformowała wójta, że od 1 lutego br. wprowadza zmiany w cenniku usług 
powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym. Z analizy cennika przeprowadzonej przez wójta wynika, 
że zmiany polegają tak naprawdę na wzroście opłat za usługi pocztowe nawet o 20%. Przy takim wzroście cen 
usług pocztowych znacznie wzrosną koszty ponoszone przez Urząd Gminy Brudzew.

Z uwagi na powyższe wójt zwrócił się do mnie z prośbą o interwencję w sprawie możliwości zawarcia umowy 
przez gminę Brudzew z Pocztą Polską SA o obniżenie cen jednostkowych usług pocztowych.

Z poważaniem 
Piotr Florek
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Gawła

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy rozważany jest remont linii kolejowej nr 377 

Gniezno Winiary – Sława Wielkopolska. 
Jeżeli ministerstwo planuje przeprowadzić powyższą inwestycję, to chciałbym wiedzieć, jakie parametry 

eksploatacyjne mają być osiągnięte po remoncie i czy obejmie to również infrastrukturę towarzyszącą, w tym 
pasażerską. Czy organizatorzy przewozów regionalnych kontaktowali się z zarządcą infrastruktury w sprawie 
uruchomienia ewentualnych przewozów?

Z wyrazami szacunku 
Robert Gaweł
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Gawła

Oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełno-
mocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy możliwe jest wprowadzenie zmian w ustawie 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
jak również w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów 
aktywności zawodowej (DzU 2012, poz. 850) zaproponowanych przez Ogólnopolski Związek Pracodawców 
Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych w piśmie skierowanym do Pana 
Ministra z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Proszę również o udzielenie informacji, w jakiej perspektywie czasowej realne jest podniesienie kwoty 
dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego w zakładzie 
aktywności zawodowej. Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych 
Przedsiębiorstw Społecznych podniósł niniejszy temat w odrębnym piśmie, z 30 sierpnia 2016 r., skierowanym 
do Pana Ministra, zwracając uwagę, że jest to zmiana niezbędna w celu prawidłowego prowadzenia przez za-
kłady rehabilitacji zawodowej integracji społecznej najciężej poszkodowanych osób.

Z wyrazami szacunku 
Robert Gaweł
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Arkadiusza Grabowskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu PKP Intercity S.A. Marka Chraniuka, do prezesa Zarządu PKP 
S.A. Krzysztofa Mamińskiego oraz do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze! Szanowni Panowie Prezesi! 
Zwracam się z prośbą o umożliwienie parlamentarzystom swobodnych podróży PKP IC oraz EIP. W obecnych 

czasach parlamentarzyści pracują pod presją czasu. Pogodzenie obowiązków w okręgach wyborczych z pracą 
parlamentarną jest wielkim wyzwaniem, a parlamentarzysta często w ostatnim momencie dowiaduje się, gdzie 
i kiedy jego obecność jest wskazana. Jako senator RP muszę przyznać, że wielokrotnie wsiadałem do pociągu 
w ostatniej chwili. Podział obowiązków w okręgu wyborczym z pracą w Senacie czy Sejmie to czasem trudne 
wyzwanie, któremu parlamentarzyści muszą sprostać. Opłata za podróż PKP IC oraz EIP w przypadku braku 
„parlamentarnej miejscówki” może sięgać nawet 650 zł.

W związku z powyższym wnoszę o podjęcie działań zmierzających do ułatwienia parlamentarzystom rezer-
wacji miejsc w pociągach PKP IC oraz EIP za pomocą aplikacji internetowych (poprzez http://www.intercity.
pl oraz aplikację IC Mobile Navigator).

Z poważaniem 
Arkadiusz Grabowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Hamerskiego

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej oraz do dyrektora Delegatury 
Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu Dariusza Leśniaka

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Dyrektorze!
Podczas pracy biura senatorskiego w Limanowej mieszkańcy Limanowej – zarówno miasta Limanowa, jak 

i gminy Limanowa – poprosili mnie o interwencję w konfliktowej sytuacji, dotyczącej braku porozumienia 
dwóch lokalnych samorządów: gminy Limanowa i miasta Limanowa. W tym celu odwiedziła mnie liczna 
grupa rodziców i przedstawiciel samorządów szkolnych, przynosząc także podpisy pod petycją w tej sprawie.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (DzU z 2017 r., poz. 59) przewiduje w art. 39 ust. 5: 
„Rada gminy, z uwzględnieniem ust. 1 i 2, ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 
przez gminę, a także określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, 
mających siedzibę na obszarze gminy, z zastrzeżeniem art. 88 ust. 2 (…)”. Art. 8 ust. 17 mówi: „Jednostki samo-
rządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których prowadzenie nie należy do ich zadań 
własnych, po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu 
szkoły lub placówki jest zadaniem własnym (…)”. Ustawa – Prawo oświatowe w art. 133 ust. 1 mówi, że „do 
klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców 
dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie”, a w ust. 2 tego artykułu czytamy: „Kandydaci zamieszkali 
poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania 
rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami (…)”.

Jakie wyjście proponuje Pani Minister w sytuacji, gdy rodzice dzieci zamieszkałych na terenie gminy wiejskiej 
chcą posyłać swoje dzieci do najbliższej im szkoły umiejscowionej na terenie gminy miejskiej (przy czym kwota 
subwencji miejskiej na jednego ucznia jest znacząco niższa niż kwota subwencji wiejskiej), a samorząd miejski 
prosi samorząd gminny o dopłatę różnicy w ramach porozumienia dotyczącego realizacji zadań oświatowych, 
jednak na to porozumienie nie godzi się samorząd gminny?

Przykładem może być sytuacja konfliktowa pomiędzy tutejszymi lokalnymi samorządami. Mianowicie gmina 
Limanowa uzyskuje na jednego ucznia subwencję w kwocie około 7 tysięcy 200 zł. Z kolei miasto Limanowa 
uzyskuje na jednego ucznia subwencję w kwocie około 5 tysięcy 300 zł i, jak twierdzi zastępca burmistrza 
Limanowej, miasto Limanowa dopłaca do każdego ucznia ok. 1 tysiąca 400 zł z dochodów własnych.

Liczba szkół podstawowych w gminie Limanowa wynosi 16, a liczba szkół w mieście Limanowa wynosi 
4. Liczby dzieci chodzących do szkół podstawowych w gminie Limanowa i w mieście Limanowa są podobne, 
przy czym liczba dzieci gminnych, uczęszczających do szkół na terenie miasta Limanowa, wynosi ok. 650.

W takiej sytuacji burmistrz miasta Limanowa zaproponował wójtowi gmina Limanowa porozumienie, na 
mocy którego burmistrz miasta Limanowa przyjmie wszystkie dzieci objęte porozumieniem z gminy Limanowa 
do szkół miejskich, na terenie miasta Limanowa, na tych samych warunkach jak dzieci z miasta, pod warunkiem 
iż gmina Limanowa dopłaci miastu Limanowa kwotę 1 tysiąca 400 zł rocznie, jaką w swoich wyliczeniach 
przedstawił burmistrz, i kwota ta byłaby dopłacana na każde nowo przyjęte dziecko do klasy I szkoły podsta-
wowej z terenu gminy Limanowa do szkół miejskich. To pokryje bieżące koszty utrzymania edukacji dzieci 
gminnych w szkołach miejskich. Dla porównania: taką samą kwotę dopłaca samorząd miasta Limanowa do 
dzieci z terenu miasta Limanowa.

W przypadku braku porozumienia szkoły w mieście Limanowa będą przyjmowały do swoich podstawówek 
dzieci zamieszkałe poza miastem na zasadzie dopełnienia do pełnej liczby 25 uczniów w klasie i nie będzie 
tworzenia nowych klas dla zainteresowanych dzieci z innych terenów poza miejskimi. Przy czym dzieci gmin-
ne i spoza terenu miasta, które już uczęszczają do szkół miejskich, będą uczęszczać tam na dotychczasowych 
zasadach.

Na takie rozwiązanie i dopłatę nie chce zgodzić się wójt gminy Limanowa, twierdząc, iż będzie to „okradanie” 
dzieci gminnych i zostanie wprowadzona zasada podwójnego finansowania edukacji dzieci w miastach. Wójt 
i część radnych gminnych żąda przy tym zmniejszenia kosztów w odniesieniu do szkół prowadzonych przez 
miasto, powołując się na to, że wójt ma więcej szkół niż miasto oraz że nauczyciele wiejscy mają specjalne 
dodatki do wynagrodzenia, które gmina pokrywa z subwencji oświatowej, a także że gmina dowozi dzieci do 
szkół, więc dopłaty dla miasta ze strony gminy nie będzie. Wójt mógłby zawrzeć porozumienie z miastem, ale 
bez jakiegokolwiek dopłacania do dzieci gminnych.
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W takiej sytuacji należy zapytać: czy powinien mieć zastosowanie art. 61 ust. 1, 3, 3c ustawy o systemie 
oświaty (DzU. z 2016 r. poz. 1943) ograniczający liczbę uczniów klas I–III szkoły podstawowej do 25, maksi-
mum 27 osób? Czy klasa może być większa niż 25–27 uczniów?

Zrozpaczeni rodzice dzieci gminnych pytają, co mają zrobić w sytuacji, gdy do chwili obecnej brakuje po-
rozumienia i w wielu przypadkach dzieci gminne z naboru 2017 r., które mają blisko do szkoły podstawowej 
na terenie miasta Limanowa, zostają przepisane do szkół gminnych, te zaś nierzadko są usytuowane znacznie 
dalej i w niedogodnym, górzystym terenie.

Za przykład można podać wieś Sowliny gmina Limanowa. Dzieci z tej wsi uczęszczały do Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Limanowej i miały do niej około 2–3 km, a tymczasem zgodnie z uchwałami Rady Gminy Limanowa 
i Rady Miasta Limanowa, wobec braku porozumienia pomiędzy wójtem Limanowej a burmistrzem Limanowej, 
kolejne dzieci zostają przypisane w ramach obwodu szkolnego do szkoły podstawowej w miejscowości Młynne 
w odległości ok.  5 km lub do usytuowanego za szczytem góry Pasierbca, do którego prowadzi kręta i szcze-
gólnie zimą śliska droga, leżącego w odległości ok. 8 km od Sowlin.

Co mają zrobić pytający mnie, zrozpaczeni rodzice dzieci ze wsi Łososina Górna, Koszary, z dolnej części 
wsi Walowa Góra i wsi Młynne przy rzece Łososinie, gmina Limanowa, którzy ponad 30 lat temu sami chodzili 
do szkoły w Limanowej i teraz posyłają swoje dzieci do Szkoły Podstawowej nr 4 w Limanowej? Szkoła nr 4 
znajduje się w odległości do 2,5 km od ich domów, prowadzi do niej bezpieczna, oświetlona droga z chodni-
kami, jest komunikacja autobusowa, ale teraz, w sytuacji braku porozumienia, zostali przypisani do Szkoły 
Podstawowej w Pasierbcu, leżącej w odległości ok. 5 km.

Rodzice z miejscowości Lipowe, gmina Limanowa, pytają mnie, co mają zrobić rodzice z tej miejscowości 
Lipowe, których dzieci chodziły do Szkoły Podstawowej nr 3 w Limanowej (odległość do 4 km), a wobec braku 
porozumienia nabór z roku 2017 pójdzie do szkoły w Starej Wsi (odległość 7 km).

Rodzice pytają, jak wygląda w takiej sytuacji zasada swobodnego wyboru szkoły podstawowej, którego 
dokonuje rodzic. Jak ta sytuacja ma się do tezy, że pieniądz idzie za uczniem? Czy w takiej sytuacji art. 39 
ust. 1 i 2 ustawy – Prawo oświatowe w zakresie drogi dziecka ze szkoły do domu pozostaje niewykonalny?

Rodzice zamieszkali na terenie gminy pytają, jak to będzie, kiedy dwoje dzieci gminnych uczęszcza do tej samej 
szkoły podstawowej na terenie miasta, a trzecie, to z naboru 2017 r., będzie musiało iść do szkoły na terenie gminy.

Samorządowcy gminni pytają, co mają zrobić samorządy, najczęściej gminne, zaskoczone dopłatą na rzecz 
innego samorządu (najczęściej miast), w sytuacji kiedy dopłaty na rzecz szkół w miastach będą obowiązywać 
samorządy gmin na lata, a samorządu gminnego zwyczajnie nie stać na dokonanie tych dopłat, przy tym sa-
morządowcy gminni oczekują zmniejszenia kosztów kształcenia uczniów w szkołach miejskich.

Samorządowcy miejscy pytają z kolei, co mają zrobić samorządy miast, w obrębie których uczą się dzieci 
gminne, gdy samorządu miasta w obliczu wielu zadań własnych nie stać na dopłatę do dzieci gminnych, w sy-
tuacji nierównej subwencji oświatowej, gdy już dopłaca do dzieci miejskich z budżetu miasta, a rozpoczął się 
nabór do klasy I w szkołach podstawowych na kolejny rok szkolny, a wójt gminy, z której pochodzą dzieci, 
potencjalni przyszli uczniowie klas I, w mediach lokalnych zadeklarował, że dalszych rozmów w sprawie po-
rozumienia między miastem a gminą z jego strony nie będzie.

Wobec powyższego uprzejmie zadaję Pani Minister następujące pytania.
Czy w związku z reformą oświatową, w zaistniałej sytuacji opisanej na przykładzie Limanowej, Ministerstwo 

Edukacji Narodowej zmieni zasady naliczania subwencji oświatowej, tak aby szkoły w miastach na dzieci 
zamieszkałe z terenu wsi, uczące się w miastach, otrzymywały subwencję gminną? Lub czy podniesie kwotę 
subwencji dla szkół podstawowych w miastach, aby uniknąć sytuacji powyżej opisanej lub dopłacania przez 
miasta do szkół z własnych pieniędzy?

Czy w związku ze zmianami oświatowymi dobrym rozwiązaniem nie byłoby to, aby szkoły podstawowe 
otrzymywały, w formie specjalnej subwencji, dodatkowe środki, gdy uczniowie z tych szkół na egzaminie 
ósmoklasisty otrzymają wyniki bardzo dobre lub celujące? Takie rozwiązanie premiowałoby szkoły najlepsze. 
Wykształcenie ucznia bardzo dobrego lub celującego kosztuje więcej – czasu pracy nauczycieli, pomocy dy-
daktycznych, udziału w olimpiadach pozaszkolnych itd. – które to koszty w znaczniej mierze ponosi ucząca 
tego ucznia szkoła.

Czy ministerstwo oświaty w sytuacji, gdy dowóz do szkół dzieci, głównie gminnych, realizowany jest 
poza subwencją oświatową, zmieni jej naliczanie i czy nowo naliczona subwencja obejmie także choć w części 
wydatki na dowóz dzieci do szkół?

Z wyrazami szacunku 
Jan Hamerski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Hamerskiego

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka oraz do 
wojewody małopolskiego Józefa Pilcha

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Wojewodo!
Biuro Poselsko-Senatorskie w Limanowej odwiedzili mieszkańcy miejscowości Koszary i sąsiednich wsi, 

z terenu gminy Limanowa, w tym romscy mieszkańcy Koszar, z prośbą o interwencję w sprawie dotyczącej 
przeniesienia Romów zamieszkałych na ul. Wąskiej w Limanowej do wsi Koszary w gminie Limanowa.

Jak informują mieszkańcy Koszar, w tym romscy mieszkańcy tej wsi, przeprowadzka Romów z ul. Wąskiej 
w Limanowej do Koszar w gminie Limanowa stworzy „cygańskie getto”. Kumulowanie tak dużej grupy 
społeczności romskiej w jednym miejscu, przy nierozwiązanych problemach społeczności romskiej tam już 
zamieszkałej, nie będzie sprzyjało integracji tej społeczności w Polsce. Zamiast integracji wystąpi zjawisko kon-
centracji. Populacja społeczności romskiej osadzonej w jednym miejscu osiągnie wtedy liczbę ponad 150 osób.

Trzeba także zwrócić uwagę na fakt, że grunty, na których mieszkają Romowie w Koszarach, należą do gminy 
Limanowa, której rada na sesji w dniu 28 marca 2017 r. podjęła rezolucję nr 1/2017, w której czytamy: „Rada Gminy 
Limanowa wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec zapowiedzi Wojewody Małopolskiego budownictwa mieszka-
niowego na terenie osiedla romskiego w Koszarach bloku wielorodzinnego oraz innej zabudowy mieszkaniowej”.

Jak informują mieszkańcy Koszar, budowanie nowych domów na działkach należących do gminy Limanowa, 
tj. na działkach nr 270/1 lub 130/4 w Koszarach, jest utrudnione ze względu na to, że działki te są już częściowo 
zabudowane samodzielnie wykonanymi przez mieszkańców osiedla romskiego budynkami, które najczęściej 
mają niejasny stan prawny i wątpliwy stan techniczny.

Należy też zauważyć duże rozbieżności czasowe pomiędzy terminami składania wniosków do Programu na 
rzecz integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020 (dalej: „Program integracji”) a postanowie-
niami powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Limanowej (dalej: „powiatowy inspektor”).

Wnioski do Programu integracji na rok następny składane są jesienią roku bieżącego i rozpatrywane aż do marca 
następnego roku – wtedy zainteresowani otrzymują decyzję i przyznawane są na cele romskie środki finansowe.

Powiatowy inspektor wydał postanowienie nakładające na część romskich inwestorów domów położonych na 
osiedlu, działka 207/1 w Koszarach w gminie Limanowa, obowiązek złożenia szeregu opracowań mających na 
celu np. zatwierdzenie projektu budowlanego w celu ustalenia opłaty legalizacyjnej do dnia 15 czerwca 2017 r.

W takiej sytuacji, przy braku możliwości sfinansowania opracowań tych dokumentów ze środków własnych 
ludności romskiej, nie można też sfinansować tego przedsięwzięcia z Programu integracji, gdyż wniosek w tej 
sprawie będzie można złożyć za pośrednictwem np. wójta gminy Limanowa i przy jego zgodzie po czasie, jaki 
został wyznaczony postanowieniem powiatowego inspektora, czyli jesienią 2017 r. Wniosek będzie rozpatrzony, 
podobnie jak to miało miejsce obecnie, do początku marca 2018 r. i wtedy mogą zostać przyznane na ten cel 
fundusze – prawie rok po upłynięciu terminu, który nałożył powiatowy inspektor.

Trzeba także zauważyć, że postanowienia powiatowego inspektora dotyczące robót budowlanych i obo-
wiązków inwestora zostały wydane w dniu 24 listopada 2016 r., podczas gdy wnioski do Programu integracji 
na 2017 r. można było kierować do 16 listopada 2016 r.

Na marginesie należy zaznaczyć, iż wedle relacji lokalnych mediów aktualna pozostaje kwestia możliwości 
zamieszkania Romów z ul. Wąskiej w zakupionym im przez samorząd miasta Limanowej budynku rodzinnym 
w Czchowie, który stoi pusty.

W związku z tym uprzejmie zapytuję.
1. Czy Pan Wojewoda Małopolski ma zamiar przesiedlić Romów z ul. Wąskiej w Limanowej do Koszar 

w gminie Limanowa?
2. Czy istnieją plany, zamierzenia budownictwa mieszkaniowego – rozbudowy osiedla romskiego w Koszarach?
3. Czy zgodnie z wiedzą, jaką posiada ministerstwo, Romowie z ul. Wąskiej w Limanowej na obecnym 

etapie prawnym sprawy powinni zamieszkać w domu zakupionym dla nich w Czchowie?
4. Czy Pan Wojewoda zamierza legalizować domy stojące na działce 270/1 w Koszarach, których stan prawny 

jest obecnie niejasny? Na bazie jakich środków finansowych?

Z wyrazami szacunku 
Jan Hamerski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Do mojego biura senatorskiego zwrócili się przedstawiciele środowiska nauczycielskiego zaniepokojeni 
formą szkoleń kadry nauczycielskiej.

Wątpliwości moich rozmówców budzi wymóg logowania się uczestnika kursu prywatnym loginem, przy 
czym organizator wręcz ostrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wprowadzenie do systemu wirusa poprzez 
pocztę kursanta. 

W związku z tym proszę o informację, dlaczego nie jest praktykowane tworzenie specjalnych domen dla 
każdego kursanta obsługiwanych z serwera ministerstwa, jak czynią to inne ministerstwa organizujące szkolenia 
dla pracowników. To znacznie eliminuje zagrożenie zawirusowania kont pracowników.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone przez senatorów 
Andrzeja Kamińskiego, Rafała Ambrozika, 

Andrzeja Mioduszewskiego, Jana Żaryna, Wojciecha Piechę, 
Arkadiusza Grabowskiego, Bogusławę Orzechowską, 

Zbigniewa Cichonia, Przemysława Błaszczyka, Andrzeja Wojtyłę, 
Antoniego Szymańskiego, Roberta Mamątowa, 

Marka Martynowskiego, Jerzego Czerwińskiego, Józefa Łyczaka, 
Łukasza Mikołajczyka, Jacka Włosowicza, Margaretę Budner, 

Krystiana Probierza, Wiesława Dobkowskiego, 
Jana Hamerskiego, Aleksandra Szweda, Krzysztofa Słonia, 
Ryszarda Majera, Krzysztofa Mroza, Michała Potocznego, 

Waldemara Bonkowskiego, Andrzeja Pająka, Stanisława Gogacza, 
Tadeusza Romańczuka, Grzegorza Peczkisa i Małgorzatę Kopiczko

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W ciągu ostatnich kilku miesięcy do naszych biur senatorskich zgłosiło się wielu obecnych i byłych właści-

cieli firm budowlanych będących aktualnie i w przeszłości podwykonawcami inwestycji prowadzonych przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Są to polscy przedsiębiorcy doprowadzeni do ruiny głównie 
przez poprzednie kierownictwo GDDKiA, czyli inwestora.

W sytuacji braku zapłaty na rzecz podwykonawcy przez generalnego wykonawcę zwraca się on o zapłatę 
do GDDKiA. Wbrew obowiązującym przepisom prawa (art. 6471 k.c.) GDDKiA zamiast płacić za wykonane 
roboty firmie, która faktycznie wykonała objęte umową prace i zgłasza się w ramach solidarnej odpowiedzial-
ności o zapłatę do inwestora, odmawia bezpodstawnie zapłaty na rzecz podwykonawcy i płaci głównemu 
wykonawcy. Tym samym polskie firmy skazywane się na łaskę przede wszystkim zagranicznych podmiotów. 
W razie odmowy zapłaty zmuszane są do wytaczania procesów cywilnych, które trwają latami i wiążą się 
z ogromnymi kosztami. Takie praktyki nie powinny mieć obecnie miejsca, GDDKiA ma instrumenty zapo-
biegające podobnym działaniom.

W związku z powyższym prosimy o pilną odpowiedź na poniższe pytania.
1. Czy nie grozi nam kolejna fala upadłości polskich firm budowlanych, prowadzących prace podwykonawcze, 

w sytuacji, gdy inwestorem jest GDDKiA, a generalny wykonawca nie płaci za wykonane prace?
2. Z informacji przekazywanych do naszych biur senatorskich wynika, że podstawowy zamysł wynikający 

z art. 6471 k.c. nie jest obecnie realizowany. Czy podziela Pan ten pogląd?
3. Dlaczego zagraniczne firmy dopuszczane są do przetargów w sytuacji, gdy pozostają jednocześnie w spo-

rach sądowych z tysiącami polskich podwykonawców?
4. O kryminalnym charakterze inwestycji prowadzonych przez GDDKiA za rządów PO-PSL mówi tzw. raport 

Kazimierza Turalińskiego z grudnia 2013 r. Wiemy, że jest on Panu znany. Czy są tam zawarte informacje, które 
są wystarczające do inicjowania postępowań wewnętrznych resortu lub postępowań prokuratorskich?

5. Czy można oczekiwać w najbliższym czasie inicjatyw Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, które 
wychodziłyby naprzeciw oczekiwaniom polskich przedsiębiorców?

Z poważaniem 
Andrzej Kamiński 
Rafał Ambrozik 
Andrzej Mioduszewski 
Jan Żaryn 
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Wojciech Piecha 
Arkadiusz Grabowski 
Bogusława Orzechowska 
Zbigniew Cichoń 
Przemysław Błaszczyk 
Andrzej Wojtyła 
Antoni Szymański 
Robert Mamątow 
Marek Martynowski 
Jerzy Czerwiński 
Józef Łyczak 
Łukasz Mikołajczyk 
Jacek Włosowicz 
Margareta Budner 
Krystian Probierz 
Wiesław Dobkowski 
Jan Hamerski 
Aleksander Szwed 
Krzysztof Słoń 
Ryszard Majer 
Krzysztof Mróz 
Michał Potoczny 
Waldemar Bonkowski 
Andrzej Pająk 
Stanisław Gogacz 
Tadeusz Romańczuk 
Grzegorz Peczkis 
Małgorzata Kopiczko
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Wiesława Kiliana

Oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Macieja Bandy

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pktem 15a ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) dopuszczalne jest tworzenie 
klastra energii, którego jednym z członków może być jednostka samorządu terytorialnego (JST).

W związku z powyższym, reagując na zapytania przychodzące do mojego biura senatorskiego, proszę 
o następujące informacje:

― czy klaster energii może dotyczyć różnych instalacji do wytwarzania energii z OZE, np. instalacji foto-
woltaicznych PV i małych elektrowni wodnych?

― czy koordynatorem klastra energii może być spółka z o.o., której jedynym udziałowcem jest JST – jeden 
z członków klastra energii?

― czy koordynator klastra energii może być właścicielem ww. instalacji?
― czy poszczególne instalacje można traktować jako mikroinstalacje lub małe instalacje, czy należy trak-

tować je łącznie?
― czy prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, 

w ramach klastra energii może być realizowane na podstawie koncesji wydanej dla koordynatora klastra ener-
gii czy też na podstawie wpisu koordynatora klastra energii do rejestru wytwórców energii w małej instalacji, 
o którym mowa w art. 7 ustawy o OZE?

― czy koordynator klastra energii może zawierać umowy ze sprzedawcą zobowiązanym?
― po jakiej cenie sprzedawca zobowiązany ma obowiązek odkupić energię wytworzoną w ramach klastra 

energii?

Wiesław Kilian



193
39. posiedzenie Senatu w dniach 20 i 21 kwietnia 2017 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 39. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

Szanowna Pani Premier!
Na 33. posiedzeniu Senatu w dniu 11 stycznia 2017 r. złożyłem oświadczenie skierowane do ministra gospo-

darki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka (sygn. spr. BPS/043-33-770/17), w którym poruszyłem 
kwestię podejmowania zwłok, które pojawiły się na morzu, na wodach terytorialnych Polski, na wodach mię-
dzynarodowych w polskiej strefie ekonomicznej. Wcześniej w tej sprawie zwracałem się do senackiego Biura 
Analiz i Dokumentacji, które przeprowadziło kwerendę przepisów w tej materii, ustalając, że sprawa nie jest 
w sposób jednoznaczny unormowana w polskim prawie. 

W związku z tym zapytałem ministra, czy należałoby w tej materii podjąć odpowiednią inicja-
tywę ustawodawczą, aby np. zobowiązać Straż Graniczną, Marynarkę Wojenną, żeby tą sprawą się 
zajmowały, czy też doprowadzić do powstania takich przepisów, żeby rybacy lub armatorzy innych 
statków byli zobowiązani do podejmowania zwłok, które unoszą się na powierzchni wód lub zostały 
wyłowione w sieciach rybackich. W odpowiedzi otrzymałem informację, że przedstawiciele MGMiŻŚ 
biorą udział w pracach powołanego w 2015 r. międzyresortowego zespołu do spraw opracowania 
koncepcji nowej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, którym kieruje główny inspektor sa-
nitarny w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia. W ocenie MGMiŻŚ, biorąc pod uwagę obecny 
stan prawny i możliwości techniczne, zadania obejmujące podejmowanie i transport zwłok powinien 
obecnie realizować Morski Oddział Straży Granicznej.

Kontynuując temat, na 35. posiedzeniu Senatu w dniu 24 lutego 2017 r. złożyłem oświadczenie skie-
rowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka (BPS/043-35-832/17). 
Przytoczyłem odpowiedź MGMiŻŚ oraz zapytałem, czy Morski Oddział Straży Granicznej uczestniczy 
w akcjach podejmowania zwłok z morza, czy funkcjonariusze posiadają odpowiednie kompetencje oraz 
czy rybacy oraz armatorzy mogą domagać się od Morskiego Oddziału Straży Granicznej interwencji 
i podjęcia zwłok lub szczątków ludzkich w przypadku ich odnalezienia. W odpowiedzi MSWiA już na 
wstępie wskazało, że jednostki pływające Morskiego Oddziału Straży Granicznej nie są przystosowane 
do podejmowania i transportu zwłok lub szczątków ludzkich, brakuje im sprzętu, a funkcjonariusze nie 
posiadają odpowiednich kompetencji. MSWiA przytoczyło interpretację, według której ta wrażliwa kwestia 
powinna podlegać Policji oraz prokuratorze – organom, które według wcześniejszej odpowiedzi MGMiŻŚ 
nie posiadają odpowiedniej infrastruktury w polskich portach, aby odpowiednio reagować na zdarzenia 
odnajdywania zwłok i szczątków ludzkich w morzu. Podsumowując, MSWiA nie widzi możliwości przypi-
sania zagadnienia podejmowania i transportu zwłok Straży Granicznej, której jednostki musiałyby zostać 
do tego przystosowane, a dodatkowo byłyby wyłączone z eksploatacji w celu dezynfekcji, co osłabiałoby 
operacyjność formacji.

Jednocześnie, także na 35. posiedzeniu Senatu w dniu 24 lutego 2017 r., złożyłem oświadczenie skie-
rowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła (BPS/043-35-833/17), w którym zapytałem o prace 
międzyresortowego zespołu do spraw opracowania koncepcji nowej ustawy o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych, w której powinny znaleźć się odpowiednie zapisy dotyczące poruszanej przeze mnie kwestii. 
W odpowiedzi otrzymałem jedynie informację, że konkretne rozwiązania prawne, przygotowywane 
w projekcie ustawy, zostaną przedstawione w trakcie trwania konsultacji publicznych. Nie podano 
żadnej daty, żadnych szczegółów, nie przedstawiono mi żadnych efektów prac zespołu powołanego 28 
października 2015 r.

W związku z tym zwracam się do Pani Premier z prośbą o przyjrzenie się delikatnej i trudnej kwestii po-
dejmowania zwłok i szczątków ludzkich, które unoszą się na powierzchni wód morskich lub zostały wyłowione 
w sieciach rybackich. Stan prawny, jak pokazuje przedstawiony przeze mnie przegląd moich interwencji, jest 
dramatyczny – kolejne resorty oddalają od siebie odpowiedzialność za tę kwestię. Trudno o chociażby infor-
mację, na jakim etapie i w jakim kierunku prowadzone są prace dotyczące zmian ustawy i przyjęcia w niej 
odpowiednich założeń regulacyjnych. Choć sprawa może wydawać się błaha z punktu widzenia legislacyjnego, 
jest wielkim kłopotem dla osób zajmujących się pracą na morzu.

Czy Pani Premier może wpłynąć na przyśpieszenie prac związanych z uregulowaniem poruszanej przeze 
mnie kwestii? Czy możliwe jest przyjęcie tymczasowych rozwiązań, które regulowałyby tryb postępowania 
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w przypadku znalezienia zwłok i szczątków ludzkich w morzu, tj. wyznaczenie służb odpowiedzialnych za 
interwencję w tych przypadkach? Być może potrzebna jest inicjatywa ustawodawcza Senatu RP? 

W imieniu wszystkich osób, których dotyczy ten temat, proszę o odpowiedzi na pytania i zainteresowanie 
się sprawą.

Z wyrazami szacunku 
Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Koguta

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Uchwalona w końcu ubiegłego roku nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła tzw. odwrócony VAT na usługi 

budowlane. Na skutek tych zmian podwykonawcy wystawiają faktury netto generalnemu wykonawcy, kupu-
ją materiały za większą część swojego wynagrodzenia (ok. 70%) po cenie brutto, wbudowują je i następnie 
oczekują na zwrot VAT do 5 miesięcy od chwili poniesienia wydatków. W istocie więc podwykonawcy robót 
budowlanych prowadzący działalność w niewielkich rozmiarach kredytują państwo. Pociąga to za sobą pod-
wyższenie kosztów ich działalności – brak gotówki muszą przecież czymś pokryć, np. kosztownym kredytem 
– oraz wzrost cen ich usług.

Są to obiektywnie negatywne zjawiska – skutki uchwalonej niedawno na wniosek rządu ustawy. 
Zwracam się do Pana Premiera z prośbą o informację, jakie działania zamierza Pan podjąć, by naprawić tę 

sytuację.

Stanisław Kogut



196
39. posiedzenie Senatu w dniach 20 i 21 kwietnia 2017 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 39. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
Przepis, który od 2017 r. miał zapobiegać powtórnej kontroli, w praktyce, jak twierdzą eksperci, okazał 

się mało pomocny. Mowa o art. 83b ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Miał on ograniczyć jeden 
z większych koszmarów polskich przedsiębiorców, czyli niekończące się kontrole podatkowe w zakresie tego 
samego okresu rozliczeniowego.

Praktyka okazała się inna. Urzędnicy wykorzystują bowiem ogólne brzmienie wyjątków zapisanych w art. 83b 
ustawy. I tak, jeśli podatnik przedstawi w zastrzeżeniach do protokołu nowe dowody, fiskus wszczyna kolejną 
kontrolę. Zdarza się też, że inaczej formułuje zakres owej kontroli (choć w praktyce jej przedmiot pokrywa się 
z przedmiotem kontroli przeprowadzonej wcześniej).

Przedsiębiorca, który chciałby przeciwko temu zaprotestować, w praktyce nie ma do tego narzędzi. Nie po-
może złożenie sprzeciwu, o którym mowa w art. 84c ustawy, bo ten nie dotyczy takich sytuacji. Na dodatek, jeśli 
urzędnicy będą chcieli wykorzystać w postępowaniu podatkowym zdobyte wcześniej dowody, przedsiębiorca 
nie będzie mógł złożyć na to zażalenia, a tym samym również skargi do sądu wojewódzkiego.

Bardzo proszę o ustosunkowanie się do powyższej argumentacji.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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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!
Nowa wersja platformy pozwalającej załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu (ePUAP2) miała 

działać lepiej, niestety, jak podają media, tak nie jest. Od 1 marca 2017 r. w systemie panuje kompletny chaos 
w zakresie adresowania korespondencji do urzędów celno-skarbowych. Wyszukiwarka zna tylko 3 z nich: 
śląski, dolnośląski i podlaski.

Wyszukiwarka zawiera tylko 3 urzędy celno-skarbowe: śląski, dolnośląski i podlaski. Inne adresy są pod-
pięte pod adresy izb administracji skarbowej. Podobne problemy są z pozostałymi adresami izb administracji 
skarbowej.

Bardzo proszę o ustosunkowanie się do powyższej argumentacji.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

Szanowna Pani Premier!
W dniu 10 kwietnia br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odsłonięto tablicę upamiętniającą osoby: Lecha 

Kaczyńskiego – prezydenta RP; Przemysława Gosiewskiego – wicepremiera; Zbigniewa Wassermana – ministra.
W odpowiedzi na zapytania mediów o uzasadnienie doboru nazwisk, Centrum Informacyjne Rządu podało, 

że zostały uhonorowane te z ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku z 2010 r., które „były ministrami w KPRM, 
a równocześnie nie były ministrami �resortowymi�”. Ze względu na miejsce wyeksponowania tablicy są to dla 
mnie kryteria zrozumiałe.

Moje zdziwienie i oburzenie wywołał jednak fakt pominięcia nazwiska Izabeli Jarugi-Nowackiej, która od 
2 maja 2004 r. do 24 listopada 2004 r. była ministrem bez teki i wicepremierem rządu pod przewodnictwem 
Marka Belki. Nie tylko w mojej opinii jest to zachowanie niezrozumiałe i krzywdzące. Niezależnie od tego, co 
się za nim kryje – czy brak wiedzy i niedopatrzenie, czy też intencjonalne pominięcie nazwiska tej polityczki 
ze względu na jej przynależność od odmiennego obozu – jest to postępowanie kompromitujące rządową in-
stytucję. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów to urząd całej Rzeczpospolitej, pracujący na rzecz i w imieniu 
wszystkich Polaków niezależnie od ich wyborów i preferencji politycznych. Jest to również instytucja, która 
powinna dawać przykład, jeśli chodzi o profesjonalizm i wiedzę historyczną.

Miałem przyjemność i zaszczyt współpracować z wicepremier Izabelą Jarugą-Nowacką, choć nie zaliczałem 
się w poczet jej najbliższych współpracowników. Mimo to przekonałem się, że była to polityczka w pełni oddana 
pracy na rzecz Polski i dobra publicznego, daleka od poszukiwania łatwych sukcesów, medialnego poklasku 
czy specjalnych honorów. Jak podejrzewam, nie oczekiwałaby od obecnego rządu specjalnych, pośmiertnych 
splendorów, uznając, że ważniejsza jest żywa pamięć i nieustająca inspiracja.

Ze względu na pamięć dla jej działalności nie można godzić się na tę symboliczną dyskryminację, szczegól-
nie w obliczu tragicznej śmierci. Mors omnia aequat, ale, jak widać, nie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
w Warszawie. Jako oczywiste, przypisane przyzwoitości i godności sprawowanego urzędu, traktuję uznanie 
przez Panią Premier obecnej sytuacji za nieakceptowalną.

Zwracam się w związku z tym do Pani Premier z pytaniem, jakie kroki zostały i zostaną podjęte, by naprawić 
ten zawstydzający błąd. Będę wdzięczny za udzielenie pisemnej odpowiedzi.

Pozostaję z wyrazami szacunku 
Grzegorz Napieralski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z prośbą o podjęcie działań na rzecz poprawy podróżowania pasażerów na trasie Szczecin 

– Warszawa – Szczecin. Mieszkańcy m.in. powiatów goleniowskiego, stargardzkiego, gryfińskiego i pyrzyc-
kiego zwracają uwagę, że w pociągu Intercity często brakuje wolnych miejsc na trasie Warszawa – Poznań 
oraz Poznań – Warszawa. Problem ten dotyczy relacji IC „Chrobry” Warszawa – Szczecin oraz IC „Lech” na 
odcinku Poznań – Warszawa, do którego w Poznaniu wsiadają mieszkańcy Pomorza Zachodniego. To efekt 
m.in. likwidacji bezpośredniego pociągu IC „Sedina” na trasie Szczecin – Warszawa – Szczecin.

Ponadto zwracam się z pytaniem o to, jak minister planuje działać na rzecz zabezpieczenia połączenia kole-
jowego Szczecin – Warszawa w trakcie prac modernizacyjnych od Szczecina do Warszawy, które są planowane 
w najbliższych latach.

Z wyrazami szacunku| 
Grzegorz Napieralski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka

W związku z doniesieniami dotyczącymi wprowadzenia ograniczenia do dwóch kadencji w przypadku 
prezydentów miast, burmistrzów i wójtów zwracam się z zapytaniami dotyczącymi analizy funkcjonowania 
tego rozwiązania w innych krajach Unii Europejskiej.

Co do zakresu podmiotowego ograniczenia – jakich podmiotów (samorządowych i krajowych; władzy 
wykonawczej i uchwałodawczej bądź ustawodawczej) dotyczy ograniczenie?

Kiedy to ograniczenie zostało wprowadzone?
Czy jakieś kraje zrezygnowały z tego rozwiązania?

Grzegorz Napieralski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Zwracam się z zapytaniem w sprawach leżących w kompetencji Ministra Zdrowia, a dotyczących środków 
finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń.

Minister Zdrowia rozporządzeniem z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej (DzU poz. 1400 z późn. zm.) przeznaczył dodatkowe środki finansowe na 
wzrost miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek, położnych oraz higienistek szkolnych. Jest to 4x400 zł, 
począwszy od roku 2015. Corocznie wzrost następuje o kolejne 400 zł. Aktualnie jesteśmy w połowie realizacji 
tego zobowiązania.

Zapowiadana likwidacja od 1 stycznia 2018 r. NFZ rodzi niepokój co z dalszymi wypłatami. Czy i kto 
przejmie po NFZ (który aktualnie jest płatnikiem tych środków) obowiązek dalszego wypłacania wskazanych 
w ww. rozporządzeniu kwot?

W związku z powyższym bardzo proszę o podjęcie działań, które zapewnią dalszą wypłatę wskazanych kwot.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Napieralski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Pająka

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra 
Glińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z interwencją w moim biurze senatorskim kierownictwa Archiwum Narodowego w Krakowie 

Oddział w Nowym Sączu dotyczącą ewentualnej likwidacji tegoż oddziału i związaną z tym koniecznością 
udzielenia pomocy w docelowym znalezieniu odpowiedniej siedziby dla zagrożonej jednostki pragnę zapoznać 
Pana Ministra z niniejszą kwestią.

Archiwa państwowe wykonują zadania w zakresie gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udo-
stępniania materiałów archiwalnych. Posiadając liczne oddziały i ekspozytury na terenie całego kraju, sprawują 
również nadzór nad dokumentacją w urzędach administracji państwowej i samorządowej, sądach i prokuraturach, 
bankach oraz zakładach ubezpieczeń społecznych, a także instytucjach naukowych i kulturowych.

Oddział w Nowym Sączu powstał w 1950 r. i przez wszystkie lata funkcjonowania stale borykał się z pro-
blemami lokalowymi. Dotychczasowy lokal wraz z dodatkowo wynajmowaną powierzchnią magazynową za-
bezpiecza oddział jedynie w wymiarze krótkoterminowym. Obecnie nowosądecki oddział przechowuje ponad 
1700 mb. akt i wartość ta dynamicznie wzrasta. Odział dysponuje powierzchnią magazynową wielkości 400 m2, 
podczas gdy minimalna pożądana kubatura, opisywana na podstawie porównań do oddziału w Bielsku-Białej, 
to około 1300 m2.

Oprócz malejącej w szybkim tempie dostępnej powierzchni magazynowej podstawowym problemem pozo-
staje fakt, że o pomieszczenia archiwum przy ul.  Jagiellońskiej 56a w Nowym Sączu upomniała się Prokuratura 
Okręgowa, która poinformowała już oddział o konieczności wypowiedzenia obecnej umowy najmu.

W tej sytuacji nad odziałem w Nowym Sączu zawisła realna groźba likwidacji i wywiezienia akt do Krakowa, 
co będzie miało znacząco negatywne konsekwencje dla osób i inwestycji korzystających z ogromnego zasobu 
archiwalnego tego oddziału. Przykład zlikwidowanego sąsiedniego oddziału w Nowym Targu pokazuje, że 
skutki likwidacji są niezwykle uciążliwe dla korzystających z archiwum, a jej charakter jest nieodwracalny. 
Tym samym uważa się za konieczne udzielenie wsparcia dla oddziału w Nowym Sączu w postaci znalezienia 
odpowiedniej siedziby zapewniającej długoletnie funkcjonowanie archiwum bez dotychczasowych ograniczeń 
i perturbacji.

Zwracam się do Pana Ministra o szczegółowe przeanalizowanie przekazanych materiałów, których zawar-
tości nie jestem w stanie przekazać w regulaminowej objętości oświadczenia senatorskiego. W związku z tym 
całość materiałów otrzymanych od kierownictwa nowosądeckiego oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie 
pozwolę sobie przekazać bezpośrednio na dziennik podawczy ministerstwa z prośbą o ich analizę i udzielenie 
informacji w zakresie możliwości zastosowania rozwiązań, które pozwolą kontynuować wieloletnią i chlubną 
działalność wspomnianego archiwum.

Z poważaniem 
Andrzej Pająk
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Oświadczenie złożone przez senatorów 
Krystiana Probierza i Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

Udział doktorantów w konferencjach naukowych jest nieodłączną częścią procesu studiowania i elementem 
indywidualnego kształcenia na studiach doktoranckich. Pokrycie kosztów opłaty konferencyjnej przez uczelnię 
na rzecz doktoranta powinno być traktowane jako nieodpłatne świadczenie finansowane przez państwo, bo-
wiem według prawa o szkolnictwie wyższym stacjonarne studia doktoranckie w uczelniach publicznych oraz 
w publicznych jednostkach naukowych są bezpłatne.

W związku z powyższym pobieranie od doktorantów studiów stacjonarnych podatku od opłat związanych 
z ich udziałem w konferencjach naukowych (stanowiących nieodłączną część procesu studiowania) pozostaje 
w wyraźnej sprzeczności z zapisami umieszczonymi w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Załączniki:
1. Opinia Komisji Prawnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów w przedmiocie opodatkowania doktorantów 

uczestniczących w konferencjach naukowych.
2. Interpretacje indywidualne Izb Skarbowych Bielsko-Biała, Toruń, Bydgoszcz.

Krystian Probierz 
Grzegorz Peczkis
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krystiana Probierza

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zmian w art. 49 kodeksu 
cywilnego, a także art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 
określających obowiązek odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez przed-
siębiorstwa wodociągowe.

Uzasadnienie.
W związku z docierającymi do mnie informacjami od samorządowców i wyborców zwracam się z prośbą 

o wprowadzenie zmian w naszym systemie prawnym, które przyczynią się do wyeliminowania nadużyć prawa 
związanych z obowiązkiem odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez przed-
siębiorstwa wodociągowe. Zasady te w chwili obecnej określa art. 49 kodeksu cywilnego oraz art. 31 ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Przepis art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (zastąpiony 
obecnie przez art. 49 §2 k.c.) miał okazać się pomocny dla osób, które w związku z własnymi potrzebami dokonują 
inwestycji w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną. Nie miał on służyć przedsiębiorcom do uzyskiwania 
przez nich podwójnej korzyści. W chwili obecnej takie sama prawa mają osoby, które prowadzą działalność 
polegającą na podziale i uzbrojeniu nieruchomości, które następnie zostają sprzedane bądź zagospodarowane 
i sprzedane na cele budownictwa. Wskazane osoby dokonują uzbrojenia terenu we własnym interesie. Inwestycje 
te podnoszą wartość nieruchomości, a w konsekwencji wzrasta jego cena i wysokość czerpanych z tego tytułu 
zysków. Istotny jest również fakt, że inwestycje w infrastrukturę wodociągową bądź kanalizacyjną rozkładają się 
na szereg działek. Sam wzrost wartości nieruchomości (przeznaczonych z założenia do sprzedaży) rekompensuje 
z zyskiem poniesione wydatki. Nakłady podnoszące wartość sprzedawanych nieruchomości zostają odzyskane 
w cenach uzyskiwanych z ich sprzedaży. Jako przykład można podać gminę Pilchowice (powiat gliwicki), 
gdzie różnica w cenie uzbrojonych i nieuzbrojonych działek budowalnych wynosi co najmniej 20 zł za 1 m2.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i orzecznictwem sądów przedsiębiorstwa wodociągowe są zmuszo-
ne do odpłatnego przejmowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych zarówno od osób, które wybudowały takie 
urządzenia na własne potrzeby, jak i od osób, które zainwestowały w infrastrukturę w celu osiągnięcia oraz 
zwielokrotnienia zysku. Zamiar osiągnięcia zysku wiąże się zwykle z dużymi nakładami i najczęściej nie po-
krywa się ze strategicznymi celami i planami inwestycyjnymi przedsiębiorstw ani gmin.

W związku z powyższym zgodnie z aktualnym stanem prawnym koszty przejęcia przez przedsiębiorstwa 
wodociągowe urządzeń wodno-kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów w celu zwielokrotnienia zysku 
ze sprzedaży nieruchomości ponoszą pośrednio mieszkańcy gmin, którzy są odbiorcami usług dotyczących 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Koszty te znajdują odzwierciedlenie 
w stawkach taryfowych.

Jestem przekonany, że przedstawiona sytuacja wymaga analizy oraz podjęcia działań, które przyczynią się 
do wprowadzenia zmian mających za celu wyeliminowanie wszelkich nadużyć prawnych związanych z obo-
wiązkiem odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Krystian Probierz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana w imieniu państwa J. i R. D. z prośbą o interwencję w sprawie postępowania egzeku-

cyjnego o sygn. akt Km 282/15 prowadzonego przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tychach 
J. K. z wniosku wierzyciela – Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. (…).

Moim zdaniem państwo D. zostali bardzo skrzywdzeni poprzez sposób przeprowadzenia wobec nich eg-
zekucji. Pozostała należność główna, zgodnie z informacją od komornika z dnia 16 lutego 2017 r., wynosiła 
2252,17 zł. Dokonywane były potracenia na spłatę zobowiązania z wynagrodzenia za pracę pana R. D. Pomimo 
że wierzytelność nie była duża, a potrącenia były dokonywane regularnie, komornik sądowy dokonał sprzedaży 
licytacyjnej nieruchomości stanowiącej własność dłużników i ich miejsce zamieszkania.

Wystąpiłem do komornika z prośbą o udzielenie wyjaśnień, dlaczego pomimo faktu prowadzenia skutecznej 
egzekucji z wynagrodzenia za pracę doszło do licytacji i sprzedaży nieruchomości, której wartość rynkowa 
znacznie przewyższała zobowiązania państwa D. W odpowiedzi komornik, powołując się na art. 20 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji i na tajemnicę zawodową, odmówił wyjaśnień.

Zgodnie z art. 799 §2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego organ egzeku-
cyjny stosuje sposób egzekucji najmniej uciążliwy dla dłużnika. Zasada wyrażona we wskazanym artykule 
tworzy zatem szczególną ochronę dłużników przed nadmierną egzekucją oraz przed przekroczeniem przez 
organ egzekucyjny w prowadzonym postępowaniu zasad współżycia społecznego. Komornik lub inny organ 
egzekucyjny są zobowiązani prowadzić postępowanie egzekucyjne w sposób adekwatny do wysokości zadłużenia 
oraz sytuacji dłużnika. Jeśli wystarczające do uzyskania zaspokojenia wierzyciela jest prowadzenie egzekucji 
z jednego składnika majątkowego, np. wynagrodzenia z umowy o pracę, rozszerzenie postępowania na inne 
składniki należy uznać za nadmierną egzekucję. Prowadzenie egzekucji z różnych części majątku państwa 
D. – a w szczególności sprzedaż licytacyjna ich nieruchomości – nie jest adekwatne do wysokości zadłużenia, 
a także narusza zasady współżycia społecznego. W wyniku tej rażącej niesprawiedliwości państwo D. stracili 
swoje miejsce zamieszkania.

Panie Ministrze, takie niesprawiedliwe prowadzenie postępowania egzekucyjnego nie pozwala ludziom 
dobrze myśleć o państwie. Trudno jest zdaniem dłużników zrozumieć, że komornik sądowy mógł podjąć 
takie działania w celu wyegzekwowania sumy wierzytelności znacznie niższej niż wartość przedmiotowej 
nieruchomości.

Mając to na uwadze, wobec niezrozumiałego tak pod względem faktycznym, jak i prawnym sposobu prze-
prowadzenia egzekucji, proszę Pana Ministra o zainteresowanie się przedstawioną sprawą i podjęcie w związku 
z nią zgodnych z prawem działań.

Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy są w posiadaniu komornika sądowego.

Z wyrazami szacunku 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

Szanowna Pani Premier!
Do mojego biura senatorskiego zwróciło się w ostatnim czasie wielu przedstawicieli samorządów terytorial-

nych, w tym Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, którzy zaniepokojeni są proponowaną przez obecnie 
rządzących zmianą w prawie samorządowym.

Jedną z kwestii, którą podnoszą osoby zwracające się do mnie, jest naruszenie konstytucyjnej zasady lex retro 
non agit – prawo nie działa wstecz. Stałoby się tak w następstwie wprowadzenia prawa mówiącego o dwu-
kadencyjności także w przypadku tych osób, które obecnie sprawują drugą kadencję w jednostce samorządu 
terytorialnego. Nowe prawo powinno obejmować tylko te kadencje, które rozpoczną się po jego wprowadzeniu.

Kolejnym problemem w związku z przedmiotowym projektem jest fakt, iż wprowadzenie dwukadencyjności 
w wyborach do jednostek samorządu terytorialnego będzie ograniczeniem biernego prawa wyborczego, którego 
zasady ograniczania opisane są w art. 31 ust. 3 najważniejszego aktu prawnego w Polsce – Konstytucji RP.

Wprowadzenie dwukadencyjności doprowadzić może również do spadku zaangażowania samych wybranych 
na urząd w czasie trwania ich drugiej kadencji, bowiem nie będzie miało znaczenia ich poświęcenie i działa-
nie, skoro nie będą mogli ponownie zostać wybrani. Co więcej, argument jakoby wprowadzone zmiany miały 
przynieść efekt oczyszczenia najwyższych stanowisk z osób, które nie są gwarantem najlepszego sprawowania 
funkcji i które trudno odwołać, ma sens tylko w przypadku ustanowienia ograniczenia kadencji do maksymalnie 
dwóch nie tylko na poziomie samorządów terytorialnych, ale także na wyższych szczeblach władzy.

Szanowna Pani Premier, uprzejmie proszę o ustosunkowanie się do powyższych argumentów oraz o odpo-
wiedzi na pytania.

1. Czy kierowany przez Panią rząd przeprowadził konsultacje wśród organizacji zrzeszających działaczy 
samorządowych?

2. Jaki jest powód, dla którego kierowany przez Panią rząd postanowił złamać konstytucyjną zasadę lex 
retro non agit? Proszę o przedstawienie opinii ekspertów popierających tę inicjatywę.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senator Grażynę Sztark

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego wpłynął Apel XXX Okręgowego Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Pile z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie monitorowania porozumienia z dnia 23 wrze-
śnia 2015 r. zawartego pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położonych i Naczelną 
Radą Pielęgniarek i Położnych a prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i ministrem zdrowia dotyczącego 
rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej.

Szanowny Panie Ministrze, współczesne pielęgniarstwo i położnictwo to samodzielne profesje medyczne 
o wysokim poziomie kompetencji, a jednocześnie zawody zaufania publicznego, mające kluczowe znaczenie 
dla bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa, dlatego postulaty o zabezpieczenie środków finansowych na 
świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne, umożliwiające wzrost wynagrodzeń 
pielęgniarek i położonych, wynikają z troski o stan opieki zdrowotnej w Polsce i wspierania całego środowiska 
pielęgniarskiego w jego walce o godne warunki pracy oraz zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego miesz-
kańcom naszego kraju.

W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o wnikliwą analizę sugestii środowiska pielęgniarskiego 
oraz poinformowanie mnie o stopniu zaawansowania wywiązywania się z zapisów wskazanego rozporządzenia.

W załączeniu: stanowisko – Apel XXX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Budżetowego Delegatów OIPiP 
z siedzibą w Pile z dnia 17 marca 2017 r.

Z poważaniem 
Grażyna Sztark
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Termińskiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z planowanymi zmianami w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro-

wotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w związku z projektem rozporządzenia ministra zdrowia 
w sprawie określenia profili charakteryzujących poziomy systemu zabezpieczenia oraz kryteriów kwalifikacji 
świadczeniodawców do tych poziomów apelujemy o nadanie tym przepisom takiego kształtu, który umożli-
wiłby dalsze funkcjonowanie Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. 
z o.o. w Żninie, w szczególności w zakresie świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego.

Od momentu powstania Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej rokrocznie zwiększa się zakres świad-
czonych usług zdrowotnych. Zespół oddziału, składający się aktualnie z 4 lekarzy etatowych, 2 lekarzy na 
dyżury, 2 rezydentów oraz 15 pielęgniarek i sanitariusza, wykonuje m.in. zabiegi endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego oraz stawu kolanowego. Według stanu na 30 września 2016 r. czas oczekiwania na zabiegi to od-
powiednio około 4 i 5 lat, a w kolejce oczekuje ok. 900 pacjentów.

Żniński Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej doskonale wpasowuje się w zasadę ciągłości i komplek-
sowości leczenia, co jest preferowane przez ministra zdrowia. Ta ciągłość i kompleksowość polega na tym, że 
po operacji na oddziale (w ciągu roku na bloku operacyjnym wykonywanych jest ponad 700 zabiegów z zakresu 
chirurgii urazowo-ortopedycznej) pacjent jest następnie przyjmowany przez tych samych lekarzy w Poradni 
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w ramach umowy z NFZ na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Kolejnym 
etapem leczenia jest rehabilitacja w Zakładzie Rehabilitacji, także w ramach umowy z NFZ.

Warto też zaznaczyć, że leczeniu na oddziale poddają się nie tylko mieszkańcy powiatu żnińskiego, ale także 
mieszkańcy powiatu gnieźnieńskiego, nakielskiego, mogileńskiego, wągrowieckiego oraz Bydgoszczy i okolic. 
Dzieje się tak nie tylko ze względu na renomę oddziału, ale także dlatego, że czas oczekiwania na zabieg jest 
o wiele krótszy niż w klinikach i szpitalach wojewódzkich w Bydgoszczy i Toruniu. Najbliższe oddziały zaj-
mujące się chirurgią urazowo-ortopedyczną mieszczą się w Bydgoszczy i w Inowrocławiu.

Ponadto opublikowane pod koniec 2016 r. mapy potrzeb zdrowotnych dla 30 grup chorób w zakresie lecz-
nictwa zamkniętego nie rekomendują w prognozie na 2020 r. zasadności funkcjonowania w Pałuckim Centrum 
Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w zakresie porodów. Opracowana „Prognoza 
zapotrzebowania na placówki położnicze w województwie kujawsko-pomorskim” rekomenduje funkcjonowanie 
tylko 15 oddziałów z 23 obecnie funkcjonujących. Pomimo faktu, iż Oddział Ginekologiczno-Położniczy PCZ 
Sp. z o.o. w Żninie spełnia podstawową przesłankę odbierania minimum 400 porodów rocznie, w wymienio-
nym programie znalazł się na 16. pozycji, zaraz za powiatem rypińskim, który to z kolei wymogu minimum 
400 porodów rocznie nie spełnia. Zupełnie niezrozumiała jest taka kwalifikacja żnińskiej placówki, w szcze-
gólności z uwagi na fakt, iż właściwa metodologia przyjęta do pozycjonowania szpitali w zależności od liczby 
porodów jest stosowana do pierwszych 14 placówek znajdujących się na liście, natomiast na dalszych pozycjach 
uplasowane są placówki z pominięciem podstawowego wskaźnika. Konsekwencją tego jest zajęcie 15. pozycji 
przez powiat rypiński z liczbą 362 porodów, przed powiatem chełmińskim (370 porodów), mogileńskim (398 
porodów), oraz przed naszą placówką w Żninie z liczbą 400 porodów. Ponadto należy zauważyć, że odległość 
z Rypina do najbliższego oddziału ginekologiczno-położniczego znajdującego się w Brodnicy wynosi 24 km, 
natomiast oddział lipnowskiej placówki oddalony jest o 32 km od Rypina. W takiej sytuacji kryterium odległości 
przekraczającej 40 km wobec szpitala w Rypinie nie powinno mieć zastosowania. Pacjentki z powiatu żnińskie-
go w przypadku likwidacji oddziału musiałyby pokonać znacznie dłuższe odległości niż pacjentki z Rypina.

Z tych analiz jasno wynika, iż Oddział Ginekologiczno-Położniczy funkcjonujący w Pałuckim Centrum 
Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie zarówno z uwagi na osiągnięcie poziomu 400 porodów rocznie, jak i ze względu 
na zagrożenie (występujące po ewentualnej likwidacji oddziału) koniecznością pokonywania przez pacjentki 
odległości przekraczającej 40 km do najbliższego oddziału tego typu powinien znaleźć się wśród placówek 
mających szansę na dalsze funkcjonowanie w regionie w celu świadczenia opieki zdrowotnej w przedmiotowym 
zakresie. Przychylenie się do niniejszego apelu, składanego w imieniu mieszkańców gminy Barcin, pozwoli na 
zabezpieczenie ciągłości i kompleksowości leczenia pacjentów nie tylko Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie, 
ale i pacjentów innych szpitali w Polsce. Po przekształceniu w 2014 r. Szpitala Powiatowego – SPZOZ w Żninie 
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w spółkę prawa handlowego ze stuprocentowym udziałem powiatu żnińskiego Pałuckie Centrum Zdrowia sp. 
z o.o. nie przynosi strat, sukcesywnie się rozwija, inwestuje w sprzęt, infrastrukturę oraz podnosi jakość usług 
świadczonych nie tylko mieszkańcom powiatu żnińskiego.

Z wyrazami szacunku 
Przemysław Termiński
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Jacka Włosowicza, Jana Hamerskiego, Andrzeja Wojtyłę,  

Roberta Mamątowa i Rafała Ambrozika

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Prywatni przewoźnicy sygnalizują problemy w transporcie pasażerskim. Nie otwierają lokalnych transgra-

nicznych linii autobusowych na Słowację, do Czech i na Litwę ze względu na zbyt skomplikowane formalności 
związane z wyrobieniem licencji międzynarodowej i zbyt wysoki koszt uzyskania wszelkich zezwoleń. Do tego 
dochodzą bariery nieformalne występujące w sąsiednich krajach, które są nie do przezwyciężenia dla małego 
przewoźnika. Przykładowo na Słowacji polskim przewoźnikom narzuca się zaporowe opłaty za korzystanie 
z przystanków czy dworców, które często są własnością konkurencyjnych przewoźników lub są z nimi jakoś 
powiązane. Kolejnym problemem jest narzucany przez stronę słowacką zakaz kabotażu (zabierania pasażerów 
na odcinkach krajowych), który czyni te przewozy nieopłacalnymi. Nieprzypadkowo jedyną w pełni rentowną 
(od wielu lat) linią jest lokalne i niedrogie połączenie Zakopane – Poprad, gdzie zakaz kabotażu nie obowią-
zuje. W efekcie otwieranie połączeń transgranicznych opłaca się jedynie dużym przewoźnikom autokarowym, 
przeważnie z zagranicznym kapitałem, i jedynie na długich trasach (np. do Bratysławy, Budapesztu, Pragi czy 
Wilna.) Samo pogranicze, jeśli chodzi o komunikację lokalną, pozostaje komunikacyjną pustynią.

Czy w tej sytuacji Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przewiduje zawarcie umów dwustronnych 
z Czechami, ze Słowacją i z Litwą liberalizujących wymagania koncesyjne na pograniczu, zgodnie z postano-
wieniami art. 25 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 
2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych, 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006?

Jacek Włosowicz 
Jan Hamerski 
Andrzej Wojtyła 
Robert Mamątow 
Rafał Ambrozik
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