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Porządek obrad

41. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 16 i 17 maja 2017 r.

1.  Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uznania wielkich zasług dla Państwa Polskiego 
Leona Janty-Połczyńskiego w 150-lecie Jego urodzin.

2.  Ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury.

3.  Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

4.  Ustawa o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów 
w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Stras-
burgu dnia 19 sierpnia 1985 r.

5.  Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpie-
czeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, 
sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r.

6.  Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cy-
wilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

7.  Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępo-
waniu przed sądami administracyjnymi.

8.  Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konku-
rencji.

9. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo pocztowe.

10. Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo 
o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

11. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubez-
pieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

12. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.

13. Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych.



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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:

Państwowa Straż Pożarna  ‒ komendant główny gen. brygadier  
     Leszek Suski

Urząd Komunikacji Elektronicznej  ‒ zastępca prezesa Karol Krzywicki

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  ‒ sekretarz stanu Kazimierz Smoliński

Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  ‒ sekretarz stanu Jarosław Sellin 
  ‒ podsekretarz stanu Paweł Lewandowski

Ministerstwo Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  ‒ podsekretarz stanu  
     Krzysztof Michałkiewicz

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  ‒ sekretarz stanu Jarosław Zieliński

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  ‒ podsekretarz stanu Renata Szczęch

Ministerstwo Sprawiedliwości  ‒ sekretarz stanu Michał Wójcik 
  ‒ podsekretarz stanu Łukasz Piebiak 
  ‒ podsekretarz stanu Marcin Warchoł 

Członkowie rodziny Leona Janty-Połczyńskiego:   – wnuk prof. Stanisław Tyszkiewicz 
  – prawnuk Krzysztof Tyszkiewicz 
  – prawnuk Andrzej Bajer





(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław Kar-
czewski oraz wicemarszałkowie Michał Seweryński, 
Adam Bielan i Bogdan Borusewicz)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Otwieram czterdzieste pierwsze posiedzenie 

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

natora Arkadiusza Grabowskiego oraz pana senatora 
Łukasza Mikołajczyka. Listę mówców prowadzić bę-
dzie pan senator Arkadiusz Grabowski.

Informuję, że Sejm na czterdziestym pierwszym 
posiedzeniu w dniu 11 maja 2017 r. przyjął wszyst-
kie poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy 
o ochronie przyrody oraz do ustawy o zmianie usta-
wy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy 
o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych 
innych ustaw. 

Na tym samym posiedzeniu, w dniu 11 maja 
2017 r., Sejm przyjął większość poprawek Senatu do 
ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 
oraz nadzorze publicznym.

Informuję, że protokół trzydziestego ósmego po-
siedzenia Senatu, zgodnie z Regulaminem Senatu, 
jest przygotowany do udostępnienia senatorom. Jeśli 
nikt z państwa senatorów nie zgłosi do niego zastrze-
żeń, to zostanie on przyjęty na kolejnym posiedzeniu.

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

Proponuję rozpatrzenie punktu szóstego projektu 
porządku obrad, pomimo że sprawozdanie Komisji 
Kultury i Środków Przekazu w sprawie ustawy o re-
stytucji narodowych dóbr kultury zostało dostarczo-
ne w terminie późniejszym niż określony w art. 34 
ust. 2 Regulaminu Senatu. Jeśli nie usłyszę sprzeci-
wu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła przedstawioną 
propozycję.

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

Państwo Senatorowie! Proponuję zmianę kolej-
ności rozpatrywania punktów: ustawa o restytu-

cji narodowych dóbr kultury – i rozpatrzenie tego 
punktu jako punktu drugiego; ustawa o zmianie 
ustawy o ochronie przeciwpożarowej – i rozpatrze-
nie tego punktu jako trzeciego; ustawa o wypowie-
dzeniu Europejskiej konwencji w sprawie przemocy 
i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, 
a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej 
w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r. – i rozpatrze-
nie tego punktu jako czwartego; ustawa o ratyfikacji 
Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego 
podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i ob-
sługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez 
sportowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 
2016 r. – i rozpatrzenie tego punktu jako piątego. Jeśli 
nie usłyszę sprzeciwu, to 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 usta-
wy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, 
ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz 
niektórych innych ustaw – i rozpatrzenie go jako 
punktu dziesiątego, po punkcie dotyczącym ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo pocztowe; trzecie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – 
i rozpatrzenie go jako punktu ostatniego. 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 czterdziestego pierwszego posiedzenia Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

Panie i Panowie Senatorowie! Informuję że punkty: 
szósty, tj. ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek 
handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywil-
nego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym; 
siódmy, tj. ustawa o zmianie ustawy – Kodeks po-
stępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postę-

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 00)
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41. posiedzenie Senatu w dniu 16 maja 2017 r.
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uznania wielkich zasług  

dla Państwa Polskiego Leona Janty-Połczyńskiego w 150-lecie Jego urodzin

(marszałek S. Karczewski) o przyjęcie przez Senat jednolitego, załączonego pro-
jektu uchwały w sprawie uznania zasług dla Państwa 
Polskiego Leona Janty-Połczyńskiego w 150-lecie 
urodzin.

Oto tekst uchwały.
„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

w sprawie uznania zasług dla Państwa Polskiego 
Leona Janty-Połczyńskiego w 150-lecie urodzin.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd 
Leonowi Jancie-Połczyńskiemu, wybitnemu 
Polakowi, wielkiemu patriocie, politykowi, prawni-
kowi i działaczowi społecznemu.

25 maja 2017 r. mija 150 lat od dnia urodzin Leona 
Janty-Połczyńskiego (1867–1961) – wybitnego polity-
ka i społecznika wywodzącego się z terenu Pomorza. 
W czasach zaboru pruskiego był on m.in. patronem 
polskich kółek rolniczych na Pomorzu Gdańskim 
(1907–1919), wydawcą polskich czasopism, takich 
jak «Kłosy» (1905–1919) i «Gazeta Gdańska» (1898–
1905), w latach I wojny światowej należał w Poznaniu 
do polskich tajnych stowarzyszeń walczących o nie-
podległość. W II Rzeczypospolitej piastował funkcje 
państwowe, wiceministra byłej Dzielnicy Pruskiej 
(1919–1921) i ministra rolnictwa (1930–1932) w 5 rzą-
dach, oraz był senatorem I i III kadencji.

Urodził się 25 maja 1867 r. w Wysokiej (powiat 
Tuchola) jako syn ziemianina Adama i Leontyny 
z Zabłockich. Leon Janta-Połczyński, absolwent 
Gimnazjum Klasycznego w Chojnicach, studiował 
prawo na uniwersytetach w Berlinie i Jenie. Po zakoń-
czeniu I wojny światowej był ekspertem na konferen-
cji pokojowej w Wersalu. Mimo głębokiego kryzysu 
gospodarczego jako minister rolnictwa podjął szereg 
inicjatyw gospodarczych, m.in. pomagał drobnym 
rolnikom w spłatach kredytowych, był inicjatorem 
interwencyjnych zakupów przez państwo nadwyżek 
zbożowych, podjął próby ożywienia eksportu rolnego 
z Polski oraz stworzenia bloku 8 państw bałtycko-bał-
kańskich bazujących na rozwoju wspólnej produkcji 
rolnej.

Na uwagę zasługuje Jego niezwykle aktywna dzia-
łalność społeczna w polskim środowisku Pomorza już 
w okresie zaboru pruskiego. Ponadto uczestniczył 
w licznych inicjatywach mających na celu uzyska-
nie niepodległości przez ziemie zachodnie w okresie 
I wojny światowej. Zaangażował się w walkę o powrót 
Pomorza do Polski, a nawet zgromadził kilka tysięcy 
sztuk karabinów, by przygotować powstanie.

W czasie II wojny światowej, zagrożony aresz-
towaniem ze strony okupanta niemieckiego i utratą 
życia, ukrywał się w Generalnym Gubernatorstwie. 
Zmarł w Poznaniu w dniu 20 lipca 1961 r.

Prawdziwie patriotyczne dokonania Leona 
Janty-Połczyńskiego na rzecz suwerenności nasze-
go Państwa potwierdzają liczne odznaczenia, m.in. 
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia 

powaniu przed sądami administracyjnymi; ósmy, tj. 
ustawa o roszczeniach o naprawnienie szkody wyrzą-
dzonej przez naruszenie prawa konkurencji, zostaną 
rozpatrzone dziś o godzinie 15.00. Punkt dziewią-
ty, tj. ustawa o zmianie ustawy – Prawo pocztowe, 
oraz punkt dziesiąty, tj. ustawa o zmianie ustawy 
o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, usta-
wy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz nie-
których innych ustaw, zostaną rozpatrzone jutro.

Informuję ponadto, że dziś o godzinie 12.00 zo-
stanie zarządzona półgodzina przerwa na otwarcie 
wystawy „Leon Janta-Połczyński (1867–1961) – se-
nator i minister z Borów Tucholskich”. Półgodzinna 
przerwa zostanie zarządzona również jutro o godzi-
nie 12.00 na otwarcie wystawy „Bunt w imperium 
– 40. rocznica utworzenia Studenckiego Komitetu 
Solidarności”.

Panie i Panowie Senatorowie, w przypadku braku 
wniosków o charakterze legislacyjnym do projektu 
uchwały dotyczącej Leona Janty-Połczyńskiego do 
głosowania w tej sprawie przystąpimy bezpośrednio 
po rozpatrzeniu tego punktu. Chciałbym, żeby to było 
przed przerwą. Pozostałe głosowania zostaną prze-
prowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
pierwszego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwały w sprawie uznania wielkich zasług 
dla Państwa Polskiego Leona Janty-Połczyńskiego 
w 150-lecie Jego urodzin.

Pragnę serdecznie powitać obecnych na posie-
dzeniu gości, w tym członków rodziny Leona Janty-
Połczyńskiego: wnuka, pana profesora Stanisława 
Tyszkiewicza – witam bardzo serdecznie, Panie 
Profesorze… (oklaski); prawnuka, Krzysztofa 
Tyszkiewicza… (oklaski) – witam bardzo serdecz-
nie; i prawnuka, Andrzeja Bajera… (oklaski) – wi-
tam bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo za przybycie 
i bardzo serdecznie państwa witam, witam rodzinę.

Projekt rozpatrywanej uchwały został wniesiony 
przez grupę senatorów i zawarty jest w druku nr 437, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 437 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
pana senatora Andrzeja Kobiaka, o przedstawienie 
sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Kobiak:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Szanowni Goście!
Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej. Komisja 

obradowała 26 kwietnia i rozpatrzyła w pierwszym 
czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców pro-
jekt uchwały, wprowadziła do niego poprawki i wnosi 
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41. posiedzenie Senatu w dniu 16 maja 2017 r.
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uznania wielkich zasług  

dla Państwa Polskiego Leona Janty-Połczyńskiego w 150-lecie Jego urodzin

(senator sprawozdawca A. Kobiak) dzeń mieliśmy okazję dyskutować o tej ustawie – pan 
senator Kobiak jeszcze w trakcie prac komisji słusznie 
zwrócił uwagę na to, że w katalogu, który jest w tej 
ustawie, tzw. ojców założycieli II Rzeczypospolitej 
powinien być Leon Janta-Połczyński.

Z natury rzeczy nie byliśmy w stanie uwzględ-
nić w tej ustawie wszystkich, którym ten zaszczytny 
tytuł jak najbardziej się należy, poza 5, 6 osobami, 
które zazwyczaj są uznawane za ojców założycie-
li II Rzeczypospolitej, a więc Józefem Piłsudskim, 
Romanem Dmowskim, Wojciechem Korfantym, 
Ignacym Daszyńskim i Ignacym Paderewskim. Ten 
katalog oczywiście można uzupełniać o inne wybitne 
postacie z naszych dziejów narodowych.

Chciałbym z tego miejsca podziękować grupie 
senatorów, która podniosła kwestię, aby przynajmniej 
w formie uchwały uhonorować tego wielkiego Polaka 
– Polaka, z którego postacią zasiadający tutaj senato-
rowie mieli okazję zapoznać się chociażby przy okazji 
wystawy, która miała miejsce jakieś pół roku temu 
w Senacie. Myślę tutaj o wystawie „Europa w rodzi-
nie”, gdzie w gronie kilkunastu rodzin ziemiańskich, 
które wniosły wkład do naszej kultury, do naszego 
życia społecznego, do naszego życia politycznego, 
znajdowała się również rodzina Janta-Połczyńskich 
z Pomorza Nadwiślańskiego, rodzina ziemiańska 
o ogromnych tradycjach patriotycznych.

Do tego, co powiedział pan senator Kobiak – siłą 
rzeczy nie mogło być tego w uchwale, ale warto 
zwrócić na to uwagę – można dodać, że Leon Janta-
Połczyński był synem Adama Janty-Połczyńskiego, 
polskiego prawnika, który był posłem do Reichstagu, 
był w Kole Polskim. Można powiedzieć, że Leon 
Janta-Połczyński z domu rodzinnego wyniósł polskie 
tradycje patriotyczne.

W roku 1902 ożenił się z Marią Komierowską, 
również wywodzącą się z rodziny o tradycjach zie-
miańskich, o tradycjach patriotycznych. Teść Leona 
Janty-Połczyńskiego to był Roman Komierowski, pol-
ski prawnik, pisarz historyczny, poseł do Reichstagu.

Należał on do tego pokolenia Polaków, którzy 
w II połowie XIX w. byli aktywni w życiu publicz-
nym w niezwykle dla Polaków trudnym momencie 
Hakaty, nasilonych represji przeciwko Polakom, czyli 
polityki prowadzonej po zjednoczeniu Niemiec na na-
szych ziemiach znajdujących się w zaborze pruskim. 
Z tego tytułu miał niezwykłe doświadczenie z zakre-
su skuteczności, umiejętności i profesjonalnego postę-
powania – mówię w tym momencie o Leonie Jancie-
Połczyńskim – które w swojej pracy wykorzystywał 
dla dobra II Rzeczypospolitej. Oczywiście jego ak-
tywność zaczęła się wcześniej, ale szczególnie zapisał 
się w jako działacz na rzecz II Rzeczypospolitej.

Należy ubolewać, że w 1961 r. – może mało zna-
nym wątkiem z jego życiorysu jest to, że pracował 
bodajże do dziewięćdziesiątego któregoś roku ży-

Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia 
Polski czy też Order Świętego Grzegorza Wielkiego. 
Znany był jako społecznik, który działalność dla do-
bra publicznego traktował jako obowiązek patrio-
tyczny.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej uznaje wielkie 
zasługi Leona Janty-Połczyńskiego za godne naj-
wyższego uznania, przede wszystkim jako patrioty 
oddanego sprawom Ojczyzny. Dotychczasowe prze-
milczanie Jego postaci tym bardziej uzasadnia propa-
gowanie tychże zasług i uczczenie 150-lecia urodzin 
Leona Janty-Połczyńskiego poprzez organizację licz-
nych wydarzeń. Apeluje do środowisk oświatowych 
o popularyzację postaci Leona Janty-Połczyńskiego.

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

W imieniu komisji wnoszę o przyjęcie przez Senat 
wymienionej uchwały.

Jednocześnie chciałbym dodać, że ze swej natury 
uchwała ta jest lakoniczna, nie przekazuje pełnego ob-
razu i wielu innych zasług Leona Janty-Połczyńskiego, 
ale traktujemy ją jako pierwszy krok do przywróce-
nia pamięci o jednym z najwybitniejszych Polaków 
z Pomorza. Dziękuję. (Oklaski)

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawoz-
dawcy komisji, który jest zarazem przedstawicielem 
wnioskodawców.

Kto z państwa pragnie zadać takie pytanie panu 
senatorowi? Nikt.

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Otwieram dyskusję.
(Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: Senator 

Jan Maria Jackowski.)
Senator Jackowski jest zapisany do dyskusji. 

Bardzo proszę.
I kto jeszcze?
(Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: Nie ma 

już nikogo.)
A tam? Bo muszę powiedzieć…
Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Droga Rodzino 

Leona Janty-Połczyńskiego!
Przy okazji procedowania ustawy dotyczącej po-

wołania komitetu obchodów 100-lecia niepodległości 
Rzeczypospolitej – na jednym z niedawnych posie-
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(senator J.M. Jackowski) stołu prezydialnego. Chciałbym panu uroczyście wrę-
czyć uchwałę Senatu. (Oklaski)

Przypominam państwu – w tej chwili jest taka 
krótka przerwa techniczna – że o godzinie 12.00 
nastąpi uroczyste otwarcie wystawy „Leon Janta-
Połczyński (1867–1961) – senator i minister z Borów 
Tucholskich”, na które bardzo serdecznie wszystkich 
panie i panów senatorów zapraszam.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugie-
go porządku obrad: ustawa o restytucji narodowych 
dóbr kultury.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 498, spra-
wozdanie komisji – w druku nr 498 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Kultury 
i Środków Przekazu, pana senatora Jana Marię 
Jackowskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Panie Senatorze, bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Przedstawiciele Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie spra-

wozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu do-
tyczące uchwalonej przez Sejm w dniu 21 kwietnia 
2017 r. ustawie o restytucji narodowych dóbr kultury.

Komisja zebrała się na posiedzeniu w dniu wczo-
rajszym i po przeprowadzonej dyskusji – krótkiej, 
ponieważ kwestii spornych przy tej ustawie nie było 
– postanowiła zarekomendować Wysokiej Izbie przy-
jęcie 7 poprawek do tej ustawy. Te poprawki zostały 
również zaakceptowane przez pana ministra Sellina, 
który wczoraj uczestniczył w posiedzeniu Wysokiej 
Komisji. I te poprawki, jak również całość ustawy, 
zostały przyjęte i poparte jednomyślnie przez wszyst-
kich senatorów obecnych na posiedzeniu komisji.

A jaki jest cel tej ustawy? Ustawa z dnia 21 kwiet-
nia o restytucji narodowych dóbr kultury transponuje 
do prawa polskiego przepisy dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie 
zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie 
z prawem z terytorium państwa członkowskiego, 
zmieniającej rozporządzenie z 2012 r. Dyrektywa ta, 
z roku 2014, zastąpiła wcześniejszą, z dnia 15 marca 
1993 r., w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowa-
dzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa 
członkowskiego.

Celem tej aktualnej dyrektywy, a więc z 2014 r., 
jest ochrona – podkreślam: ochrona – integralności 
dziedzictwa kulturowego każdego z państw człon-
kowskich Unii Europejskiej przez ułatwienie tym 
państwom dochodzenia zwrotu dóbr kultury wypro-
wadzonych nielegalnie z ich terytorium na teryto-

cia; mówię o Leonie Jancie-Połczyńskim – Jego 
zgon przeszedł bez echa. Były to czasy PRL, czasy 
Władysława Gomułki. Takie postacie z naszego na-
rodowego panteonu bohaterów były pomijane abso-
lutnym milczeniem.

Warto dodać jeszcze jedną myśl do mojego wy-
stąpienia. Otóż Leon Janta-Połczyński urodził się 
w 1867 r. To był rok urodzenia wielu wybitnych 
Polaków. Przypomnę, że również w tym roku, 
1 grudnia 1867 r., z kolei u mnie, w moim okręgu 
wyborczym, niedaleko Gruduska, w Mierzanowie, 
w powiecie ciechanowskim urodził się profesor 
Ignacy Mościcki, w późniejszym okresie będący 
przez 13 lat prezydentem II Rzeczypospolitej. I także 
w roku 1867, 5 grudnia, urodził się wybitny marszałek 
Józef Piłsudski, uchodzący za niekwestionowanego 
ojca polskiej niepodległości odzyskanej w 1918 r.

Tak więc w tym momencie nie tylko czcimy osobę, 
która wniosła ogromny wkład w budowanie i utrwala-
nie niepodległej Rzeczypospolitej, lecz także w jakiś 
sposób oddajemy hołd pokoleniu, ludziom, którzy 
w warunkach, wydawało się, beznadziejnych Polskę 
nosili w sercu i całym swoim życiem dali dowód 
swojego patriotyzmu i swojego wybitnego talentu 
politycznego. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że pan senator Antoni 

Szymański złożył swoje przemówienie w dyskusji 
do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania nad projektem 

uchwały w sprawie uznania wielkich zasług dla 
Państwa Polskiego Leona Janty-Połczyńskiego 
w 150-lecie Jego urodzin.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem pro-
jektu?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 70 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 1)
(Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie uznania wielkich zasług 
dla Państwa Polskiego Leona Janty-Połczyńskiego 
w 150-lecie Jego urodzin.

Bardzo proszę pana Stanisława Tyszkiewicza, 
wnuka Leona Janty-Połczyńskiego, o podejście do 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.



9
41. posiedzenie Senatu w dniu 16 maja 2017 r.

Ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury

(senator sprawozdawca J.M. Jackowski) To po pierwsze. Po drugie, reprezentuje Skarb Państwa 
w sprawach dotyczących restytucji dóbr kultury na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej z zachowaniem zasad 
reprezentacji Skarbu Państwa, o których mowa w usta-
wie z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej. Po trzecie, występuje w po-
stępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych, 
sądowoadministracyjnych, a także w postępowaniach 
w sprawach o wykroczenia związanych z restytucją 
dóbr kultury. Po czwarte, prowadzi działania w celu 
odnalezienia dóbr kultury podlegających restytucji. Po 
piąte, współpracuje z właściwymi organami państw Unii 
Europejskiej oraz wspiera prowadzenie wzajemnych 
konsultacji w sprawach zwrotu dóbr kultury na terytoria 
państw Unii Europejskiej. Po szóste, co 5 lat przekazuje 
Komisji Europejskiej sprawozdanie dotyczące wykona-
nia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
15 maja 2014 r. w sprawie zwrotu dóbr kultury wypro-
wadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa 
członkowskiego.

Wysoka Izbo, jednym słowem, jest to ustawa, która 
wypełnia postanowienia dyrektywy z 2014 r., to po pierw-
sze, a po drugie, scala znajdujące się obecnie w różnych 
ustawach zapisy dotyczące przedmiotowej problematyki.

Jak wspomniałem, podczas dyskusji na posiedze-
niu Komisji Kultury i Środków Przekazu zostały za-
proponowane poprawki, 5 poprawek o charakterze, 
nazwijmy to, legislacyjnym, doprecyzowującym oraz 
2 poprawki, które uszczegółowiły i doprecyzowa-
ły niezbyt spójne zapisy, jakie znajdowały się w tej 
ustawie, która przyszła do nas z Sejmu.

Komisja, jak wspomniałem, po przeprowadzeniu 
dyskusji przegłosowała jednomyślnie projekt usta-
wy wraz z poprawkami. A teraz mam zaszczyt za-
rekomendować Wysokiej Izbie przyjęcie tej ustawy. 
Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Panie i Panowie Senatorowie! Proponuję drob-

ne odstąpienie od normalnego porządku. Otóż teraz 
można by było zadawać pytania senatorowi spra-
wozdawcy, ale przedstawiciel rządu, a to jest projekt 
rządowy, pan minister Sellin ma za chwilę samolot. 
Wobec tego może byśmy zmienili kolejność i zapy-
tałbym, czy pan minister chciałby powiedzieć coś 
w imieniu wnioskodawcy, czyli rządu, i czy państwo 
mieliby może jakieś pytania, abyśmy mogli skorzy-
stać z obecności pana ministra?

Nie widzę, aby były zastrzeżenia.
To poproszę pana senatora o ustąpienia miejsca 

i przekazuję głos panu ministrowi.
Panie Ministrze, proszę bardzo.

rium innego państwa członkowskiego. To pokazuje 
cel i ramy proponowanej ustawy, która określa, co 
należy robić w sytuacjach, gdy w sposób nielegalny 
z jednego państwa członkowskiego, obecnie będącego 
w Unii Europejskiej, zostało wyprowadzone jakieś 
dobro kultury – czy dobra kultury, jakiś zespół dóbr 
– na terytorium innego państwa członkowskiego.

W świetle postanowień dyrektywy ustanowiony 
w niej szczególny tryb postępowania stosowany może 
być wyłącznie do dóbr kultury zakwalifikowanych 
przez państwo, z którego zostały wyprowadzone, jako 
narodowe dobra kultury, o ile wywóz tych dóbr pod-
lega ograniczeniom w ustawodawstwie tego państwa.

W dotychczasowym stanie prawnym restytucja 
dóbr kultury nie jest uregulowana w sposób kom-
pleksowy. Dotyczy jej przede wszystkim rozdział 6 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków, 
a ponadto, w węższym zakresie, ustawa z dnia 21 li-
stopada 1996 r. o muzeach, ustawa z dnia 27 czerwca 
1997 r. o bibliotekach, ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 
ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowa-
niu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury 
określa organy właściwe do spraw restytucji dóbr 
kultury prowadzonej przez Rzeczpospolitą Polską na 
jej terytorium i za granicą, postępowanie z dobrami 
kultury wyprowadzonymi z naruszeniem prawa z te-
rytorium Polski, a także organy właściwe do spraw 
restytucji prowadzonej w stosunku do dóbr kultu-
ry znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej przez państwa obce i cudzoziemców oraz 
postępowanie w sprawie zwrotu dóbr kultury wy-
prowadzonych z naruszeniem prawa z terytorium 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego 
niż Polska.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy dobro kultury ozna-
cza zabytek w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, rzecz ruchomą niebędącą zabytkiem, 
a także ich części składowe lub zespoły, których za-
chowanie leży w interesie społecznym ze względu 
na ich wartość artystyczną, historyczną bądź nauko-
wą lub ze względu na ich znaczenie dla dziedzictwa 
i rozwoju kulturalnego.

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego w szczególności w świetle projekto-
wanej ustawy reprezentuje Rzeczpospolitą Polską przed 
organami i sądami państw obcych, w tym państw Unii 
Europejskiej, a także wobec cudzoziemców, zagranicz-
nych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie-
będących osobami prawnymi, w sprawach dotyczących 
restytucji dóbr kultury, w tym zwrotu dóbr kultury wy-
prowadzonych z naruszeniem prawa z terytorium kraju. 
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Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać pytania do 

przedstawiciela rządu związane z omawianym punk-
tem obrad.

Prosimy o zwięzłość, Panie Senatorze. Proszę 
bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Ja bym prosił, żeby pan minister potwierdził, 

że mówimy tylko o restytucji w ramach Wspólnoty 
Europejskiej.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin: Tak.)

Sprawy np. państw trzecich nie wchodzą w zakres 
tej ustawy.

I drugie moje pytanie: czy z punktu widzenia 
historycznego – ja spotkałem się z taką argumen-
tacją prawną, ponieważ utwierdza się w orzecznic-
twie kwestia nieulegania przedawnieniu roszczeń 
majątkowych – teoretycznie byłaby możliwość, np. 
gdyby Polska chciała, dochodzenia roszczeń kultu-
ralnych chociażby z czasów potopu szwedzkiego, 
jeżeli chodzi o te zbiory polskie, które znajdują się 
obecnie w zbiorach szwedzkich. Była kiedyś na ten 
temat dyskusja w Polsce. Wypowiadali się prawnicy 
i twierdzono, że gdyby taki wniosek był uzasadniony 
formalnoprawnie w sposób właściwy, to powinien być 
przez stosowne sądy rozstrzygany. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Ministrze, jeszcze chwilę, bo widzę, że też 

pan senator Czerwiński… Może odpowiedź będzie 
zbieżna…

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

Mam 2 pytania.
Pierwsze dotyczy procedury. Czy będzie urucho-

miona specjalna procedura poszukiwawcza? Bo żeby 
coś zwrócić, trzeba najpierw coś znaleźć. To znaczy 
domagać się zwrotu. Po pierwsze, czy pan będzie 
dysponował dodatkowymi środkami? Po drugie, czy 
tworzy pan jakiś, nie wiem, zespół lub właśnie pro-
cedurę poszukiwawczą, czy też pozostajemy przy 
dotychczasowych metodach i środkach poszukiwaw-
czych?

I druga kwestia, bardziej ogólna. No, dobra kul-
tury to nie jedyne, co utraciliśmy – już nie mówię tu 
o kwestiach życia i zdrowia, ale o stratach material-
nych – w wyniku II wojny światowej. Pamiętam, bo 

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:

Bardzo przepraszam, ale rzeczywiście co roku 
odbywają się polsko-litewskie spotkania grupy robo-
czej do spraw wspólnego dziedzictwa kulturowego. 
Jak wiadomo, mamy tego dziedzictwa polskiego na 
Litwie dużo. I właśnie od dzisiaj takie 3-dniowe ob-
rady odbywają się w Wilnie, dlatego muszę tam za 
chwilę polecieć.

Jeśli chodzi o tę ustawę, to właściwie ideę tej usta-
wy pan senator Jackowski zreferował. Ja tutaj nie będę 
tego powtarzał.

To dosyć skomplikowana ustawa, która prze-
szła wielomiesięczne konsultacje międzyresortowe 
i społeczne, ponieważ dotyka wielu ustaw obecnie 
w Polsce obowiązujących. Zmierza ona do tego, że-
byśmy byli w Unii Europejskiej jako całości bardziej 
skuteczni w odzyskiwaniu dóbr kultury, które zni-
kają z poszczególnych państw członkowskich Unii 
Europejskiej na skutek po prostu przestępstw. Ta 
ustawa obejmuje również skuteczniejszą restytucję 
dóbr kultury, które wskutek przestępczej działalności 
wojennej za czasów II wojny światowej zniknęły z te-
rytorium poszczególnych państw. Tak że ułatwi nam 
ona bardzo odzyskiwanie tego, co czasami tracimy 
obecnie na skutek po prostu przestępczej działalności, 
ale też odzyskiwanie tych rzeczy, których szukamy 
jeszcze od czasów II wojny światowej. W katalogu mi-
nisterstwa kultury mamy 63 tysiące rekordów, rzeczy, 
których jeszcze poszukujemy. Jesteśmy coraz sku-
teczniejsi w odzyskiwaniu tych dzieł, coraz częściej je 
namierzamy. Ta ustawa porządkuje te sprawy, głów-
nie w odniesieniu do relacji międzypaństwowych.

Najważniejsza zasada opisana w tej ustawie: jeśli 
jakieś dzieło, ewidentnie nabyte na drodze przestęp-
czej czy odnalezione w jakimś miejscu, a stracone 
na drodze przestępczej, jest odnalezione, to proces 
sądowy, żeby to dzieło odzyskać, odbywa się w kraju, 
z którego to dzieło pochodzi, zaś osoba, która obecnie 
jest właścicielem tego dzieła, ma się stawić w pań-
stwie członkowskim, z którego to dzieło pochodzi, 
gdzie proces sądowy się odbywa.

Ważne jest też tempo pracy nad ustawą. W Sejmie 
to przeszło dosyć szybko, błyskawicznie, z czego się 
bardzo cieszymy, bo tutaj jest też kwestia imple-
mentacji dyrektywy europejskiej, która tego tematu 
dotyczy. Mamy tutaj spore opóźnienie – zresztą nie 
tylko my, również wiele państw europejskich – bo 
to są bardzo skomplikowane materie prawne. Paru 
państwom, m.in. Polsce, grożą kary finansowe za 
niewdrożenie zapisów zawartych w dyrektywie. Jeżeli 
ustawę przeprowadzimy szybko, to ta groźba będzie 
uchylona, na czym nam też bardzo zależy. To tyle.
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(senator J. Czerwiński) jako zamkniętą. Powrót do tak głębokich restytucji 
oznaczałby wielkie zamieszanie, wręcz na arenie mię-
dzynarodowej. No, znamy spór, bardzo emocjonalny, 
który toczy się między Grecją a Wielką Brytanią 
o rzeźby z Partenonu. Egipt też czasem wysyła jakieś 
sygnały, że to wszystko, co zostało zabrane z terenu 
Egiptu w czasach kolonialnych, a co zdobi wielkie 
muzea np. europejskie czy amerykańskie powinno 
do Egiptu wrócić. To są bardzo delikatne sprawy, 
dotykające wręcz relacji politycznych i międzypań-
stwowych, które są w gruncie rzeczy, moim zdaniem, 
nierozwiązywalne – tylko na zasadzie jakieś dobrej 
woli czy podobnych gestów politycznych można by 
ewentualnie szczegóły tych kwestii jakoś regulować. 
Ale nic na to nie wskazuje i nie sądzę, żeby National 
Gallery pozbywała się tego, co ma z Egiptu czy 
z Grecji, bo to są najcenniejsze dzieła, które w tym 
muzeum są. Niestety podobnie Szwedzi traktują to, co 
zdobyli w czasie wielu wojen siedemnastowiecznych 
na terenie Europy.

Jeśli chodzi o procedury poszukiwawcze, poza ru-
tynowymi, które polegają na tym, że mamy specjalny 
Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą 
i Strat Wojennych – tak ten departament się nazywa, 
czyli bardzo istotna część tego departamentu zajmuje 
się poszukiwaniem strat wojennych… To jest troszkę 
nawet praca detektywistyczna – po prostu śledzimy 
albo sygnały, albo wprost różne katalogi aukcji, które 
są ogłaszane wraz z informacją, że ktoś chce jakieś 
kolejne dzieła sprzedawać w różnych krajach Europy 
Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych, śledzimy 
też coraz częściej cyfryzowane zbiory publikowane 
w przestrzeni cyfrowej poszczególnych muzeów… 
Bo one bardzo często w tej przestrzeni cyfrowej za-
czynają pokazywać, co mają w magazynach, a więc 
nie tylko to, co mają na wystawach, ale i to, co mają 
w magazynach. I to umożliwia nam penetrację tych 
magazynów. Takie informacje są coraz częściej do-
stępne w przestrzeni cyfrowej. A więc to jest rutyno-
wa działalność poszukiwawcza, która przynosi coraz 
lepsze efekty. W ostatnich latach właściwie nie ma 
miesiąca, w którym nie ogłosilibyśmy odzyskania 
jakiegoś dzieła właśnie na skutek tego typu poszuki-
wań. Mamy też do pomocy zachęty społeczne w po-
staci specjalnej aplikacji ArtSherlock, która nieprzy-
padkowo tak się nazywa. Dzięki niej każdy Polak, 
który się przejmuje tymi sprawami, zwiedza świat, 
jeździ po świecie i zobaczy coś ciekawego, pojawi mu 
się w głowie jakieś podejrzenie, że być może natknął 
się na dzieło, które pochodzi z Polski, może szybko 
w telefonie komórkowym, w tej aplikacji sprawdzić, 
czy jest to w naszym katalogu 63 tysięcy rekordów 
i czy to przypadkiem nie przypomina dzieła, którego 
poszukujemy. Może nas szybko poinformować o tym, 
że warto jakimś miejscem czy jakimś dziełem się 
zainteresować.

byłem inicjatorem uchwały sejmowej z roku 2004, 
że uchwała ta nakazywała rządowi podsumowanie 
naszych strat wojennych i po prostu staranie się, 
oczywiście o ile to będzie możliwe… albo formalne 
postawienie kwestii reparacyjnych, jeśli chodzi o sto-
sunki z Niemcami. Czy przynajmniej w tej pierwszej 
sprawie, mianowicie w kwestii oszacowania w ogóle 
naszych materialnych strat wojennych, nie tylko strat 
w sferze kultury, coś drgnęło, jeśli chodzi o postępo-
wanie tego rządu?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Ministrze, proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:
Już odpowiadam. Ustawa dotyczy wyłącznie 

regulacji między państwami należącymi do Unii 
Europejskiej. Jeśli chodzi o państwa trzecie – m.in. 
Rosję i Ukrainę – to mamy podpisane dwustronne 
umowy o restytucji dóbr kultury, o poszukiwaniach, 
o negocjacjach związanych z ich odzyskiwaniem. 
Z Rosją sytuacja jest o tyle utrudniona, że od prawie 
20 lat obowiązuje tam bardzo restrykcyjna ustawa, 
którą Rosjanie sami sobie uchwalili, a która właściwie 
uniemożliwia jakąkolwiek restytucję. Oni uważają, 
że wszystko, co zdobyli w czasie II wojny świato-
wej, w gruncie rzeczy należy się państwu rosyjskie-
mu, a więc w tej kwestii rozmowy są bardzo trudne. 
Rosjanie w dużej mierze interpretują te dzieła… To 
znaczy mają zapis, że jeśli dobra kultury pocho-
dzą z terytoriów Niemiec i państw kolaborujących 
z Niemcami, to po prostu nie można ich oddawać, 
przy czym interpretują zapis „państwa kolaborują-
ce z Niemcami” bardzo szeroko. Na szczęście nie 
traktują tak Polski, ale np. traktują tak terytorium 
Wolnego Miasta Gdańska. Czyli to, co zostało za-
brane do Rosji z Gdańska, jest traktowane jako rzecz 
zdobyta na terytorium państwa niemieckiego. My 
absolutnie nie zgadzamy się z taką interpretacją, bo 
to był odmienny podmiot prawa międzynarodowego, 
a to, co wydarzyło się po 1 września 1939 r., to też 
była jakaś forma okupacji.

Jeśli chodzi o problem potopu szwedzkiego i po-
koju oliwskiego z 1660 r., to rzeczywiście w traktacie 
oliwskim był zapis mówiący, że dzieła zagrabione na 
terenie Rzeczypospolitej Szwedzi mają oddać. Ale 
państwo polskie – mówię tu o I Rzeczypospolitej – 
po prostu nie egzekwowało tego przez jeszcze 130 lat 
swojego istnienia. Dzisiaj traktuje się tę sprawę już 
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Ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury

(sekretarz stanu J. Sellin) jest to Litwa, bo ona należy do Unii Europejskiej. Być 
może kiedyś w przyszłości będzie znacznie bardziej 
poważniejszy przypadek Ukrainy. 

Pytanie jest takie: czy ta definicja jest na tyle sze-
roka, że obejmuje też tego typu przypadki?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:
Panie Senatorze, jeśli chodzi o pierwszą kwestię, 

to spotkania czy posiedzenia tak ważnego organu 
państwowego jak Senat są protokołowane, więc pro-
szę potem o informację kuluarową dla dyrektora 
departamentu Jacka Milera, który tam siedzi, żeby 
pomóc nam dotrzeć do ludzi, którzy mogą nam pomóc 
w restytucji polskich dóbr kultury.

Jeśli zaś chodzi o interpretację tego pojęcia, to 
albo rozwieje wątpliwości pan dyrektor, albo też na-
szą interpretację tego pojęcia i z czym się to wiąże, 
jak to interpretować, dostarczymy panu senatorowi 
na piśmie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję panu ministrowi.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin: Bardzo 
dziękuję za zrozumienie.)

Życzę pomyślnej podróży.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin: Dziękuję.)
Obecnie państwo senatorowie mogą zgłaszać 

z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania 
do pana senatora sprawozdawcy.

Zapraszam tutaj pana senatora Jackowskiego.
(Głosy z sali: Nie ma pytań.)
Nie ma pytań.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Przechodzimy do następnych etapów.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane 
przez pana senatora Czerwińskiego.

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego 

Fedorowicza.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bardzo serdecznie dziękuję za udzielenie głosu.
Jako szef senackiej komisji kultury z radością wi-

tam tę ustawę. Podoba mi się, że w polityce następuje 

Jeśli chodzi o podsumowanie naszych strat wojen-
nych, to jest to, no, bardzo delikatna kwestia. Ostatnio 
była taka dyskusja, czy na pewno Niemcy nam te 
straty wojenne zrekompensowali i czy w sensie praw-
nym sprawa jest załatwiona, bo co do tego jest szereg 
prawnych wątpliwości. Jeśli chodzi o podsumowa-
nie strat wojennych, ono było czynione na poziomie 
miasta stołecznego Warszawy. Pamiętamy, to było 
jeszcze w czasach prezydentury Lecha Kaczyńskiego, 
i w gruncie rzeczy ta praca się dokonała. To podsu-
mowanie, jeśli chodzi o straty miasta stołecznego 
Warszawy, już jest, tylko w gruncie rzeczy ono czeka 
na jakiś właściwy moment polityczny, żeby ewentu-
alnie do niego wrócić. Myślę, że akurat teraz jeszcze 
ten moment nie nastąpił.

Jeśli zaś chodzi o generalne podsumowanie strat 
wojennych, to nie jestem teraz dokładnie do odpo-
wiedzi na to pytanie przygotowany i jeśli pan senator 
pozwoli, udzielimy tej odpowiedzi na piśmie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Jeszcze pan senator Czerwiński chce kontynu-

ować?

Senator Jerzy Czerwiński:
Jeśli można, Panie Ministrze… Otóż właśnie jedną 

taką ścieżkę, która mogłaby pomóc w odzyskiwaniu 
niektórych dóbr kultury, mogę panu podpowiedzieć, 
bo znam co najmniej jeden taki przypadek. A mia-
nowicie chodzi o osoby, które pracują na Zachodzie, 
szczególnie w byłej Republice Federalnej Niemiec, 
i czasami natykają się na takie „zachomikowane” 
zbiory prywatne umieszczone w niedostępnej części 
mieszkania… Załóżmy, że taka osoba jest w jakiś 
sposób zatrudniona u właściciela mieszkania, a wiem, 
że są takie przypadki. 

Czy nie dać jakiejś zachęty tym osobom, żeby one, 
być może anonimowo, wskazywały po prostu takie 
adresy? To jest pierwsza kwestia.

I druga kwestia, dotycząca już treści ustawy. 
Otóż jest jeden taki zapis, który budzi mój niepokój. 
Może teraz nie będziemy tego zmieniać, ale proszę 
ewentualnie to przemyśleć. Otóż w definicji „dobra 
kultury wyprowadzonego z naruszeniem prawa z te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, to jest art. 2 
pkt 3, mówi się, że to jest „dobro kultury, które zostało 
przemieszczone poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej na skutek II wojny światowej lub w związku 
z nią”. Ale mamy takie przypadki, że to terytorium 
Rzeczypospolitej „się przemieściło”, a dobro pozosta-
ło w tym samym miejscu. Na pewno w tym wypadku 
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(senator J. Fedorowicz) Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 490, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 490 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, senatora 
Piotra Florka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemność przedstawić państwu spra-

wozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej o uchwalonej przez Sejm 
w dniu 21 kwietnia 2017 r. ustawie o zmianie ustawy 
o ochronie przeciwpożarowej.

Marszałek Senatu 24 kwietnia 2017 r. skierował 
ustawę do komisji; druk senacki nr 490. Posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej odbyło się w dniu 26 kwietnia 2017 r. 
W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście, m.in.: 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
reprezentował sekretarz stanu, pan minister Jarosław 
Zieliński – witam pana ministra; Komendę Główną 
Państwowej Straży Pożarnej reprezentował komen-
dant główny, pan Leszek Suski, też ze współpracow-
nikami; i Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 
reprezentował członek Zarządu Głównego Adam 
Nowak; Kancelarię Senatu reprezentował pracownik 
Biura Legislacyjnego, pan Maciej Telec. W posiedze-
niu nie uczestniczył upoważniony do reprezentowania 
wnioskodawców pan poseł Arkadiusz Czartoryski. 
Przypominam, że to jest projekt poselski, podpisało 
go 101 posłów Prawa i Sprawiedliwości.

Teraz kilka słów o celu i przedmiocie ustawy. 
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy 
o ochronie przeciwpożarowej zmienia zasady wy-
datkowania środków finansowych przeznaczonych 
na cele ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z dotychczasowym art. 38 ust. 1 ustawy 
o ochronie przeciwpożarowej zakłady ubezpieczeń 
są obowiązane przekazywać 10% sumy wpływów 
uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia 
od ognia na określone cele ochrony przeciwpożaro-
wej. W myśl z kolei ust. 1a w tym przepisie, komen-
dant główny Państwowej Straży Pożarnej i Zarząd 
Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej otrzymują po 50% kwo-
ty przekazanej przez zakłady ubezpieczeń. W art. 1 
w pkcie 1 nowelizacji zaproponowano nadanie art. 38 
ustawy o ochronie przeciwpożarowej nowego brzmie-
nia, w świetle którego wszystkie środki pochodzące 
od zakładów ubezpieczeń trafią najpierw do komen-
danta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Zmieniony art. 38 ust. 1 stanowi, że zakłady ubez-
pieczeń są obowiązane przekazywać komendantowi 
głównemu Państwowej Straży Pożarnej 10% sumy 

kontynuacja. Poprzedniej ekipie, którą w pewnym 
sensie reprezentuję, nie udało się doprowadzić tej 
ustawy do końca, z różnych przyczyn, ale dzisiaj zy-
skała ona już swoje miejsce. I ta ustawa jest bardzo 
ważna. Chciałbym za to ministerstwu bardzo podzię-
kować, dlatego że z dyskusji wynikło, jak ogromna 
jest wartość tej ustawy. Ona jest też bardzo dobrze 
odbierana za granicą, jako bardzo precyzyjna, trudna 
ustawa, wymagająca różnego rodzaju poprawek w in-
nych ustawach. Panu dyrektorowi Jackowi Milerowi 
i całej ekipie jak zawsze dziękuję za absolutny profe-
sjonalizm. Nasza praca z panem dyrektorem trwa już 
ponad 12 lat i uważam, że to jest coś bardzo dobrego. 
Przy okazji chcę przypomnieć kolegom senatorom 
i nam wszystkim, że kiedy przychodzą do nas ustawy 
rządowe, to wtedy łatwiej się pracuje, bo oczywiście 
ta ścieżka rządowa jest, że tak powiem, bardziej pre-
cyzyjna.

Na koniec chciałbym tylko powiedzieć, że nasza 
komisja – to jest dla mnie szalenie ważne – i Senat, 
w którym dzisiaj się znajduję, bardzo często zajmują 
się sprawami kultury polskiej, dziedzictwa polskiego. 
Za te wszystkie inicjatywy i za naszą pracę bardzo go-
rąco dziękuję kolegom senatorom. Pamiętajcie o tym, 
że jest to bezcenne dobro.

Na zakończenie, jeżeli pan marszałek pozwoli, 
chciałbym wyrazić podziękowanie dla pana senatora 
Andrzeja Kobiaka za poprzednią uchwałę, dlatego 
że to z jego inicjatywy – oczywiście to przechodziło 
przez naszą komisję – mogliśmy uznać zasługi dla 
państwa polskiego pana Leona Janty-Połczyńskiego 
w 150-lecie urodzin. Uważam, że to podziękowanie 
panu senatorowi Kobiakowi się należy, a nie zdążyłem 
go złożyć w odpowiednim trybie. Dziękuję, Panie 
Marszałku, za możliwość wypowiedzenia się w tej 
sprawie. Dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Ogłaszam w tej chwili przerwę w obradach do 

godziny 12.30.
A wcześniej zamykam dyskusję, oczywiście, lista 

mówców jest już wyczerpana.
(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 53  

do godziny 12 minut 31)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzecie-

go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochro-
nie przeciwpożarowej.
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(senator sprawozdawca P. Florek) Proszę państwa, na pytania i wątpliwości odpo-
wiadali pan minister i pan komendant główny. Za 
chwilę do tego wrócę. W trakcie posiedzenia komi-
sji zostały zgłoszone 2 wnioski: senator Piotr Florek 
zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy, a senator 
Krzysztof Mróz zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy 
bez poprawek. Obydwa wnioski zostały poddane pod 
głosowanie, ale zarówno pierwszy, jak i drugi wnio-
sek nie uzyskały większości. Wynik głosowania: 4:4.

Konkluzja. Po rozpatrzeniu ustawy na posiedze-
niu w dniu 26 kwietnia 2017 r. komisja informuje, że 
żaden z poddanych pod głosowanie wniosków nie 
uzyskał większości głosów. W druku nr 490 A są 
przedstawione obydwa te wnioski.

I jeszcze kilka słów na temat dyskusji, która się 
odbyła. Ja jako sprawozdawca chcę dokładnie przeka-
zać to, co miało miejsce podczas posiedzenia komisji. 
Pan minister Jarosław Zieliński uzasadnił wniosek. 
Powiedział, że ustawa ma poparcie rządu. To jest pro-
jekt poselski, ale rząd go popiera. No i przedstawił 
argumenty, dlaczego należy przyjąć tę ustawę.

Mówił przede wszystkim o pewnej spójności, 
o tym, że komendant główny ma większą wiedzę 
i w związku z tym, jeśli środki trafią do niego, to 
będą bardziej spójnie i lepiej rozdysponowane. I pan 
minister podał tu przykład. Mówił, że dotacje, które 
trafiały do Zarządu Głównego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych z MSWiA – jak państwo wiecie, od 
2016 r. one już tam nie trafiają – były, pan minister 
tak to uzasadniał, lepiej rozdzielane. Pan minister po-
dał przykład, że trafiły one do niektórych jednostek, 
które wcześniej ich nie dostały. Ja przypominam, że 
w Polsce jest 16 tysięcy 200 jednostek. Dotacje tam 
trafiały i były lepiej rozdysponowane. Pan minister 
– chyba tak się pan wyraził – ma stos podziękowań 
z tego tytułu, że te środki rzeczywiście były przeka-
zywane. Powiedział pan, że jest lepiej, jeżeli dotacja 
jest bezpośrednio rozdzielana.

Jeżeli chodzi o pieniądze, które nie są środkami 
budżetowymi – bo pieniądze z zakładów ubezpie-
czeń na ochronę pożarową, te, które wpływają, to nie 
są środki budżetowe – zgodnie z ustawą od 1997 r., 
czyli przez ostatnie 20 lat, były rozdysponowane po 
połowie, czyli około 20 milionów zł miał do rozdy-
sponowania zarząd główny OSP i 20 milionów zł miał 
pan komendant główny. Pan minister zaznaczał tutaj, 
że w latach 1991–1997 środki były inaczej rozdyspo-
nowywane i teraz chce on wrócić do tego, jak było 
w tamtych latach.

I teraz jest taka kwestia: Zarząd Główny Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych do tej pory dyspono-
wał w swojej części środkami, które nie są budżetowe 
– chodzi o połowę tych 10%. On decydował o tym, jak 
te środki były rozdysponowywane. Ale to nie zarząd 
główny decydował o tym… Procedura była taka… 
Wiemy, jak to wygląda w ochotniczych strażach po-

wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubez-
pieczenia od ognia na uzasadnione potrzeby jednostek 
ochrony przeciwpożarowej, w szczególności na za-
pewnienie gotowości bojowej tych jednostek, budowę 
i modernizację obiektów strażnic, badania naukowe 
i działalność racjonalizatorską w zakresie bezpie-
czeństwa pożarowego i przeciwdziałania innym za-
grożeniom, a także propagowanie bezpieczeństwa 
pożarowego. Z kolei zgodnie z nowym ust. 2 tego 
przepisu środki finansowe, o których mowa w ust. 1, 
komendant główny Państwowej Straży Pożarnej prze-
kazuje w wysokości: 50% – ochotniczym strażom 
pożarnym; 50% – jednostkom ochrony przeciwpoża-
rowej, o których mowa w art. 15 pkty 1–5 i 8 ustawy.

W myśl art. 2 noweli do środków finansowych 
uzyskanych, a nieprzekazanych przez zakłady ubez-
pieczeń do dnia jej wejścia w życie, z wpływów z ty-
tułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, stoso-
wać się będzie przepisy nowe.

Ustawa nie wywołuje zastrzeżeń legislacyjnych. 
Była jedna uwaga ze strony pana legislatora, że 
z dniem wejścia ustawy w życie – w tej chwili jest 
zapisane, że ustawa wchodzi po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia – utraci moc rozporządzenie ministra 
spraw wewnętrznych i administracji z dnia 2 czerwca 
1999 r. w sprawie szczegółowych zasad rozdziału 
środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na 
cele ochrony przeciwpożarowej, a co za tym idzie nie 
będzie przepisów wykonawczych umożliwiających 
rozdział środków, o których mowa w art. 38 ust. 1 
ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Padło tutaj, że… Być może powiem nieco wyprze-
dzająco, ale chciałbym w kilku zdaniach podsumować 
dyskusję. Pan minister oświadczył, że jest to projekt po-
selski, a gdyby rozporządzenie było przygotowane przez 
rząd, to ono by było od razu przygotowane, a projekt 
poselski… No ale pan minister stwierdził, że sprawa jest 
jasna i że ten czas wystarczy, żeby przygotować… że to 
rozporządzenie zostanie przygotowane. Tylko że pamię-
tajmy o tym, że ustawa ma wejść w życie po 14 dniach 
od dnia ogłoszenia. Czasu na pewno nie jest dużo.

Proszę państwa, ustawę tę, pochodzącą z posel-
skiego przedłożenia, na posiedzeniu komisji omówił 
sekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrz-
nych, pan minister Jarosław Zieliński. Nad omawianą 
ustawą została przeprowadzona dyskusja. W czasie 
dyskusji głos zabrało kilku senatorów. Może podam 
w kolejności: senatorowie Piotr Florek, Andrzej Pająk, 
Krzysztof Mróz, Waldemar Sługocki, Arkadiusz 
Grabowski, Piotr Zientarski. Głos zabrał również czło-
nek zarządu głównego OSP, pan Andrzej Nowak…

(Głos z sali: Adam Nowak.)
Pan Adam, przepraszam. Pan Adam Nowak, słusz-

nie. Dziękuję za poprawienie mnie.
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(senator sprawozdawca P. Florek) Pożarnej, bo on będzie wiedział lepiej. No i zdania, 
tak jak powiedziałem, są podzielone, wynik głosowa-
nia jest 4:4 i Senat będzie musiał zająć stanowisko. 
Przypominam, że są 2 wnioski: pierwszy wniosek 
komisji, który nie uzyskał większości, to wniosek 
o odrzucenie ustawy, i drugi wniosek, o przyjęcie 
ustawy bez poprawek, który też nie uzyskał więk-
szości, więc będzie to zależało od naszej dyskusji, 
naszego głosowania. Dziękuję, to tyle tytułem spra-
wozdania komisji.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Majer.

Senator Ryszard Majer:
Panie Marszałku, Panie Senatorze, ja chcę dopy-

tać, czy w tym sprawozdaniu, które pan wygłosił, do-
szło do przejęzyczenia, czy też na posiedzeniu komisji 
niedostatecznie wyjaśniono strukturę ochotniczych 
straży pożarnych. Bo pan senator sprawozdawca był 
łaskaw powiedzieć, że środki otrzymywał Zarząd 
Główny Ochotniczych Straży Pożarnych, co nie jest 
prawdą, bo środki otrzymywał z puli ministerstwa 
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych.

(Senator Piotr Florek: Tak.)
(Głos z sali: Tak.)
Każda ochotnicza straż pożarna jest samodzielną 

jednostką…
(Senator Piotr Florek: Tak.)
…nie wszystkie ochotnicze straże pożarne wcho-

dzą w skład związku, stąd obecna nowelizacja tę sy-
tuację może zmienić. Czy to było przejęzyczenie, 
czy też niedostatecznie wyjaśniono na posiedzeniu 
komisji strukturę ochotniczych straży pożarnych?

Senator Piotr Florek:
Oczywiście użyłem tutaj skrótu, chodzi o zwią-

zek. Pan minister na ten temat też mówił, powiedział, 
że jeżeli chodzi o ochotnicze straże pożarne, to jest 
to sprawa bez precedensu, że akurat to jedno stowa-
rzyszenie otrzymuje te środki.

Tutaj podczas dyskusji padło… Wypowiadał się 
na ten temat pan Waldemar Sługocki, o ile pamiętam, 
i podał inny przykład – bo pan minister mówił, że to 
jest jedyny taki przypadek, wyjątek – izby rolnicze. 
O ile sobie przypominam, to 2% od podatku rolnego 
jest przekazywane na izby rolnicze. Pamiętam nawet 

żarnych, jak wyglądają wybory. Są przedstawiciele 
w gminach, w powiecie, w zarządzie wojewódzkim 
i w zarządzie głównym OSP. Środki były rozdyspo-
nowane na poszczególne województwa w odpowied-
nich proporcjach, w zależności od tego, ile było tam 
jednostek ochotniczych straży pożarnych. Bo coś 
trzeba było przyjąć, trzeba było przyjąć jakąś me-
todę rozdysponowywania środków. I przyjęto taką 
metodę – czegoś trzeba się trzymać – że mniej wię-
cej w taki sposób te środki będą kierowane. Dalej 
już poszczególne zarządy, poczynając od gminnych 
i powiatowych, dysponowały tymi środkami.

To były środki, które wspierały różnego rodzaju 
działalność. To były środki, które były wydawane 
m.in. na zakupy i były łączone z innymi środkami. 
Bo to przecież nie są jedyne środki. Wiemy o tym, 
że jeżeli chodzi o odpowiedzialność finansową, to 
przede wszystkim gmina musi zabezpieczyć środki 
na działalność OSP. Te środki tam trafiały, były łą-
czone z innymi środkami i dzięki temu można było 
dokonywać różnych zakupów.

Pan minister mówił, że teraz będzie lepiej, bo tam 
na dole wiedzą lepiej, jak te środki rozdysponować. 
Podał pan przykład, powiedział pan, Panie Ministrze 
–żebym to tylko dokładnie przytoczył – że to nie 
zarządy wojewódzkie, nie pan prezes Pawlak… Oni 
są na górze, więc oni nie wiedzą lepiej. Na dole wie-
dzą lepiej. Jeśli komendant główny straży pożarnej 
będzie miał te środki do dyspozycji, to będzie lepiej, 
bo na dole będą lepiej wiedzieć. No, tu akurat, jeżeli 
chodzi o ochotnicze straże pożarne, to było podobnie. 
Rozdysponowywanie następowało oddolnie, poprzez 
przedstawicieli, bo przecież w ochotniczych strażach 
pożarnych wybiera się osoby do poszczególnych za-
rządów.

Dyskusja na posiedzeniu komisji wyglądała tak, że 
część senatorów uważała, że nowy system rozdyspo-
nowania środków, który posłowie proponują, będzie 
lepszy, że lepiej będzie, jeżeli to komendant główny 
dostanie pieniądze i on je rozdysponuje w całości… 
To znaczy dostanie te 10%, ale i tak, i tak przeznaczy 
50% na OSP i 50% na inne potrzeby, on będzie o tym 
decydował. A druga część senatorów była zdecydowa-
nie za tym, żeby nie zmieniać tego, co funkcjonuje od 
dawna, od 20 lat. Wszyscy są – taka jest opinia, nie 
będę… może w dyskusji przedstawię swoją opinię, 
ale jako sprawozdawca nie chciałbym… No, ale ge-
neralnie są te dwa sposoby, o których tutaj mówimy.

No i podsumowując… Pan minister powiedział 
jeszcze, że jedno środowisko – pan określił je jako 
„środowisko o intensywnym kolorze zielonym” – opa-
nowało… zadysponowało tymi środkami, a to nie jest 
dobre, w związku z tym lepiej będzie, jak te środki 
trafią do komendanta głównego Państwowej Straży 
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(senator P. Florek) były też przekazywane dla młodzieży. I w związku 
z tym, że teraz będzie inny system dystrybuowania 
tych pieniędzy, to pojawi się kłopot, jeżeli nie będą 
one przeznaczane na to, na co były przeznaczane do 
tej pory.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Grabowski.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja mam pytania dotyczące rów-

nież posiedzenia komisji. Mam tych pytań kilka i po-
staram się może je podzielić.

Wskazał pan tutaj, w trakcie omawiania przebiegu 
posiedzenia komisji, że w trakcie tegoż posiedze-
nia ze strony części senatorów padały argumenty, że 
dotychczasowy sposób dysponowania środków był 
dobry, sprawdzał się. 

W związku z tym mam pytanie, czy w trakcie po-
siedzenia komisji pan minister Jarosław Zieliński, czy 
może pan komendant Suski podawali jakieś przykłady 
dotyczące tego, gdzie to wydatkowanie środków bu-
dziło jakieś wątpliwości. Czy były takie przykłady, 
czy pan może pamięta? To jest jedno moje pytanie.

Drugie pytanie również dotyczy wydatkowa-
nia środków z puli OSP, trybu wydatkowania tych 
środków. Czy w trakcie posiedzenia komisji przed-
stawiciel Państwowej Straży Pożarnej, pan generał 
Suski, tudzież pan wiceminister Zieliński wskazywali 
sposób wydatkowania? Czy to jest tryb zamówień 
publicznych, czy to są środki, które podlegają jakiejś 
kontroli, weryfikacji? Ewentualnie: kto te środki kon-
trolował w dotychczasowym stanie prawnym? I jaki 
będzie efekt wprowadzenia omawianej tu noweliza-
cji, przekazania tych środków niejako do dyspozycji 
Państwowej Straży Pożarnej? Czy to wzmocni wspo-
mnianą kontrolę, czy nie? Dziękuję, na razie tyle.

Senator Piotr Florek:
Tak, rzeczywiście, chyba pan komendant główny, 

o ile pamiętam, podawał przykłady – ale pan mini-
ster może też, dokładnie nie pamiętam – odnośnie 
do wydatkowania środków. Była tam mowa o wę-
żach, które zakupiono, o tym, że można było je… 
Pan podawał przykład, że te węże były przez zarząd 
sprzedawane drożej. Była też chyba mowa o umun-
durowaniu. No, były podawane przykłady. Z kolei 
ktoś inny z senatorów powiedział, że takie przykłady 
można podać również, jeżeli chodzi o Państwową 
Straż Pożarną itd. Jeżeli tutaj było jakieś nadużycie, 
że ktoś kupuje coś, co jest droższe, i ma taką wiedzę, 

kwoty, jakie były w województwach, ale w skali kraju 
to jest chyba kwota podobna, jeżeli chodzi o ochotni-
cze straże pożarne.

Pan senator Piotr Zientarski podał też przykład 
inny, chodziło chyba o Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska”. Państwo pewnie lepiej wiedzą o tym, że tam 
też środki są przekazywane. Tak że to nie jest je-
dyny taki przypadek, takie sytuacje miały miejsce. 
I słusznie, jak pan powiedział, oczywiście tak, zarząd 
główny…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! 

Mam pytanie: czy podczas posiedzenia komisji była 
mowa na temat tego, jaka to jest wysokość w kwotach 
bezwzględnych, te 10%? To pierwsza część mojego 
pytania.

I druga: czy było pytanie związane z tym, na co 
te środki przez ochotnicze straże pożarne do tej pory 
były wydawane? Bardzo dziękuję.

Senator Piotr Florek:
Jaka to kwota… Tak, na posiedzeniu komisji chyba 

i pan komendant główny, i pan minister mówili, cho-
dzi o kwotę nie więcej… Bo tak precyzyjnie… Jak 
wiadomo, to są ubezpieczenia obowiązkowe, ubez-
pieczenia, za które są odpowiedzialne poszczególne 
gminy, które je wnoszą, i to jest kwota, te 10%, po-
dzielone już na ochotnicze straże pożarne oddzielnie, 
i to tak do tej pory było, Związek Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP oraz to, co dostawał pan komendant 
główny… To było mniej więcej po 20 milionów zł. 
Czyli mówimy o kwocie mniej więcej 20 milionów zł. 
Była mowa… O ile sobie przypominam, to przed-
stawiciel Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP, chyba członek ochotniczej straży pożarnej, który 
był obecny na posiedzeniu, mówił m.in. o tym, że 
wspomniane środki do tej pory były przekazywane 
m.in., proszę państwa, na mundury wyjściowe. No, to 
jest sprawa patriotyczna, kulturotwórcza itd. W myśl 
omawianych tu zmian prawdopodobnie nie będzie 
takiej możliwości, żeby akurat na te mundury wyj-
ściowe… Pan minister mówił, że na mundury robocze 
itd. będzie można te środki przeznaczać. I one były 
też m.in. na szkolenia. Tu chodziło głównie o szko-
lenia medyczne, z pierwszej pomocy. Te pieniądze 
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(senator P. Florek) wa, całkiem inny jest kierunek wydatkowania tych 
środków. Tam ten nadzór wygląda inaczej. Nie jest 
on tak bezpośredni, demokratyczny, obywatelski 
– o, to może nawet lepsze wyrażenie – ani nie jest 
sprawowany przez przedstawicieli, tak jak odbywa 
się to w samorządach. Przecież wszyscy wiemy 
o tym, że dobrze się stało, że w 1990 r. nastąpiła 
w Polsce zmiana. Samorządy potrafią lepiej wy-
datkować pieniądze, bo kilka razy je przeglądają. 
A z punktu widzenia komendanta głównego… Pan 
komendant główny mówił, że jeżeli chodzi o te 
środki z dotacji, które przedtem były przekazywa-
ne do zarządu głównego, to rozdysponował je na 
chyba 5 tysięcy jednostek. No, trudno też oczeki-
wać, żeby komendant główny, zwłaszcza jeżeli to 
jest ileś tam tysięcy jednostek, wiedział, gdzie te 
dotacje posłać, i żeby był w stanie to skontrolować. 
Tak że oczywiście zawsze możemy wysuwać tutaj 
argumenty za i przeciw i mówić, że ta kontrola nie 
była do końca efektywna, no ale każdy z nas, każda 
z pań i każdy z panów senatorów, jeżeli tylko wie 
o jakiejś nieprawidłowości, to wie też, kogo należy 
zawiadomić, poinformować. Zawsze można doko-
nać kontroli i to sprawdzić.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! 

Chciałbym kontynuować ten wątek, który zapocząt-
kował pan senator Arkadiusz Grabowski, bo on jest 
bardzo ważny z uwagi na wydatkowanie środków. To 
jest istotne z punktu widzenia nie tylko Państwowej 
Straży Pożarnej, ale przede wszystkim ochotniczych 
straży pożarnych. Powiedział pan coś bardzo waż-
nego, Panie Senatorze, a mianowicie to, że kwota, 
z której korzysta rocznie ochotnicza straż pożarna, 
kształtuje się na poziomie 20 milionów zł. Podał pan 
3 główne obszary, w których te pieniądze są wydat-
kowane, czyli mundury, szkolenia, ale także rozwój 
młodzieży. Zdajemy sobie sprawę z tego, jakie funk-
cje ochotnicza straż pożarna pełni w tych małych 
środowiskach, na obszarach wiejskich czy w małych 
miasteczkach.

Mam takie pytanie, Panie Senatorze. Ochotnicza 
straż pożarna jest organizacją pożytku publicznego. 
Czy ochotnicza straż pożarna składa sprawozdania 
finansowe i czy są one powszechnie dostępne? Czy 
każdy z obywateli państwa polskiego może szcze-
gółowo zapoznać się z takim sprawozdaniem rocz-

no, to trzeba poinformować odpowiednie organy. Była 
mowa o kaliskich zakładach przemysłu, o tzw. ka-
skach, była też mowa o mundurach. I o wężach, o ile 
pamiętam. Były oczywiście podawane przykłady, 
że można było coś kupić taniej, a jakiś tam zarząd 
w jakimś województwie… Nie pamiętam dokładnie, 
chyba była mowa o Wielkopolsce. Tam była mowa 
o zakupie samochodu. Ten samochód kosztował chyba 
800 tysięcy zł, o ile pamiętam, a zarząd wielkopol-
ski, zarząd w Poznaniu policzył sobie do tego jakąś 
prowizję, chyba 10 tysięcy zł, za to, że tę operację 
wykonał. O ile wiem, jest możliwe, że tak było, bo 
przy takim zakupie podejmuje się pewne działania, 
ponosi się pewne koszty. Nie znamy tej sprawy na tyle 
dokładnie, żeby można było się tutaj wypowiedzieć 
co do tego, czy ta prowizja była potrzebna, słuszna 
itd. Ja tylko mówię, że podczas posiedzenia komisji 
takie uwagi padały.

Jeżeli chodzi o tryb kontrolowania tych środków, 
no to pamięta pan, Panie Senatorze, że na posiedze-
niu komisji o tym mówiliśmy. Jeżeli chodzi o część 
budżetową, no to wszyscy wiemy, jak jest, ale jeżeli 
chodzi o część związaną z wydatkowaniem środków 
przez zarządy ochotniczych straży pożarnych, no to 
tam oczywiście też odbywają się ustawowe kontrole, 
m.in. kontrole NIK – o ile dobrze sobie przypominam, 
była mowa o tym, że raz na 2 lata się one odbywają – 
kontrole ministerstwa pracy i kontrole regionalnych 
izb obrachunkowych. Oczywiście nie są to środki tak 
stricte publiczne, jak te, które są w dyspozycji pana 
komendanta głównego, niemniej jednak jest kontrola 
nad wydatkowaniem tych środków. W poszczegól-
nych wojewódzkich zarządach OSP taka kontrola 
oczywiście się odbywa, więc te środki są sprawdzane. 
Pewno i tam zdarzają się niedociągnięcia. Możemy 
tutaj oczywiście mówić, że gdzieś tam, w jakimś 
województwie, były jakieś uwagi co do kontroli, ale 
równie dobrze możemy te uwagi skierować do wielu 
innych jednostek, również budżetowych, bo podczas 
kontroli, szczególnie w przypadku Najwyższej Izby 
Kontroli, przeważnie jakieś uwagi się pojawiają. Tak 
że oczywiście są to środki, które podlegają pewnej 
kontroli, ale moim zdaniem ważniejsze jest to – tu 
już dodam swoje zdanie na temat tego, o czym na 
posiedzeniu komisji nie było mowy – że te środki są 
jednak przeglądane kilkakrotnie. Ci ochotnicy działa-
ją poprzez swoich przedstawicieli w powiatach i wo-
jewódzkich zarządach OSP. Tam jest pełna kontrola 
tych wydatków, tam każda złotówka jest oglądana 
z jednej i z drugiej strony.

A jeżeli chodzi o komendanta głównego, to 
ma on oczywiście wojewódzkich komendantów 
straży pożarnej, ma powiatowych komendantów 
straży pożarnej, no ale to jest całkiem inna spra-
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(senator W. Sługocki) rozdziału środków, o których mowa. Czyli do tej pory 
było jasno napisane, że musi być to przeznaczane na 
funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej 
i zgodnie z rozporządzeniem.

Jeżeli więc teraz rozporządzenie… Nie wiemy, jak 
to rozporządzenie będzie wyglądało, bo dopiero po 
uchwaleniu tej ustawy – nie można wydać rozporzą-
dzenia, jeżeli nie ma ustawy – pan minister je wyda. 
Wtedy dopiero będziemy wiedzieli, jaki to będzie 
sposób i tryb rozdziału środków. Ale oczywiście to są 
cele ochrony przeciwpożarowej i taki jest zapis usta-
wowy. Tutaj nie ma mowy o innych celach. Chcę jasno 
podkreślić, że jest to przeznaczane na cele ochrony 
przeciwpożarowej, bo tak jest zapisane w ustawie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Leszek Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Mam 2 pyta-

nia. Pierwsze. Czy na posiedzeniu komisji byli przed-
stawiciele ochotniczych straży? Jeżeli byli i wyrażali 
opinię pozytywną, to czym ją argumentowali, a jeśli 
negatywną, to również ciekaw jestem, czym ją ar-
gumentowali. Jaka była opinia straży i jakie były 
argumenty? To jest pierwsza sprawa.

I druga. Czy państwo na posiedzeniu komisji 
dyskutowaliście o celu? Proszę mi wyjaśnić, czy był 
przedstawiany główny cel i czy państwo o nim dysku-
towaliście. Teraz pieniądze płyną do komendanta i do 
ochotniczych straży pożarnych, czyli rozumiem, że 
jednostka ochotniczej straży pożarnej będzie musiała 
podróżować między Warszawą a miejscowością X lub 
korespondować w celu uzyskania wsparcia. Jaka była 
główna idea, jaki był główny cel ustalenia takiej drogi 
przepływu pieniędzy? Czym było to argumentowane? 
Czy dyskutowaliście państwo na posiedzeniu komisji 
na temat drogi przepływu pieniędzy?

Senator Piotr Florek:
Na posiedzeniu komisji był przedstawiciel Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej, członek zarządu głównego, pan Adam…

(Senator Waldemar Sługocki: Adam Nowak.)
Tak, pan Adam Nowak.
…I również zabierał głos. Mówił, że wprowadze-

nie tych zmian nie ma merytorycznego uzasadnienia, 
że stan, jaki był dotychczas, był dobry, sprawdził się 
w praktyce. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP przekazał panu marszałkowi takie pismo, a my-
śmy to pismo dostali. Mam je akurat w tej chwili przed 
sobą. Mówił też, że do tej pory ten system funkcjono-

nym, w tym bardzo precyzyjnie z wydatkami, które 
są przez to środowisko realizowane? Bardzo dziękuję.

Senator Piotr Florek:
Panie Senatorze, tak do końca nie przypominam 

sobie, czy akurat ten wątek był poruszany na posiedze-
niu komisji, ale jeżeli chodzi o organizacje pożytku 
publicznego, to wszyscy wiemy, że one są kontrolowa-
ne, m.in. chyba minister pracy kontroluje te wydatki. 
Tak że to nie jest tak, że one są poza kontrolą. Na 
pewno są kontrolowane. To, co powiedziałem, to jest 
tylko jeden kierunek, bo są to tego typu organizacje, 
ale jest tutaj pełna kontrola ze wszystkich stron, m.in. 
kontrola NIK, o której też była mowa na posiedzeniu, 
więc jest to kontrolowane. Zapewne w troszeczkę 
inny sposób ta kontrola jest przeprowadzana. Jeżeli 
chodzi o środki publiczne, środki budżetowe, to jest 
troszeczkę inaczej, ale fakt jest faktem, że to nie są 
pieniądze, których wydatkowanie jest pozbawione 
kontroli. To, że jakieś organizacje otrzymują dotacje 
i że z tych dotacji muszą się potem rozliczyć, to jest 
normalna sprawa. Tak że jest kontrola nad środkami 
przekazywanymi stowarzyszeniom w formie dotacji.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Senator Hamerski.

Senator Jan Hamerski:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Mam pytanie. 
Czy z tej kwoty, o której mówimy, 20 milionów zł, 

przeznaczonej na ochotnicze straże pożarne, całe 
20 milionów trafia do ochotniczych straży, czy też 
w jakiejś części zostają one skonsumowane w ramach 
bieżącej działalności, przeznaczone na bieżącą dzia-
łalność, na utrzymanie Zarządu Głównego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych?

Senator Piotr Florek:
Chyba na ten temat na posiedzeniu komisji… Nie 

przypominam sobie, żebyśmy o tym dyskutowali. 
Ale oczywiście te 20 milionów – jest tu ten podział 
pół na pół, tak jak było dotychczas – trafia tam i jest 
przeznaczane na określone cele. Te cele są jasno 
określone w rozporządzeniu. Rozporządzenie, które 
ma zostać zmienione… Zapis w ustawie do tej pory 
stanowił, że minister właściwy do spraw wewnętrz-
nych określa w drodze rozporządzenia szczegółowe 
zasady rozdziału środków, a teraz będzie stanowił, 
że w drodze rozporządzenia określi sposób i tryb 
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(senator P. Florek) W jakiejś ochotniczej straży pożarnej zakupiono chy-
ba 30 mundurów wyjściowych, a strażaków, którzy 
czynnie…

(Senator Arkadiusz Grabowski: Chodziło o kaski.)
(Senator Waldemar Sługocki: Kaski.)
O kaski? Z mundurami chyba było podobnie. Pan 

senator chyba nawet o to pytał. Teraz sobie przypo-
minam.

Tych, co wyjeżdżają do akcji, jest tylko 15 czy 
16, a kupuje się wszystkim. Podobnie jest z mundu-
rami. Ale ja bym przykładał do tego jeszcze inną 
wagę – kulturotwórczą, patriotyczną, jeśli chodzi o to, 
co się dzieje w OSP na poszczególnych poziomach. 
W związku z tym wydaje mi się, że jeżeli nie ma 
tylu ochotników, którzy mogą wyjeżdżać do akcji, to 
jest też sprawa szkoleń. I tutaj często, jak pamiętam, 
podnoszone były na posiedzeniach zarządów kwestie 
szkoleń i tego, że trzeba mieć środki.

A jeżeli chodzi o środki na pierwszą pomoc me-
dyczną, to te środki pochodziły głównie z tych wła-
śnie pieniędzy, które płaciły zakłady ubezpieczenio-
we, i z tego to było finansowane. Tak więc trzeba 
wyważyć, czy chcemy wspomagać wszystkich, czy 
chcemy wspomagać tylko niektóre jednostki ochot-
niczej straży pożarnej. Dla wszystkich pieniędzy nie 
starczy i to nie ulega żadnej wątpliwości, bo potrzeby 
są takie, jakie są.

No, jedno trzeba przyznać: system w Polsce, jeżeli 
chodzi o wspomaganie ochotniczych straży, czyli 
krajowy system ratownictwa, funkcjonuje popraw-
nie i tutaj działania są dobre. Do tej pory to dobrze 
funkcjonowało, więc dla tych członków komisji, któ-
rzy uważali, że ta zmiana jest niepotrzebna, nie za 
bardzo zrozumiałe było to, co ona zmieni, co ona 
wprowadzi nowego. No, zgodnie z zasadą pomocni-
czości, taką zasadą, że jednak na poziomie niższym 
ma się większą wiedzę na ten temat… Ja rozumiem, 
że zarząd główny Państwowej Straży Pożarnej też 
nie wie dokładnie, jak jest na poszczególnych po-
ziomach, ale to się odbywa od dołu do góry. No, pan 
minister uzasadniał, że teraz też tak będzie, ale będzie 
to się odbywało poprzez komendanta powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej, komendanta wojewódz-
kiego Państwowej Straży Pożarnej itd. No więc tu 
jest sprawa całej polityki, tej samorządności, tego, co 
uważamy: czy nad wydatkowaniem tych środków ma 
być większa kontrola państwa, czy należy zostawić 
troszeczkę miejsca takim organizacjom, żeby one 
same decydowały? No, jak pokazują doświadczenia 
samorządowe, ta kontrola wydawanych środków… 
Ten drugi sposób jest znacznie lepszy. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Senator Grabowski.

wał poprawnie. A jeśli chodzi o zarzuty, które były 
przestawione, to… Zarzuty konstytucyjne, zarzuty 
naruszenia przez ustawę… Nie będę tego wszystkie-
go czytał, ale chodziło o to, że, po pierwsze, projekt 
jest niezgodny z konstytucją, ponieważ narusza za-
sady ochrony praw słusznie nabytych. Po drugie, jest 
niezgodny z konstytucją, ponieważ narusza zasady 
ochrony interesów w toku itd. – tutaj jest wymienio-
nych 5 punktów, jeżeli chodzi o naruszenie konsty-
tucji. A po trzecie, przedstawiciel zarządu głównego 
powiedział, że projekt w sposób zasadniczy narusza 
zasadę pomocniczości, jeżeli chodzi o stowarzysze-
nia. Tak że padły głównie takie argumenty, że do tej 
pory coś funkcjonowało dobrze i że wprowadzane 
teraz zmiany są niekonstytucyjne i naruszają zasadę 
pomocniczości. Takie były te 3 uwagi.

Czy teraz z OSP będą wycieczki do komendanta 
głównego? Pewnie należy się spodziewać, że takie 
działania będą miały miejsce, ale przypominam, 
że komendant główny Państwowej Straży Pożarnej 
ma w poszczególnych województwach komendan-
tów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej. 
Przypominam też, że w Polsce mamy chyba 30 ty-
sięcy strażaków Państwowej Straży Pożarnej – naj-
wyżej pan komendant mnie poprawi, jeżeli nie po-
wiedziałem dokładnie. Dla przykładu: jeżeli chodzi 
o ochotników, to szacuje się, że mniej więcej jest ich 
700 tysięcy. Oczywiście Państwowa Straż Pożarna – 
nie będę państwu mówił, ale o tym też była mowa na 
posiedzeniu komisji – by sobie nie poradziła, jeżeli nie 
mielibyśmy świetnego systemu, który mamy w Polsce 
wprowadzony, zgodnie z którym ochotnicze stra-
że pożarne wspomagają Państwową Straż Pożarną. 
Mamy też krajowy system ratownictwa, który świet-
nie współdziała. I m.in. środki, które na to idą, są 
przeznaczane i na te jednostki, które są w krajowym 
systemie, i na jednostki, które w nim nie są.

W związku z tym pewnie, tak bywa, decydują-
cy głos będzie komendanta głównego Państwowej 
Straży Pożarnej. Jak ktoś będzie chciał zasięgnąć 
informacji u źródła i złoży wniosek, to de facto będzie 
decydował komendant główny. Do tej pory było tak, 
że jednak na poszczególnych poziomach, poprzez 
przedstawicieli ochotników, przedstawicieli, którzy 
byli w zarządach… Tam była dyskusja, tam były wy-
pracowane zasady odnośnie do tego, co w danym roku 
jest ważne dla straży, jakie zakupy przede wszystkim, 
w jakim kierunku należy iść. A więc tutaj wiedza… 
Czy będzie lepiej, jak komendant główny będzie de-
cydował? Czy jego wiedza jest większa od wiedzy 
ochotników, którzy są na poziomie gminy? To jest 
sprawa do dyskusji.

Pan komendant główny podał też przykład, jeżeli 
chodzi o zakupy, bo wcześniej było takie pytanie. 
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Senator Piotr Florek:

Jeżeli chodzi o lata 1991–1997, to rzeczywiście, 
tak jak pan senator mówi, zmiana nastąpiła dopiero 
w roku 1997. Pamiętacie państwo początek przemian, 
1990 r., pamiętacie państwo ustawę o samorządzie 
terytorialnym – to była data 10 marca 1990 r. To był 
ten początek, na początku tak było, potem nastąpiła 
zmiana. Pan minister to tłumaczył chyba tak, że to 
PSL rządziło, SLD, potem Platforma, wszyscy ra-
zem, w związku z tym pewno o tym intensywnym 
kolorze zielonym… I dlatego ta zmiana w 1997 r. 
nastąpiła. No i przez 20 lat to tak funkcjonowało. 
Nikt do tej pory nie miał zastrzeżeń co do funkcjo-
nowania, a teraz się okazało, że grupa posłów Prawa 
i Sprawiedliwości, bo to nie jest projekt rządowy, 
zgłosiła tę zmianę. Tak że przez ostatnie 20 lat tak 
to funkcjonowało, a rzeczywiście w tym pierwszym 
okresie… Jest zapisane w ustawie, że środki z ubez-
pieczeń trafiają w ten sposób, jest zapis ustawowy i do 
tej pory nie było to kwestionowane. Pierwsza zmiana 
dotyczyła dotacji, o której pan minister też mówił; 
to weszło w ubiegłym roku. Pieniądze, które były 
kierowane w formie dotacji, zostały u komendanta 
głównego, natomiast te środki, które nie są… Środki 
publiczne zgodnie z ustawą były tam kierowane. To 
taka zmiana. Czy było lepiej w latach 1991–1997? Pan 
minister pewno powiedział… No, nie przypominam 
sobie tego, ale zapewne powiedział, że było lepiej. 
Przez te 20 lat, jakie mamy za sobą, wniosków… No, 
do tej pory nikt specjalnie tego nie zgłaszał, ale grupa 
posłów z tym wnioskiem wystąpiła.

A teraz, jeżeli chodzi o…
(Senator Arkadiusz Grabowski: Przepraszam… 

Mogę dopytać, Panie Marszałku? Konkretne pyta-
nie. Czy przedstawiciel Zarządu Głównego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych miał zastrzeżenia co 
do okresu 1991–1997, czy wnosił jakieś zastrzeżenia, 
mówił, że w tym okresie było źle, że ten stary system 
był, nie wiem, nieefektywny, nie taki, jak trzeba? 
Konkretnie: tak czy nie? Czy wnosił on jakieś uwagi 
dotyczące poprzedniego okresu?)

Panie Senatorze, ja sobie nie przypominam, żeby 
na posiedzeniu komisji akurat przedstawiciel… To 
była już końcówka, to było ostatnie wystąpienie, 
a posiedzenie komisji było bardzo długie, bo trwało 
chyba półtorej godziny. Było wyjątkowo długie, bio-
rąc pod uwagę, że zmiana to są 3 artykuły, a art. 3 
dotyczy tylko terminu wejścia ustawy w życie, czyli 
to wszystko mieści się na jednej stronie. Tak więc 
dyskusja była długa, a przedstawiciel, członek za-
rządu głównego wypowiadał się na samym końcu. Ja 
sobie nie przypominam, czy odnosił się do tego, jak 
to funkcjonowało w latach 1991–1997, 20 lat temu. 
Minęło już 20 lat od tamtego czasu i pewno trudno 
by się było dzisiaj do tego odnieść – trzeba byłoby 

Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja mam pytanie, bo niejako pan, 

i senator Sługocki, mnie sprowokował swoimi wy-
powiedziami. Faktycznie w trakcie posiedzenia ko-
misji zabierał głos przedstawiciel Zarządu Głównego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, który argu-
mentował, że dotychczasowy system działa popraw-
nie od wielu lat, jak pan wskazał, Panie Senatorze, 
od 20 lat. 

Ja mam pytanie: czy na posiedzeniu komisji była 
mowa o tym… czy był poruszany wątek okresu 
1991–1997? Czy przedstawiciel Zarządu Głównego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych wnosił ja-
kieś uwagi dotyczące tamtego okresu, kiedy te środki 
były dysponowane centralnie, tak jak jest propono-
wane w tej noweli? Czy były jakieś zastrzeżenia co 
do procesu wydatkowania środków? To jest pierwsze 
pytanie.

Drugie pytanie – chyba senator Majer podniósł 
też tutaj ten wątek – czy w trakcie posiedzenia ko-
misji pan minister Zieliński czy komendant główny 
wskazywali przypadki istnienia jednostek ochotni-
czych straży pożarnych niezrzeszonych w Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych? Czy była mowa na 
temat ewentualnego udziału, partycypacji w środkach 
z tytułu ubezpieczeń, tych 5% tak naprawdę, no bo 
jest 10% z ubezpieczeń, ale połowa z tego idzie na 
OSP… Czy była mowa na temat tego, czy dotychczas 
te jednostki, które nie są zrzeszone, mogły korzystać 
z takiego dofinansowania? To jest drugie pytanie.

I trzecie moje pytanie, jeśli mogę: czy w trakcie po-
siedzenia komisji – nie wiem, czy już pan to omawiał, 
ale chyba w sposób nie dość dokładny… Czy jedną 
z intencji nowelizacji tej ustawy nie było uczynienie 
zakupów sprzętu tańszymi? Czy były podnoszone ar-
gumenty przez ministra Jarosława Zielińskiego czy 
komendanta Suskiego odnośnie do postępowań prze-
targowych i skali, że tak powiem, zamówień, tego, że 
w przypadku, gdy będą to centralnie przeprowadzane 
postępowania przetargowe, będzie możliwość uzyska-
nia niższych cen, np. na wyposażenie strażackie, w sto-
sunku do tych cen, które teraz mogą być uzyskiwane, 
że tak powiem, z poziomu OSP? To jest trzecie pytanie.

I już ostatnie moje pytanie – bo cały czas jest tutaj 
mowa, obracamy się wokół przedmiotu tej noweli, 
tych ok. 20 milionów zł na OSP – czy w trakcie posie-
dzenia komisji była mowa na temat wysokości środ-
ków, jakimi zasilane były OSP w ubiegłych latach? 
Jaka to była kwota w roku 2015? Czy to kwota niejako 
odziedziczona po poprzednim rządzie, czy została 
utrzymana taka sama, czy w jakiś sposób została 
podwyższona? I jak w latach kolejnych kształtowało 
się to źródło finansowania, ten strumień środków, 
który był kierowany do OSP? Dziękuję.
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(senator P. Florek) Senator Arkadiusz Grabowski:

Przepraszam, Panie Marszałku, chcę tylko dopy-
tać. Bo właśnie…

Panie Senatorze, ja bym chciał to wyjaśnić. Bo pan 
teraz, w trakcie swojej odpowiedzi na moje pytanie, 
po raz drugi używa sformułowania: ustawa o zamó-
wieniach publicznych obowiązuje wszystkich. Tak? 
Czyli mam rozumieć, że ochotnicze straże pożarne 
przeprowadzają postępowania w oparciu o ustawę 
– Prawo zamówień publicznych. Tak? Tak to mam 
rozumieć? Czy nie?

Senator Piotr Florek:
Ja dokładnie nie wiem, jak to… Na to akurat może 

odpowie pan minister albo komendant główny, bo na 
ten temat…

(Senator Arkadiusz Grabowski: Z tego, na ile ja 
się orientuję, Panie Senatorze…)

…na ten temat dyskusji nie…
(Senator Arkadiusz Grabowski: Z tego, na ile ja 

się orientuję, wynika, że jest pan w błędzie, bo w tym 
obecnym stanie ochotnicze straże pożarne nie pod-
legają, zarząd…)

Ale każdy musi przeprowadzać…
(Senator Arkadiusz Grabowski: No dobrze, dzię-

kuję.)
Każdy musi przeprowadzać postępowanie, bo jest 

niemożliwe, żeby można było z wolnej ręki kupować 
coś, co jest droższe. A w związku z tym tego typu 
postępowanie… To są pieniądze, które dostaje Zarząd 
Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, 
on musi się z tych pieniędzy rozliczyć, tutaj zasady 
obowiązują wszystkich takie same. I tu nie ma dys-
kusji. Jeszcze mówił pan o… Już nie wiem, może 
pan minister czy komendant główny wyjaśnią tutaj 
tę sprawę do końca, bo tak szeroko na posiedzeniu 
komisji na ten temat nie rozmawialiśmy.

I już nie wiem, czy coś jeszcze pan, Panie 
Senatorze… Nie pamiętam już i nie wiem, czy na 
wszystkie pytania odpowiedziałem.

(Senator Arkadiusz Grabowski: Pytałem o wyso-
kość środków, o to, czy w trakcie posiedzenia komisji 
była mowa o środkach w roku 2015, 2016, 2017…)

Tak, była mowa o wysokości… Tak, o wysokości 
środków była mowa. Pan minister mówił, że 32,5 mi-
liona zł w budżecie poprzednim zostawili poprzed-
nicy, że 3,5 miliona chyba państwo… Pan minister 
mówił, że poprawiony został budżet, że dodatkowo 
przekazane zostały środki na działalność OSP, że 
ta kwota w 2017 r. wzrosła o kolejne 3 miliony zł, 
że było to 39 milionów, no i mówił jeszcze o innych 
środkach, które są przekazywane, ale już szczegó-
łowo nie pamiętam tych kwot, o jakich była mowa. 
Generalnie, o ile pamiętam, to albo pan komendant 

wrócić do materiałów – dlaczego w tamtym czasie ta 
zmiana została wprowadzona.

A jeżeli chodzi o zrzeszenie OSP, to pan minister 
mówił, że może nie wszyscy chcą należeć do ochot-
niczych straży pożarnych, do zrzeszenia. I w związku 
z tym są jakieś sygnały, że… Czy są, nie wiem, trudno 
mi się do tego odnieść, nie ustalałem tego. Jeżeli ktoś 
jest poza związkiem i chciałby te pieniądze otrzymać, 
a to związek dzieli pieniądze, wobec tego, jak pan 
minister mówił, tych pieniędzy by nie uzyskał, jeżeli 
będzie poza związkiem. No, ale jest taka kwestia, że 
chyba wszystkie ochotnicze straże – to jest, nie wiem, 
16 tysięcy 200 jednostek – prawie wszystkie należą 
do związku, tylko nieliczne nie. No więc jest kwe-
stia tego, co wtedy, jeżeli ktoś nie będzie należał do 
związku, jak te dotacje znowu dzielić, czemu akurat 
oni mają dostać, jakie będzie uzasadnienie… itd. No, 
to jest szeroki temat do dyskusji. Do tej pory w ten 
sposób było to dzielone.

Mówił pan, Panie Senatorze, o zakupach. No, pan 
komendant główny podawał przykłady, że można było 
coś – wspominałem o wężach, było coś tam jeszcze, 
nie pamiętam już dokładnie co – kupić taniej, że te 
zakupy można było taniej w jakiś sposób przeprowa-
dzić. No ale, proszę państwa, ustawa o zamówieniach 
publicznych obowiązuje wszystkich, przepisy są w tej 
mierze jasne i trzeba postępować zgodnie z zasadami. 
Jeżeli ktoś nie przestrzega tych zasad, kupuje coś 
drożej, po wyższej cenie niż ta, za którą można to na 
rynku nabyć, to… Są odpowiednie służby, żeby takie 
informacje im przekazywać.

Tak że takie przykłady pan minister podał. Ale 
trzeba by tutaj do końca o tym powiedzieć – powie-
dzieć, gdzie i jak, za jaką cenę i dlaczego tak się sta-
ło… I ewentualnie trzeba by wyciągnąć z tego tytułu 
wnioski, bo tak być nie może. Wiadomo, że zakupy, 
które się przeprowadza… Była tu mowa o kaskach, 
o ile sobie przypominam, o tym, że może można było 
kupić je taniej, ale zarząd główny jest właścicielem 
dwóch przedsiębiorstw, dwóch firm, z których jedna 
robi kaski, druga chyba mundury, o ile pamiętam… 
Jeżeli chodzi o kaski, to akurat ich sprawę znam dosyć 
dobrze. A więc jeżeli są np. kaski tańsze, jeżeli jest 
jakiś producent zagraniczny czy inny, to dobrze… No, 
tu akurat tak się złożyło, że zarząd główny ma w tym 
swoje udziały. Ale to nie znaczy, że on może kupować 
droższe! Zasady rynku obowiązują, przepisy obowią-
zują wszystkich, tak że… Może trzeba się cieszyć 
z tego, że tu akurat jest polski producent i że mamy 
takie jednostki, które produkują dany towar, tak że 
nie musimy wydawać pieniędzy na kupowanie go 
za granicą, no ale zawsze jest też kwestia ceny, poza 
tym ustawa o zamówieniach publicznych wszystkich 
tutaj obowiązuje.
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(senator P. Florek) mawialiście państwo na posiedzeniu komisji na ten 
temat?

I ostatnie pytanie. Myślę, że z panem ministrem 
jeszcze na ten temat podyskutuję. Czy była mowa, 
Panie Senatorze, na temat tego, aby jakąś kwotę, jakiś 
procentowy udział ochotniczym strażom pożarnym 
pozostawić – nie wiem, może 2%, 3% – po to, żeby 
zachować podmiotowość Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych? Chodzi o to, żeby chociażby tak 
prozaiczne kwestie jak np. dotyczące umundurowania 
można było rozwiązywać w ramach ochotniczych 
straży pożarnych, żeby można było szybko i elastycz-
nie reagować. Czy była na ten temat dyskusja, a jeżeli 
była, to jakie padały wypowiedzi? Bardzo dziękuję.

Senator Piotr Florek:
Zacznę od ostatniego pytania pana senatora. Ja 

nie przypominam sobie, żeby podczas dyskusji na 
posiedzeniu komisji zastanawiano się nad tym, czy 
ten udział zmniejszyć, dać zamiast 5% np. 2% czy 
1%. Projekt, który przedłożyli posłowie, jest jasny 
i jest w nim mowa o tym, że wszystkie pieniądze tra-
fiają najpierw do komendanta głównego Państwowej 
Straży Pożarnej – nie tak jak do tej pory, czyli w po-
dziale po 50% – i dopiero potem są rozdysponowane. 
Tak że nie przypominam sobie – chyba że jestem 
w błędzie, no ale starałem się słuchać – żeby podczas 
posiedzenia była mowa o jakiś zmianach w zakresie 
tych procentów. Takiej poprawki nikt nie zgłaszał, bo 
były tylko te 2 wnioski, o których państwu mówiłem.

Jeżeli chodzi o producenta kasków, to nie przypo-
minam… Nie sprawdziłem tego, na posiedzeniu ko-
misji jednoznacznie nie było to powiedziane, ale my-
ślę, że kaliskie zakłady są jedynymi w Polsce, które 
produkują kaski. O ile wiem, to oni produkują kaski, 
które spełniają wszystkie warunki… One sprzeda-
wane są nie tylko w Polsce. Kwestia zakupów… No, 
każdy może kupować. Myślę, że Państwowa Straż 
Pożarna też zakupuje… Ale to już pan komendant 
główny będzie mógł powiedzieć, czy w tych zakła-
dach kaliskich kaski zamawia.

Grupa posłów… No, Panie Senatorze, wszyscy 
wiemy, że większość projektów, które trafiają obecnie 
do Sejmu, to są projekty poselskie. Z jasnej i prostej 
przyczyny – w takim przypadku nie wymaga się kon-
sultacji czy uzgodnień. Państwo wiecie, że bywało 
tak, że wystarczyło ileś tam godzin… Nie pamiętam, 
jaki jest rekord, ale chyba dwadzieścia parę godzin… 
wystarczyło 6 czy 8 godzin, żeby ustawa przeszła 
przez Sejm i przez Senat. Czyli to wszystko jest moż-
liwe. Jest to droga troszeczkę na skróty, a uchwalane 
w ten sposób prawo, jak się okazuje, nie zawsze jest 
dobre. Pan senator przed chwilą też zgłaszał uwagi. 
Przypominam o ustawie, którą pan senator wprowa-
dzał… Ta ustawa była projektem senackim i też trzeba 

główny, albo pan minister powiedział, że nastąpił 
wzrost środków na jednostki OSP w 2017 r., chyba 
o 13%, o ile pamiętam. Mówił, że po prostu, jak to 
bywa co roku, jest pewien wzrost na jednostki OSP 
i że w 2017 r. ten wzrost wynosi około 13%.

Pan minister mówił też o wydatkach na moder-
nizację, o tym, że w sumie przez te lata… Łącznie 
ze środkami, które są na działalność OSP, kwota na 
następne 4 lata wyniesie chyba około 500 milionów 
zł. Tak że generalnie pewien wzrost jest zachowany, 
te środki co roku są większe.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! 

Kilka pytań. Zacznę od tych, które wynikają z dys-
kusji, którą pan prowadził z panem senatorem 
Grabowskim. Bo trudno to nazwać pytaniami, to 
raczej była wymiana poglądów między panami. Ale 
ad rem.

Czy nie było mowy, Panie Senatorze, podczas po-
siedzenia komisji na temat tego, u kogo zaopatruje 
się w hełmy Państwowa Straż Pożarna? Czy nie było 
przypadkiem mowy o tym, że w Polsce jest jeden 
producent hełmów, czyli ten zakład w Kaliszu, który 
był już tu przywoływany, i Państwowa Straż Pożarna 
oraz ochotnicza zakupują hełmy u tego samego pro-
ducenta? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie jest natury generalnej. Od tego 
powinienem de facto zacząć swoje pytania formuło-
wać. Panie Senatorze, czy nie było mowy na temat 
tego, dlaczego ta ustawa jest przygotowana przez 
grupę posłów, a nie przez resort właściwy do spraw 
administracji i spraw wewnętrznych? Czy debato-
wano o tym, jakie przesłanki leżały u podstaw tego, 
że to grupa posłów… To w mojej ocenie stało się już 
pewnym obyczajem w tej kadencji, że to głównie 
posłowie są inicjatorami ustaw, za co im chwała – to 
jest oczywiście zgodne z przepisami prawa. Chodzi 
o to, dlaczego to nie był projekt rządowy.

Kolejne pytanie dotyczy finansów. Mówił pan, 
Panie Senatorze, o tym, że jest pozytywna opinia 
zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. 
A czy z komend powiatowych czy wojewódzkich 
wpłynęły jakieś sygnały negatywne, które dyskre-
dytowałyby ten sposób finansowania ochotniczych 
straży pożarnych? Czy są takie sygnały? Czy roz-
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(senator P. Florek) przeprowadzone takie analizy przed wprowadzeniem 
tej zmiany. Chociaż to jest projekt poselski, więc może 
być problem z tym, żeby pan minister akurat miał ta-
kie analizy albo zlecił wykonanie takich analiz. To 
jest projekt poselski, który jest szybko procedowany, 
więc jest tylko takie ogólne uzasadnienie, takie, jak 
pan zacytował. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! 
Ja zacytuję oczywiście nie cały, tylko fragment ra-
portu NIK z kwietnia 2009 r., czyli to był początek 
państwa kadencji, ale już biegnącej… To był raport 
w sprawie kontroli wykorzystania dotacji z budżetu 
państwa na ochotnicze straże pożarne. Bardzo zbliżo-
na tematyka… I najważniejszy fragment: „Kontrola 
wykazała, że Zarząd Główny Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustalając 
formy i zakres realizacji zleconego przez ministra 
spraw wewnętrznych i administracji zadania współ-
udziału w przygotowaniu jednostek ochotniczych 
straży pożarnych do organizowania i prowadzenia 
akcji ratowniczych, nie korzystał z możliwości współ-
pracy z komendantem głównym Państwowej Straży 
Pożarnej”. 

I teraz proste pytanie, zadane prostym, nieurzęd-
niczym językiem. Czy nie uważa pan, że m.in. tego 
typu raporty NIK przyczyniły się do powstania tego 
projektu? Chodzi o to, że przy zabezpieczaniu potrzeb 
poszczególnych straży ochotniczych zarząd ochot-
niczych straży pożarnych nie uwzględniał potrzeb, 
które widział komendant główny Państwowej Straży 
Pożarnej. A to chyba o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby 
te węże pięknie wyglądały czy ładnie się suszyły na 
stodole, tylko o to, żeby dobrze służyły przy gaszeniu 
pożarów. To jest główny cel dosprzętowienia i finan-
sowania ochotniczych straży pożarnych.

Senator Piotr Florek:
Panie Senatorze, oczywiście możemy wybierać 

fragmenty raportów z kontroli NIK z poszczególnych 
lat. Jakbyśmy popatrzyli na kontrolę NIK Państwowej 
Straży Pożarnej, to też byśmy mogli wybrać jakieś 
tam fragmenty.

Jak wyglądała współpraca? NIK ocenił w tym 
roku, że współpraca między zarządem głównym a ko-
mendantem Państwowej Straży Pożarnej wyglądała 
tak, jak to zostało zawarte w ocenie.

było ją poprawiać. Tak że nie jest to dobra droga. Nie 
wiem, skąd taki pośpiech, bo akurat jeżeli chodzi 
o środki z ubezpieczeń dotyczące tej grupy, ochot-
niczych straży pożarnych… Dlaczego one muszą… 
Dlaczego ta ustawa musi wejść w życie 2 tygodnie po 
jej ogłoszeniu? Dlaczego przeprowadza się ją w roku 
budżetowym… To są inne sprawy, to są dywagacje. 
Ale wiadomo, że jeżeli chodzi o projekty poselskie, 
no to tak to mniej więcej wygląda.

Jeszcze pan senator pytał, czy były jakieś sygna-
ły… Ja o takich sygnałach nie wiem. Pan komendant 
tylko podawał przykłady, akurat przykłady dotyczące 
OSP, jeśli chodzi o zakupy. Ale czy były jakieś rzeczy 
negatywne, czy coś źle funkcjonowało? Są organy, 
które to kontrolują, ale akurat na posiedzeniu komisji 
o takich sygnałach nikt nas nie informował.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Zając.

Senator Józef Zając:

Panie Marszałku, w pierwszym zdaniu uza-
sadnienia do procedowanej ustawy zapisano, iż: 
„Przedmiotowy projekt pozwoli na racjonalne i efek-
tywne wydatkowanie środków finansowych na cele 
ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem po-
trzeb krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 
Regulacja pozwoli również na równomierne wsparcie 
wszystkich jednostek ochrony przeciwpożarowej”. 
Bardzo proszę o informację, czy przeprowadzono 
jakieś analizy i badania, na podstawie których stwier-
dzono, iż poprzedni czy dotychczasowy podział środ-
ków finansowych był mało racjonalny i mało efek-
tywny.

Senator Piotr Florek:

O ile pamiętam, na posiedzeniu komisji nie było 
mowy o tym, że jakieś analizy zostały przeprowadzo-
ne. Co do spójności systemu itd. już się tutaj wypo-
wiadałem, w międzyczasie relacjonując posiedzenia 
komisji. Są opinie posłów, którzy wnieśli ten projekt, 
że będzie większa spójność, jeżeli te wszystkie pienią-
dze będą przechodziły przez komendanta głównego, 
że on będzie miał większe możliwości. A z drugiej 
strony jest kwestia tego, o czym państwu mówiłem, 
że te ochotnicze straże funkcjonują również oddolnie 
poprzez swoich przedstawicieli itd. i oni też wiedzą, 
jak te pieniądze wydawać. Tak więc nie przypominam 
sobie… Ale to jest pytanie do pana ministra, czy były 
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(senator P. Florek) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator… Czerwiński?
(Głosy z sali: Był, był.)
(Senator Jan Rulewski: Może jeszcze raz.)
Jeszcze raz?
(Głosy z sali: Nie, nie.)
Pan senator Majer.

Senator Ryszard Majer:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze, 

bardzo dziękuję za pana stwierdzenie, bo raczył pan 
powiedzieć, że na dole wiedzą lepiej. To się tak jakby 
układa w całość tej zmiany. Na posiedzeniu komisji, 
jak rozumiem, był przedstawiciel związku straży 
pożarnych. Proszę powiedzieć, czy na posiedzenie 
komisji dotarli… Czy wpłynęły jakiekolwiek opinie 
od którejś spośród ponad 16 tysięcy ochotniczych 
straży pożarnych? Czy pojawiły się jakieś opinie, 
które kontestowały tę zmianę?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Chciałbym tylko poinformować, że pan minister 

ma o 15.00 posiedzenie Rady Ministrów i będzie 
musiał nas opuścić. Jak dla mnie państwo możecie 
zadawać pytania jeszcze 4 godziny nawet, ale pana 
ministra po prostu już nie będzie. Chciałem tylko 
państwa o tym poinformować.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Piotr Florek:
Na posiedzeniu komisji był tylko jeden przedsta-

wiciel OSP. To jest pytanie do przewodniczącego. 
Nie wiem, czy byli oni zapraszani, ale nie przyszli, 
czy byli nieobecni z innych powodów. To jest projekt 
poselski, a wiemy, jaka jest w związku z tym proce-
dura. No, 700 tysięcy ochotników straży pożarnej nie 
przyjechało, bo by się tu wszyscy nie zmieścili, ale 
podejrzewam, że gdyby była taka potrzeba, pewnie 
by przyjechali i uczestniczyli w tym spotkaniu, bo 
zdania są podzielone. Pan minister i pan komendant 
główny mają swoje zdanie, ale i my rozmawiamy 
o tym bezpośrednio z… Pan senator też jest przecież 
zorientowany, jeżeli chodzi o działalność ochotni-
czej straży pożarnej w swoim regionie. Pan też ma 
wiedzę, jak to funkcjonuje, jak to wygląda. Tak że 
żadnych innych opinii nie było, no ale sam pan, Panie 
Senatorze, wie, że to skutek tego właśnie sposobu 
procedowania. Gdyby był to projekt rządowy, do 
którego te opinie są wymagane, one by już tu były, 
ale procedujemy w ten sposób, że idziemy na skróty 
niestety. Prawdopodobnie tych opinii nie było dlatego, 
że było zbyt mało czasu.

To, o czym pan mówił, to, czy akurat komendant 
główny Państwowej Straży Pożarnej, gdy mówimy 
o krajowym systemie ratownictwa, gdy mówimy 
o wielu jednostkach, które są w krajowym syste-
mie ratownictwa, gdy mówimy o liczbie jedno-
stek ochotniczych straży pożarnych, których jest 
w Polsce 16 tysięcy 200 itd.… No, to jest kwestia 
do oceny, czy komendant główny straży pożarnej 
będzie miał większą wiedzę, zarządzając odgórnie 
poszczególnymi jednostkami. Jednostek jest ponad 
16 tysięcy, więc on nie ma wiedzy, powiedziałbym, 
bezpośredniej.

Pan minister mówił tutaj, że zarząd główny, po-
szczególne zarządy wojewódzkie i Pawlak są na górze, 
że oni nie są na dole, a na dole wiedzą lepiej. Ja zga-
dzam się z tym, że na dole wiedzą lepiej. I do tej pory 
wszystko szło, jeżeli chodzi o ochotnicze straże pożar-
ne, oddolnie. Były plany, które… Weźmy pod uwagę 
fakt, że to dotyczy gmin i powiatów, że tam jest pewna 
kontrola, że tam ochotnikami straży pożarnej bardzo 
często są również wójtowie i burmistrzowie, że oni 
tam współdziałają, funkcjonują, znają potrzeby i wie-
dzą, jakie ewentualnie zakupy należy… Mało tego, 
oni w znacznym stopniu pokrywają te wydatki albo 
robią montaż finansowy dla poszczególnych jednostek.

Wyniki kontroli, jak to w przypadku kontroli, za-
wsze są… Jest tu przedstawione jakieś stanowisko 
w zakresie współpracy. Należy dalej podejmować 
działania, jeżeli takiej współpracy w określonym 
roku nie było. To nie może rzutować na funkcjono-
wanie jednostek, które są w systemie krajowego ra-
townictwa i które jadą na każde wezwanie. Musimy 
pamiętać o tym, że Państwowa Straż Pożarna to jest 
tylko trzon. Najbliżej miejsca zdarzenia są zazwyczaj 
ochotnicze straże pożarne i dlatego powinniśmy im 
zaufać, żeby one działały.

Odgórne zarządzanie, czyli taki centralizm… To 
są akurat nieduże pieniądze, 20 milionów zł. To są 
tylko 3 artykuły, 1 kartka, a widzicie państwo, jakie 
w tej chwili wzbudza to zainteresowanie. Pieniądze 
były do tej pory inaczej dzielone i ma być zmiana. 
No i jest pytanie do pana ministra, co ta zmiana 
przyniesie, co ona spowoduje. To, co pan minister 
przedstawiał, jeśli chodzi o spójność… Z jednej strony 
komendant główny ma większe rozeznanie w zakre-
sie systemu, a z drugiej strony całkiem inaczej to 
wszystko wygląda, jeżeli patrzy się na to z dołu, bo 
tam wiedza jest zdecydowanie większa.

W związku z tym wszystkim mogę powiedzieć 
tylko tyle – tak to bywa podczas kontroli – że jeżeli 
są wykazane błędy, to trzeba się do nich odnieść. 
Nie wiem, jakie było stanowisko w tym zakresie, ale 
komendant główny na pewno odpowiadał na pytania 
co do spójności i współpracy.
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Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy? Tak.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław Zieliński:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Dziękuję panu marszałkowi za tę uwagę. Podszedłem 

do pana marszałka z prośbą, by uwzględnić fakt, że 
o godzinie 15.00 jest posiedzenie Rady Ministrów, na 
którym muszę być. Było coraz mniej czasu, zapowia-
dano do mnie różne pytania… A chciałem przy tej 
mównicy stanąć i na te pytania odpowiedzieć. Na ile 
zdążę, nie wiem, więc proszę wybaczyć. My wczoraj 
skierowaliśmy wniosek do marszałka Senatu z prośbą 
o to, żeby ten punkt przenieść na jutro, ale prezydium 
Senatu tego wniosku nie uwzględniło. W związku 
z tym nałożyły się te terminy.

Szanowni Państwo, słuchając pierwszej części wy-
stąpienia pana senatora Florka, jeśli chodzi o przed-
miot debaty, byłem zbudowany, bo pan senator rze-
czywiście mówił jak sprawozdawca komisji. No ale 
tylko do pewnego czasu, bo w drugiej części swojego 
wprowadzającego wystąpienia z tej roli pan senator 
niestety wypadł, a potem, w odpowiedziach na pytania 
panów senatorów, zupełnie w tej roli się nie mieścił. 
Szkoda, bo myślałem, że w Sejmie będę mógł podać 
dobry przykład, jak to właśnie w Senacie jest inaczej, 
jak jest lepiej, bo sprawozdawca jest bezstronny itd. 
No ale potem pan senator powiedział, że nie może 
być bezstronny, bo sam zasiadał w zarządzie woje-
wódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, 
bodajże w województwie wielkopolskim, o ile wiem. 
Ja wiedziałem o tym wcześniej. Dobrze, że pan to sam 
powiedział, bo to pytanie musiałbym zadać. No więc 
tutaj o bezstronności spojrzenia trudno mówić.

Kilka spraw jest tu istotnych. Przede wszystkim 
rzeczywiście… Może inaczej. To jest projekt poselski. 
Żeby uciąć dyskusję na ten temat… Panie Senatorze 
– zwracam się do pana senatora Sługockiego – proszę 
tego nie kwestionować, bo jeżeli pan chce posłom 
zabrać prawo do inicjatywy legislacyjnej, no to pan 
chce zmienić konstytucję. No, to nie jest ten tryb, 
naprawdę. Proszę nie odbierać posłom prawa do ini-
cjatywy, bo wtedy Sejm przestałby być Sejmem. Że 
mógł rząd… Tak, mógł, ale zgłosiła ten projekt grupa 
posłów. Rząd ten projekt popiera. W czasie rządów 
– pan też do tego nawiązał –długich, bo 8-letnich, ko-
alicji PO-PSL było mnóstwo takich sytuacji. Ja przez 
cały ten czas byłem w Sejmie i pamiętam, amnezji 
nie mam. Jak mówię, było mnóstwo takich sytuacji, 
kiedy wydawało się, że to właśnie rząd powinien ja-

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuje.
Pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku, także za to, że 

dostrzegł pan moją rękę.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! 

To pan senator Czerwiński zainspirował mnie do sfor-
mułowania tego pytania. Myślę, że mamy do czynie-
nia, Panie Senatorze Czerwiński, ze swego rodzaju 
paradoksem. Chciałbym państwu przypomnieć, że 
był czas, kiedy komendant główny Państwowej Straży 
Pożarnej był też członkiem zarządu ochotniczych 
straży pożarnych. To po pierwsze.

A po drugie, chciałbym zapytać pana senatora 
o to, o czym chyba, jeśli dobrze pamiętam – proszę 
mnie ewentualnie poprawić – mówił przedstawiciel 
krajowego zarządu OSP, pan Adam Nowak. Otóż 
komendant główny Państwowej Straży Pożarnej jest 
zapraszany na posiedzenia zarządu OSP, kiedy na-
stępuje podział środków na działalność ochotniczych 
straży pożarnych w ramach tych 10%, czyli wspo-
mnianych 20 milionów zł. Czy dobrze zapamiętałem, 
Panie Senatorze? Dziękuję bardzo.

Senator Piotr Florek:

Tak, przypominam sobie, że pan komendant głów-
ny opowiadał o tym, że raz uczestniczył w takim 
posiedzeniu zarządu głównego. Ja tylko powiem, że 
podobnie to wyglądało do tej pory, jeżeli chodzi o ko-
mendantów wojewódzkich. Sam miałem okazję zasia-
dać w takim zarządzie w województwie wielkopol-
skim i wiem, że komendant wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej zawsze uczestniczył w tych posiedze-
niach. O tych sprawach się dyskutowało, rozmawiało. 
Zawsze szukano najlepszych rozwiązań w poszcze-
gólnych województwach. Dysponowano tymi środ-
kami, które były dostępne, i szukano sposobu, żeby 
te środki zostały efektywnie rozdysponowane. I tak 
właśnie do tej pory było, ale… No, to już moja opinia. 
Jestem sprawozdawcą, więc w tej chwili nie chcę na 
ten temat więcej mówić. Może w swoim wystąpieniu 
się do tego odniosę, bo o ile wiem, to się teraz tro-
szeczkę zmieniło.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Tym samym wyczerpaliśmy listę pytań do pana 

senatora.
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Piotr Florek: Dziękuję.)
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(sekretarz stanu J. Zieliński) jako nadzorującego system ochrony przeciwpożaro-
wej, straż pożarną, to jest zasadnicza sprawa. I gdyby 
nawet nie było tutaj innych wątków, o których za 
chwilę, tobym popierał ten projekt z tego powodu, 
żeby była spójność, większa racjonalność budowy 
potencjału tego systemu, a ona będzie wtedy, kiedy 
jeden organ, widząc potrzeby w całym kraju, mając 
zgłaszane wnioski, będzie to rozpatrywał i będzie 
mógł o tym decydować.

Teraz, Panie Senatorze – zwracam się do pana 
senatora Florka jako senatora sprawozdawcy – jeszcze 
jedna rzecz odnośnie do pamięci. Pamięć jest sprawą 
ważną. Pan potem jakoś tak strasznie się zagmatwał 
w tych odpowiedziach… Cytował pan również mnie, 
ale niedokładnie. Jeżeli pan nie zna cytatu, to pro-
szę nie udawać, że pan cytuje. Bo pan poprzekręcał 
wszystko. Ta dyskusja… Ja nie chcę się odnosić do 
innych wątków, bo było ich parę, ale do jednego się 
odniosę, bo bardzo mnie to dotknęło, a dotknęło nie 
osobiście, tylko z powodów merytorycznych. Otóż 
chodzi o dyskusję, czy góra, czy dół lepiej wie. Ja 
w komisji senackiej odpowiadałem na zarzut, że do 
tej pory oddolnie – rzekomo oddolnie – decydowa-
no o tym, a teraz to będzie odgórnie, bo komendant 
główny… Ja odpowiedziałem wtedy, że o ile wiem, 
to Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych nie jest oddolną organizacją, tylko to jest 
ta „czapa” na górze, centralna. Tak jak komendant 
główny jest centralnym organem, ale organem odpo-
wiedzialnym za sprawność tego systemu, tak właśnie 
ta „czapa” – przepraszam za kolokwialne wyrażenie, 
biorę je w cudzysłów – Związek Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest tą organi-
zacją… tą jakby strukturą centralną. I to była moja 
odpowiedź. Jeżeli pan chce cytować, to proszę zacy-
tować tak, jak to brzmiało, a nie dywagować nad tym, 
co ja powiedziałem. Więc lepiej nie cytować, jeżeli 
się nie pamięta, niż przekręcać. Proszę bardzo, żeby 
pan nie przekręcał moich wypowiedzi. Bardzo o to 
proszę przez wzajemny szacunek dla siebie.

Kolejna sprawa. Pan twierdzi, że pan nie wie, jak 
to jest z tą kontrolą. Pan wie, Panie Senatorze. Pan 
powinien wiedzieć. Otóż Najwyższa Izba Kontroli ma 
prawo kontrolować podmioty niepubliczne, stowarzy-
szenia w tym zakresie, w jakim dotyczy to wykorzy-
stania dotacji budżetowych. Sam pan mówił przecież, 
że te środki nie są dotacją budżetową, więc Najwyższa 
Izba Kontroli tych środków i ich wydatkowania nie 
kontroluje. Nie kontroluje ich również żaden inny or-
gan, bo nie ma do tego uprawnień. W związku z tym 
czego pan broni? Broni pan sytuacji takiej, żeby te 
pieniądze pozostawały bez kontroli. Proszę nie opo-
wiadać bajek o tej oddolnej kontroli i nie przywoły-
wać samorządów jako przykładów, bo patologii w tej 
sferze znajdzie się bardzo wiele i pan o tym dobrze 
wie. Proszę nie przywoływać takiej formuły, że ci 

kieś projekty kierować, a kierowali je posłowie tamtej 
koalicji PO-PSL. Proszę tamte czasy sobie przypo-
mnieć, żeby nie było niepotrzebnych dyskusji, bo 
szkoda czasu na to.

Jeżeli chodzi o uzasadnienie, to z punktu widzenia 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz rządu najważniejsze jest to, że po tej zmianie 
będzie zdecydowanie większa możliwość budowania 
spójnego systemu ochrony przeciwpożarowej, sys-
temu, za który w skali kraju odpowiada komendant 
główny Państwowej Straży Pożarnej. Przypomnijmy, 
że to jest zarazem szef obrony cywilnej kraju, to jest 
ten sam organ. Za sprawność tego systemu, za jego 
potencjał i wydolność na terenach województw czy 
miast, powiatów odpowiedzialność ponoszą komen-
danci wojewódzcy, miejscy, powiatowi. Zauważcie 
państwo, że od góry do dołu, to jest od komendanta 
głównego po komendanta powiatowego odpowiadają-
cych za ten system… Żaden z nich nie miał wpływu 
na to, jak środki finansowe, o których rozmawiamy, 
środki z odpisu od zakładów ubezpieczeniowych, 
będą wydatkowane, na co będą kierowane, jak będą 
wykorzystywane. Żaden z tych komendantów po pro-
stu nie miał żadnego wpływu na to. Chodzi o to, żeby 
ten wpływ ci komendanci uzyskali.

Tak, Panie Senatorze, te środki nie są środkami 
budżetowymi, ale to są środki jakby obligatoryjne, 
wynikające z odpisu ustawowego, odpisu ustawą 
przez parlament ustanawianego. To nie są środki 
prywatne, to nie są środki pochodzące z darowizn 
– to są środki, które wynikają z odpisu odpowiednio 
w ustawie określonego i kierowanego w taki sposób, 
jak to ustawa przesądza.

Pan komendant główny, obecny tutaj generał 
brygadier Leszek Suski, wystąpił, o ile wiem, na 
początku kwietnia do Zarządu Głównego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych, także w związku 
z dyskusją, która się toczy i która dotyczyła samej 
genezy tej ustawy, z prośbą o to, by mógł uzyskać 
informację, na co w roku ubiegłym, 2016, i dla jakich 
jednostek te środki zostały przeznaczone, co za nie 
kupiono, gdzie i dla kogo. Minął miesiąc, więcej niż 
miesiąc, odpowiedzi pan komendant – pytałem go 
o to przed chwilą – nie uzyskał. Jak, proszę państwa, 
budować spójny system ochrony przeciwpożarowej, 
jeżeli nawet tej wiedzy komendant główny nie ma? 
Już nie mówiąc o tym, że nie ma na to żadnego wpły-
wu. Nie ma nawet odpowiedzi. I, Szanowni Państwo 
Senatorowie, to nie chodzi o to, Panie Senatorze, czy 
ktoś jest zaproszony, żeby posłuchać tego, jak te pie-
niądze są dzielone, czy nie jest zaproszony, ważne 
jest to, kto o tym decyduje i kto za to odpowiada, 
i kto odpowiada za skutki tych decyzji. A więc ta 
spójność systemu jest sprawą podstawową. Dla mnie 
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(sekretarz stanu J. Zieliński) jeżeli parlament przyjmie omawianą tu ustawę, a pan 
prezydent ją podpisze. A przez 20 lat było inaczej, 
właśnie tak, jak to opisujemy teraz, czyli tak, że budzi 
to wątpliwości.

W zasadzie chyba to jest to, co najważniejsze. Bo 
można by o tym mówić dużo, tylko ja mam wraże-
nie, że państwo trochę tutaj dzielicie włos na czworo, 
jakby szukając w sposób nieskuteczny argumentów 
na obronę dotychczasowego systemu, czyli uprzy-
wilejowanej pozycji Zarządu Głównego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej, który rzeczywiście za pieniądze ustawowo 
gwarantowane zawłaszczył sobie wpływ na wszystkie 
jednostki ochotniczych straży pożarnych w Polsce. 
Takich jednostek jest 16 tysięcy 200, pan senator 
słusznie tutaj przywoływał taką liczbę. Nie wszystkie 
jednostki należą do związku. Na przykład zakładowe 
straże pożarne nie należą. A one też są ważne, je też 
trzeba wesprzeć, one także stanowią element systemu.

Dowiedziałem się np. tu przed chwilą od pana 
komendanta, że jedna z jednostek wrocławskich, 
Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza 
– tak żeby podać jakiś przykład – podjęła decyzję 
o tym, że nie chce należeć do Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Takich jednostek jest pewnie wię-
cej. No, teraz powstają też nowe – nie chcę o nich 
jeszcze mówić, bo one są dopiero w trakcie formowa-
nia – które mówią, że niekoniecznie chciałyby nale-
żeć do związku. No, ale jeżeli związek ma monopol 
finansowy, to sprawa jest prosta: kto nie należy, ten 
nie dostanie wsparcia. A jeżeli chodzi o komendanta 
głównego, to on da wsparcie wszystkim, niezależ-
nie od tego, czy dana jednostka będzie należała do 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, czy nie 
będzie należała. Bo każda jednostka jest ważna i po-
trzebna. Nie ma znaczenia, czy ona należy, czy nie 
należy do związku. Ona jest i jest potrzebna, bo dzia-
ła, bo stanowi element całego systemu.

W naszej ocenie wszystkie jednostki, Panie 
Senatorze – żeby to było jasne – i te z KSRG, któ-
rych obecnie mamy chyba 4 tysiące 307, i te spoza 
Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, do 
16 tysięcy 200, są potrzebne. Te pozostałe, które nie 
należą, też są potrzebne. Wszystkie są ważne. To jest 
naprawdę duże pole, bardzo ważny system ochrony 
przeciwpożarowej. Polska jest krajem, można powie-
dzieć, wyjątkowym na tle europejskim, ma naprawdę 
dobrze zbudowany system, ale trzeba zracjonalizować 
to, co wymaga racjonalizacji.

Teraz, na koniec, proszę państwa, istota ustawy. 
Żeby jeszcze raz to powtórzyć. Przecież to jest tak, 
że wielkość odpisu się nie zmienia. To będzie w dal-
szym ciągu 10% od zakładów ubezpieczeniowych, 
ubezpieczeń od ognia. To jest zachowane. Dalej: za-
chowana jest także zasada, że połowa z tych środków 
będzie musiała być obligatoryjnie kierowana przez 

działacze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
sami będą się kontrolować i to będzie najlepsza kon-
trola. To jest oczywiście nieporozumienie. To jest cał-
kowite nieporozumienie. Te środki, które pochodzą 
od obywateli i od firm, muszą być pod kontrolą. I one 
będą pod kontrolą wtedy, kiedy będzie dysponował 
nimi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, 
bo to jest organ państwowy i wszystkie środki, jaki-
mi on dysponuje, podlegają kontroli, i to regularnej 
kontroli, corocznie. Najwyższa Izba Kontroli to kon-
troluje. Mało tego, informacji może zażądać Sejm, 
Senat. Bardzo proszę. To jest państwo, to jest organ 
państwowy. To są środki, które będą przez publiczny 
organ wydatkowane. Będzie to czytelne, będzie trans-
parentne, będzie jasne. I będziecie mogli państwo 
wszystkiego się dowiedzieć, a nie tak jak teraz, że 
komendant główny pyta, a zarząd główny nie raczy 
odpowiedzieć, nie wiem dlaczego.

Ja nie wchodziłem podczas dyskusji ani w Sejmie, 
ani potem w komisji senackiej w te sprawy, o których 
mówił pan komendant główny, dotyczące prawidło-
wości czy nieprawidłowości wydatkowania. Jak nie 
mamy informacji, to otrzymujemy tylko jakieś strzę-
py wiadomości o tym, ale przecież, żeby to ocenić 
jakoś odpowiedzialnie, w pełni kompleksowo, trzeba 
by mieć wiedzę. Tej wiedzy nie ma, bo nikt jej nie 
przedstawia. A dobrze by było, żeby ktoś ją przed-
stawiał. Nie ma tej wiedzy, bo te pieniądze pozostają 
w istocie rzeczy poza kontrolą.

Teraz jeżeli chodzi o oddolność i odgórność. No, 
Szanowni Państwo Senatorowie, wnioskować będą 
oczywiście jednostki ochotniczych straży pożarnych. 
Po drodze te wnioski będą opiniowane, tak jak to się 
dzieje zgodnie ze zmienioną zasadą udzielania dotacji 
ze środków budżetowych, od 2016 r. Tak więc to będą 
naprawdę bardzo oddolne wnioski, opiniowane wła-
śnie na poziomie powiatu, na poziomie województwa. 
I dopiero potem one trafią do komendanta głównego, 
który, wziąwszy to wszystko pod uwagę – i wniosek, 
i te wydane po drodze opinie – podejmie decyzje 
rozstrzygające o tym, komu najbardziej i na co te 
pieniądze są potrzebne, żeby system ochrony przeciw-
pożarowej, w swojej istocie przecież tak naprawdę pu-
bliczny, bo służący ludziom, całemu społeczeństwu… 
W tym sensie publiczny. Bo nawet jeżeli jego część 
obsługują stowarzyszenia, to on działa dla ludzi, dla 
całego społeczeństwa. I chodzi o to, żeby on był jak 
najbardziej sprawny.

Pan senator Florek mówi, że nie pamięta, jak to 
było w latach 1991–1997, bo to dawno, ale pamięta 
pan, że dobrze zrobiono w 1997 r. To pan pamięta, 
tak pan powiedział. A tam to pamięć jest zawodna. 
Tak więc ustalmy, czy pamiętamy, czy nie pamięta-
my. W latach 1992–1997 było tak, jak będzie teraz, 
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(sekretarz stanu J. Zieliński) Chciałbym jednak zadać pewne pytanie dotyczące 
całego systemu. Podnosił pan tu kilkukrotnie, Panie 
Ministrze, że za cały system, za jego efektywność, 
za sprawność systemu odpowiada komendant główny 
Państwowej Straży Pożarnej będący również szefem 
obrony cywilnej w kraju. 

Mam pytanie dotyczące samego niejako dyspono-
wania ochotniczymi strażami pożarnymi w zakresie 
działalność wyjazdowej, bojowej. Kto za to odpowiada? 
Kto tym kieruje? Kto tym steruje? Czy strażacy ochot-
nicy, nie wiem, tak jak to można zobaczyć na starych 
filmach, słyszą bicie dzwonu i w tym momencie ruszają 
wozy strażackie, czy ktoś tym dysponuje, czy ktoś tym 
systemowo zarządza? To jest jedna część pytania.

Druga część pytania łączy się z tym. Gdyby pan 
powiedział kilka słów na temat tegoż raportu NIK, 
o tym, jak to się wpisuje… Jeżeli jest tak, że za cały 
system, łącznie z OSP, odpowiada komendant głów-
ny Państwowej Straży Pożarnej, to ten raport NIK 
z 2015 r., który przywołał senator Czerwiński, jest 
druzgocący, bo wskazuje na to, że te działania nie są 
efektywne, jeśli chodzi o zakres działalności ochot-
niczych straży pożarnych.

Miałbym jeszcze jedno pytanie, też wątek… Jeśli 
dobrze zrozumiałem, to dalej inicjatywa będzie od-
dolna. Ja teraz, w tym momencie chciałbym zapytać 
o środki, o dyspozycję środków z tej puli na OSP, 
na jednostki OSP. Rozporządzenia wykonawczego 
jeszcze nie ma, ono pojawi się dopiero po uchwale-
niu ustawy, jak rozumiem. Czyli jednostki OSP będą 
się zwracać do swojego nadrzędnego koordynatora, 
którym jest szef komendy miejskiej bądź powiatowej 
i który będzie opiniował wnioski o dofinansowanie, 
a potem kierował je do komendanta wojewódzkie-
go czy już do komendanta głównego. Tutaj, powiem 
szczerze, mam troszkę obaw związanych z liczbą tych 
jednostek, z tym, że jednostek jest ponad 16 tysięcy, 
a komendant główny Państwowej Straży Pożarnej jest 
jeden. Czy tu nie będzie jakiegoś wąskiego gardła? 
To są moje pytania. Dziękuję.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
Mogę, Panie Marszałku?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław Zieliński:
Proszę się tego nie obawiać, Panie Senatorze. 

Na dowód przywołam to, co działo się w roku 2016 
w związku ze zmienionym trybem udzielania dotacji 

komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej 
do jednostek ochotniczych. I tak będzie, bo ustawa 
to rozstrzyga, i nawet gdyby komendant główny miał 
inne zdanie – on nie ma innego zdania, o czym za 
chwilę powiem, i powiem też, jakie są dowody na to, 
że on nie ma innego zdania, wręcz przeciwnie – nie 
mógłby robić inaczej, ponieważ ustawa to rozstrzyga. 
No, będzie tylko inna ścieżka. Myślę, że dająca więk-
szą racjonalność i spójność, o czym już mówiłem.

A teraz dowód na to, że komendant główny na-
wet teraz, kiedy połowa tych środków jest kierowana 
przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych do jednostek OSP, dzieli się swoją pulą 
z tymi jednostkami, czyli ma do nich taki właśnie 
stosunek, bardzo pozytywny, bardzo dobry. Z tej swo-
jej kwoty 20,5 miliona zł, z tej części, to jest połowa 
odpisu za rok 2016, dał część jednostkom OSP, po-
dzielił się i 4,5 miliona zł dał jednostkom OSP. Czyli 
jednostki OSP otrzymały 20,5 miliona, tę swoją część 
przekazaną przez zarząd główny, z odpisu ustawowe-
go i otrzymały 4,5 miliona z tej drugiej kwoty, z tej 
połowy od komendanta głównego Państwowej Straży 
Pożarnej. Jest stosunek dobry, prawidłowy, taki jak 
trzeba do całego sytemu, do jego spójności? Dowód 
czarno na białym, do sprawdzenia, do potwierdzenia, 
proszę państwa. I tak ma to działać. Oczywiście co 
najmniej połowę przekaże, a może jeszcze dodać, tak 
jak dodał teraz, w 2016 r.

Wysoki Senacie, ja chciałbym na tym skończyć 
to wystąpienie i prosić w imieniu rządu o przyjęcie 
projektu ustawy.

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Grabowski.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Dziękuję, Panie Ministrze, za te wyjaśnienia. One 

były na tyle kompleksowe i wyczerpujące, jeśli cho-
dzi o wcześniejszą dyskusję, prowadzoną w trakcie 
przedstawiania sprawozdania przez senatora spra-
wozdawcę, że w sumie część pytań, które chciałem 
panu zadać, jest nieaktualna, bo po prostu pan na nie 
odpowiedział w sposób wyczerpujący, rozwiał pan 
moje wątpliwości.
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(sekretarz stanu J. Zieliński) szczebli. Wcześniej jeszcze dowódcy jednostek ratow-
niczo-gaśniczych tak naprawdę, komendanci powia-
towi, miejscy, wojewódzcy, a gdy trzeba, to i odwody 
operacyjne mogą być kierowane przez centralę, np. 
w Świebodzicach było tak, że w związku z tym zda-
rzeniem polegającym na zawaleniu się kamienicy pan 
komendant główny udał się na miejsce katastrofy. 
Akcja była prowadzona prawidłowo, ale ze względu 
na jej wagę i skalę przejął on dowodzenie akcją, wziął 
za to odpowiedzialność. Tak że tak też się zdarza. 

Jeżeli chodzi o jednostki z krajowego systemu, 
to oczywiście one są dysponowane w ramach tego 
państwowego systemu, bo wypełniają zadania w sto-
sunku do systemu państwowego, a pozostałe, tak jak 
pan zasugerował, to są rzeczywiście stowarzyszenia, 
których członkowie rzucają wszystko i biegną albo 
jadą – dziś raczej jadą, niż biegną – na ratunek, jadą 
na pomoc. To są bardzo ofiarni ludzie, to są wolon-
tariusze, to są ludzie, którzy kierują się empatią i al-
truizmem. My naprawdę bardzo cenimy wszystkich 
strażaków ochotników, dlatego chcemy im pomóc, 
chcemy im zapewnić lepsze warunki do wykonywa-
nia ich zadań. 

Więc program modernizacji, o którym wspomnia-
łem, Wysoki Senacie, tym razem przewiduje również 
wsparcie dla jednostek OSP. Pierwszy program, też 
nasz, Prawa i Sprawiedliwości, tego nie przewidywał. 
Przewidywał wsparcie dla wszystkich służb państwo-
wych podległych MSWiA, a więc dla Policji, Straży 
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura 
Ochrony Rządu. A teraz, zgodnie z nową zapowiedzią 
programową – my, w odróżnieniu od innych ugrupo-
wań, realizujemy program konsekwentnie – objęliśmy 
także ochotniczą straż pożarną tym programem, np. 
w przypadku zakupu samochodów ratowniczo-gaśni-
czych przewidujemy, że połowa tych zakupów – li-
czymy, że będzie to razem ok. 1 tysiąca samochodów 
na te 4 lata – trafi do jednostek OSP. Więc właśnie 
włączyliśmy do tego programu także jednostki ochot-
niczej straży pożarnej, ale rzeczywiście, jeżeli chodzi 
o to, kto dysponuje… Jednostki OSP podejmują dzia-
łania z własnej inicjatywy, one po prostu reagują na 
miejscowe zdarzenia swoją aktywnością. Są naczel-
nicy, są osoby, które kierują tymi działaniami. No i, 
jak to jest w przypadku każdego wolontariatu, to jest 
ich dobra wola, ale ta dobra wola działa tak, jakby to 
był obowiązek. Nie znamy takiego przypadku, żeby 
strażacy odmówili aktywności, kiedy coś się działo 
blisko ich miejsca funkcjonowania. Zresztą zauważ-
my, że druhowie ochotnicy najczęściej są pierwsi na 
miejscach zdarzeń, są najbliżej, to są najgęściej roz-
siane jednostki. Oni są najczęściej pierwsi i są bardzo 
ofiarni. I za to im wszyscy winniśmy wdzięczność.

Zauważmy jeszcze i to – Szanowni Państwo, warto 
może to odnotować, ja o tym mówię podczas spotkań 
ze strażakami z okazji święta strażackiego, ale warto 

jednostkom OSP ze środków budżetowych, z tych 
36 milionów zł. Przy okazji dodam – Panie Senatorze 
Sprawozdawco, pan też dokładnie tego nie pamiętał, 
powiem z przekąsem – bo trzeba przypomnieć, że 
32,5 miliona zł zostawiliście jako koalicja PO-PSL 
w projekcie budżetu na 2016 r. dla nas albo dla siebie, 
bo nie wiedzieliście, czy wygracie, czy przegracie 
wybory. To był wasz projekt budżetu, 32,5 miliona zł, 
czyli tyle samo, ile w 2015 r. My w tym waszym pro-
jekcie budżetu znaleźliśmy sposób, żeby zwiększyć 
środki do 36 milionów zł, a więc o 3,5 miliona zł. 
Razem to było 36 milionów zł na jednostki spoza 
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W 2017 r. 
to jest już…

(Senator Leszek Czarnobaj: Nie pamiętam…)
No tak, pan dalej nie pamięta, ale ja pamiętam.
(Senator Piotr Florek: Mówiłem, że 39…)
No, niekoniecznie, niech pan posłucha. 
W 2017 r. zwiększyliśmy rzeczywiście o kolejne 

3 miliony zł, ale jeszcze z programu modernizacji, 
który uchwaliliśmy, którego wy nie przygotowaliście 
przez lata swoich rządów, chociaż była taka potrze-
ba… Mało tego, nie uchwaliliście ustawy moderni-
zacyjnej, której projekt przygotowaliśmy, jako Prawo 
i Sprawiedliwość, i złożyliśmy w przedostatniej ka-
dencji Sejmu do laski marszałkowskiej. Wygasła 
kadencja, zasada dyskontynuacji spowodowała, że 
tego potem nie było. Więc razem z programem mo-
dernizacji, który zgodnie z zapowiedzią programową 
Prawa i Sprawiedliwości przygotował rząd, a Sejm 
uchwalił… Razem to są, w tej części wydatków, w tej 
części kwoty, 43 miliony zł, bo właśnie łączę te środ-
ki, o których mówimy.

Jeżeli chodzi o krajowy system ratowniczo-gaśni-
czy, to w roku 2016 było to tyle, ile w 2015 r., czyli 
73 miliony zł. Zwiększyliśmy to teraz do ponad 81 mi-
lionów zł. Razem w stosunku do 2016 r. w 2017 r. jest 
wzrost o 13%, o czym pan powiedział.

Wracając do pytania pana marszałka, pana sena-
tora, który zapytał mnie przed chwilą… Chciałbym 
powiedzieć – pan na pewno o tym dobrze wie, tylko 
ja tak dla porządku chciałbym to przypomnieć – że 
w polskim systemie ochrony przeciwpożarowej mamy 
Państwową Straż Pożarną, mamy straż ochotniczą, 
ale podzieloną na dwie części: na jednostki, które 
wchodzą w skład krajowego systemu ratowniczo-
-gaśniczego, i te, które są poza tym systemem. Tych 
w krajowym systemie – jak powiedziałem przed chwi-
lą – jest dzisiaj 4 tysiące 307. Ta liczba się zmienia, 
bo kolejne jednostki ubiegają się o to, żeby znaleźć się 
w systemie. Ten proces trwa, to jest liczba zmienna.

Kto dysponuje… No, jeżeli chodzi o Państwową 
Straż Pożarną, to wiadomo, że w zależności od 
szczebla, zagrożenia – komendanci poszczególnych 
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(sekretarz stanu J. Zieliński) (Senator Bogdan Borusewicz: Ja występuję teraz 
jako senator, oczywiście.)

…no to w trybie… Nie wiem, w Sejmie, to jest 
kwestia interpelacji czy… On się tworzy, Panie 
Senatorze.

(Senator Leszek Czarnobaj: Nie ma go.)
(Senator Jan Rulewski: No, tego nie ma.)
(Głosy z sali: Nie ma.)
No, w tej chwili jeszcze go nie ma, oczywiście.
(Senator Bogdan Borusewicz: Jest czy nie ma?)
Ale, Panowie, jak może być rozporządzenie, kie-

dy jeszcze nie ma ustawy? Projekt powstaje, projekt 
w roboczym kształcie jest, ale to nie jest projekt, który 
może…

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, Panie 
Ministrze…)

Proszę pozwolić…
(Senator Bogdan Borusewicz: Przepraszam. Tak, 

proszę.)
To nie jest projekt, który ja mogę w tej chwili prze-

kazać, bo on się może jeszcze zmienić. To nie jest 
gotowy projekt, ustalony co do przecinka, proszę to 
zrozumieć.

(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Ministrze, 
mnie przecinki specjalnie nie interesują, tylko za-
sady.)

Czasami przecinek jest bardzo ważny.

Senator Bogdan Borusewicz:
No, w tym przypadku nie podejrzewam…
Ale, Panie Ministrze, ustawa ma wejść w życie 

14 dni po ogłoszeniu. Czyli jak pan sądzi, kiedy ona 
może wejść w życie? Do końca czerwca?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław Zieliński:
To zależy m.in. od Wysokiego Senatu, kiedy ją 

uchwali, a następnie od decyzji prezydenta…
(Senator Bogdan Borusewicz: Pan minister jest 

łaskawy dla Wysokiego Senatu…)
No, ale tak jest niestety.
(Senator Bogdan Borusewicz: Macie większość 

i uchwalicie. Dlatego ja pytam o projekt. No, po pro-
stu, Panie Ministrze…)

(Senator Jan Rulewski: Nie ma. Dziura.)
(Senator Bogdan Borusewicz: …jak będzie pro-

jekt, to ja bym poprosił o przekazanie tego projektu.)
Oczywiście. Kiedy będzie projekt w takim kształ-

cie, w którym będzie on skierowany do konsultacji 
zewnętrznych, pan senator może go spokojnie i w bar-
dzo szybkim trybie otrzymać.

(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję.)

o tym mówić także tutaj – że zmieniła się struktura 
zadań straży pożarnej. Na początku funkcjonowa-
nia wspomnianego systemu, 25 lat temu, kiedy była 
uchwalana ustawa o Państwowej Straży Pożarnej – 
w tym roku obchodzimy 25-lecie… Ja mówię w ogóle 
o wszystkich zdarzeniach, na które reagują i pań-
stwowi, zawodowi strażacy, i ochotnicy. Wówczas 
struktura było mniej więcej odwrotna w stosunku do 
tego, co jest dzisiaj. Dzisiaj tylko niecałe 30% zdarzeń 
to są pożary, niecałe 30% aktywności to jest gaszenie 
pożarów. Ostatnio – 28%. A ponad 70% to są inne 
zdarzenia, to są inne miejscowe zagrożenia, najróż-
niejsze, o których wszyscy wiemy, nie będę zajmował 
państwa czasu, tłumacząc, jakie to są zdarzenia. One 
są bardzo różnorodne. Można powiedzieć, że wszelkie 
opresje, w jakich znajduje się człowiek w otoczeniu 
i przyrodniczym, i cywilizacyjnym, znajdują odpo-
wiednią reakcję ze strony strażaków, druhów oraz 
strażaków zawodowych.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, wejście tej nowelizacji ustawy 

w życie będzie pociągało za sobą konieczność zmiany 
rozporządzenia określającego szczegółowy zakres, 
szczegółowe zasady podziału środków. Jeżeli mam 
rację, to czy ministerstwo ma już przygotowane takie 
rozporządzenie?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław Zieliński:
Ma pan senator, pan marszałek rację. Oczywiście, 

że zmiana ustawy będzie pociągała za sobą zmia-
nę wspomnianego rozporządzenia. Nie ma jeszcze 
ustawy, więc nie można go wydać, nie można nawet 
rozpocząć takiego oficjalnego procesu legislacyjnego, 
bo nie ma podstawy prawnej. Ale w trybie roboczym 
projekt jest intensywnie przygotowywany.

(Senator Bogdan Borusewicz: To ja bym poprosił 
o przekazanie mi tego.)

No, przekażemy wtedy, kiedy trafi on do konsul-
tacji, nie wcześniej. Bo nie ma takiego upoważnienia.

(Senator Jan Rulewski: Jak to nie ma?)
W tej chwili to jest tryb roboczy. Chyba że pan 

wystąpi jako senator…
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(sekretarz stanu J. Zieliński) zmieniły najczęściej charakter z państwowych na pry-
watne. Czy w tych kwotach jest ujęta rekompensata 
za ich ofiarność, za ich działanie, za poświęcenie wol-
nego czasu, a nawet życia?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław Zieliński:
Panie Senatorze, robi pan – świadomie, jak sądzę, 

bo przecież znam pana od lat, tzn. pana wystąpienia 
– pewien zabieg socjotechniczny, na który nikt się 
nie da nabrać. To nie jest tak, że 16 tysięcy 200 jed-
nostek to zarząd główny. Nie. To jest 16 tysięcy 200 
jednostek. Nie one dzielą te pieniądze, nie one o tym 
podziale decydują. Decyduje o tym zarząd główny czy 
prawdopodobnie nawet jego prezydium – nie wiem, 
jak to się odbywa dokładnie według statutu Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych – na którego czele 
stoi, jak wiadomo, działacz określonej partii politycz-
nej, pan Waldemar Pawlak.

(Rozmowy na sali)
I to jest, Panie Senatorze, prawda, a nie to, że 16 ty-

sięcy 200 jednostek ma na to jakikolwiek wpływ. One 
nie mają żadnego wpływu.

Tu nie chodzi o kwestie zaufania. Nasze zaufa-
nie do jednostek OSP i do strażaków jest na pewno 
większe niż wasze. Ale wy licytujecie się w sposób 
fałszywy, bo gdybyście w sposób autentyczny się tu 
licytowali, to podnosilibyście nakłady na jednostki 
OSP…

(Rozmowy na sali)
…ale wy tego nie robiliście – po prostu zostawia-

liście mniej pieniędzy. A my zwiększamy te środki 
finansowe dla strażaków ochotników. I to jest dowód 
na prawdziwy stosunek. Nie jakieś opowieści, tylko 
po prostu wsparcie finansowe. A ono jest większe niż 
za waszych czasów, rok po roku jest większe i jeszcze 
będzie zwiększane. Jeszcze raz powtórzę, że w pro-
gramie modernizacji znalazły się staże ochotnicze.

System… Jeszcze raz wrócę do tego, bo to jest coś 
trochę podobnego, analogicznego do tego, co się stało, 
jeżeli chodzi o dotacje budżetowe. System po tym, jak 
rok temu go zmieniliśmy, bardzo dobrze się spraw-
dza. Po pierwsze, już w pierwszym roku – a zmiany 
zostały w trakcie roku wprowadzone – doprowadził 
on do prawidłowego wydatkowania w prawie 100% 
wszystkich środków. To znaczy chodzi o to, że zostały 
one wydane w 100%, w wyższym procencie niż po-
przednio, tj. według starego systemu. Po drugie, pan 
senator Florek mówił o jakimś stosie podziękowań, 
ja zaś mówiłem już wcześniej o 2 tomach, a teraz to 
już trzeci, zdaje się, narasta. Bo strażacy i jednostki 
OSP, te, które były przedtem pomijane, są bardzo 
wdzięczni za tę zmianę systemu. I tak będzie prawdo-

(Wicemarszałek Adam Bielan: Dziękuję bardzo. 
Pan senator Rulewski…)

Przepraszam jeszcze, Panie Marszałku. Może jesz-
cze tylko jedno zdanie.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę bardzo.)
Być może nie chodzi tylko o to, że pan marsza-

łek chce dokuczyć, że nie ma rozporządzenia. Nie 
może go być, bo nie ma podstawy. Ale może pan 
pyta o to, co będzie w tym projekcie. Tak więc chcę 
tylko zauważyć, że pewne kwestie, bardzo istotne, 
zostały zapisane w ustawie, cele zostały zdefiniowane 
w ustawie. I w takiej sytuacji projekt rozporządzenia 
jest trochę łatwiejszy do napisania.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję.
Rzeczywiście, jak się centralnie zarządza, Panie 

Ministrze, to jest to bardzo łatwe.
Ja wracam do pytania pana senatora Czerwińskiego, 

jeśli pozwoli, że je rozszerzę. I do pana ministra, który 
przecież bywa na różnych uroczystościach, bywał, 
bywa, i jak myślę, będzie bywać… Czy tak trudno – 
poza raportem NIK – dostrzec problemy ochotniczych 
straży pożarnych, zwłaszcza w zakresie usprzęto-
wienia? Czy tak trudno było dostrzec tę 8-tysięczną 
grupę strażaków, niedostatecznie uzbrojoną w sprzęt, 
żeby móc reagować i żeby realizować to przy pomocy 
ustawy?

I drugie pytanie, które nasuwa się w związku 
z pańskimi wypowiedziami. Czy nie wydaje się, 
że tkwi w panu brak zaufania do ochotniczej stra-
ży pożarnej, która ma prawie 100 lat, w niektórych 
miejscach nawet więcej niż 100 lat – ja myślę, że ją 
pan nawet przekreśla – skoro buduje pan zarzuty, 
że tam środki nie są kontrolowane? Czy nie uważa 
pan, że przeznaczanie 20 milionów zł na tę straż, 
wobec skali 800 tysięcy strażaków, to jest tak jakby 
chowanie tego pod siedzenie? Czy uważa pan, że ci 
ludzie – największa armia ochotników w środkowej 
Europie – to są ludzie, którym trzeba nieustannie 
zaglądać do kieszeni?

No i w reszcie trzecie pytanie. Czy w ramach prac 
uwzględnił pan życzenia lub może oczekiwania stra-
żaków, którzy jakby w reakcji na pańską nieufność… 
Tzn. gdy są delegowani do gaszenia pożarów czy in-
nych akcji ratowniczych, to mają problemy z uzyska-
niem za to stosownej rekompensaty bądź w ogóle nie 
są zwalniani z zakładów pracy – które, jak wiadomo, 



32
41. posiedzenie Senatu w dniu 16 maja 2017 r.
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

(sekretarz stanu J. Zieliński) obowiązują, regulują tę kwestie. To nie jest przed-
miot tej ustawy, dlatego na to nie odpowiadam. Mam 
wrażenie, że mówimy tu o wszystkim, a powinniśmy 
mówić o ustawie. Jeżeli pan uważa, że te przepisy 
powinny być zmienione, no to przecież jest prawo do 
inicjatywy ustawodawczej także w przypadku gru-
py senatorów, komisji senackiej itd. To jest zapewne 
różnie realizowane, natomiast nie ma w skali kraju 
jakichś takich… Nie ma takiej skali skarg w związku 
z tym problemem, żeby trzeba było gwałtownie te 
przepisy zmieniać. Pamiętajmy tutaj o obowiązkach 
gmin, bo przepisy tak to regulują. Państwo zresztą 
chwaliliście tu przed chwilą gminy, że tak dobrze 
wydają pieniądze jak zarząd główny OSP, że tak same 
siebie kontrolują. Nie bardzo zatem rozumiem, że tak 
powiem, na czym polega problem. To chyba powinno 
dobrze działać. Powtarzam – już poza ironią, na którą 
sobie pozwoliłem, Panie Senatorze, przepraszam – że 
to nie jest przedmiot tej ustawy. W związku z tym 
poproszę, żebyśmy wrócili do przedmiotu ustawy. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wpisując się 

w konwencję pana wypowiedzi, chciałbym powie-
dzieć, że rozpoczął pan kompletnie nie na temat – 
opowiadał pan rzeczy, które nie są w ogóle zwią-
zane z ustawą, dokonywał pan oceny wystąpienia 
senatorów… Ja tylko komentuję, w jakim to jest sty-
lu. Chciałbym pana poinformować, że pan senator 
siedzący po prawej stronie pana marszałka jeszcze 
nie jest marszałkiem, dopiero będzie zapewne. Tak 
że gratuluję. To tak, żeby pan wiedział, o czym pan 
mówi…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
To proszę to przyjąć jako życzenia.)

O! I teraz 2 pytania, Panie Ministrze.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, po 

mojej prawej stronie nikt nie siedzi.)
(Wesołość na sali)
Po mojej prawej…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Przestraszyłem się, 

że ma pan już jakieś zwidy.)
(Wesołość na sali)
To w stylu pana ministra…
Panie Ministrze, powiedział pan, że jeden organ 

będzie decydował i wtedy będą lepsze wyniki reali-
zacji celów, które sobie zakładamy. Czy w związku 
z tym nie rozważacie państwo jako ministerstwo i pan 

podobnie w tym przypadku, w przypadku tej części 
dotyczącej finansowania.

Proszę państwa, nie może być tak, że ustawą 
dekretujemy dla określonej struktury, jednego sto-
warzyszenia, środki finansowe, a te środki stanowią 
narzędzie do podporządkowania sobie rzeszy stra-
żaków ochotników, no i wszyscy uważają, że jest 
świetnie – oprócz samych strażaków i oprócz tych, 
którzy korzystają z tego… Po prostu trzeba to racjo-
nalnie i w sposób obiektywny ocenić.

Kiedy rozmawiamy o tym… Ja rzeczywiście bar-
dzo często spotykam się ze strażakami, też z ochot-
nikami, i kiedy rozmawiam z nimi, to oni nie mówią 
pana językiem, Panie Senatorze. Oni, ci strażacy mó-
wią, że właśnie są wdzięczni za to, co my dla nich 
robimy. Tak że proszę poczekać z rok czy dwa, a zo-
baczy pan, kto miał rację.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Rulewski chce dopytać?
(Senator Jan Rulewski: Tak.)
Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Szanowny pan minister raczył udzielić odpowiedzi 

na pytanie, które zadał senator Jan Rulewski. Pytanie 
zadał senator Jan Rulewski, ale otrzymał odpowiedź 
z gatunku: „wy”, „wasze”. Ja się nie nazywam „wasz”.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
dlaczego pan o sobie mówi w trzeciej osobie liczby 
pojedynczej?)

Zmierzam do tego, by pouczył pan pana ministra, że 
ma udzielić odpowiedzi na pytanie zadane przez senatora 
Jana Rulewskiego, odpowiedzieć Janowi Rulewskiemu, 
a nie „waszemu” ugrupowaniu. To po pierwsze.

Po drugie – i to jest sprawa zasadnicza – pan mini-
ster nie odpowiedział na pytanie dotyczące poprawy 
sytuacji socjalnej strażaków ochotniczych straży po-
żarnych, którzy są delegowani do akcji ratowniczych. 
Nie tylko redukuje im się wynagrodzenie z tej racji, 
ale i czasem dochodzi do tragicznych zdarzeń. Czy 
w ramach tych pieniędzy, które tak hojnie będzie 
rozdawał pan minister, mieści się rekompensata za 
ten trud i wysiłek, a nawet poświęcenie?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław Zieliński:
Panie Senatorze, to nie jest przedmiot tej ustawy, 

więc nie wiem, dlaczego pan o to pyta. Przepisy, które 
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(senator L. Czarnobaj) jest ważny dla nas partner. Rozumiemy się dobrze ze 
strażakami ochotnikami, naprawdę dobrze, proszę się 
o to nie martwić. I będziemy wspierać ten system tak, 
żeby on był jak najbardziej spójny i mobilny, a jeżeli 
chodzi o dowody na tę większą spójność, to poda-
wałem je przedtem, odpowiadając na wcześniejsze 
pytania w swoim pierwszym wystąpieniu. Mówiłem 
o tym, że nie ma wiedzy, bo zarząd główny wiedzą 
na temat tego, jak te środki są wydatkowane, się nie 
dzieli. Komendant główny w związku z tym nie wie, 
czy ma kierować środki w dane miejsce, bo może 
skierował je już Zarząd Główny Związku OSP, a może 
nie skierował. Może być tak, że finansowanie danych 
jednostek będzie podwójne, a może być też tak, że 
dana jednostka nie dostanie środków ani stąd, ani 
stąd. Tak to wygląda. Tak więc z tego względu spój-
ność będzie na pewno większa.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Czerwiński.

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

Ja przyznam się, że nie wiem, o co chodzi opozy-
cji. Pieniędzy ma być więcej… Mówią, że chodzi im 
o ochotnicze straże pożarne, o te 16 tysięcy. Pieniędzy 
ma być więcej. Mają być sprawiedliwiej dzielone. 
Mają być dzielone przez organ bardziej fachowy. Bo, 
proszę państwa, Państwo Senatorowie z opozycji, nie 
przekonacie mnie, że szef zarządu ochotniczych stra-
ży pożarnych wie więcej na temat tego, jak się gasi 
pożary i jak się pomaga ludziom niż komendant głów-
ny Państwowej Straży Pożarnej. Nie uwierzę w to bez 
względu na to, jak będziecie to argumentować. 

Zainteresowało mnie jedno zdanie, które pan po-
wiedział w swoim pierwszym wystąpieniu. Czy to 
rzeczywiście jest tak, że Zarząd Główny Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej nikomu nie raportował… może nie chodzi 
tu o to, że formie raportu, źle się wyraziłem – niko-
mu oficjalnie nie zdawał relacji z tego, jak zużytko-
wał te środki przyznane w sposób ustawowy? Czy 
mało tego, nie zdaje takiej relacji nawet na prośbę 
komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej? 
Gdybym ja dostawał taką kasę – przepraszam za wy-
rażenie – tobym się starał pokazać innym, że ona jest 
wydatkowana skutecznie, i po prostu wskazałbym, na 
co te pieniądze są wydatkowane. Wytłumaczyłbym 
się po prostu z tego. Czy rzeczywiście tak jest, że nie 
otrzymywaliśmy, tzn. organy zbliżone, pan komen-
dant Państwowej Straży Pożarnej nie otrzymywał 
żadnych raportów z wydatkowania tych środków, 
oczywiście w poprzednim stanie prawnym?

jako minister odpowiedzialny za tą dziedzinę bezpie-
czeństwa, żeby oprócz podporządkowania pieniędzy 
podporządkować wszystko, całość funkcjonowania 
ochotniczych straży pożarnych, w tym kwestie po-
woływania komendantów ochotniczych straży pożar-
nych itd., komendantowi głównemu straży pożarnej? 
Może to byłoby jeszcze lepsze rozwiązanie, o wiele 
bardziej poprawiające, tak jak pan powiedział, tę ra-
cjonalność i spójność? To jest pierwsze pytanie. Czy 
są takie prace i co pan na ten temat sądzi?

I drugie, odnośnie do tej racjonalności i spójno-
ści. Powiedział pan, że skierowanie tych pieniędzy 
w całości do pana komendanta głównego poprawi 
racjonalność i spójność… Jako przykład podał pan, 
że dołożono 4,5 miliona zł… I to ma być przykład 
lepszej racjonalności i spójności. Czy mógłby pan kil-
ka zdań powiedzieć na temat tego, że będzie bardziej 
racjonalne i bardziej spójne, jeżeli pan komendant 
główny straży pożarnej będzie rozdzielał te pienią-
dze? Dziękuję bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław Zieliński:
Panie Senatorze, jeżeli chodzi o pierwszy pana 

zarzut, dotyczący tego, że ja rozszerzyłem swoją wy-
powiedź, to tak, owszem, rozszerzyłem ją poza sam 
przedmiot ustawy, bo odnosiłem się do najróżniej-
szych sformułowań pana senatora sprawozdawcy, któ-
ry właśnie i poszerzał, i nie pamiętał, i niedokładnie 
cytował mnie, cytował, nie cytując, albo nie cytując, 
cytował – jakoś tak to brzmiało – i musiałem się do 
tego odnieść, bo chodzi o to, żeby precyzyjnie mówić 
o tym, co było podczas prac komisyjnych, i tego ta 
sprawa dotyczyła. Ja nie poszerzyłem więc swojej 
wypowiedzi poza wątki, które były w sprawozdaniu 
pana senatora sprawozdawcy.

Jeżeli zaś chodzi o to pytanie, które pan teraz za-
dał, to ja rozumiem oczywiście ironię i rozumiem… 
Można powiedzieć, że to znowu było pytanie reto-
ryczno-ironiczne i na tym skończyć, skwitować to 
w ten sposób, ale jeżeli pan chce, żeby w protokole 
brzmiało to jednoznacznie, to odpowiadam panu, 
Panie Senatorze: nie, nikt nie prowadzi prac nad tym, 
żeby zrobić to, o czym pan powiedział. Bo ochotni-
cze straże pożarne mają status stowarzyszeń i tak 
pozostanie. Prawo o stowarzyszeniach przesądza 
o ich autonomii, to one same zarządzają sobą. Ale 
finansowane są z różnych źródeł. My mówimy o jed-
nym z takich źródeł finansowania. Tych źródeł jest 
oczywiście więcej. I tutaj nikt nie zamierza ograni-
czać autonomii ochotniczych straży pożarnych. To 
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sów związku i podporządkowania ich komendantowi 
głównemu Państwowej Straży Pożarnej. Wiązać się 
to może z ograniczeniem środków wydatkowanych 
na OSP, co w sposób bezpośredni przełoży się na 
obniżenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, 
głównie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich”.

Prosiłbym, Panie Ministrze, o odpowiedź na pyta-
nie, czy ministerstwo lub komendant główny podejmą 
jakieś działania, jakieś akcje uświadamiające OSP, 
że tak naprawdę nic nie stracą. Bo to boli, takie, że 
tak powiem, jednostronne przedstawianie tego, co 
się teraz dzieje, takie przestawianie procedowanej 
ustawy. Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław Zieliński:
To nie jest jednostronne przedstawianie. To jest 

po prostu nieprawda, to jest dezinformacja. Obrońcy 
systemu, który jest teraz, zapowiedzieli, że będą prze-
prowadzać taką akcję wśród jednostek ochotniczych 
straży pożarnych, w mniejszych miejscowościach, 
tam, gdzie one działają. I oni prowadzą taką akcję 
dezinformacyjną. Tam, gdzie jesteśmy – proszę pań-
stwa senatorów o to samo –mówimy o tym, jak jest 
naprawdę. A podana informacja jest po prostu nie-
prawdziwa. To jest dezinformacja. Pieniędzy po zmia-
nie ustawy nie będzie ani mniej, ani więcej. Będzie 
tylko tyle, ile wynika z odpisu. Ustawa w żaden spo-
sób nie zmienia sytuacji co do kwot. To po pierwsze.

Po drugie, nie zmienia też sytuacji, jeżeli chodzi 
o podział procentowy. Było 50% do 50% i będzie 50% 
do 50% dla PSP i dla OSP. Zmienia się tylko, jak to 
ktoś nazwał, kanał dystrybucji pieniędzy. Prawda? 
Innych pieniędzy będzie więcej. A więc stwierdzenie, 
że do straży pożarnych trafi mniej pieniędzy, jest 
absolutnym kłamstwem.

Nie podejmujemy w tej sprawie działań piarowych, 
Panie Senatorze, bo uważamy, że ustawa… Debata, 
która wokół niej się toczy, powinna przy uczciwym 
podejściu wystarczyć. Prawda? Trzeba mówić o tym, 
jak to wygląda. Bardzo proszę pana senatora, żeby 
mówić o tym tak, jak to tutaj przedstawiamy, tak jak 
mówiliśmy o tym w Sejmie na posiedzeniu komisji. 
Dokładne informacje można znaleźć choćby w ste-
nogramach wystąpień moich czy pana komendanta 
głównego podczas prac komisyjnych. To są fakty. To 
są fakty, ale najważniejszym faktem jest sam tekst 
ustawy. Trzeba czytać ustawę. To jest najważniejsza 
rzecz. Z tego tekstu nie wynika nic złego dla straża-
ków ochotników – ani mniej pieniędzy, ani jakaś cen-
tralizacja. To są po prostu informacje nieprawdziwe.

Proszę państwa, co tu dużo mówić? PSL walczy 
o swoje wpływy w ochotniczych strażach pożarnych. 

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław Zieliński:

Panie Senatorze, mówiłem o tym, że pan komen-
dant główny wystąpił z prośbą o informację i mimo że 
upłynęło dość dużo czasu, nie dostał jej. A czy zarząd 
główny raportuje komukolwiek, czy komukolwiek 
przedstawia te informacje, to ja tego po prostu nie 
wiem. Trzeba by zapytać pana prezesa Pawlaka o to, 
komu on zdaje relacje i w jakim trybie, w jaki sposób. 
Po prostu tego nie wiem. My nie mamy prawnych 
narzędzi, żeby uzyskać taką wiedzę, a tym bardziej 
ocenić, jak to funkcjonuje. Ja w swoim pierwszym 
wystąpieniu się zastrzegłem, że nie będę nawiązy-
wał do tych negatywnych przykładów, które podawał 
pan komendant, a ma on pewną swoją wiedzę, także 
cząstkową, bo nie chcę tego robić z uwagi na to, że nie 
mam wiedzy całościowej. I w imię odpowiedzialności 
nie chcę oceniać, dlatego mówiłem o spójności, a nie 
o negatywnej ocenie, chociaż przykłady oczywiście 
były przytaczane na posiedzeniu komisji, ale prawnie 
to praktycznie jest tak, że skutecznej kontroli nad 
tymi środkami brakuje.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Grabowski.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
To jest moje chyba ostatnie pytanie. Mam, Panie 

Ministrze, takie pytanie. Całość treści ustawy, 
dość krótka i prosta w przekazie, jest znana. Nikt 
nikomu żadnych środków nie zabiera. To było wie-
lokrotnie powtarzane. Ja chciałbym zapytać, jakie 
działania medialne ze strony Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji czy komendanta 
głównego Państwowej Straży Pożarnej są podejmo-
wane, żeby uświadomić zwykłych druhów, strażaków 
z OSP, że oni nic nie stracą, a tak naprawdę mogą 
zyskać.

Pozwolę sobie przeczytać teraz kawałek stanowi-
ska Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wieliczce 
z 24 kwietnia 2017 r. To stanowisko jest na profi-
lu facebookowym Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych. To jest wyjęte z kontekstu… To jest cały 
akapit.

„Nasz apolityczny związek, któremu bliskie są 
sprawy wszystkich potrzebujących, napotyka jednak 
w ostatnich miesiącach na spore problemy wynikające 
w głównej mierze z propozycji centralizacji finan-
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(sekretarz stanu J. Zieliński) Panie Ministrze, mam kilka pytań, ale najpierw 
wypowiem się à propos precyzji cytowania czy też 
przytaczania naszych wypowiedzi. Chciałbym, aby 
był pan tak uprzejmy i zauważył, że ja odnotowa-
łem to, że posłowie mają prawo zgłaszać projekty 
poselskie. Ja tego nie negowałem. Mówiłem jedynie 
o liczbie projektów poselskich składanych w obecnej 
kadencji polskiego parlamentu – tylko tyle. W mojej 
ocenie ta złośliwość z pana strony była zupełnie nie-
potrzebna, bo przeze mnie emocje nie przemawiają.

Panie Ministrze, mam kilka pytań natury me-
rytorycznej. Bardzo proszę powiedzieć, ile rocznie 
kosztuje utrzymanie w gotowości bojowej ochotni-
czych straży pożarnych i czy cały ciężar utrzymania 
ich w gotowości spoczywa na właściwym ministrze, 
czyli ministrze spraw wewnętrznych i administracji, 
czy też partycypują w tym wysiłku samorządy tery-
torialne. Gdyby był pan uprzejmy podać, jakie to są 
mniej więcej kwoty, byłbym za to bardzo wdzięczny. 
To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie, związane jest, Panie Ministrze, 
z kwestią środków europejskich. Mnie się wydaje, 
o ile dobrze pamiętam naszą dyskusję na posiedzeniu 
komisji, że Program Ratownictwa i Ochrony Ludności 
został przygotowany we wcześniejszej kadencji. On 
już chyba obowiązywał, ale bardzo proszę ewentu-
alnie zweryfikować moją wypowiedź.

I jeszcze dwa kolejne pytania o bardzo kon-
kretnym charakterze. Czy istnieje możliwość… 
Zapowiedziałem już, że takie pytanie sformułuję, 
Panie Ministrze, co niniejszym czynię. Czy istnieje 
wola i możliwość, żeby tak zdefiniować art. 39 pro-
cedowanej ustawy, aby zostawić jednak ochotniczym 
strażom pożarnym tę symboliczną kwotę 2–3%, tak 
żeby te kwestie, o których mówiłem, jak chociaż-
by umundurowanie czy pomoc młodym działaczom 
zrzeszonym w OSP, mogły być na bieżąco realizowa-
ne z tychże właśnie środków?

I ostatnie pytanie, Panie Ministrze, też bardzo 
ważne w mojej ocenie. Czy istnieje możliwość, żeby 
ustawa weszła w życie 1 stycznia 2018 r.? Co przez 
to rozumiem? Chciałbym, żeby nowy rok budżetowy 
zaczął się w reżimie nowej ustawy. Czy jest to moż-
liwe? To tyle ode mnie. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Ministrze, wiem, że pan musi się udać na 

posiedzenie rządu, więc mam taką propozycję, żeby 
pan zechciał udzielić odpowiedzi na tyle pytań, na ile 
pan jeszcze zdąży, a co do reszty to ewentualnie po-
prosimy o odpowiedzi na piśmie, tym bardziej że za-
pisani są jeszcze pan senator Florek i pan senator Słoń. 
Poprosilibyśmy więc o złożenie tych pytań do protokołu, 
a pan minister udzieliłby odpowiedzi na piśmie.

Proszę bardzo.

To wszystko. To jest cała prawda, cała filozofia. Trzeba 
to nazwać po imieniu, bo przecież taka jest prawda.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, cieszę się, że była udzielona jasna 

odpowiedź na pytanie, czy są przewidywane jakieś 
dalsze kroki, choćby w zakresie podporządkowania 
OSP. Cieszy mnie pana negatywna odpowiedź i chcę 
zadać panu pytanie w związku z tym, że jeszcze nie-
dawno Prawo i Sprawiedliwość chciało wprowadzić 
kadencyjność w samorządach jako pewne remedium 
na jakieś nieprawidłowości. 

Czy ministerstwo myśli o kadencyjności na po-
ziomie komendantów powiatowych i wojewódz-
kich, jeżeli chodzi o ochotnicze straże pożarne? Bo 
rozumiem, że tam były jakieś nieprawidłowości. 
Czy MSWiA zamierza podjąć tego typu działania? 
Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław Zieliński:
Sprawa samorządów nie jest oczywiście przedmio-

tem tej ustawy, Panie Senatorze. Nie, ministerstwo ani 
rząd nie myślą o kadencyjności komendantów.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są dalsze pytania?
Pan senator Sługocki. Proszę bardzo.

Senator Waldemar Sługocki:
Panie Marszałku, bardzo dziękuję.
Panie Senatorze Sekretarzu, trzymałem rękę w gó-

rze ok. 15 minut. Ubolewam, że pan tego nie widział 
w pierwszej części debaty, kiedy formułowaliśmy 
pytania do pana ministra, ale to tylko taka uwaga 
gwoli formalności.

(Rozmowy na sali)
Mogę, Panie Marszałku?
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Tak, proszę 

kontynuować.)
Bardzo dziękuję.
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Senator Waldemar Sługocki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, przepraszam, wiem, że pan się 

śpieszy, ale króciutko dopytam. Czyli, jak rozumiem, 
Panie Ministrze, w ramach tegorocznego budżetu 
czy z tegorocznego budżetu kwotą 20 milionów zł 
zarząd ochotniczych straży pożarnych jeszcze nie zo-
stał wsparty, jeszcze nie zostały wypłacone te środki. 
Czyli czekamy na reżim nowej ustawy i wówczas ko-
mendant główny Państwowej Straży Pożarnej otrzy-
ma te środki. Czy dobrze rozumiem stan prawny na 
dzień dzisiejszy?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław Zieliński:
Nie, chyba źle pan rozumie. Ustawy nowej nie 

ma, nowelizacji jeszcze nie ma, w związku z tym 
stan prawny jest taki, jak dotąd. Ja nie śledzę tego 
rytmu odpisu od firm ubezpieczeniowych, takich 
sprawozdań nikt nie zdaje nam, ministerstwu, rzą-
dowi. Ale jest oczywiste, że dopóki nowelizacja nie 
wejdzie w życie, to wszystko będzie realizowane we-
dług starej ustawy, czyli można zakładać, że Zarząd 
Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
otrzymuje jakieś odpisy właśnie z tego tytułu, tak 
jak teraz jest to ustanowione, zgodnie z przepisami, 
które obowiązują. Jakie to są kwoty i w jakim czasie 
przekazywane? Tego nie wiem. Po wejściu w życie 
ustawy będzie obowiązywała nowa zasada, ta, która 
zostanie wprowadzona tą nowelizacją.

Panie Marszałku, proszę o zwolnienie mnie w tym 
momencie, bo będę miał kłopot, żeby zdążyć…

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Informuję, że pan minister zobowiązał się do 

udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane 
przez pana senatora Sługockiego i na ewentualnie 
dalsze pytania zgłoszone do protokołu, jeżeli panowie 
senatorowie zechcą je zgłosić.

Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
Czy mogę opuścić mównicę, Panie Marszałku?)

Tak. Dziękuję bardzo.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
Dziękuję bardzo.)

Dziękuję. (Oklaski)
Otwieram dyskusję.
Do dyskusji zapisali się kolejno…

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław Zieliński:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Jeszcze raz przypomnę, że zwracaliśmy się z proś-

bą o to, żeby ten punkt przenieść na jutro, bo dzisiaj 
jest posiedzenie Rady Ministrów. Przewidywaliśmy, 
że mogło się to na siebie nałożyć. Prezydium Senatu 
się nie zgodziło i jestem tu dzisiaj, ale muszę się udać 
na posiedzenie Rady Ministrów, za co przepraszam. 
Proszę wybaczyć, ale wcześniej uprzedzałem, że tak 
po prostu będzie. To jest ten moment, kiedy muszę 
już państwa opuścić. Proszę o wyrozumiałość i uspra-
wiedliwienie tego faktu.

Rzeczywiście tutaj pojawiły się pytania, które 
będą wymagały odpowiedzi na piśmie, bo ja nie 
mam w pamięci pewnych liczb i proszę się temu 
nie dziwić. Oczywiście, że nie tylko państwo par-
tycypuje, jeśli chodzi o budżet, w tych działaniach, 
o które pan pyta – chodzi o gotowość jednostek stra-
żackich – ale także samorząd, tak jest. Nie byłoby 
łatwo podać te kwoty, które samorząd wnosi, no bo 
nie ma takiej sprawozdawczości. Tutaj mamy relację 
samorząd – stowarzyszenia, prawda? Ale na tyle, 
na ile to będzie możliwe, spróbujemy to oszacować 
i udzielić odpowiedzi.

Jeżeli chodzi o datę wejścia w życie ustawy, to 
jeszcze raz powtarzam, że jest to projekt poselski 
i tutaj nie chcę odpowiadać za posłów, którzy ten 
projekt skierowali… Ale wydaje mi się – ten wniosek 
chcę przedstawić na podstawie stosunku rządu do 
tego projektu – że ta ustawa powinna wejść w życie 
jak najszybciej, nie ma powodu, żeby z tym czekać. Po 
prostu sprawa jest ważna i byłoby istotne, żeby bez-
zwłocznie, tak jak proces legislacyjny na to pozwa-
la, ta ustawa weszła w życie, bo dzięki niej zostanie 
stworzony lepszy system, lepsze warunki.

Jeżeli chodzi o postulat dotyczący jakiegoś pro-
centowego odpisu, który byłby pozostawiony, to mogę 
powiedzieć, że nie ma takiej poprawki, więc w imie-
niu rządu się do niej nie odnoszę. Nie znam takiej 
poprawki, taka poprawka nie pojawiła się w czasie 
prac. Osobiście byłbym wobec tego sceptyczny, ale 
nie chcę się odnosić do tego w sensie formalnym, bo 
takiej poprawki nikt nie sformułował, nie pokazał, 
nie uzasadnił, więc to jest taka jakby luźna dyskusja.

(Senator Waldemar Sługocki: Panie Marszałku, 
króciutko dopytam…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Senatorze, pan wie, jaka jest sytuacja. Pan 

oczywiście ma prawo zadawać pytania.
Proszę bardzo.
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(wicemarszałek M. Seweryński) wództwach wygląda. Więc tak jak pan minister to 
tutaj nakreślił…

Podkreślił też to, co powiedział na posiedzeniu 
komisji, że na dole wiedzą lepiej – to, co mi zarzu-
cił przed chwilą pan minister, że ja nie tak powie-
działem – pan minister powiedział dokładnie tak: na 
dole wiedzą lepiej, prezes Pawlak i zarząd nie jest na 
dole, oni są na górze, na wierzchołku. Ja chciałbym 
zauważyć, że wybory w OPS odbywają się od dołu 
do góry, czyli poprzez delegatów itd., zaś komendant 
główny Państwowej Straży Pożarnej jest komendan-
tem mianowanym. W związku z tym nie za bardzo 
rozumiem, co znaczyło to, co pan minister powiedział 
– i chciałbym prosić o wyjaśnienie – że gdy na górze 
jest prezes OSP, to on nie wie, jak rozdawać pienią-
dze, a komendant wojewódzki, tu mamy hierarchię 
w drugą stronę, wie.

Pytanie jest takie: w jaki sposób komendant głów-
ny będzie rozdzielał środki na poszczególne ochotni-
cze straże pożarne? Chciałbym, żeby to było w pro-
tokole, żeby odpowiedź…

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze. Pytanie zostało zapi-

sane.
Pan minister z góry obiecał, że na wszystkie py-

tania odpowie na piśmie.
Otwieram dyskusję.
Do głosu zapisane są następujące osoby: po pierw-

sze, pan marszałek Bogdan Borusewicz…
Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Panie Komendancie!
Chcę podziękować panu wiceministrowi spraw 

wewnętrznych za szczerość, bo pan minister powie-
dział, o co chodzi. Odbiera się pieniądze zarządowi 
ochotniczych straży pożarnych i te pieniądze z ubez-
pieczeń przekazuje się do dyspozycji komendantowi 
głównemu straży pożarnej, czyli organowi rządowe-
mu. O to właśnie chodzi.

W OSP dominuje PSL, to pan minister powie-
dział jasno, kolor zielony, wymienił także nazwisko 
Waldemara Pawlaka. I to jest prawda. Ale rozumiem, 
że rząd PiS jest rządem apolitycznym, tak? Jest apo-
lityczny. Bo jeżeli mówi się…

(Senator Alicja Zając: …Rzeczypospolitej 
Polskiej.)

Jeżeli się mówi, że to musi być przeniesione z rąk 
polityków PSL do rządu PiS, to supozycja jest taka, 
że obecny rząd jest rządem apolitycznym. Otóż nie 
jest rządem apolitycznym, to jest jasne. W ten sposób 
rząd PiS, partia PiS przejmuje kontrolę nad tymi pie-
niędzmi. Byłoby rzeczą naturalną, gdyby to się stało 

(Rozmowy na sali)
Pan senator, pan marszałek Borusewicz. W jakim 

trybie?
Proszę bardzo.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja chcę zadać py-

tanie do protokołu…)
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku, chcę przypomnieć, że poprosi-

łem o przekazanie na piśmie projektu rozporządzenia.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Tak.)
Prosiłbym o zaznaczenie tego.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Dopiszemy, 

dopiszemy pana senatora…)
Dobrze. Teraz…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pytanie do 

protokołu…)
Panie Marszałku, ponieważ pan minister stwier-

dził, że Prezydium Senatu podjęło decyzję, że nie 
przekłada tego punktu na dzień jutrzejszy, chcę po-
wiedzieć, że prezydium akurat tym się nie zajmowa-
ło, ponieważ taki wniosek nie wpłynął. Mam tutaj 
materiały z posiedzenia prezydium. I tylko tyle chcę 
stwierdzić.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję.
Czy zapisani wcześniej do głosu pan senator 

Florek i pan senator Słoń chcą zadać pytania, tak 
aby znalazły się w protokole?

Pan senator Florek. Proszę bardzo.

Senator Piotr Florek:

Ja spróbuję w takim razie, choć szkoda, że pana 
ministra w tej chwili nie ma. Chciałbym spytać o coś 
pana ministra, bo pan minister tak mówił o tym ko-
lorze zielonym. Na posiedzeniu komisji pan minister 
mówił, że jedno środowisko o intensywnym kolorze 
zielonym zawłaszczyło sobie 16 tysięcy 200 jednostek 
OSP, tworząc monopol, no i przed chwilą też pan 
minister powiedział, jak to wygląda.

Ja chciałbym tylko coś wyjaśnić, bo pan minister 
mówił, że ja byłem też członkiem zarządu wojewódz-
twa wielkopolskiego. Tak, jako wojewoda zostałem 
z tych 20% skierowany, był również marszałek wo-
jewództwa wielkopolskiego, szef, prezes akurat nie 
należał do żadnej partii, a był kiedyś marszałkiem 
z ramienia SLD. W związku z tym mówienie o tym, 
że jedno środowisko… Różnie to w różnych woje-
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(senator B. Borusewicz) (Senator Leszek Czarnobaj: Racjonalność i spój-
ność.)

I racjonalność, i spójność Oczywiście, że MSZ, 
czyli urzędnicy, wiedzą lepiej, jak te pieniądze wy-
dawać, są bardziej zorientowani i jeszcze do tego do-
dadzą swoje pieniądze, MSZ. Większość z nas, która 
głosowała tak, jak głosowała, zdawała sobie sprawę, 
że to nie jest zmiana li tylko formalna. To jest ode-
branie kompetencji. Przywołuję ten przykład dlatego, 
żebyśmy sobie uświadomili… Jesteśmy senatorami 
i pamiętamy te bardzo ostre dyskusje, bardzo ostre 
tarcia, także wewnątrz Platformy – ja to przecież pa-
miętam – i argument, że będzie lepiej, racjonalniej, 
a także to, że ten argument upadł, bo nie było lepiej 
i nie było racjonalniej. I teraz też nie będzie lepiej 
i racjonalniej, tylko te pieniądze, te 20 milionów zł, 
będą elementem decydowania i wywierania pewnego 
wpływu przez władzę, przez rząd na to stowarzy-
szenie, które powinno być stowarzyszeniem nieza-
leżnym.

W związku z tym ja… Wiem, że Prawo 
i Sprawiedliwość prawdopodobnie przegłosuje tę 
zmianę ustawy. I przecież to, że to wyszło od po-
słów, jest mydleniem oczu. To wyszło z kręgów rzą-
dowych, myślę przy tym, że nie z kręgu komendanta 
głównego, ale z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, które myśli, gdzie by tutaj jeszcze 
ograniczyć organizacje społeczne. A akurat tu jest 
największa taka organizacja, no i to tutaj można uzy-
skać znacznie większy wpływ na działanie oraz na 
poglądy członków ochotniczej straży pożarnej.

Ja proponuję dwie zmiany. Po pierwsze, jedną 
zmianę ustawodawczą, która przewiduje, że komen-
dant główny, który przejmuje finansowanie ochotni-
czych straży pożarnych, będzie informował o swoich 
decyzjach zarząd ochotniczych straży pożarnych, 
żeby ten zarząd ochotniczych straży pożarnych, który 
będzie miał środki z innych źródeł, wiedział, że kon-
kretna ochotnicza straż pożarna otrzymuje taką a taką 
dotację od komendanta głównego straży pożarnej, 
a więc żeby miał pełną ocenę co do finansowania. 
Bo przecież, jak mówię, ochotnicza straż pożarna 
zapewne… no, nie zapewne, ale na pewno otrzymuje 
pieniądze także z innych miejsc, choćby od samorzą-
dów. A więc taka wiedza jest konieczna, niezbędna, 
żeby po prostu jedni nie mieli więcej, ponad stan, 
a inni mniej…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Marszałku, 10 minut.)

Dobrze.
Druga poprawka dotyczy tego, aby w tym roku, 

w roku wejścia tej ustawy w życie, finansowanie 
pozostało takie, jakie było dotychczas, by nie było 
dyskusji i ustalania, czy te pieniądze, które zosta-
ły przekazane do dnia wejścia ustawy, należały się 
ochotniczym strażom pożarnym, czy nie, czy one 

w wyniku wyborów, wyborów w OSP, tych wyborów 
od dołu do góry, w wyniku pewnych starć wybor-
czych, kiedy wybiera się innych, aby stanęli na czele 
ochotniczych straży pożarnych, o innym charakterze, 
o innym kolorze. To by było zupełnie normalne. Ale 
w całym szeregu agend – to np. wojewódzki fundusz 
ochrony środowiska – pieniądze zostają przejęte przez 
organ rządowy. I tak po kolei.

Ja bym zrozumiał taki zabieg, że wprowadza się 
kadencyjność – tak jak PiS zamierzał wprowadzić 
dwukadencyjność do tyłu w samorządach, z czego 
się wycofał – wprowadza taką kadencyjność i jakiś 
taki zabieg oczywiście sprzeczny z prawem itd. Ale 
tutaj odbiera się pieniądze i decyzje o podziale tych 
pieniędzy, które jednak płynęły do stowarzyszenia.

Czy to jest pierwszy krok do kolejnych działań, 
jeżeli chodzi o inne stowarzyszenia? OSP to jest sto-
warzyszenie, które ma około 100 tysięcy członków. 
To jest największe stowarzyszenie. Rozpoczyna się 
od tego największego.

Ale można też sobie wyobrazić dofinansowanie 
czy, założymy, niedofinansowanie. Sprawa 1% dla 
organizacji pozarządowych. Słyszałem o pomysłach 
stworzenia jakiejś czapki rządowej czy fundacji rzą-
dowej, do której będzie można przekazywać ten 1%. 
Każdy z nas ze swojego podatku będzie mógł prze-
kazywać 1% nie bezpośrednio do tych organizacji, 
tylko do tej agendy rządowej. Ja sobie wyobrażam, 
że ten kierunek będzie utrzymany, bo przecież też 
są zastrzeżenia co do obecnego podziału 1% – że to 
idzie na niektóre organizacje, że 70% z tego idzie na 
kilka organizacji. To doskonały argument.

(Senator Alicja Zając: Fundacje.)
Fundacje, tak.
1%… A więc to kierunek, który, powiem, mnie 

niepokoi. To nie jest doby kierunek. To jest kierunek 
centralizacji finansów, podporządkowywania tej or-
ganizacji OSP rządowi, bo przecież znana jest stara 
zasada: kto ma pieniądze, ten ma władzę. I to nie 
będzie bez wpływu na to, co się będzie działo na wsi. 
Ja rozumiem, że tutaj PiS chce wyciąć wpływy PSL, 
że tak powiem, do samego końca. Ale mówię: jeżeli 
chce, to niech weźmie udział w normalnej, demokra-
tycznej grze wyborczej i opanowuje te ochotnicze 
straże pożarne na poziomie lokalnym, potem wyżej, 
potem wyżej.

Taka sytuacja, która jest w tej chwili, budzi nie-
pokój, co jest zrozumiałe. I proszę się nie dziwić, że 
jest robiony jakiś czarny PR.

Ja przypomnę sprawę odebrania pieniędzy na 
Polonię przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 
Wydawało się… To było kiedy indziej, pod innymi 
rządami, ale, wydawało się, argumenty były podobne. 
Tak?
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(senator B. Borusewicz) stwem – nigdy nie będę związany, ale myślę, że w taki 
sposób debaty publicznej prowadzić nie powinniśmy. 
Uważam, że ten system finansowania był systemem, 
który pozwalał animować życie publiczne w tych jed-
nostkach – myślę tu oczywiście o obszarach wiejskich 
i małych miasteczkach – ale także pozwalał w jakiś 
sposób ten potencjał ludzki zagospodarować i zna-
leźć alternatywę w dość skromnej, ubogiej ofercie 
dla mieszkańców tych terenów.

Mam nadzieję, że… I chciałbym prosić Wysoki 
Senat, panie i panów senatorów o to, żebyśmy prze-
myśleli jeszcze tę sytuację.

Pan minister Zieliński wyszedł i nie udzielił mi 
odpowiedzi, ale ja doskonale znam tę odpowiedź. 
W reżimie obowiązującej ustawy ochotnicza straż 
pożarna nie otrzymała ani jednej złotówki w roku 
bieżącym. To oznacza, że PZU czeka na nową re-
gulację, na nowelizację ustawy, i wtedy przekaże 
środki finansowe, ale już komendantowi głównemu 
Państwowej Straży Pożarnej. Myślę, że pan minister 
powinien wprost takiej odpowiedzi udzielić, byłoby 
to dość oczywiste i godne, i odpowiadałoby standar-
dom wysokiego rangą urzędnika, stojącego na straży 
tak ważnych zagadnień i tak ważnej służby, jaką jest 
m.in. straż pożarna, w tym ochotnicza straż pożarna.

W kontekście debaty chciałbym złożyć w imieniu 
pana senatora Piotra Florka oraz swoim własnym po-
prawkę, poprawkę do art. 3, która mówiłaby o tym, iż 
ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., 
aby dać szansę na to, by ochotnicze straże pożarne 
mogły jeszcze zorganizować w bieżącym roku swe 
aktywności także na bazie środków pochodzących 
z odpisów od zakładów ubezpieczeń społecznych 
w kwocie 20 milionów zł. Bo przypomnę państwu, 
że dzisiaj mamy 16 maja 2017 r., czyli jesteśmy prawie 
w połowie bieżącego roku kalendarzowego i finanso-
wego. Bardzo państwu dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Kolejny do zabrania głosu jest zapisany pan sena-

tor Zientarski, ale jest nieobecny. Poproszę więc pana 
senatora Czarnobaja.

Proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 

Komendancie!
Ja zacytuję kilka fragmentów dotyczących tego, 

czego nauczyciele uczą w Polsce na lekcjach WOS, 
abyśmy sobie odpowiedzieli na pytanie, po co my to 
w ogóle… przepraszam, po co wy, państwo, Prawo 
i Sprawiedliwość to wprowadzacie. Na początek po-
wiem tak: to, co tutaj słychać i widać, nie tylko przy 

powinny być przekazane, czy podział powinien być 
proporcjonalny itd. Uważam, że ta poprawka umożli-
wi także dostosowanie się ochotniczych straży pożar-
nych do nowej sytuacji finansowej. Dziękuję bardzo, 
Panie Marszałku.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Głos ma pan senator Sługocki. Proszę bardzo.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja chciałbym odnieść się do przedmiotu naszej 

dzisiejszej dyskusji, ale zanim to uczynię, chciałbym 
wyrazić pogląd i poprosić Prezydium Senatu o to, aby, 
jeśli można, zwróciło uwagę występującym zaproszo-
nym ministrom, aby ci dbali o formę, a także o sposób 
wymiany poglądów. Bo myślę, że złośliwości, które 
był „uprzejmy” niestety prawić pan minister Zieliński, 
nie przystały ani tej, ani żadnej innej Izbie, i odbie-
gają niezwykle mocno od powszechnie przyjętych 
standardów debaty publicznej.

Rozmawiamy, proszę państwa, o kwestiach nie-
zwykle ważnych, fundamentalnych z punktu widze-
nia funkcjonowania społeczności obszarów wiejskich 
i małych miasteczek. Rozmawiamy o kwestiach or-
ganizacji życia publicznego w tych środowiskach, 
mając świadomość, jaką rolę ochotnicza straż pożarna 
w tychże środowiskach odgrywa. Niejednokrotnie 
jednostki ochotniczej straży pożarnej są animatora-
mi, kreatorami życia nie tylko publicznego, ale także 
kulturalnego, rozrywkowego. Są niezwykle ważnym 
elementem tkanki społecznej w tychże obszarach.

Ubolewam nad tym, że ta debata została uprosz-
czona, spłycona i ograniczona jedynie do takiej 
bardzo politycznej. Przez pana ministra Jarosława 
Zielińskiego niestety przemawia chęć swoistego 
rodzaju odwetu politycznego, bo pan minister był 
uprzejmy kilkukrotnie odwoływać się do Polskiego 
Stronnictwa Ludowego i ad personam do osoby pana 
Waldemara Pawlaka. Myślę, że nie o to chodzi, jeżeli 
mówimy o ochotniczych strażach pożarnych, i myślę, 
że to nie powinno być przedmiotem naszej dyskusji.

W tym miejscu chciałbym także wyrazić swoje 
osobiste ubolewanie. Chcę powiedzieć… Pan minister 
Zieliński pozwolił sobie nawet pouczać pana senato-
ra Florka, wieloletniego wojewodę, i podważać jego 
suwerenność, ale także wiarygodność i niezależność 
w tej kwestii. Ja nigdy nie byłem związany z ochot-
niczymi strażami pożarnymi, nie jestem i pewnie 
– powiem, że ze 100-procentowym prawdopodobień-
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(senator L. Czarnobaj) i gdzie należy kupić i jak zainwestować pieniądze. Jak 
uczą nauczyciele na lekcjach WOS, ingerencja władz 
państwowych w te dziedziny życia jest minimalna, 
jeśli chodzi o państwo obywatelskie. Odwrócenie tego 
to jest państwo władzy centralnej, władzy sterowanej 
z Warszawy.

Chcę również powiedzieć, że to, co jest związane 
z funkcjonowaniem i wydatkami ochotniczych straży 
pożarnych, to nie jest tylko – Panie Komendancie, 
przecież pan dokładnie o tym wie – wydawanie pie-
niędzy na sprzęt. Ochotnicze straże pożarne to jest 
taki filar pozwalający na dbanie o bezpieczeństwo 
tam, na miejscu; oni z reguły są najszybciej, bo są na 
miejscu; państwo przyjeżdżacie i wykonujecie całą 
wielką robotę, ale oni szybko są na miejscu. Jednak 
jest to również filar dotyczący polskiej historii i kultu-
ry. Państwo robicie zamach na polską historię i kultu-
rę. Przypomnę tylko, że oprócz zakupu sprzętu i tego 
wszystkiego, co jest związane z samą inżynierią funk-
cjonowania ochotniczych straży pożarnych, ochotni-
cze straże pożarne finansują młodzieżowe drużyny 
pożarnicze, turniej wiedzy pożarniczej, czyli coś, co 
buduje coś, pozostaje w świadomości, w głowach mło-
dych Polaków. Chodzi też o przegląd orkiestr dętych – 
to przecież coś, co jest obecne w historii wielu miejsc 
w świecie. Orkiestra dęta związana ze strażą pożarną, 
ochotniczą strażą pożarną, zakup odznaczeń… itd., 
itd. Chcę powiedzieć, że – jak na ironię – w czwartek 
pani premier została członkiem honorowym Zarządu 
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Brzeszczach. I honorowy członek przy-
szykował piękny prezent dla druhów ze swojej dru-
żyny. Wygląda on tak: zabieramy pieniądze, już nie 
wy będziecie stanowić o celach i wydatkach, a my 
w sposób racjonalny i spójny w ramach decyzji pana 
komendanta będziemy wam mówili, co należy robić 
i jak należy robić.

(Senator Artur Warzocha: Docenili inicjatywę 
pani premier.)

Panie Senatorze, ja bym bardzo pana prosił, żeby 
pan zostawił dla siebie te cenne uwagi.

(Senator Artur Warzocha: Oczywiście.)
Tu jest miejsce… Przyjdziesz pan, będziesz pan 

się mądrzył na temat centralizmu demokratycznego.
(Senator Artur Warzocha: Kultura wysoka.)
Bardzo pana proszę. Jak pan występuje, to ja panu 

nie przerywam.
Na koniec chciałbym zacytować pana komendanta, 

to, co powiedział w jednym z wywiadów dotyczących 
zmian. To jest właściwie całe clou wszystkich bajek 
o racjonalności, o braku informacji itd. Szanowni 
Państwo, proszę zwrócić uwagę na to, co mówi pan 
komendant. Uważam za kuriozalne – mówi pan ko-
mendant – że ochotnicze straże pożarne otrzymują 
dotacje z budżetu państwa na zakup nowych samo-
chodów, a strażacy z Państwowej Straży Pożarnej 

okazji tej ustawy, ale przy wielu innych ustawach… 
Po części mówił o tym pan marszałek w związku 
z ustawą o wojewódzkim funduszu ochrony środowi-
ska. Otóż z Warszawy będzie widać lepiej, gdzie robić 
kanalizację, jak zagospodarować pieniądze związane 
z ochroną środowiska itd. Centralizm demokratyczny 
i jeszcze centralizm demokratyczny. Wprowadza się 
np., że kurator oświaty będzie decydował o projek-
cie organizacyjnym szkoły; on może powiedzieć, że 
projekt organizacyjny jest zły. To jest taki kierunek 
– państwo centralnie sterowane. Państwo macie takie 
ciągoty… Wydaje się wam, że z Warszawy będzie 
widać lepiej, co w miejscowościach typu Kwidzyn czy 
Pcim jest do zrobienia, co zrobić można lepiej. I pan 
komendant – przepraszam, że się posłużę przykła-
dem – też będzie wiedział lepiej w ramach, jak to pan 
minister pięknie nazwał, racjonalizacji i spójności.

Chcę państwu powiedzieć – tak się uczy młodzież 
na lekcjach WOS – że silne państwo to jest państwo, 
w którym duże znaczenie dla wzmocnienia państwa 
ma wykorzystanie aktywności społeczeństwa oby-
watelskiego i potencjału organizacji pozarządowych. 
Państwo tymi decyzjami rozpoczynacie proces osła-
biania organizacji pozarządowych, bo przecież ten, 
kto ma pieniądze i je dzieli, ten ma władzę. No, był 
taki cesarz w państwie środkowoafrykańskim – nazy-
wał się Bokassa – który tak właśnie dzielił pieniądze; 
kogo lubił, temu je dawał. I państwo chcecie… No, kto 
będzie miał chody u pana komendanta, ten dostanie 
więcej. Nie chcecie uwierzyć w to, że ludzie, którzy są 
wybierani w sposób demokratyczny, od najniższego 
szczebla w jednostce ochotniczej straży pożarnej aż 
do komendy głównej, sprawują funkcję, jeśli chodzi 
o mandat wyborczy, i działają również w ramach or-
ganizacji pozarządowej, którą jest ochotnicza straż 
pożarna. My natomiast ustalamy tutaj pewien klien-
telizm, mianowicie ten, kto ma lepsze dojście, kto 
lepiej będzie zabiegał itd. poprzez swoich posłów, 
senatorów u pana komendanta, ten na pewno będzie 
miał lepsze wzięcie, poparcie, jeśli chodzi o swoje 
wnioski. Idziecie państwo w kierunku władzy cen-
tralnej, likwidując społeczeństwo obywatelskie.

Powiedziałem o lekcjach WOS. Nauczyciele mó-
wią tam tak, ucząc dzieci i młodzież – cytuję to, 
dlatego że może komuś z państwa to się przyda – 
że społeczeństwo obywatelskie charakteryzuje się 
aktywnością i zdolnością do samoorganizacji oraz 
do określania i osiągania wyznaczonych celów bez 
impulsu ze strony władzy państwowej, co zaznaczam. 
To jest społeczeństwo obywatelskie. Jak na razie 
w większości krajów europejskich ochotnicze straże 
pożarne wynikają z impulsu obywatelskiego, a nie 
impulsu pana komendanta, który w sposób racjonal-
ny i jakiś tam jeszcze, spójny, będzie dyrygował, co 
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(senator L. Czarnobaj) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Głos ma pan senator Florek. Proszę.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja mówię, że grupa poszukiwaczy z Prawa 

i Sprawiedliwości z posłem Arkadiuszem 
Czartoryskim poszukała i znalazła jeszcze jedno 
miejsce… To pewnie nie jest ostatnia zmiana po-
selska. Moim zdaniem takich zmian będzie więcej 
i pewnie łatwo byłoby mi wskazać, w jakich kierun-
kach pójdą. No, to jest kwestia czasu. I przygotowali 
projekt poselski. Jak się okazało, ani pan Arkadiusz 
Czartoryski, ani żaden ze 101 posłów, którzy się pod-
pisali pod tym projektem, nie przyszedł, żeby nam 
na posiedzeniu komisji powiedzieć, jaki jest cel tej 
ustawy.

Proszę państwa, system, jaki jest w Polsce, jest 
bardzo dobry. On jest chwalony w całej Europie, na 
wszystkich konferencjach. Mamy współdziałanie 
Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży 
pożarnych. Mamy krajowy system ratowniczo-ga-
śniczy, w którym działa, tak jak pan minister powie-
dział, chyba 4 tysiące 307 jednostek na dzisiaj – to jest 
świetne uzupełnienie państwowego systemu. 30 ty-
sięcy strażaków w państwowym systemie… Jeżeli 
uwzględnimy, ile generalnie strażaków jest w Polsce, 
to okaże się, że pewnie kilkaset tysięcy. Jak mówię, 
mamy świetny krajowy system ratowniczo-gaśniczy 
i on się sprawdzał do tej pory. Ja mogę powiedzieć, 
że wiele razy miałem okazję współpracować z pań-
stwową i ochotniczą strażą pożarną. To współdziała-
nie zawsze było dobrze zorganizowane, a było sporo 
tych przypadków, bo przez 8 lat byłem wojewodą 
wielkopolskim. Przypomnę tylko o tym głośnym 
pożarze w Jankowie Przygodzkim. Działania, ja-
kie tam zostały podjęte, jak to wszystko sprawnie 
udało się opanować… Przypomnę państwu powódź 
z 2010 r. niemal w całej Polsce. Bez Państwowej 
Straży Pożarnej, ale i ochotniczej straży pożarnej… 
Państwowa Straż Pożarna ma swoje określone zada-
nia. Ochotnicza straż pożarna też jeździ do wypad-
ków, ale i ma wiele innych zadań, które być może nie 
są związane z jakimiś awaryjnymi sytuacjami. Ona 
też wspomaga i współdziała z innymi organami. Do 
tej pory ta współpraca układała się bardzo dobrze.

System, który do tej pory obowiązywał, do tej 
pory nie budził żadnych zastrzeżeń. Ale wyskoczył, 
pojawił się projekt poselski i ta zmiana. Środki nie są 
publiczne – to są środki z ubezpieczeń, jeżeli chodzi 
o sprawy pożarowe. Ta zmiana jest nagła, w takim 
trybie robiona. Ewentualny wniosek o zmianę termi-
nu… Bo ja sobie nie wyobrażam, żeby, jeśli ta ustawa 
wejdzie w życie po 2 tygodniach od opublikowania, 

przyjeżdżają na akcje pojazdami, które zgodnie z nor-
matywem powinny być wycofane z pododdziału bo-
jowego. I pan komendant mówi tak: nowe samocho-
dy powinny trafiać do jednostek Państwowej Straży 
Pożarnej, my je będziemy eksploatować, a po kilku 
latach trafią do ochotniczych straży pożarnych. No 
chyba że jakieś gminy są bogate – mówi pan komen-
dant – to one mogą sobie same kupić. I to jest cała 
filozofia: kupujemy, a później w ramach dzielenia 
pieniędzy taki zużyty samochód, który warty jest, nie 
wiem, 1 milion zł, a po 5 latach będzie wart 500 tysię-
cy, pan komendant uroczyście przekaże ochotniczej 
straży pożarnej. Tak mieliśmy, Panie Komendancie, 
w PRL. Takie były wtedy zabawy. Przyjeżdżali na-
czelnicy ze starymi, wyeksploatowanymi rzęcha-
mi i dawali je strażakom w ochotniczych strażach 
pożarnych. Pan dobrze wie, jaki kiedyś był sprzęt 
w ochotniczych strażach pożarnych. Żal było ludzi 
wypuszczać do akcji.

Ma pan rację. Dzisiaj te straże dbają nie tylko o kul-
turę, ale również o wiedzę pożarniczą. Uczestniczą 
też w akcjach ze sprzętem, który jest. Tego rodzaju 
wypowiedzi świadczą, Panie Komendancie, o tym, 
że robicie państwo zamach na pieniądze celem cen-
tralnego sterowania tym, co, gdzie, jak, komu i za ile. 
Likwidujecie w ten sposób aktywność społeczności 
lokalnej. Bo my tu mówimy nie tylko o tym, że to 
jest aktywność samych straży pożarnych. W deba-
cie mówił o tym chyba pan senator Florek. Strażacy 
nauczyli się niejako łączyć pieniądze, co jest waż-
nym elementem wiedzy i postępowania. Oni łączą 
pieniądze unijne, pieniądze obywatelskie, pieniądze 
z budżetu gminy i te pieniądze, o których mówimy. 
A państwo chcecie tworzyć tu nową jakość. Ciekawi 
mnie, w którym kraju jest tak, że pieniądze na dzia-
łalność obywatelską przydziela komendant główny 
straży pożarnej.

Na koniec powiem tak. Szanowni Państwo, z tego, 
co tutaj przeczytałem, wynika, że całość funkcjono-
wania systemu Państwowej Straży Pożarnej, całego 
systemu związanego z ochroną przeciwpożarową, to 
jest koszt chyba 800 milionów zł. Mówię o całości wy-
datków. A my tutaj mówimy o tym, że 20 milionów zł 
poprawi racjonalność i spójność sytemu.

Ostatnie zdanie. To jest to, co powiedział pan mar-
szałek Borusewicz. To jest ten sam manewr co z pie-
niędzmi na Polonię: pieniądze, które będzie wydawało 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, będą wydawane 
racjonalnie i spójnie. Przestrzegam i proszę, żebyście 
państwo nie niszczyli tego, co dobrze funkcjonuje, co 
jest dobrze oceniane przez mieszkańców i jest elemen-
tem kulturotwórczym, elementem edukacyjnym oraz 
elementem dbania o bezpieczeństwo mieszkańców. 
Dziękuję bardzo.
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(senator P. Florek) Nie wierzę w to, że za 2 tygodnie, jeżeli ta ustawa 
zostanie przegłosowana… Przyjmijmy już chociażby 
tę jedną poprawkę, żeby to przesunąć na początek 
roku budżetowego. Słyszymy, że w tym roku zakłady 
jeszcze tych pieniędzy nie wpłacają, bo czekają na 
to, co będzie. No, proszę państwa, na co czekają? Na 
to, co uchwalimy. Pewno wiedzieli o tej inicjatywie 
już wcześniej, skoro te pieniądze wstrzymują. No 
więc wprowadźmy to 1 stycznia następnego roku 
obrachunkowego, za który będzie można się w pełni 
rozliczyć. Jak już państwo chcecie to przegłosować, to 
przegłosujecie chociaż tę poprawkę, żeby to wszystko 
weszło w życie 1 stycznia. Bo tak czy tak pan minister 
przez 2 tygodnie tego rozporządzenia nie wyda, nie 
skonsultuje. No, mówił, że jest nieprzygotowany, bo 
to jest projekt poselski. No to po co procedować nad 
projektem poselskim? Trzeba było się wstrzymać, 
zrobić projekt rządowy, dodać do tego rozporządzenie 
i sprawa byłaby jasna.

Pan minister na końcu jasno powiedział, o co mu 
chodzi. Chodzi o ten kolor zielony, który zawłaszczył 
OSP. To nie jest, proszę państwa, żadne wytłumacze-
nie. W wyborach oddolnych zawsze można wybierać 
kogokolwiek. Na tym polega właśnie demokracja. 
Każdy wybiera i głosuje, jak uważa.

Reasumując, proszę państwa, uważam, że to jest 
dobry system, który świetnie funkcjonuje w naszym 
kraju. Środki są potrzebne i ich będzie zawsze za 
mało, więc ta propozycja, o której tu mówiono, żeby 
samochody z Państwowej Straży Pożarnej były prze-
kazywane straży ochotniczej, idzie w dobrym kierun-
ku. Ja też uważam, że im więcej kupimy samochodów 
dla Państwowej Straży Pożarnej… Niech te samo-
chody rok czy 2 lata pojeżdżą i zostaną przekazane 
do ochotniczych straży pożarnych. I to jest słuszne 
podejście, bo dokonuje się pewien postęp techniczny 
i co chwilę te samochody się zmieniają. W związ-
ku z tym niech ta Państwowa Straż Pożarna… Ale 
pamiętajmy o tym, że choć ochotnicy są najbliżej 
różnych zdarzeń, mają określony czas i też muszą 
dojechać na miejsce. Oni też muszą być odpowiednio 
wyposażeni, tym bardziej że jednak pełnią jeszcze 
wiele innych funkcji. No, była tu mowa o sprawie 
orkiestry dętej, mundurów itd. No, będziemy się kłó-
cić o mundury wyjściowe, które kosztują ileś tam 
pieniędzy? I teraz, po tej zmianie, nie będziemy tych 
mundurów kupować, tylko powiemy: niech oni sami 
je sobie kupią, bo to wójt, burmistrz czy prezydent jest 
za to odpowiedzialny? No, jak zaczniemy dyskutować 
o tym, za co jest odpowiedzialna gmina… System 
bezpieczeństwa w kraju jest jeden. Wszyscy w razie 
zagrożenia zdrowia i życia musimy mieć pewność, 
że ten system zadziała, więc takie podziały są kom-
pletnie bezsensowne.

W związku z tym w komisji zgłoszono wniosek 
o odrzucenie tej ustawy. I to by było najbardziej 

w ciągu tych 2 tygodni wydane zostało, tak jak pan 
minister powiedział, rozporządzenie. A bez tego roz-
porządzenia tych pieniędzy i tak, i tak dzielić nie 
będzie można.

Teraz mamy pewną centralizację. Ochotnicze stra-
że pożarne są wybierane, że tak powiem, od dołu. Są 
poszczególne szczeble… Dopiero na końcu jest zarząd 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. O ile sobie 
przypominam, to pan komendant główny też był kie-
dyś członkiem zarządu głównego. Nie jestem pewien, 
ale coś mi się tak wydaje. Przedstawiciele Państwowej 
Straży Pożarnej też wchodzą w ten skład. Jest to wy-
bierane od dołu, głosują strażacy ochotnicy. Niech 
sobie wybierają tak, jak uważają za stosowne. Jeżeli 
chodzi o komendanta głównego, to mamy mianowa-
nie. Poszczególni komendanci… Czyli to jest w drugą 
stronę. Dlaczego ten system odwrócony ma teraz być 
lepszy? Dla mnie to jest kompletnie niezrozumiałe.

Zasiadałem… Już nie jestem, ale w poprzedniej 
kadencji byłem członkiem zarządu wojewódzkiego 
OSP. Te 20% limitu, które jest… W tym składzie 
był marszałek województwa, był wojewoda i wiele 
innych osób, a szef nawet nie był z PSL, jak tu cały 
czas podkreśla pan minister. Nam się ta współpraca 
bardzo dobrze układała. Może w różnych wojewódz-
twach różnie to wygląda, ale ja muszę powiedzieć, 
że nie było z tego tytułu żadnego problemu. Środki, 
które były do dyspozycji, były od dołu… Najpierw 
w powiecie czy w gminie analizowano, jakie są po-
trzeby, co trzeba kupić, czego brakuje itd. I to tak szło. 
Teraz będzie odwrotnie.

Pan minister powiedział, cytuję… Ja mógłbym 
pana ministra zacytować, bo on przekręcił też moją 
wypowiedź. Powiedział tak: „Jedno środowisko, o in-
tensywnym kolorze zielonym zawłaszczyło 16 tysięcy 
200 jednostek OSP, tworząc monopol. Na dole wiedzą 
lepiej. Prezes Pawlak i zarząd nie są na dole, oni są 
na górze, na wierzchołku”. No, jeżeli tak chcemy do 
tego podejść, to jaka będzie sytuacja komendanta 
głównego straży pożarnej? No, pewno pan komendant 
zostanie na siłę uszczęśliwiony i będzie rozpatrywał 
te wszystkie wnioski, parę tysięcy wniosków, które 
będą wpływały z całej Polski. Wiem, że przez ko-
mendantów… No, nie wiemy jeszcze, jak to będzie 
wyglądało, bo na razie nie ma rozporządzenia, ale 
pewno będzie to przechodziło przez komendantów 
powiatowych i przez komendantów wojewódzkich. 
No i wszystko będzie w porządku w takim razie. Tak? 
Jeżeli te wnioski składają członkowie OSP, którzy 
są na dole i wiedzą dokładnie, czego potrzebują, to 
dla was jest niedobrze, ale jak to będzie mechanizm 
działający w drugą stronę, to będzie to po prostu cen-
tralizacja. To jest kierunek odwrotny od tego, w jakim 
powinniśmy iść.
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(senator P. Florek) jednostka już w piątym czy właściwie nawet w szó-
stym pokoleniu… Bo jest to ludność osiadła, która 
po prostu z ojca na syna kontynuuje te wspaniałe 
strażackie tradycje.

Działa tam również orkiestra dęta. A jak każdy 
nas, parlamentarzystów, doskonale wie, strażacka or-
kiestra dęta jest dumą i oznaką prestiżu każdej gminy. 
Każda gmina chciałaby, aby taka dobrze wyposażona 
orkiestra strażacka w niej istniała i nie tylko uświet-
niała uroczystości państwowe, patriotyczne i religijne, 
lecz także odgrywała doniosłą rolę kulturotwórczą, 
ponieważ jest to znakomita popularyzacja muzyki, 
możliwość aktywizacji tych, którzy mają talent mu-
zyczny. Jest to także możliwość edukacji.

I chciałbym powiedzieć, że nie przypadkiem 
polscy strażacy, czy strażacy w ogóle, jeżeli chodzi 
o rankingi zaufania publicznego… Proszę zauważyć, 
że strażacy są na czele tych rankingów. I jest to ab-
solutnie bezdyskusyjne i oczywiste. Dlaczego? No, 
z bardzo prostego powodu. Otóż strażacy stoją na 
straży nie tylko naszego życia i zdrowia, lecz tak-
że mienia. Szczególnie na terenach rolniczych, tam, 
gdzie jest produkcja roślinna czy zwierzęca, gdzie są 
budynki, gdzie jest infrastruktura przemysłu rolno-
-spożywczego, kwestie zagrożenia przeciwpożaro-
wego są ogromne.

I wiemy też doskonale, że również pejzaż ochot-
niczych straży pożarnych na przestrzeni ostatnich 
lat się zmienił, z bardzo prostej przyczyny: miano-
wicie niektóre jednostki ochotniczej straży pożarnej, 
te wiodące, zostały włączone do systemu krajowego 
i zabezpieczają całe obszary naszego kraju. Jak wia-
domo, straż pożarna zajmuje się nie tylko ochroną 
przeciwpożarową, lecz także zarządzeniem kryzyso-
wym, a więc również wypadkami komunikacyjny-
mi i wieloma różnymi zdarzeniami, które po prostu 
wymagają profesjonalnego i właściwego podejścia do 
nich. I właśnie dlatego strażacy są tak bardzo cenieni.

Jeżeli chodzi o województwo mazowieckie, to 
w tym województwie jest 70 tysięcy członków ochot-
niczych straży pożarnych. Ogółem w Polsce jest to 
znacznie większa liczba, nie wiem, bodajże 0,5 milio-
na, to ten rząd wielkości. W samym powiecie ciecha-
nowskim – Ciechanów jest stolicą mojego okręgu wy-
borczego – są 2 tysiące członków ochotniczej straży 
pożarnej na 90 tysięcy mieszkańców. Mówię o tym, 
żeby pokazać, jak ogromnym fenomenem – zwłasz-
cza w środowiskach mniejszych miast, w środowisku 
wiejskim – jest ochotnicza straż pożarna. I jest to, 
można powiedzieć, najbardziej widomy znak, mówiąc 
tak bardziej literacko, państwa polskiego, ponieważ 
to są ludzie, kobiety i mężczyźni, umundurowani, 
przyzwyczajeni do ducha służby, poświęcający się. To 
jest nie tylko pasja, to powołanie do bycia strażakiem. 
Ci ludzie pełnią bardzo pozytywne role społeczne. 
I bardzo dobrze się dzieje, że również część środków 

rozsądne. Myślę, że wszyscy strażacy w Polsce pa-
trzą dzisiaj na nas i widzą, co my tutaj wyrabiamy. 
Podejmujemy działania, które naprawdę nie przynio-
są żadnych wielkich efektów, a w tych mniejszych 
miejscowościach, jeżeli się to skumuluje… No, wójt 
ma zachętę, dołoży też pieniędzy – tu trochę, tam 
trochę – i nie musi czekać na komendanta głównego, 
który z kolei czekałby na komendantów wojewódz-
kich i powiatowych, bo taka byłaby procedura. A jak 
wygląda ta współpraca dzisiaj, wiem z mojego tere-
nu. No, byłego komendanta wojewódzkiego i byłego 
wojewody nie zaprasza się na dzień strażaka. Tak nie 
było do tej pory.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Upłynęło 
10 minut.)

Już kończę.
Do tej pory to wszystko wyglądało inaczej. No, 

więc jeżeli my chcemy jeszcze skłócić państwowych 
strażaków z ochotniczymi strażakami, to gratuluję. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Głos ma pan senator Jackowski. Proszę.

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

Komendancie!
Jesteśmy w drugiej oktawie od św. Floriana. Jak 

wiadomo, 4 maja to jest taki dzień, który jednoczy 
całą brać strażacką w Polsce, i nie tylko brać strażac-
ką, ponieważ św. Florian jest to święty, który w na-
szych narodowych dziejach odegrał bardzo istotną 
rolę. Był swego czasu uważany za jednego z głównych 
patronów państwa polskiego. I jest wspaniałym świę-
tym, który patronuje strażakom.

Ja tak samo jak pan senator Florek biorę udział 
w spotkaniach ze środowiskiem strażaków w swoim 
okręgu wyborczym. Uważam to za mój oczywisty 
obowiązek. Czasami interweniuję, czy to u komen-
danta wojewódzkiego, mazowieckiego, czy to w ko-
mendzie głównej, występuję z pismami, popieram 
różne inicjatywy.

Chcę panu senatorowi powiedzieć, że w ostat-
nią sobotę byłem na uroczystości 120-lecia OSP 
w Glinojecku. Glinojeck jest przy ważnej trasie, sió-
demce, łączącej południe Polski z północą. To jest 
powiat ciechanowski. 120 lat. Tam jest wspaniała cu-
krownia. I w roku 1897 ówczesne władze tej właśnie 
cukrowni, dostrzegając konieczność zabezpieczenia 
przeciwpożarowego, powołały coś, co można by okre-
ślić mianem takiej ochotniczej straży pożarnej. I ta 
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(senator J.M. Jackowski) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję.
Głos ma pan senator Zientarski. Proszę.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Panie Generale, Komendancie 

Główny! Szanowni Państwo!
Tu wiele słów padło, z którymi oczywiście się 

zgadzam, na temat roli ochotniczych straży pożar-
nych. Sam miałem przyjemność w poprzedniej kaden-
cji być wiceszefem Senackiego Zespołu Strażaków. 
Szefem był generał pożarnictwa w stanie spoczynku, 
Zbigniew Meres, od którego się wiele nauczyłem. 
Współpracowałem znakomicie w swoim okręgu wy-
borczym z ówczesnym zastępcą komendanta główne-
go, panem generałem Markiem Kowalskim. 

Muszę powiedzieć, że ochotnicy rzeczywiście 
wspaniale współdziałali i nie wyobrażają sobie braku 
współdziałania z zawodową strażą pożarną. To jest 
zupełnie oczywiste. Tak było i na szczęście, mam na-
dzieję, tak pozostanie, bo przecież chodzi, tak jak tutaj 
była mowa… Część ochotników jest nawet włączona 
w ten system ratownictwa, który jest profesjonalny. 
Ale tu chodzi, proszę państwa…

Właśnie, o co chodzi w tej sprawie? Dlaczego 
składam poprawkę? Niby się nic nie zmienia – przed 
chwilą mój przedmówca, pan senator Jackowski, nie 
zauważał i jakby nie rozumiał, o co chodzi w tej de-
bacie, przynajmniej tak mówi – bo przecież tylko 
wyrazy „zarząd główny” zastępuje się wyrazami 
„ochotnicze straże”, tak? I jest tak samo po 50%. 
W związku z tym o co kruszyć kopie? Nie ma w ogóle 
żadnego problemu.

No, problem jest i dotyczy istoty – tak bym powie-
dział – działania obywatelskiego w stowarzyszeniu, 
jakim jest stowarzyszenie ochotniczych straży po-
żarnych. To jest istota rzeczy. Chodzi o to, żeby rze-
czywiście obywatele, od dołu do góry… W wyborach 
przecież wybiera się władzę w OSP demokratycznie. 
Chodzi o to, żeby same mogły decydować o tym, na 
co przeznaczają swoje pieniądze, a generalnie, nie-
wątpliwie… Może są jakieś przykłady – ale zawsze 
znajdzie się jakiś przykład, nawet w państwowej stra-
ży – nietrafionego czy nieoptymalnego zakupu, ale 
nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby nie mogły organy 
tego stowarzyszenia, obywatelskiego stowarzyszenia, 
które zakorzenione jest na wsi, decydować o tych 
pieniądzach, które są przeznaczone…. Nie chodzi 
tylko o zakupy, bo przecież zakupy z reguły też były 
dofinansowywane w lwiej części przez zawodową 
straż pożarną. 

Proszę państwa, tego rodzaju zmiana ogranicza 
inicjatywę obywatelską, a nawet bym powiedział, że 
jej pozbawia. Przedstawię to na konkretnym przy-

z obowiązkowego ubezpieczenia przeciwpożarowego 
jest dystrybuowana – ta część, o której mówimy, to 
jest, zdaje się, 10% – właśnie na potrzeby doposaża-
nia straży, na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej 
i ochotniczych straży pożarnych. Co do zasady sposób 
finansowania i kwota nie ulegają zmianie. Podział 
fifty-fifty, zgodnie z którym 50% tych środków pozo-
staje z przeznaczeniem na ochotnicze straże pożarne, 
a 50% na państwową straż pożarną, nie ulega zmianie.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Czy ktoś mie-
rzy czas?)

Pytanie, dlaczego jest taki opór opozycji wo-
bec tej ustawy i tego, aby w procesie podziału tych 
środków komendant główny straży pożarnej miał 
istotne znaczenie. Dlaczego? To jest pytanie, które 
mnie zafrapowało i spowodowało, że postanowi-
łem zabrać głos w tej sprawie. No, to znaczy, że 
system, który był dotychczas, był być może – tego 
nie wiem, oceniam to po gorączce tej całej deba-
ty – wygodny dla tych, którzy krytykują zmianę 
tego systemu. Pytanie, dlaczego był wygodny? I to 
jest pytanie, na które należałoby po prostu odpo-
wiedzieć, innymi słowy, nie mówić eufemizmami, 
jak pan senator Florek. Panie Senatorze, mnie też 
nie zapraszają na wiele uroczystości strażackich. 
Ubolewam, ubolewam. No, każdy z nas, senatorów 
wie, jak to po prostu jest. W województwie mazo-
wieckim są 42 powiaty, a w każdym powiecie jest 
powiatowy dzień strażaka, tak? Każdy z nas ma po 
kilka powiatów i teoretycznie powinien dostawać 
komplet zaproszeń na wszystkie powiatowe uro-
czystości. Nie dostaję… No, z różnych powodów, 
nie wchodzę tutaj w szczegóły. Każdy z nas mógłby 
dużo powiedzieć na ten temat. Jednak faktem jest, że 
w ramach polepszania warunków służby, w ramach 
racjonalizowania strumienia środków, które są na to 
przeznaczane, to komendant główny jako ośrodek, 
który w sposób profesjonalny w imieniu państwa 
polskiego ponosi ustawowe obowiązki i odpowiada 
za cały sektor kwestii związanych z bezpieczeń-
stwem ludzi oraz mienia, powinien tymi środkami 
dysponować, a więc kruszenie z tego tytułu kopii, 
podnoszenie tutaj głosu i kwestionowanie założeń 
tej ustawy… Ona, jeszcze raz podkreślmy, nie zmie-
nia ani o jotę strumienia środków, które płyną do 
Państwowej Straży Pożarnej i do ochotniczych stra-
ży pożarnych.

(Senator Bogdan Borusewicz: To po co ta zmiana?)
Kwestionowanie tego pokazuje… Pan marszałek 

Borusewicz trafnie ujął sprawę: po co ta zmiana? 
A czemu opozycja tak kwestionuje tę zmianę? I to 
jest pytanie, z którym panów zostawiam. Dziękuję.

(Senator Bogdan Borusewicz: Na pytanie nie od-
powiada się pytaniem.)
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(senator P. Zientarski) odciążać państwo i pomagać państwu wykonywa-
niem funkcji państwa, a nie państwo ma w tej chwili 
zabierać wszystko i centralizować. To jest przykład 
kolejnego kroku w kierunku centralizacji i dlatego 
na to nie ma zgody w Platformie Obywatelskiej, bo 
chodzi o to, żeby rzeczywiście zachować tę inicjatywę 
obywatelską, która tak pięknie się sprawdza w OSP 
w Polsce.

Składam poprawkę, proszę.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Głos ma ponownie pan senator Czarnobaj. Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 

Komendancie!
W trakcie wystąpienia pana senatora Jackowskiego 

zastanawiałem się, w jaki oto logiczny sposób pan 
senator powie, że popiera tę ustawę. Usłyszeliśmy tu 
mnóstwo prawd, które padają w debacie, że strażacy 
dzisiaj – mówię o ochotnikach, ale i o Państwowej 
Straży Pożarnej – to grupa społeczna, która cieszy 
się, tak jak powiedział pan senator, największym za-
ufaniem w Polsce. Jest system, który funkcjonuje do-
brze, jest dobrze oceniany przez wszystkich – oprócz 
niektórych osób, które tutaj występowały i mówiły, 
że będą ten system zmieniać.

Właściwie w małych miejscowościach nie ma 
uroczystości, żeby straż pożarna nie występowała, 
nie była organizatorem, współorganizatorem itd. 
I tak jak słusznie powiedział pan senator Jackowski 
– w pełni się, Panie Senatorze, pod tym podpisuję 
– straż stała się znakiem Rzeczypospolitej. I zadał 
pan takie pytanie, na które za chwilę postaram się 
odpowiedzieć: dlaczego jest taki opór przed zmianą? 
I tu zadał pan pytanie, a właściwie postawił znak 
zapytania, wyraził taką wątpliwość: a może ktoś ma 
w tym jakiś interes? No, nie będę już ciągnął tego 
wątku, ale odpowiem tak: różnica, Panie Senatorze, 
Szanowni Państwo, jest zasadnicza. Bo gdyby zada-
wać sobie podobne pytanie: jaka jest różnica między 
tym, kiedy wzmacniamy polskie samorządy poprzez 
dawanie im dochodów własnych, kiedy one same 
stanowią, na co wydają, same wybierają cele i roz-
liczają się z tych pieniędzy, budują tę społeczność 
lokalną, a tym, gdy one będą dostawać dotacje i… 
Państwo idziecie w kierunku państwa dotacyjnego, 
nie samorządnego, i to jest ta zasadnicza różnica. 
Przeciwko temu, Panie Senatorze, protestujemy. 
I zapewniam pana, że tu nikt z osób z Platformy 
Obywatelskiej, które znam, nie prowadzi żadnych 
interesów w ramach funkcjonowania ochotniczych 
straży pożarnych.

kładzie. Jeśli są pieniądze na dole, przeznaczone 
przez… podzielone, bo przecież zarządy wojewódz-
kie przyznają określonym OSP jakieś środki, to te 
pieniądze zawsze są niewystarczające. Ale wtedy 
uruchamia się inicjatywę obywatelską. Wtedy ci, 
którzy mają ten zaczątek, ten wkład własny, swój, 
zabiegali o pieniądze samorządu, zabiegali – do tej 
pory tak było – o środki z funduszu ochrony środo-
wiska, o prywatnych sponsorów, proszę państwa, po 
to, żeby osiągnąć swój cel, bo czuli się gospodarzami. 
A w tej chwili będą występować roszczeniowo do 
pana komendanta głównego o całość… Taka będzie 
zmiana, która burzy, ogranicza i w sumie efekty, je-
śli chodzi o bezpieczeństwo przeciwpożarowe, będą 
o wiele słabsze. I tu jest istota rzeczy. Bo oczywiście 
chodzi też o to, żeby ci strażacy w OSP mieli pienią-
dze nawet na te odznaczenia, które w ramach orga-
nizacji zasłużonym strażakom się przyznaje, żeby 
mieli pieniądze na mundury galowe, które nie służą 
przecież gaszeniu pożarów, ale to jest część bardzo 
istotnej kulturotwórczej działalności, o czym tutaj 
była mowa. No, przecież strażacy obsługują święta, 
w Wielkanoc przy Grobie Pańskim straż pełnią, i na 
Boże Ciało itd., itd. W tych galowych mundurach, 
które są kupowane właśnie za te środki, o które będą 
musieli się teraz ubiegać u komendanta głównego. 
Czy hełm jakiś, czy orkiestry, szkolenie młodzieży, 
konkursy różnego rodzaju itd.… To wszystko było or-
ganizowane na dole, ze swoich pieniędzy, z własnych 
budżetów i dodatkowych pieniędzy, które spływały 
dzięki inicjatywie oddolnej tych właśnie strażaków, 
którzy często byli też samorządowcami. Znam dużo 
przykładów z mojego okręgu, że burmistrz jedno-
cześnie był szefem OSP na danym terenie. A co teraz 
będzie? No, teraz będzie tak, że tylko roszczenia do 
pana komendanta…

Wydaje się… Ja zresztą to powiedziałem na po-
siedzeniu komisji – no, kolor zielony akurat tutaj nie 
istnieje, w związku z tym trudno mówić, w komisji 
też, że ci senatorowie, którzy popierają to rozwią-
zanie, które się sprawdziło – podkreślam: które się 
sprawdziło – przez 20 lat, legitymują się kolorem 
zielonym. Tak że tu nie ma żadnego interesu partyj-
nego. Tu chodzi o rzeczywistą obywatelskość, która 
jest na wsi. Czy ona jest takim, czy innym kolorem 
oznaczona, co to ma za znaczenie? Ona jest utrwa-
lona tradycją i strażacy chcą sami tymi pieniędzmi, 
które się należą… Ja tu nie będę dyskutował, czy to 
są pieniądze… Bo one nie są budżetowe, ale też na 
pewno nie… można powiedzieć, społeczne. I nie cho-
dzi o status tych pieniędzy, ale chodzi o możliwość 
realnego dysponowania. A poza tym, no, przecież 
na tym polega zasada pomocniczości państwa, że to 
właśnie stowarzyszenia, że to właśnie obywatele mają 
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(senator L. Czarnobaj) żeby ten porządek… To jest taki moment, kiedy moż-
na powiedzieć „nie”, niech będzie tak, jak było do tej 
pory. I zagłosujmy, żeby nie wprowadzać tych zmian.

Jeżeli chodzi o różnego rodzaju uroczystości, to 
już koledzy przed chwilą mówili, nie będę powtarzał, 
ale to są przecież uroczystości kulturalne, państwowe, 
kościelne. Przecież zawsze widzimy na nich straża-
ków, zawsze są w tych mundurach i nie brońmy im 
tego. Mają, co prawda, wiele innych zadań, ale ta 
działalność też jest ważna.

Teraz jeżeli chodzi o to, o czym też pan minister 
powiedział, o podziękowania dla pana ministra… 
Szanowni Państwo, pieniędzy będzie zawsze bra-
kować, cudów nie ma. Żeby zakupić te samochody, 
które są drogie, tych pieniędzy nie starczy. Trzeba je 
w jakiś sposób rozdzielać. Skoro jest 16 tysięcy 200 
jednostek, to wiadomo, że tylko jakaś ich część dosta-
nie te pieniądze. I w związku z tym, że w tym roku 
dotacje nie poszły już przez związek, przez zarząd 
główny, tylko poszły przez komendanta głównego 
straży pożarnej, to pan minister jest ze swoich środ-
ków zadowolony. Ja powiedziałem chyba o 2 tomach, 
a pan minister mnie poprawił i powiedział, że tam są 
3 stosy, że trzeci już rośnie. Chodzi o stosy podzię-
kowań, które pan minister dostaje i na pewno będzie 
dostawał, bo na 16 tysięcy… Ci, co dostaną pieniądze 
– tym bardziej że pan minister tak o tym mówi – wie-
dzą, że trzeba napisać takie pismo i podziękować, bo 
za rok pieniądze znowu będą dzielone. W związku 
z tym pan minister może się cieszyć i może dalej 
tak postępować. I rzeczywiście, jak skończy się ta 
kadencja, to takich podziękowań będzie miał więcej.

Wszystko sprowadza się tu do jednej zasadniczej 
sprawy. Proszę państwa, walczyliśmy o samorządność. 
Po to są samorządy gminne, samorządy powiatowe 
i samorządy wojewódzkie, żeby one też o czymś de-
cydowały. To, jak się Polska zmieniła dzięki samo-
rządności, sami państwo widzicie. W związku z tym 
naprawdę bezsensowne jest zabieranie pieniędzy, które 
są niejako twórcze. Te 20 milionów zł tworzy dobrą 
atmosferę, tworzy możliwości inwestowania i pozy-
skiwania innych środków. Po co to wszystko zmieniać?

Jeszcze raz apeluję, żebyśmy nie robili zmian, 
które są wprowadzane ad hoc przez jakąś grupę po-
słów. Jestem przekonany, że nawet pan komendant 
główny… No, dostał to i co ma zrobić? Będzie musiał 
rozpatrywać wnioski. To jest inicjatywa całkowicie 
niepotrzebna i, jak widzimy, prowadzi tylko i wyłącz-
nie do skłócenia stron. Jeszcze raz apeluję o odrzu-
cenie tej jakże krótkiej ustawy. To są przecież tylko 
3 artykuły, 1 strona. Nic więcej. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.

Drugi element, czyli to, na co zwracał też uwagę 
pan senator Florek: zabijacie tę naturalną aktywność 
obywatelską polegającą na łączeniu pieniędzy unij-
nych, pieniędzy budżetu gminy, budżetu państwa, 
wspomaganiu różnego rodzaju przedsięwzięć… Czyli 
będzie nastawienie na taką małą aktywność. Piszemy 
wniosek, kupujemy mnóstwo dobrych ryb, jedziemy 
do Warszawy, aby przekonać pana Iksińskiego, że to 
jest bardzo dobry wniosek, uruchamiamy naszego po-
sła, wędrówka ludów trwa i tak oto budujecie państwo 
obywatelskość. Przeciw temu, Panie Senatorze, pro-
testujemy. Dlatego jeszcze raz mówimy: zastanówcie 
się państwo. Ten obecny system to jest dobry system, 
który zbudował dobry produkt w postaci ochotni-
czych straży pożarnych. 

A jeżeli, w związku z tym, o czym mówili pan 
komendant i pan minister, niektóre elementy sprawoz-
dawczości czy przebieg informacji trzeba poprawić, 
to poprawmy ten system przebiegu informacji. To tak, 
jakbyśmy w sytuacji, kiedy ktoś często jeździ pod 
prąd drogą jednokierunkową, mówili, że zamykamy 
tę drogę. No, to nie jest wyjście. Jeżeli są pewne nie-
funkcjonalne elementy dotyczące sprawozdawczości, 
to je poprawmy, ale nie rujnujmy tego, o czym po-
wiedział pan senator Jackowski i pod czym w pełni 
się podpisuję – ochotnicze straże pożarne stały się 
znakiem rozpoznawczym państwa polskiego, i oby 
tak zostało. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Głos ma ponownie pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pan Jan Maria Jackowski spowodował, że jeszcze 

raz na chwilę tu wyszedłem, bo zauważyłem jedno: 
to, że pan, Panie Senatorze, nie uważa. Zawsze pan 
taki skrupulatny, dokładny, a na tym posiedzeniu pan 
jest – nie wiem – nieskoncentrowany, nieuważny, bo 
zadał pan pytanie: po co ta zmiana? To znaczy, że 
pan nie słuchał swojego ministra, bo pan minister 
wyraźnie powiedział, po co ta zmiana. Nie będę więc 
panu powtarzał, ale wystarczy posłuchać tego, co pan 
minister tutaj powiedział.

Mówił pan o tych obchodach, o tych zaprosze-
niach… Zgadzamy się, ale inna sprawa to są jakieś wo-
jewódzkie obchody… Jeżeli pan jest senatorem… Do 
tej pory zawsze Państwowa Straż Pożarna z ochotni-
czą strażą razem organizowały wojewódzkie obchody, 
a w tym roku oddzielnie. To wszystko niestety zaczyna 
iść w złym kierunku i dlatego chcemy o tym mówić, 
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(wicemarszałek M. Seweryński) Rozpatrywany projekt jest projektem rządowym 
i został omówiony podczas posiedzenia komisji 
przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu 
i Turystyki, pana Jana Widerę.

Wypowiedzenie konwencji z 1985 r. jest niezbęd-
ne ze względu na konieczność związania się nową, 
aktualniejszą i dostosowaną do obecnych doświad-
czeń oraz dobrych praktyk umową międzynarodową 
– Konwencją Rady Europy w sprawie zintegrowanego 
podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsłu-
gi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez spor-
towych, która została sporządzona w Strasburgu dnia 
4 maja 2016 r. Dokument z 1985 r. zdezaktualizował 
się i stał się niezgodny ze współczesnym podejściem 
i doświadczeniami państw sygnatariuszy w zakresie 
poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych. Treść 
tej konwencji, skupiająca się na zapobieganiu incy-
dentom na stadionach i w otoczeniu, a także na re-
agowaniu na takie incydenty poprzez odpowiednie 
zarządzanie tłumem, stosowanie barier i ogrodzeń 
oraz działania służb porządkowych i informacyjnych, 
stała się nieaktualna oraz niezgodna ze współczesnym 
podejściem i doświadczeniami państw sygnatariuszy 
w zakresie poprawy bezpieczeństwa imprez sporto-
wych. W 2012 r. podczas konferencji ministrów do 
spraw sportu Rady Europy podjęto decyzję o powie-
rzeniu Stałemu Komitetowi Rady Europy do spraw 
Zwalczania Przemocy podczas Imprez Sportowych 
zadania polegającego na przeprowadzeniu analizy 
potrzeby i możliwości zmiany europejskiej konwencji.

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dysku-
sję, w której oprócz członków komisji uczestniczyli: 
wspomniany już podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki, pan Jan Widera, ze swoimi współ-
pracownikami, jak również dyrektor Departamentu 
Porządku Publicznego w MSWiA oraz zastępca dy-
rektora Głównego Sztabu Policji, zastępca dyrektora 
Departamentu Prawno-Traktatowego w MSZ i praw-
nik Biura Legislacyjnego.

Komisja na swoim posiedzeniu przyjęła jednogło-
śnie projekt ustawy, wnosząc do Wysokiej Izby o przy-
jęcie tego projektu bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę teraz sprawozdawcę Komisji Spraw 

Zagranicznych i Unii Europejskiej, pana senatora 
Marka Pęka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Marek Pęk:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Dla porządku informuję, że panowie senatorowie 
Majer, Mikołajczyk i Komarnicki złożyli swoje prze-
mówienia w dyskusji do protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 
na piśmie złożyli panowie senatorowie Borusewicz, 
Sługocki, Florek i Zientarski.

Zamykam dyskusję.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszę Komisję Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej o usto-
sunkowanie się do przedstawionych wniosków i przy-
gotowanie sprawozdania.

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

Teraz odczytam komunikat. Informuję, że po 
rozpatrzeniu punktu piątego, tj. ustawy o ratyfikacji 
Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego 
podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i ob-
sługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez 
sportowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 
2016 r., przystąpimy do rozpatrzenia punktu ósmego, 
tj. ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody 
wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. 
Następnie będą rozpatrzone punkty szósty i siódmy.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
czwartego porządku obrad: ustawa o wypowiedze-
niu Europejskiej konwencji w sprawie przemocy 
i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, 
a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej 
w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 494, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 494 A i 494 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu, pana senatora Andrzeja Kamińskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Kamiński:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z posie-

dzenia Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, które odbyło 
się w dniu 25 kwietnia i dotyczyło wydania opinii 
do ustawy o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji 
w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie 
imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki 
nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 
1985 r. 

W stosunku do Polski konwencja ta weszła w życie 
1 czerwca 1995 r.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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(senator sprawozdawca M. Pęk) Proszę sprawozdawcę Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu, pana senatora Andrzeja Kamińskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Kamiński:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W imieniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu mam 

zaszczyt przedstawić również sprawozdanie komi-
sji o ustawie o ratyfikacji Konwencji Rady Europy 
w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeń-
stwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki 
nożnej i innych imprez sportowych, która została 
sporządzona w Strasburgu – jak już wspominałem 
– 4 maja 2016 r.

Ta umowa międzynarodowa została otwarta do 
podpisu w dniu 3 lipca 2016 r. Polska, podobnie jak 
inne państwa strony europejskiej konwencji, może 
złożyć dokumenty ratyfikacyjne po wcześniejszym 
wypowiedzeniu dotychczasowej konwencji, która 
była przedmiotem naszych obrad przed chwilą.

Nowe przepisy prawne zawierają podstawowe 
założenia zapewniania bezpieczeństwa meczów pił-
karskich oparte na obecnym stanie wiedzy, doświad-
czeniach i dobrych praktykach.

Konwencja prezentuje przyjęcie przez państwa 
sygnatariuszy nowego podejścia, opartego na wyod-
rębnieniu 3 platform: bezpieczeństwa, zabezpiecze-
nia i obsługi. Odzwierciedla tym samym pogląd, że 
skupianie się wyłącznie na walce z zagrożeniami nie 
prowadzi do stworzenia odpowiednich, skutecznych 
środków ograniczenia ryzyka, że skuteczniejszym 
rozwiązaniem będzie wdrażanie środków z zakresu 
zabezpieczenia i obsługi, które silnie wypływają na 
zachowania kibiców, niwelując możliwość wystąpie-
nia ekscesów. Celem konwencji jest zatem promowa-
nie najlepszych standardów oraz dialogu i współpracy 
instytucji z kibicami, klubami piłkarskimi i społecz-
nościami lokalnymi.

Konwencja wskazuje również na potrzebę współ-
pracy międzynarodowej, wykrywania sprawców 
przemocy i systemu certyfikowania stadionów.

Konwencja zawiera 22 artykuły, które regulują 
następujące kwestie – tak skrótowo o nich przypo-
mnę. Zawarte są w niej definicje m.in. „środków bez-
pieczeństwa”, „środków zabezpieczenia”, „środków 
obsługi”, „zintegrowanego podejścia”, „dobrych prak-
tyk”. Reguluje się potrzebę opracowania i wdrożenia 
koordynacji – zintegrowanego podejścia do bezpie-
czeństwa. Określa się potrzebę stworzenia tzw. bez-
piecznego otoczenia dla uczestników i widzów oraz 
wprowadza ustalenia dotyczące przyznawania stadio-
nom licencji. Określa się obowiązek przeprowadza-
nia wspólnych ćwiczeń mających na celu testowanie 
i udoskonalanie planów awaryjnych i kryzysowych. 

Powiem króciutko, żeby już nie powtarzać meryto-
rycznych uwag dotyczących samego celu. Chciałbym 
powiedzieć, że również na posiedzeniu komisji spraw 
zagranicznych odbyła się dyskusja, obecni byli przed-
stawiciele ministerstwa, pani legislator przedstawiła 
opinię legislacyjną mówiącą, że ustawa nie budzi za-
strzeżeń legislacyjnych – cel jest oczywisty, chcemy 
zastąpić zdezaktualizowany akt prawny nowym, no-
woczesnym aktem prawnym, który w lepszy sposób 
będzie realizował zintegrowane podejście do tych 
problemów.

W związku z tym komisja jednogłośnie poparła oma-
wiany akt prawny. Ja również rekomenduję Wysokiemu 
Senatowi przyjęcie tego aktu. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej minutę zapytania do senatorów 
sprawozdawców.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nikt się nie zgłasza.

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych zostali upoważnieni minister spraw 
zagranicznych oraz minister sportu i turystyki.

Czy przedstawiciele rządu pragną zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu?

Ministerstwo Spraw Zagranicznych reprezentuje 
pani Renata Szczęch, podsekretarz stanu – ale, jak 
rozumiem, pani rezygnuje z zabrania głosu. Dziękuję 
bardzo.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej minutę zapytania do przedsta-
wiciela rządu związane z omawianym punktem po-
rządku obrad.

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

Otwieram dyskusję.
Nikt się nie zapisał do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piąte-
go porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Konwencji 
Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia 
do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas 
meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, 
sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r.

Tekst ustawy jest w druku nr 495, a sprawozdania 
komisji – w drukach nr 495 A i 495 B.



49

41. posiedzenie Senatu w dniu 16 maja 2017 r.
Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa,  

zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r.

(senator sprawozdawca A. Kamiński) Senator Sprawozdawca 
Marek Pęk:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie!
Podobnie jak poprzednio, w związku z tym, że 

mój poprzednik wyczerpał merytorycznie temat celu 
konwencji i najważniejszych uregulowań, ja ograniczę 
się tylko do tego, że komisja spraw zagranicznych 
również odbyła posiedzenie dotyczące tej ustawy. 
Ustawa, podobnie jak poprzednia, nie wzbudziła ani 
zastrzeżeń merytorycznych, ani formalnoprawnych. 

W związku z tym komisja spraw zagranicznych 
jednogłośnie rekomenduje Wysokiemu Senatowi 
przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Nie widzę chętnych…
(Senator Piotr Florek: Ja mogę?)
(Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: Pan se-

nator Florek.)
A, pan senator Florek, przepraszam bardzo. Proszę 

uprzejmie.

Senator Piotr Florek:
Ja tylko jedno pytanie. Bo padło takie stwier-

dzenie, że z wyłączeniem systemu licencjonowania 
stadionów. Chyba takiego zwrotu pan użył. Czy 
mógłbym usłyszeć coś więcej na temat tego, dlacze-
go wyłączyliśmy akurat ten system licencjonowania 
stadionów w Polsce? Co było tego przyczyną?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
(Senator Andrzej Kamiński: Mogę, tak?)
Tak, tak.

Senator Andrzej Kamiński:
Panie Marszałku, Wysoki Senacie, faktycznie, jest 

wyłączenie Polski z… Nie ma potrzeby licencjonowania 
tych stadionów. Nie było to omawiane dokładnie na po-
siedzeniu komisji, tak więc trudno mi w tej chwili powie-
dzieć o szczegółach. Myślę, że może przedstawiciel mini-
sterstwa będzie w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Bo 
ja dokładnie… Tak jak mówię, nie było to dyskutowane.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Więcej pytań nie ma.

Zachęca się strony do realizacji polityki aktywnej 
i regularnej komunikacji pomiędzy przedstawicie-
lami klubów i społeczności lokalnych. W odniesie-
niu do strategii i działań policyjnych chodzi o to, 
by uwzględniały one dotychczasowe dobre praktyki. 
Określa się również zasady współpracy, w stosunku 
do osób popełniających przestępstwa stadionowe za 
granicą. W konwencji ujęte zostało również zagad-
nienie związane ze współpracą międzynarodową. 
Zobowiązuje się strony umowy do utworzenia lub 
wyznaczenia krajowego punktu informacyjnego ds. 
piłki nożnej, który ma znajdować się w strukturze 
organizacyjnej Policji. Do czuwania nad realizacją 
celów niniejszej konwencji powołuje się do życia 
Komitet ds. bezpieczeństwa i zabezpieczenia imprez 
sportowych, którego główną funkcją będzie monito-
rowanie stosowania konwencji.

Wysoki Senacie, konwencja podpisana została przez 
stronę polską z zastrzeżeniem, że na terytorium Polski 
nie będą stosowane przepisy dotyczące systemu licen-
cjonowania stadionów. Ratyfikacja przez Polskę euro-
pejskiej konwencji w sprawie zintegrowanego podejścia 
do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas 
meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych nie 
rodzi skutków prawnych i nie powoduje konieczności 
wprowadzania zmian w polskim prawodawstwie. Warto 
zaznaczyć, że główne zadania dotyczące bezpieczeń-
stwa imprez masowych uregulowane są w polskim po-
rządku prawnym, między innymi w takich aktach jak 
ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, kodeks 
karny, kodeks wykroczeń, ustawa o wymianie infor-
macji z organami ścigania państw członkowskich Unii 
Europejskiej, ustawa – Prawo o zgromadzeniach oraz 
ustawa – Prawo o ruchu drogowym.

Ponieważ postanowienia umowy dotyczą kwe-
stii wskazanych w art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, to jest spraw uregu-
lowanych w ustawie, proponuje się związanie 
Rzeczypospolitej Polskiej konwencją poprzez jej 
ratyfikację za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie.

Podobnie jak w poprzednim przypadku nad oma-
wianą ustawą przeprowadzono dyskusję. Komisja 
jednogłośnie przyjęła wniosek o przyjęcie ustawy 
bez poprawek i wnosi o przyjęcie ustawy przez Senat. 
Dziękuję bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Bog-
dan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.
Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 

Zagranicznych i Unii Europejskiej, pana senatora 
Marka Pęka, o przedstawienie sprawozdania komisji.
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Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

(wicemarszałek B. Borusewicz) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Więcej pytań nie ma.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Renata Szczęch: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o roszczeniach o naprawienie 
szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konku-
rencji.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 491, a spra-
wozdanie komisji – w drukach nr 491 A i 491 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, pana senatora Łukasza 
Mikołajczyka, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Sprawozdawca 
Łukasz Mikołajczyk:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Jest mi niezmiernie miło, że mogę przed-

stawić sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji o uchwalonej przez Sejm 
w dniu 21 kwietnia 2017 r. ustawie o roszczeniach 
o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie 
prawa konkurencji.

Posiedzenie komisji odbyło się 10 maja 2017 r. 
W Sejmie nad tą ustawą głosowało 434 posłów: 433 
było za, 1 poseł wstrzymał się od głosu, nikt nie był 
przeciw.

Celem uchwalonej przez Sejm w dniu 21 kwietnia 
2017 r. ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody 
wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji jest 
implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 r. w spra-
wie niektórych przepisów regulujących dochodzenie 
roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia 
prawa konkurencji państw członkowskich i Unii 
Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego do 
prawa polskiego w celu harmonizacji standardów do-
chodzenia roszczeń o naprawienie szkody wynikłej 
z naruszenia prawa konkurencji.

Dyrektywa 2014/104/UE ma służyć zachowaniu 
równowagi między publicznoprawnym i prywatno-
prawnym mechanizmem realizowania prawa kon-
kurencji oraz zapewnieniu pełnego prawa do napra-
wienia szkody poszkodowanym naruszeniami prawa 
konkurencji.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych zostali upoważnieni minister spraw 
zagranicznych oraz minister sportu i turystyki.

Czy pani minister Renata Szczęch chciałaby za-
brać głos w sprawie tej ustawy?

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

Czy są pytania?
(Senator Piotr Florek: To ja ponawiam swoje py-

tanie, kieruję je do pani minister.)
Proszę bardzo, Pani Minister…
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Proszę bardzo, pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Pani Minister, jestem członkiem komisji, ale 

z tego, co słyszę… Sprawozdawca tutaj powiedział, 
że z wyłączeniem systemu licencjonowania stadio-
nów… że podpisaliśmy to, jako Polska, z wyjątkiem 
wyłączenia licencjonowania stadionów. Mam pytanie: 
o co tutaj w tym zdaniu chodzi? Dlaczego to licen-
cjonowanie stadionów zostało wyłączone? Dziękuję.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Renata Szczęch:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie, jest to szczegółowa regulacja, 

którą państwa strony, zobowiązane do utworzenia 
krajowego punktu informacyjnego, mogą przyjąć, 
ale nie muszą. W tej sytuacji, biorąc pod uwagę cały 
system prawa i to, jakie regulacje, które tu wcześniej 
już pan senator sprawozdawca wymienił, są unor-
mowane w polskim porządku prawnym, ratyfikacja 
tej umowy wywołałaby duże zmiany i rzeczywiście 
zmiany konstrukcji dotyczącej zabezpieczenia imprez 
masowych nie tylko… w szeregu norm prawnych, 
które już obowiązują. I na dobrą sprawę nie wydaje 
się zasadne, aby rzeczywiście była taka potrzeba. 
Nie mieliśmy jeszcze przypadku, aby były zgłasza-
ne potrzeby licencjonowania, ale ja mówię o stronie 
formalnej, czyli o samej ratyfikacji i o tym, jakie 
wymagania by ona ze sobą wniosła.
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Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

(senator sprawozdawca Ł. Mikołajczyk) Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister spra-
wiedliwości.

Czy pan minister Marcin Warchoł pragnie zabrać 
głos w sprawie ustawy i przedstawić stanowisko rzą-
du?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Marcin Warchoł: 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?

(Senator Mieczysław Augustyn: Tak.)
Proszę bardzo, pan senator Mieczysław Augustyn.
Proszę uprzejmie.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, 2 pytania. 
Pierwsze dotyczy tego, jakie było stanowisko 

w sprawie tej ustawy korporacji skupiających praco-
dawców, których ta ustawa dotyczy.

I drugie. Wdrażamy dyrektywę unijną. Czy wdro-
żenie, implementacja tych przepisów zmieni sytuację 
polskich firm, które zderzają się z konkurencją za-
graniczną poza Polską? Wiemy o konfliktach, które 
dotyczą chociażby branży transportowej. Czy nie 
będzie tak, że te nowe przepisy, wszędzie w Europie 
takie same, będą wykorzystywane do udowadniania, 
że polskie firmy naruszają konkurencję?

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Odpowiadając na pierwsze pytanie pana senatora, 

jakie było stanowisko korporacji skupiających pra-
codawców, powiem, że nie przypominam sobie, aby 
było negatywne, Panie Senatorze. W szczegółach od-
powiem w odpowiedzi pisemnej. Natomiast nie przy-
pominam sobie jakichkolwiek głosów negatywnych, 
w związku z tym domniemywam, a nawet przyjmuję 
z 90% pewnością, że było pozytywne.

Czy implementacja, powiedziałbym, wpłynie na 
środowisko międzynarodowe? Chciałbym uspokoić, 
rozwiać ewentualne obawy. Chciałbym zwrócić uwa-

Ustawodawca zdecydował o uregulowaniu przed-
miotowej kwestii w odrębnej ustawie regulującej 
odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez na-
ruszenie prawa konkurencji oraz zasady dochodze-
nia roszczeń z tytułu odpowiedzialności za szkodę 
wyrządzoną przez naruszenie prawa konkurencji 
w postępowaniu cywilnym.

Nad omawianą ustawą podczas posiedzenia komi-
sji przeprowadzono dyskusję, w której uczestniczy-
li: minister Łukasz Piebiak, przedstawiciel Związku 
Banków Polskich, przedstawiciel Stowarzyszenia 
Prawa Konkurencji i legislator.

Biuro Legislacyjne nie wnosi zastrzeżeń o charak-
terze legislacyjnym do tej ustawy.

Komisja przyjęła jednogłośnie projekt tej ustawy 
i wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.
I proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 

Narodowej i Innowacyjności, pana senatora Andrzeja 
Stanisławka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, na osiemdziesiątym czwar-

tym posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności rozpatrywana była ustawa o rosz-
czeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez 
naruszenie prawa konkurencji, druk senacki nr 491.

Nie będę powtarzał tego, co przedstawił pan sena-
tor Mikołajczyk. Powiem tylko, że głosowanie było 
jednogłośne: wszyscy byli za przyjęciem tej ustawy, 
komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

I konkluzja: Wysoki Senat uchwalić raczy załą-
czony projekt uchwały. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

(Głos z sali: Pytania…)
Przepraszam.
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? Nie widzę zgłoszeń.
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41. posiedzenie Senatu w dniu 16 maja 2017 r.
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych,  

ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

(podsekretarz stanu M. Warchoł) Dumping socjalny to jest pojęcie odmienne od pojęcia 
karteli, czyli dużych skupisk wykorzystujących swoją 
dominującą pozycję na rynku i dokonujących zmowy 
w celu wyeliminowania innych graczy rynkowych. Tu 
nie ma takiego niebezpieczeństwa. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Więcej pytań nie ma.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane 
przez pana senatora Mieczysława Augustyna.

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

się do głosu*.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szó-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym 
Rejestrze Sądowym.

Tekst ustaw zawarty jest w druku nr 488, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 488 A i 488 B.

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

Senator Sprawozdawca 
Marek Pęk:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Ustawodawczej sprawozdanie o uchwalonej przez 
Sejm w dniu 21 kwietnia br. ustawie o zmianie usta-
wy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym 
Rejestrze Sądowym.

Kilka słów na temat celu ustawy. Celem ustawy 
jest wyeliminowanie możliwości korzystania ze „zwy-
kłego” podpisu elektronicznego przy zawiązywaniu 
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przez Portal 
S24 – z wykorzystaniem wzorca umowy udostępnione-
go w systemie teleinformatycznym – a w następstwie 
podniesienie bezpieczeństwa obrotu prawnego.

Ustawa przewiduje, że do zawarcia umowy spółki 
z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy, a także 
złożenia wniosku o wpis takiej spółki do Krajowego 
Rejestru Sądowego będzie konieczny kwalifikowa-
ny podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony 
profilem zaufanym ePUAP. Dotychczas dopuszczano 
również „zwykły” podpis elektroniczny spełniający 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

gę na to, że art. 5 wyłącza w tej chwili małych lub 
średnich przedsiębiorców, tak to jest sformułowane. 
Mały lub średni przedsiębiorca, którego udział w ryn-
ku jest niższy niż 5%, nie ponosi odpowiedzialności 
na pełnych zasadach. Ta odpowiedzialność jest złago-
dzona, chyba że jest recydywistą, głównym sprawcą 
tego naruszenia konkurencji, pełnił kierowniczą rolę 
w naruszeniu prawa konkurencji.

Jeżeli chodzi o sytuację polskich firm poza gra-
nicami, to nie ma tego zagrożenia. Szczegółowe 
stanowisko w tym zakresie przedstawimy w formie 
pisemnej. Nie ma tego niebezpieczeństwa, o którym 
pan senator mówił. Dziękuję.

(Senator Mieczysław Augustyn: Proszę w takim 
razie odpowiedzieć na piśmie.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dobrze, Panie Senatorze.
Ja mam pytanie bardziej skonkretyzowane. Czy 

to nie będzie dotyczyć tzw. dumpingu socjalnego, 
jak mówią Niemcy czy Francuzi? Chodzi o to, że za 
konkurencję będzie się uznawało to, iż pracownicy 
naszych firm pracujący za granicą mają niższe pła-
ce. To jest zarzut ze strony Francuzów i ze strony 
Niemców, zarzut dotyczący dumpingu socjalnego.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rozumiem, że 

chodzi o firmy francuskie, w których pracują Polacy. 
Mówimy o takiej sytuacji czy też o sytuacji, kie-
dy firmy polskie zatrudniają na rynku francuskim 
Polaków?

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Chodzi 
o firmy polskie, które są na rynku francuskim czy 
niemieckim, czy ogólnie na rynku Unii Europejskiej.)

Panie Marszałku, nie ma tutaj takiego zagrożenia, 
nie ma takiego niebezpieczeństwa. Odniosę się do 
brzmienia art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej odpowiednio stosowanego przez art. 6 
i art. 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumen-
tów, który mówi o porozumieniach, których celem 
lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie 
lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku 
właściwym, polegające w szczególności – i tutaj jest 
to wymienione – na ustalaniu cen, ograniczaniu lub 
kontrolowaniu produkcji, podziale rynków zbytu lub 
zakupu, uzależnianiu zawarcia umowy od spełnienia 
innego świadczenia. Tutaj nie ma takiego niebezpie-
czeństwa. W ustawie jest mowa wprost o kartelach. 
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(senator sprawozdawca M. Pęk) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
I proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 

Narodowej i Innowacyjności… 
Skończył pan?
(Senator Marek Pęk: A, tak. Zapomniałem, że jest 

2 sprawozdawców. Przepraszam.)
Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 

Narodowej i Innowacyjności, pana senatora Andrzeja 
Stanisławka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Na osiemdziesiątym czwartym posiedzeniu 

Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
rozpatrywana była ustawa o zmianie ustawy – Kodeks 
spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowa-
nia cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym; druk senacki nr 488.

Pan senator Marek Pęk przedstawił dosyć szcze-
gółowo zagadnienie podpisu elektronicznego i kwe-
stię wprowadzenia nowego podpisu potwierdzonego 
profilem zaufanym ePUAP.

Ustawę omówił zastępca dyrektora Departamentu 
Legislacyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości, pan 
Andrzej Ryng.

Pan mecenas Jakub Zabielski zaproponował po-
prawkę doprecyzowującą, ale po dyskusji został zgło-
szony wniosek o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. 
W czasie głosowania nikt nie był temu wnioskowi 
przeciwny, 3 senatorów wstrzymało się od głosu. 
W wyniku głosowania ustawa została przyjęta. 

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez popra-
wek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Pan senator Grabowski. Proszę bardzo.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie, jak myślę, do senatora Pęka, któ-

ry tutaj dość szczegółowo to omówił, mam pytanie 
dotyczące sytemu, jak usłyszałem, portal S24. 

Czy na posiedzeniu komisji zostało wyjaśnione, 
co to jest za portal, jaka jest jego funkcjonalność, na 
czym to polega, że tak powiem, jak to działa, jak to 
funkcjonuje? To jest moje pierwsze pytanie.

warunki określone w rozporządzeniu wydanym na 
podstawie art. 1571 §6 ustawy – Kodeks spółek han-
dlowych, tzw. podpis profilem MS.

Potrzeba tej zmiany, jak wynika z uzasadnienia 
projektu ustawy, ma związek z faktem pojawienia się 
w ostatnim czasie sygnałów o przypadkach nadużyć 
polegających na nieuprawnionym wykorzystaniu da-
nych osobowych innych osób do zawiązania spółki z.o-
.o. z wykorzystaniem portalu S24. Z tego, co relacjo-
nował przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, 
wynikało, że tych wykrytych nadużyć nie jest 
tak wiele – zdaje się, że ok. 40 – niemniej jednak 
w związku z tym, że są to tylko nadużycia wykry-
te, nie wiemy, jaka jest rzeczywista skala problemu. 
Ważne jest to, że te wykryte nadużycia związane są 
z wyłudzeniami VAT. To były spółki wykorzystywa-
ne do tworzenia karuzeli watowskich. Wiadomo, że 
sprawa uszczelnienia systemu podatkowego w tym 
zakresie jest szczególnym priorytetem Ministerstwa 
Sprawiedliwości. Szkodliwość społeczna tych nad-
użyć jest bardzo duża, w związku z tym nastąpiła 
szybka reakcja resortu sprawiedliwości.

Na posiedzeniu komisji przedstawiciel 
Ministerstwa Sprawiedliwości precyzyjnie wyło-
żył nam, że co prawda ta regulacja jest pewnym 
ograniczeniem dotychczasowej swobody zawiązy-
wania spółek drogą elektroniczną, niemniej jednak 
w rzeczywistości funkcjonowanie tego systemu 
teleinformatycznego od 2012 r., kiedy to pojawiły 
się pierwsze możliwości takiego zakładania spółek, 
uległo dużym zmianom. Obecnie system ePUAP 
jest nieodpłatny, powszechnie dostępny, dobrze 
zabezpieczony. Myślę, że ta zmiana nie może być 
postrzegana jako jakieś szczególne ograniczenie 
tych możliwości, a na pewno będzie skutecznie 
zabezpieczała obrót prawny. Tutaj mamy do czy-
nienia z klasycznym przypadkiem zderzenia tych 
dwóch wartości: z jednej strony swobody działania 
podmiotów gospodarczych i unowocześniania form 
zakładania spółek, a z drugiej strony bezpieczeństwa 
obrotu. No i wartość bezpieczeństwa obrotu bierze 
tutaj górę, w związku z tym przyjmujemy takie, a nie 
inne rozwiązania.

W zasadzie kwestie merytoryczne nie wywołały 
jakiejś szczególnej dyskusji. Przedstawiciel Biura 
Legislacyjnego w swojej opinii zawarł pewne su-
gestie dotyczące uściślenia terminologii w innych 
ustawach, jednak po wymianie typowo prawniczych, 
eksperckich poglądów pan legislator odstąpił od 
swojego pierwotnego pomysłu wprowadzenia pew-
nych poprawek, przyznając właściwie, że obecny 
stan prawny jest wystarczający. W związku z tym 
komisja poddała ustawę pod głosowanie i przyjęła 
ją bez poprawek.
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(senator A. Grabowski) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Pan senator Augustyn. Proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, czy na posiedzeniu komisji byli 

przedstawiciele pracodawców, będący przecież klu-
czowym partnerem w materii, którą omawiamy? Czy 
byli, czy przedstawiali swoje stanowisko i jakie to 
było stanowisko?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Porszę.

Senator Marek Pęk:
Panie Senatorze, z tego, co mam tu wyszczegól-

nione, wynika, że na posiedzeniu komisji obecni byli 
głównie przedstawiciele resortu sprawiedliwości. Nic 
nie wiem o obecności przedstawicieli pracodawców. 
Ale wiem, że do tej ustawy sporządzono kilka opinii, 
m.in. w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów. Mam 
przed sobą taką opinię. Jest to opinia, której konkluzja 
jest taka, że opiniujący nie mają zastrzeżeń do pro-
jektu. Podobnie jest w przypadku opinii Narodowego 
Banku Polskiego – również bez zastrzeżeń. To tyle 
na temat przedstawicieli.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Marek Pęk: 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 Michał Wójcik pragnie zabrać 
głos?

Proszę uprzejmie.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko. Jest 

to projekt rządowy. Te regulacje były przygotowywa-
ne w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Odpowiem na początku na pytanie, które pan 
senator zadał senatorowi sprawozdawcy, doty-
czące stanowiska organizacji pracodawców, or-

A drugie pytanie dotyczy nadużyć, bo z przed-
łożenia, ze sprawozdania dotyczącego posiedzenia 
komisji, jak rozumiem, wynikało, że były jakieś nad-
użycia. Na czym one polegały? Czy to były nadużycia 
polegające, nie wiem, na próbie wykradzenia danych, 
czy inne? Jaka była forma tych nadużyć? Pan senator 
zaznaczył, że one nie były częste, ale były. Gdyby 
pan był w stanie podać więcej szczegółów… Jeśli 
nie, to ponowię to pytanie przy okazji pytań do pana 
ministra. Dziękuję.

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

Senator Marek Pęk:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, o ile pamiętam, nie było szcze-

gółowej dyskusji o tym, jak konkretnie wyglądały te 
nadużycia. Ja domyślam się, że chodzi po prostu o to, 
że ponieważ zwykły podpis elektroniczny jest gorzej 
zabezpieczony w sensie informatycznym, elektronicz-
nym, były jakieś informatyczne możliwości, żeby 
założyć fikcyjną spółkę. Jeśli chodzi o to, jak ona jest 
później wykorzystywana, to myślę, że pan minister 
byłby lepszym fachowcem, żeby o tym opowiedzieć. 
W każdym razie głównym ratio legis tego rozwiązania 
jest to, że podpis o charakterze kwalifikowanym ma 
lepsze zabezpieczenia, w związku z tym oczywiste 
jest to, że założenie takiej spółki będzie trudniejsze. 
Zresztą trzeba powiedzieć, że zakładanie spółek za 
pomocą systemu teleinformatycznego też nie jest tak 
szeroko dostępne, nie jest tak, że w ten sposób można 
założyć każdą spółkę, bo tak naprawdę posługujemy 
się tam pewnym wzorcem, który pozwala stworzyć 
bardzo typową, zestandaryzowaną spółkę, więc ja-
kichś bardzo specyficznych konstrukcji prawnych 
w ten sposób utworzyć nie można. Tak mogę na to 
pytanie odpowiedzieć.

Jeśli zaś chodzi o system S24, to też wolałbym, 
żeby przedstawiciel ministerstwa się na ten temat 
szczegółowo wypowiedział, bo tak naprawdę nasza 
dyskusja na posiedzeniu komisji związana była głów-
nie z pierwotnymi zastrzeżeniami legislatora. Zresztą 
ja może przy okazji wyjaśnię, czego te zastrzeżenia 
dotyczyły. Mianowicie legislator proponował zastą-
pienie użytego w ustawie określenia „podpis elektro-
niczny” wyrażeniem ze wskazaniem „kwalifikowany 
podpis elektroniczny” albo „podpis potwierdzony pro-
filem zaufanym ePUAP”. Tego w zasadzie dotyczyła 
cała ta dyskusja prawnicza na posiedzeniu komisji. 
Inne wątki szerzej nie były poruszane. Dziękuję.
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(podsekretarz stanu M. Wójcik) zwykłego można sobie wyobrazić sytuację, w któ-
rej ktoś, stosując wzorzec umowy, ominie rubrykę, 
która dotyczy niektórych danych, chociażby PESEL. 
I my nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. Jest 
to praktycznie prawie niemożliwe do zweryfikowa-
nia. Można też sobie wyobrazić sytuację, w której 
podam pana dane. Życie pokazuje, że takie sytuacje 
mają miejsce. Zwykły podpis elektroniczny nie wy-
starczy. W żadnym razie. My nie jesteśmy w stanie 
tego zweryfikować. Oczywiście mamy świadomość 
tego, że od roku 2012, odkąd funkcjonują te przepi-
sy, powstało ponad 60 tysięcy spółek z o.o. Ale też 
inne warunki były wówczas, jeżeli chodzi chociażby 
o ePUAP, o platformę ePUAP, zupełnie inne warunki. 
Jej dostępność dzisiaj jest zupełnie inna. Ministerstwo 
Cyfryzacji naprawdę włożyło duży wysiłek w to, żeby 
tę platformę uruchomić, żeby ona była bardziej do-
stępna. Teraz nawet banki zostały włączone do całego 
systemu, kilka banków w nim jest. Ten proces będzie 
postępował. Inna sytuacja była kilka lat temu, inna 
sytuacja jest dzisiaj. Nam nie wolno przechodzić do 
porządku dziennego nad lukami. Oczywiście pan 
senator sprawozdawca mówił o tym, że ponad 40 ta-
kich przypadków zostało wskazanych, ale tych przy-
padków może być znacznie więcej. Kto z nas może 
dzisiaj być pewnym w 100% i powiedzieć, że to tylko 
40 przypadków? To jest informacja wynikająca z na-
szych relacji z prokuraturą, jak również z orzecznika-
mi. Jeżeli dostajemy taką informację do Ministerstwa 
Sprawiedliwości, to musimy bezwzględnie reagować. 

Chciałbym powiedzieć, że jesteśmy trochę zdzi-
wieni, bo na początku środowisko pracodawców, śro-
dowisko organizacji reprezentujących przedsiębior-
ców nie wnosiło żadnych uwag, bo oni doskonale mają 
świadomość tego, że to jest furtka dla przestępców, 
potencjalna furtka dla przestępców, bo wiadomo, że 
nie każdy wykorzysta ją w niegodziwym celu, ale 
może być taka sytuacja. W związku z tym wydaje się, 
że dzisiaj w żadnym razie nie ograniczy to swobody 
działalności gospodarczej, tym bardziej że mówi-
my o 2 czynnościach, czyli o zawarciu umowy, jak 
również o złożeniu wniosku do Krajowego Rejestru 
Sądowego. Wszelkie inne czynności od samego po-
czątku to były czynności, w przypadku których były 
wymagane te 2 pozostałe podpisy, nie zwykły podpis 
elektroniczny. Nie potrafię odpowiedzieć, dlaczego 
od samego początku nie było tej regulacji, o której 
dzisiaj rozmawiamy, bo w przypadku spółek jaw-
nych, komandytowych od samego początku nie było 
zwykłego podpisu elektronicznego, tylko były te 2 
pozostałe rodzaje. 

W związku z tym miałbym wielką prośbę do pań-
stwa, żeby jednak poprzeć te regulacje. Dziękuję za 
dyskusje w komisjach i zwracanie uwagi na to, że być 
może w ogóle trzeba by było np. ujednolić termino-
logię, wyjaśnić pewne kwestie. Wiem, że była taka 

ganizacji reprezentującej przedsiębiorców. Panie 
Senatorze, takie spotkanie odbyło się 16 maja 2016 r. 
w Departamencie Legislacyjnym. To było spotkanie 
robocze, w czasie którego przedstawiciele organi-
zacji zrzeszających przedsiębiorców –chodzi kon-
kretnie o Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 
Konfederację „Lewiatan”, Business Centre Club oraz 
Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw – miały 
możliwość odniesienia się do propozycji, które już 
wówczas były mniej więcej znane. To był początko-
wy etap tworzenia przepisów dotyczących kodeksu 
spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowa-
nia cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym. W tym spotkaniu wzięły udział również 
osoby spoza Ministerstwa Sprawiedliwości, przedsta-
wiciele Ministerstwa Finansów oraz przedstawiciele 
Ministerstwa Cyfryzacji.

Chcę powiedzieć, że ta kwestia była przez nas wie-
lokrotnie rozważana. Trzeba pamiętać o tym, że my 
uszczelniamy system, walczymy z różnego rodzaju 
patologiami. Miałem okazję już kilka razy odnosić się 
u państwa do różnych ustaw, w tym m.in. do ustawy 
o wyłudzeniach VAT, i sygnalizowaliśmy, że jest po-
trzeba walki ze światem przestępczym i wypełniania 
wszelkich luk, które są w systemie.

Chcę powiedzieć… Mówię to również jako osoba, 
która przez 20 lat współpracowała z organizacją zrze-
szającą przedsiębiorców i pracodawców. Mówiłem już 
wiele razy i powtarzam jeszcze raz, że wywodzę się 
ze środowiska przedsiębiorców.

To nie jest kwestia dyskusji na temat tego, czy 
dalej będzie swoboda prowadzenia działalności go-
spodarczej. To jest kwestia powstania pewnej luki, 
którą niestety mogą wykorzystywać przestępcy, jeżeli 
przepis dalej będzie funkcjonował w tej formie. On 
funkcjonuje kilka lat. I w przypadku dotyczącym 
zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią oraz składania wniosku do Krajowego Rejestru 
Sądowego jedną z możliwości podpisania dokumentu 
czy potwierdzenia jest właśnie wykorzystanie tzw. 
zwykłego podpisu elektronicznego.

Padło pytanie, w jaki sposób to funkcjonuje. 
Funkcjonuje to na tej zasadzie… Dzisiaj można so-
bie wyobrazić sytuację, w której zgodnie z obecnym 
stanem prawnym stworzę 20 fikcyjnych spółek. Będę 
je uruchamiał co jakiś czas i będą one uczestniczyły 
w mechanizmie karuzel podatkowych. Jak? Bardzo 
prosto – przy tzw. zwykłym podpisie elektronicznym 
jest niezwykle ciężko zweryfikować tożsamość danej 
osoby.

Inaczej jest, jeżeli mamy do czynienia z podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o czym 
mówił pan senator sprawozdawca, lub z kwalifikowa-
nym podpisem elektronicznym. W przypadku podpisu 
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(podsekretarz stanu M. Wójcik) Od roku 2012 do końca 2016 r. w trybie S24 za-
łożono ponad 62 tysiące spółek z ograniczoną odpo-
wiedzialnością…

(Senator Mieczysław Augustyn: Na 80 tysięcy…)
…ponad 1 tysiąc 800 spółek komandytowych 

i ponad 400 spółek jawnych. Pan senator pytał o to, 
jak to wygląda procentowo. Około 80% spółek było 
zakładanych z zastosowaniem zwykłego podpisu 
elektronicznego, a 20% założono w trybie, można 
powiedzieć, tradycyjnym.

Ja jednak, Panie Senatorze, jeszcze raz chcę zwró-
cić uwagę… Pan senator być może opiera się na tym 
jednym piśmie, które zostało złożone przez Krajową 
Izbę Gospodarczą. No, oczywiście szanujemy tę orga-
nizację i jej punkt widzenia, ale to było, o ile pamiętam, 
pismo na połowę strony. A przedsiębiorcy, którzy są 
reprezentowani przez pozostałe organizacje, napraw-
dę od samego początku nie wnosili żadnych uwag. 
I chciałbym, żeby z mojej wypowiedzi w żadnym razie 
nie wybrzmiało to, że my chcemy ograniczyć swobodę 
działalności gospodarczej. Nie, w żadnym razie, nie ma 
takiej możliwości. I przedsiębiorcy, i organizacje pra-
codawców mają tego świadomość. Zresztą w tej notat-
ce, którą mam przed sobą, z 16 maja 2016 r., zwrócono 
uwagę na to, że priorytetem powinno być zabezpiecze-
nie czegoś, o czym mówił pan senator sprawozdawca, 
czyli zabezpieczenie obrotu prawnego, zapewnienie 
bezpieczeństwa, właśnie bezpieczeństwa.

Bodaj kilka lat temu miała miejsce chociażby 
taka sytuacja, że zarejestrowano spółkę na jednego 
ze związkowców. No, coś takiego może mieć daleko 
idące konsekwencje. Nie możemy też wykluczyć ta-
kiej sytuacji, że to na imię i nazwisko pana senatora 
czy na moje zostanie założona taka spółka. Jeśli tak 
się stanie, to co wtedy? Co wtedy? Będzie w ogóle 
problem z wykreśleniem takiej spółki – ale to jest 
jeszcze inna historia.

(Głos z sali: Pracujemy nad tym.)
W związku z tym jest też pytanie, bo to jest pewna 

luka w systemie…
(Senator Mieczysław Augustyn: Tego państwo nie 

uszczelniają…)
Jest to luka systemowa, rzeczywiście, zgadzam się 

tu z panem senatorem. No, jest pytanie: jaki przepis 
tu zastosować?

Tu jednak musimy pamiętać, że – co do zasady – 
walczymy z patologiami i dlatego nie powinniśmy 
zostawiać tej furtki, powinniśmy pamiętać o tym, 
że chodzi tu o 2 czynności, a pozostałe czynności są 
dokonywane z wykorzystywaniem podpisu potwier-
dzonego profilem zaufanym ePUAP bądź kwalifiko-
wanego podpisu elektronicznego.

I powiem jeszcze jedno, jeżeli mogę, Panie 
Marszałku.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę 
bardzo.)

dyskusja. Nowelizując po raz kolejny kodeks spółek 
handlowych, warto się nad tym tematem pochylić, 
rozważyć to. W moim przekonaniu ten problem nie 
ma barw politycznych. Dziękuję też za słowa poparcia 
ze strony samych senatorów, którzy wiedzą, że jednak 
to jest coś, co jest niebezpieczne. My mówimy tylko 
o czterdziestu paru przypadkach nadużyć, ale tych 
przypadków może być znacznie więcej. To tyle. 

Panie Marszałku, bardzo dziękuję za możliwość…

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Teraz senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwają-

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

Pan senator Augustyn się zgłaszał.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, pierwsze pytanie. Pan mówi, że 

to pole do nadużyć. 
Proszę powiedzieć, ile spółek, procentowo, 

w ostatnich 4 latach skorzystało z tej uproszczonej 
metody zwykłego podpisu elektronicznego, a ile z po-
zostałych form. To pierwsze pytanie. Żebyśmy wie-
dzieli, o kim mówimy i jaka jest skala nieuczciwości 
czy też uczciwości w firmach.

Po drugie, proszę powiedzieć, bo pewnie państwo 
to liczyliście, w stosunku do liczby firm rejestrowa-
nych przez te 4 lata, jaki to jest promil, bo procent to 
pewnie nie, te 10 przypadków rocznie stwierdzonych 
przez prokuraturę nadużyć przy rejestracjach. Bo, 
Panie Ministrze, widzimy, że pan ma ogromną wy-
obraźnię, ale musimy się opierać na faktach. Więc mo-
żemy sobie wyobrazić, że nie wiadomo, co się dzieje 
gdzieś i przestępcy nie wiadomo, co wymyślą, ale 
państwo akurat zadaliście sobie trud, sprawdziliście 
i okazało się, że przez te 4 lata było 40 przypadków. 
Prosiłbym więc o liczbowe odpowiedzi na pytania: 
jaki procent firm korzystał z uproszczonej rejestracji, 
takiej, jaką chcecie państwo zlikwidować; i jaki pro-
mil – bo to chyba jednak promil, tak na moje wyczucie 
– firm rejestrowanych w Polsce dopuścił się nadużyć?

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
Dziękuję, Panie Senatorze, za to pytanie.
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(podsekretarz stanu M. Wójcik) z ograniczoną odpowiedzialnością. Tak? Czy mamy 
jakieś narzędzia, które pozwolą nam niejako z syste-
mu – te wszystkie dane są w systemie – wyfiltrować, 
wyszukać podmioty, które są podmiotami podejrza-
nymi? Chodzi mi o to, żeby nie czekać, jak to pan 
ujął w trakcie omawiania przedłożenia rządowego, 
aż ktoś te spółki wykorzysta w jakimś niecnym celu, 
zapewne obciążając nasz Skarb Państwa, tylko być 
na to przygotowanym, mieć jakiś zbiór danych, które 
ewentualnie można filtrować i szukać takich podmio-
tów wcześniej. Czy jest taka możliwość? Dziękuję.

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
Powiem tak: to zależy od tego, jaki tryb zastoso-

wano przy S24. Jeżeli zastosowano np. ePUAP czy 
ten podpis kwalifikowany elektroniczny, to weryfi-
kacja jest taka, że wydaje się, iż tu nie ma żadnych 
wątpliwości. Ta tożsamość jest sprawdzana bardzo 
dokładnie. Wiadomo, że w punktach czy poprzez 
system bankowy… Moim zdaniem tutaj nie ma moż-
liwości, żeby mysz się prześlizgnęła.

Natomiast jeżeli chodzi o działania np. prokura-
tora  – tak zrozumiałem pytanie pana senatora – to 
w moim przekonaniu to musiałby być wniosek osoby 
poszkodowanej, żeby postępowanie było prowadzone. 
Natomiast od strony informatycznej, żeby zbadać te 
wszystkie spółki… Powiem szczerze, że musiałbym 
sprawdzić, czy informatycznie jest to możliwe do 
zrobienia ex post. W moim przekonaniu nie za bardzo, 
ale nie mam 100-procentowej pewności, w związku 
z tym jestem gotowy to sprawdzić.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Grabowski chce jeszcze dopytać?

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Właśnie o to mi chodziło. Chodziło mi o spółki 

założone nie z użyciem podpisu kwalifikowanego 
i ePUAP. Czy jest możliwość jakiejś, że tak powiem, 
próby dojścia… Panie Ministrze, wskazał pan, że teo-
retycznie jest możliwe zarejestrowanie takiej spółki 
bez użycia PESEL, czyli…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Michał Wójcik: Tak, tak.)

Takie proste wyfiltrowanie…

Od 13 miesięcy zajmuję się informatyzacją 
w Ministerstwie Sprawiedliwości, w resorcie sprawie-
dliwości, i chcę powiedzieć, że będziemy na tej sali 
coraz częściej rozmawiać o tzw. e-projektach. Taka 
jest nieuchronna droga. Ale to jest dobre dla obywa-
teli, to jest dobre dla przedsiębiorców. Naszym zada-
niem jako ustawodawcy, a jednocześnie zadaniem nas 
jako władzy wykonawczej jest to, żeby taki system był 
pozbawiony luk. Mówię tutaj o systemach, które już 
dzisiaj funkcjonują, i to dobrze. Jest chociażby tzw. 
EPU – elektroniczne postępowanie upominawcze, 
jest przecież tzw. e-Sąd w Lublinie. Była tam duża 
zaległość, można powiedzieć, kilkusettysięczna, ale 
schodzimy z tych zaległości każdego dnia. To jest też 
chociażby EKW – elektroniczna księga wieczysta. 
Niedawno jeden z ministrów zadzwonił do mnie i był 
bardzo zdziwiony, że jest takie narzędzie, że mamy 
dzisiaj w rękach takie narzędzie, bardzo dobre, dzięki 
któremu nieruchomość już nie może być przedmiotem 
wielokrotnego obrotu. I dzisiaj będziemy szli tą drogą, 
nie ma co do tego żadnych wątpliwości, ale musimy 
pamiętać, że oczy trzeba mieć też z tyłu głowy i trze-
ba chronić państwo i obywateli. I m.in. dlatego jest ta 
regulacja. Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pytanie zadaje pan senator Grabowski.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam pytanie niejako powią-

zane z pytaniem senatora Augustyna. Bo podał pan, 
na prośbę senatora Augustyna, ilości spółek zareje-
strowanych drogą elektroniczną: 80% i 20%. 80% 
zarejestrowanych… Znamy zatem skalę. Wskazał pan 
również, Panie Ministrze, możliwe nieprawidłowości 
i nadużycia. Wskazał pan tutaj na możliwość użycia 
cudzych danych osobowych, cudzego numeru PESEL. 
Ja chciałbym zwrócić uwagę, że nie trzeba wcale uży-
wać cudzych danych, bo jest takie proste narzędzie, 
które się nazywa generator PESEL i które umożli-
wia takie, powiedziałbym, dobranie cyfry kontrolnej 
w numerze PESEL, że przejdzie to przez system. Są 
takie narzędzia bardzo proste i ogólnodostępne.

Chciałbym, że tak powiem, od drugiej strony po-
dejść do tego tematu. Pan wskazuje, że mogło docho-
dzić do takich nieprawidłowości. Czy są jakiekolwiek 
możliwości – zwracam się do pana, Panie Ministrze, 
jako szefa od spraw m.in. informatyzacji – weryfika-
cji ex post? Tych spółek jest zarejestrowanych… Jak 
rozumiem, ten problem dotyczy większości spółek 
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(senator A. Grabowski) bezpieczne? Powiem panu, Panie Ministrze, dlaczego 
zadałem to drugie pytanie. Otóż pamiętam, że umoż-
liwiliśmy już rozliczanie PIT poprzez banki. Banki są 
pewnym narzędziem służącym do weryfikacji pod-
pisów poprzez ePUAP. Składanie wniosków o 500+ 
i zakładanie spółek z o.o., jak widać, też było tą drogą 
możliwe i dalej będzie możliwe. Dotyczy to też spraw-
dzania punktów karnych. Jak pan sam stwierdził, to 
się rozwija. No dobrze, ale banki nie są elementem ad-
ministracji. To jest jednak ciągle podmiot prywatny. 
Panie Ministrze, ja jestem przeciwny umożliwianiu 
podmiotom prywatnym… Nie wiem, jak to nazwać. 
Jestem przeciwny wysługiwaniu się podmiotami pry-
watnymi w wypełnianiu funkcji administracyjnych, 
tak samo jak jestem przeciwny szkołom społecznym 
i prywatyzacji szpitali. To jest zupełnie inna działka, 
ale jeśli chodzi o ideę, to wbrew pozorom jest ona 
taka sama. Tak samo jestem przeciwny temu, żeby 
banki wypełniały obowiązki państwa, a właściwie 
przejmowały kompetencje państwowe. Co pan na ten 
temat sądzi?

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
Szanowny Panie Senatorze, według mojej wiedzy 

te wszystkie 40 przypadków dotyczyło zwykłego pod-
pisu, podpisu niekwalifikowanego. To nie dotyczyło 
ePUAP, tylko zwykłego podpisu. No, nie mogę się 
zgodzić z panem senatorem, jeżeli chodzi o kwestię 
zablokowania włączania w to banków, bo chodzi o to, 
żeby ePUAP był jednak coraz bardziej powszechny. 
Tak jak powiedziałem, Szanowni Państwo, chodzi 
o to, żeby upowszechniać ideę informatyzacji. Ja już 
nawet nie myślę kategoriami Estonii, choć miałem 
okazję być w Estonii kilka tygodni temu. Jest to kraj, 
który wedle mojej wiedzy jest najbardziej zinforma-
tyzowanym krajem Unii Europejskiej. Wszystko znaj-
duje się tam na jednej karcie, tzw. ID-kaart. Jest spe-
cjalne oprogramowanie i każdy może podejrzeć, czy 
ma mandaty albo jakie ma wynagrodzenie, a w innej 
zakładce sprawdzić, jakie lekarstwa zostały danej 
osobie przepisane przez lekarza. Nie myślę tymi ka-
tegoriami, bo być może poszło to trochę za daleko, ale 
będziemy szli w tym kierunku. Będziemy odchodzili 
od… Tak, jest w tym wszystkim trochę szaleństwa, 
ale bardziej interesowało mnie to od strony zabezpie-
czenia tego systemu, tych danych. Bo cyberprzestęp-
czość i cyberbezpieczeństwo to zagadnienia, które są 
dzisiaj dla nas niezwykle istotne. Zresztą wiemy, że 

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Michał Wójcik: Wystarczy, Panie Senatorze, że mamy 
cudzoziemca. On nie ma numeru PESEL.)

No tak, tak. Proste wyfiltrowanie z systemu infor-
matycznego danych, które są dla nas podejrzane… 
Prawda? W ten sposób, nie czekając na jakieś dzia-
łania niecne, w złej wierze, możemy mieć spółki, że 
tak powiem, na oku.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
Jest to niezwykle trudne.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Jeżeli ktoś 

się posłużył cudzymi danymi, to chyba wręcz nie-
możliwe.)

Oby takich sytuacji nie było. Mam nadzieję, że 
ta nowelizacja zamknie kanał, który umożliwiał tę 
patologię w gruncie rzeczy.

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

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

Na początek chcę powiedzieć – mówiłem to już na 
posiedzeniu komisji, ale chcę to powtórzyć – że to 
bardzo dobrze, że państwo reagujecie, mimo tej 
stosunkowo niewielkiej liczby 40 przypadków, na 
te patologie i eliminujecie je z obrotu prawnego. 
Powinniśmy zamykać wszystkie możliwości omijania 
prawa, szczególnie karuzele watowskie itd.

2 uwagi, a właściwie 2 niepokoje, tak bym to okre-
ślił. Pierwszy związany z tymi 40 przypadkami. Panie 
Ministrze, pewnie uspokoiłby pan nie tylko mnie, ale 
i opozycję, która ma jeszcze jakieś problemy z tym, 
gdyby… Czy mamy pewność, że te 40 przypadków to 
są te spółki, które zostały założone z użyciem podpisu 
zwykłego? Mówiąc inaczej, czy w momencie, w któ-
rym zakładamy spółkę – jak rozumiem, rejestrujemy 
ją w KRS – w jakiś sposób jest identyfikowany sposób 
potwierdzenia podpisu? To jest najważniejsza kwe-
stia. Czy mamy pewność, że to, że tak powiem, podpis 
zwykły zawiódł, czy może podpis kwalifikowany albo 
ePUAP? Pan to wyklucza, no ale zaraz sprawdzimy, 
czy to jest kompletnie niemożliwe… O, może w ten 
sposób to ujmę. To jest właśnie drugie pytanie: czy 
rozpowszechnienie ePUAP i możliwości weryfikacji 
podpisu, a właściwie podpisanej osoby, poprzez ban-
kowość internetową – bo tak trzeba to określić – jest 
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(podsekretarz stanu M. Wójcik) się dzieje w departamencie informatyzacji. Będzie 
coraz więcej projektów, bo w tym kierunku ewolu-
uje świat, społeczeństwo. I od tego nie odejdziemy. 
A wspomniane luki powinniśmy eliminować, takie 
jest moje zdanie. I te przypadki uzasadniają działa-
nie resortu. Dajemy państwu propozycję. Mam na-
dzieję, że z życzliwością będzie ona przyjęta, tak jak 
była przyjmowana na wcześniejszych etapach. I tyle. 
Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, do projektu tej ustawy nie jest 

niestety dołączona taka rzetelnie przygotowana ocena 
skutków regulacji. I dlatego dopytujemy. Bo powin-
niśmy to mieć podane na talerzu.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Michał Wójcik: Tak, tak, oczywiście…)

Ile firm się rejestruje, jaki to procent, jaki to pro-
blem – tego wszystkiego tam nie ma. I nie ma też tego, 
o co chcę zapytać, a mianowicie o ile wydłuży się 
czas rejestrowania firm, który w Polsce i tak należy 
do jednych z dłuższych w Europie.

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
No, nie wydłuży się, Panie Senatorze. Cały czas 

mówimy o trybie S24. On się nazywa S24. Czyli 
mamy 24 godziny na to, żeby…

(Senator Mieczysław Augustyn: Tego nie będzie…)
Nie, no, przepraszam, będzie…
(Senator Mieczysław Augustyn: Tego prostego 

systemu…)
Będzie, tylko nie będzie stosowany jeden z ele-

mentów. Ten tryb się nazywa S24 dlatego, że 24 go-
dziny… Jest to oczywiście termin instrukcyjny, każdy 
z nas o tym doskonale wie. Przecież nie możemy się 
tutaj zamykać. Ale chcę powiedzieć bardzo wyraź-
nie, że ten tryb jest, funkcjonuje, on sobie dobrze 
funkcjonuje, on będzie dobrze funkcjonował. Tak że 
wspomniany czas się tutaj nie wydłuży.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Stanisławek.

chociażby w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin 
nastąpiły ataki w różnych państwach świata. System 
nigdy nie będzie bezpieczny. Czy będzie za niego od-
powiadać firma komercyjna, czy podmiot publiczny, 
zawsze będzie narażony na jakiś atak, zawsze ktoś 
będzie próbował wykorzystać jakieś ułomności tego 
systemu. I taka jest prawda, niemniej jednak nie po-
dzielałbym zdania pana senatora, że należałoby nie 
włączać w to podmiotów komercyjnych. Powinniśmy 
jednak w moim przekonaniu patrzeć oczami obywate-
la, tak żeby zapewnić jak największą dostępność tych 
usług. No i mówię jeszcze raz, że cały system będzie 
ewoluował w tym kierunku, żeby było coraz więcej 
e-usług. Można by powiedzieć, że powstanie e-oby-
watel. No, może nie powstanie, ale jednak w naszym 
życiu będzie tego coraz więcej. Tak mi się wydaje.

A jeżeli chodzi o skalę, to tak, 40 przypadków 
to minimalna skala. To pytanie się tutaj przewijało. 
Wiem przecież, że porównując to do tych dziesiątków 
tysięcy…

(Senator Mieczysław Augustyn: To tylko 0,02‰.)
To prawda, tylko że to są tylko te przypadki, które 

zostały ujawnione. I musimy też pamiętać o tym, że 
to jest tylko niewielka część tych wszystkich wnio-
sków, które…

(Senator Mieczysław Augustyn: Tego nie wiemy.)
Tak, nie wiemy, ile ich jest. No, nie wiemy też, 

czy…
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie wiemy.)
To prawda, ale to jest proceder, który… No, to jest 

właśnie takie wróżenie z fusów, ale mimo wszystko 
40 przypadków wystarczy, dlatego że to pokazuje, 
że jednak jest luka w systemie. I dotyczy to według 
mojej wiedzy właśnie tego zwykłego podpisu elek-
tronicznego. Chodzi o to, żeby zapewnić najwyższy 
poziom bezpieczeństwa, ale oczywiście nigdy nie 
zagwarantujemy, że nikt tych danych nie ukradnie, 
Panie Senatorze. Kilka miesięcy temu atak na KNF, 
na stronę KNF, i różnego rodzaju odpryski tego ata-
ku w innych instytucjach… Cyberprzestępczość to 
jest dzisiaj wyzwanie, potężne wyzwanie. Będziemy 
o tym rozmawiali dosyć często. Ale to nie znaczy, 
że nie powinniśmy myśleć o tym, żeby tworzyć jak 
najwięcej e-usług, że nie powinniśmy popularyzować 
e-PUAP. Wydaje mi się, że to jest dobry kierunek, to 
jest inny sposób myślenia o naszym funkcjonowa-
niu w społeczeństwie. Ja też mam z tym problem, 
nie ukrywam, ale jednak staram się to, o czym tutaj 
mowa, popularyzować, uczyć się i popularyzować 
to wśród społeczeństwa. I to jest droga, od tej drogi 
nie będzie odwrotu. Zobaczycie państwo coraz wię-
cej e-projektów, coraz więcej. Niedługo będziemy 
rozmawiali o kolejnych naszych, jako Ministerstwa 
Sprawiedliwości, propozycjach. Ale ja widzę, co 
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stie bardziej ogóle, Panie Ministrze. Bo pan spotyka 
się z osobą, która jest odpowiedzialna za kwestie in-
formatyzacji życia w Polsce, mówiąc ogólnie. Proszę 
jej to przekazać ewentualnie. Może tak to określę: 
czy musimy się tą protezą bankową wysługiwać? Czy 
przy rozwijaniu tego systemu o nowe zastosowania 
w grę nie powinny wchodzić tylko urzędy?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Tak, tylko proszę zauważyć, że… Czy musi-

my, czy możemy? Możemy, niczego nie musimy, 
ale chcemy. I myślę, że w tym kierunku idziemy. 
Dlaczego? Bo banki to są te instytucje, w których 
ludzie już są w jakiś sposób weryfikowani. Prawda? 
Każdy o tym doskonale wie. Bank co do zasady to 
jest instytucja – powinna być i zazwyczaj jest – 
pewnego zaufania. No, różnie się to zdarzało w ży-
ciu, to jest prawda. My na razie to dopiero testu-
jemy. Sądzę, że będzie znacznie więcej banków… 
Mnie wiadomo o 4 bankach, które zostały włączone 
do tego systemu, ale, jak sądzę, będzie ich coraz 
więcej. Proszę zwrócić uwagę, że system, który my 
stosujemy, to jest system dający możliwość tego, 
że ludzie nie muszą wychodzić z domu, żeby do-
konać pewnych czynności. To też trzeba wziąć pod 
uwagę. Tak bym panu senatorowi odpowiedział na 
to pytanie. Sądzę, że tych instytucji powinno być 
znacznie więcej. I tak będzie. Sądzę, że jak się 
spotkamy za rok, jeżeli będę miał tę przyjemność 
reprezentować Ministerstwo Sprawiedliwości i od-
powiadać na pytanie dotyczące jakiegoś e-projektu, 
będziemy mogli odnieść się do tego i zobaczyć, 
jak to zafunkcjonowało. Sądzę, że ePUAP będzie 
rozwijany i będzie coraz więcej tych instytucji. 
Jestem przekonany, że mam rację i że to, co mówię, 
jest prawdą.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję Panie Ministrze.
Ja mam pytanie w związku z tymi wątpliwościa-

mi. Czy to nie jest też tak, że przy weryfikacji ten 
system też korzysta z informacji bankowych? Czy to 
działa tylko w jedną stronę?

(Głos z sali: Nie, nie korzysta.)
Nie korzysta?

Senator Andrzej Stanisławek:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Jeszcze odnośnie do skutków tej regulacji, tej usta-

wy. Panie Ministrze, czy podpis z profilem zaufanym 
e-PUAP jest płatny? Czy on podniesie koszty funk-
cjonowania przedsiębiorstw?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
Nie. Profil e-PUAP jest bezpłatny.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
I pan senator Czerwiński. Proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 
Jeszcze wróciłbym jednak do mojego drugiego pyta-
nia, w sprawie e-PUAP. Nie wiem, czy pan zrozumiał 
dokładnie, o co mi chodziło. Mnie nie chodzi o jego 
upowszechnianie, ponieważ to będzie naturalne, to 
będzie się samo upowszechniało w różnych ustawach, 
oczywiście przez nas tutaj uchwalanych. Ale cho-
dzi o to, że daliście – to znaczy może nie pan, ale 
kto inny – możliwość korzystania ze wspomnianego 
narzędzia poprzez włączenie instytucji prywatnych, 
niepublicznych. I to mnie niepokoi. Tym bardziej że, 
praktycznie rzecz biorąc, w tej chwili, przy obecnym 
stanie technologii, można by to zrobić bardzo prosto. 
Bo i tu, i tu, i w banku, i urzędzie, załóżmy, gmi-
ny, potrzebna jest tak naprawdę jedna wizyta, żeby 
uwierzytelnić… żeby powiązać dane z osobą. Tak? 
Dobrze mówię? Najprościej, najprostszym językiem. 
Wystarczy jedna wizyta. Zachęcić obywatela do tej 
wizyty i będzie to miał, po prostu. Dlaczego to musi 
być bank?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Michał Wójcik: Dlaczego… Przepraszam, bo nie do-
słyszałem.)

Dlaczego to musi być bank? Banki są w tej chwi-
li wyróżnione. Ja rozumiem, że one mają pewne… 
że jest kwestia pewnego zaufania publicznego. Ale 
ciągle to są jednak instytucje prywatne. Tym bar-
dziej że większość… To znaczy teraz już nie, ale do 
niedawna jeszcze instytucje zagraniczne, właściciele 
zagraniczni… Tak więc pytanie jest takie: czy pan 
nie widzi tu niebezpieczeństwa? To nie dotyczy oma-
wianej ustawy, ta ustawa jest według mnie w porę 
zgłoszona, pewnie będzie uchwalona bez poprawek 
i wejdzie w życie, na szczęście. Ale chodzi mi o kwe-
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To drugie pytanie?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Michał Wójcik: Tak, bo panowie rozmawiają…)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Troszkę ci-

szej. Dobrze? Proszę bardzo, Panie Senatorze, niech 
pan powtórzy.)

Moje pytanie dotyczy wejścia w życie znoweli-
zowanych przepisów dotyczących wykorzystania 
wzorca umowy. Spółki mogą być założone w trybie 
teleinformatycznym. Kto może być wspólnikiem? 
Czy będzie można zmienić postanowienia umowy 
przed zarejestrowaniem spółki? Czy może być np. 
inny skład osobowy organów spółki?

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
Jeżeli chodzi o pierwszą kwestię, to tak, Panie 

Senatorze, jako przedsiębiorca od razu wychwycił 
pan kwestię dotyczącą finansów, bo jednak podpis 
elektroniczny kwalifikowany wiąże się z kosztami. 
Nie są to duże koszty, bo w ciągu 2 lat to jest koszt 
rzędu 300 zł. No, każdy sobie oceni, czy to jest bardzo 
dużo, czy nie.

(Senator Władysław Komarnicki: W przypadku 
dużych firm to ma pan rację, Panie Ministrze…)

Tak. To jest pierwsza rzecz. Ale trzeba pamię-
tać o tym, że jeżeli chodzi o ePUAP, to z kolei jest 
to bezpłatne narzędzie, bezpłatny instrument. Tutaj 
również trzeba pamiętać, że to jest pewnego rodzaju 
alternatywa, więc nie trzeba korzystać z kwalifiko-
wanego podpisu elektronicznego.

Jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą prac 
w Ministerstwie Sprawiedliwości, to według mojego 
rozeznania są prowadzone takie prace. Szczegółowo 
mógłbym panu senatorowi na to pytanie odpowie-
dzieć, kiedy skontaktuję się z departamentem, który 
przygotowuje konkretne rozwiązania. Według mojej 
wiedzy: tak. Ale szczegółowe informacje, jeżeli moż-
na, Panie Marszałku, przekazałbym panu senatorowi 
na piśmie.

Jeżeli chodzi o zmianę umowy przed rejestracją, 
to tak, można zmienić umowę.

(Senator Władysław Komarnicki: Bardzo dziękuję, 
Panie Ministrze. Ja działam 27 lat w organizacjach 
gospodarczych, samorządu gospodarczego i taka 
odpowiedź na piśmie pomoże mi wytłumaczyć tę 
kwestię na spotkaniach przedsiębiorców.)

Jeżeli można, Panie Marszałku… Tutaj przy okazji 
jest też pytanie, czy jest samorząd gospodarczy. My 

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:

Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie panu mar-
szałkowi.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dobrze.
Pan senator Komarnicki. Proszę uprzejmie.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Zapewne, Panie Ministrze, spotkamy się za rok, 

bo pan z taką determinacją broni tego, co rząd po-
stanawia, że za rok na pewno pan będzie się z nami 
spotykał.

Mam 2 pytania, Panie Ministrze, do pana. 
Pierwsze. Zmiany w procedowanej ustawie niewąt-
pliwie wzmocnią bezpieczeństwo. Jako wieloletni 
przedsiębiorca absolutnie podpisuję się pod tym, Panie 
Ministrze, oburącz. Ale to wiąże się również z utrud-
nieniami dla przedsiębiorców i z tego sobie powin-
niśmy zdawać sprawę. Uzyskanie kwalifikowalnego 
podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzanego 
profilem zaufanym… Te formalności niestety wyma-
gają poświęcenia czasu ze strony przedsiębiorców. 
I to też nie ulega wątpliwości. Kwalifikowany podpis 
elektroniczny wiąże się nie tylko z poświęceniem 
czasu, ale… Panie Ministrze, my przedsiębiorcy za-
wsze mówimy o kosztach. To wiąże się też z kosz-
tami. Zakupienie, Panie Ministrze, takiego zestawu 
umożliwiającego składanie tego podpisu to wydatek 
rzędu kilkuset złotych, tak uważam. W związku z po-
wyższym mam pytanie do pana. W uzasadnieniu jest 
mowa o 40 przypadkach nadużyć w tej kwestii, co 
zresztą przed chwilą, Panie Ministrze, pan potwier-
dził. To nie jest jakaś liczba ogromna, a ewentualne 
utrudnienia dotkną całej rzeszy przedsiębiorców. 

Chciałbym zatem pana zapytać, czy rząd pracuje 
przy okazji nad innymi zmianami w kodeksie spółek, 
które ułatwią przedsiębiorcom prowadzenie biznesu.

I drugie pytanie, Panie Ministrze, co do wejścia 
w życie znowelizowanych przepisów dotyczących 
wykorzystania wzorca umowy. Spółki mogą być 
zakładane w trybie teleinformatycznym. Kto może 
być wspólnikiem? Czy możliwa będzie zmiana po-
stanowień umowy spółki przed zarejestrowaniem 
tej spółki? Czy może być np. inny skład osobowy 
organów spółki?

(Rozmowy na sali)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Michał Wójcik: Gdyby pan senator zechciał powtó-
rzyć…)
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(podsekretarz stanu M. Wójcik) Po pierwsze, gdybyśmy dysponowali porządną 
oceną skutków regulacji, szybko przekonalibyśmy się, 
że w zakresie zagrożeń i podjętych środków to, co się 
proponuje, jest zupełnie nieadekwatne. 0,02‰… Daj 
Boże takiego procenta nadużyć w przypadku innych 
przepisów! Można by powiedzieć, że są to sytuacje 
śladowe. Owszem, jest problem, o czym pan mini-
ster mówił, jak egzekwować przepisy od tych, którzy 
dopuszczają się nadużyć. Tu są pewne bariery, ale 
minister tego nie przedstawił. Dlatego nie tylko pod 
względem ilościowym, ale także pod względem for-
my mam poważne wątpliwości, czy te środki, które 
mają być przedsiębrane teraz, ażeby zapobiec tak 
rzadko występującym nadużyciom, są rzeczywiście 
właściwe.

Usłyszelibyśmy pewnie, jakie jest stanowisko pra-
codawców, gdybyśmy ich na posiedzeniach komisji 
mieli. Chciałbym wierzyć, że to był wybór pracodaw-
ców, ale mam co do tego bardzo poważne wątpliwo-
ści. Oni najprawdopodobniej nie byli na posiedzenia 
komisji proszeni. A jak można procedować bardzo 
fundamentalne kwestie dotyczące rejestracji spółek, 
nie prosząc partnerów społecznych do dialogu? Jedno 
spotkanie, Panie Ministrze, to chyba za mało, żeby 
pracodawcy mogli się dobrze przygotować i wyra-
zić swoją opinię. A Konfederacja „Lewiatan”, jedna 
z największych organizacji pracodawców, ocenia te 
przepisy negatywnie.

Druga kwestia, na którą chcę zwrócić uwagę, to 
jest to, że tak naprawdę ustawa kłóci się z tym, co 
było nam przedstawiane jako główne dążenie w za-
kresie polityki gospodarczej państwa pod nowymi 
rządami Prawa i Sprawiedliwości. Proszę państwa, 
co tutaj mówiono i zapisano? Że mają być ułatwienia 
dla przedsiębiorców. Dla 80% tych, którzy rejestru-
ją, mamy za chwilę wprowadzić utrudnienie. Gdyby 
było tak, że im jest wszystko jedno, to przecież ko-
rzystaliby z tych innych form w większym zakresie. 
Widocznie tak nie jest. Dlaczego tak nie jest? Bo po 
to, żeby było bezpieczniej, jest niestety dłużej. Trzeba 
potwierdzać tożsamość, trzeba także złożyć wizytę, 
co najmniej jedną, żeby to uczynić. A przecież pan 
minister tak zachwalał informatyzację, która zmierza 
do tego, żebyśmy łazić – przepraszam bardzo – po 
urzędach nie musieli.

Druga sprzeczność. Chcemy dogonić inne kraje 
w zakresie ułatwień przy rejestracji. Dzisiaj jesteśmy 
do tyłu w porównaniu z tymi państwami, na któ-
rych chcielibyśmy się wzorować, bo rejestracja trwa 
4–6 tygodni. Zdaniem pracodawców…

(Głos z sali: W jakim kraju?)
…wbrew temu, co mówił pan minister, średni, 

statyczny czas rejestracji wydłuży się, ponieważ ta 
dłuższa formuła rejestracji ma być upowszechniana 
przed krótszą, przed łatwiejszą. Wreszcie pracodaw-
cy wskazują na zwiększenie obciążenia sądów. Pan 

mamy tutaj pewien problem. Bo jedna z organizacji 
powiedziała, że ona jednak ma inny punkt widzenia 
dotyczący właśnie tych zmian, a wszystkie pozosta-
łe powiedziały, że zgadzają się z rządem, z przed-
stawionymi propozycjami. I teraz jest pytanie. Być 
może nie ma tego samorządu gospodarczego jako 
zdecentralizowanej formy administracji publicznej. 
Być może warto rozmawiać… Ale to jest moje pry-
watne… Proszę tego nie utożsamiać w żadnym razie 
ze stanowiskiem rządu. Ale te dyskusje trwały, bo 
pamiętajmy, że przed wojną był samorząd gospodar-
czy, prawda? Był w dwóch konstytucjach, z 1921 r. 
i z 1935 r. Po wojnie… Formalnoprawny punkt wi-
dzenia… Jest możliwość, art. 17 konstytucji daje taką 
możliwość. Ale to tak przy okazji… Przepraszam za 
taki wtręt.

(Senator Władysław Komarnicki: Panie 
Ministrze… Panie Marszałku, bardzo dziękuję, że nie 
karci mnie pan, ale muszę to powiedzieć. Oczywiście 
od 27 lat działam w strukturach samorządu gospodar-
czego i też uważam, że jest bardzo źle, że samorząd 
gospodarczy jest rozproszony.)

Miód na moje serce.
(Senator Władysław Komarnicki: Mamy sąsiada…)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję 

bardzo…)
(Senator Władysław Komarnicki: Mamy sąsiada… 

Niemcy, którzy stosują metody jasne…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, wchodzimy na zupełnie inną 

płaszczyznę.
(Senator Władysław Komarnicki: Przepraszam.)
Nie szkodzi.
Więcej pytań do pana ministra nie ma.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Michał Wójcik: Bardzo dziękuję, Panie Marszałku. 
Dziękuję państwu.)

Dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram… Aha, nie. Informuję, że przedsta-

wiciel rządu zobowiązał się do udzielenia pisem-
nej odpowiedzi na pytanie zadane przez senatora 
Komarnickiego.

Otwieram dyskusję.
I proszę o zabranie głosu pana senatora 

Mieczysława Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Państwo 

Senatorowie!
Kilka uwag do tej ustawy, która wydaje mi się, że 

tylko z pozoru wydaje się taka oczywista.
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(senator M. Augustyn) sprawiedliwości. Jeżeli jest problem z zastosowaniem 
przepisów, Panie Ministrze, to powinna tu paść pana 
deklaracja: mamy już przygotowane przepisy, które 
pozwolą w przypadku wykrycia nadużyć szybko zła-
pać i ukarać winnych. Bo tak to należy robić. A tego 
rodzaju przepisy prewencyjne, które obejmują ogromne 
populacje tylko po to, żeby wyłapać garstkę nieuczci-
wych, są, moim zdaniem, za daleko idącą propozycją 
i ja za nią opowiadać się nie będę.

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

Stanisławka.

Senator Andrzej Stanisławek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Wywołał mnie troszeczkę pan senator Augustyn 

swoimi wypowiedziami o tym, że pracodawcy pry-
watni oraz Lewiatan nie byli obecni na posiedzeniu 
komisji. Ale chciałbym powiedzieć, Panie Senatorze, 
że otrzymali zaproszenie na posiedzenie komisji 
2 maja. To, że nie przedstawili swojej opinii, jest już… 
Nie jest to wina komisji ani Senatu.

Mówi pan o zaufaniu, ale jakby pan przeanalizo-
wał swoją wypowiedź, to okazałoby się, że w całej 
pana wypowiedzi jest widoczny brak zaufania. Jeżeli 
przedsiębiorcy mają między sobą mieć zaufanie, a se-
natorzy opozycji nie mają żadnego zaufania do ustaw, 
które są przedstawiane i które, jak mi się wydawało, 
nie budzą żadnych wątpliwości, bo na posiedzeniu 
komisji nie było tych wątpliwości… Tak że jestem 
mocno zaskoczony brakiem zaufania pana senatora 
do tej ustawy i podnoszeniem problemu utrudnia-
nia działalności gospodarczej w sytuacji, gdy pan 
minister jasno powiedział, że to wszystko działa 
w ramach 24-godzinnej rejestracji firmy. Uważam, 
że lepiej działać prewencyjnie, niż czytać w prasie 
o potężnych szkodach, które ponoszą przedsiębiorcy 
ze względu na nieuczciwość innych. Zaufanie jest bar-
dzo ważne, ale zaufanie oparte na prawie, uważam, 
jest skuteczniejsze. Dlatego moim zdaniem absolutnie 
powinniśmy poprzeć tę ustawę bez dalszej zbędnej 
debaty. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Zamykam dyskusję… A, jeszcze nie zamykam.
Dla porządku informuję, że pan senator Łukasz 

Mikołajczyk złożył swoje przemówienie w dyskusji 
do protokołu*.

Zamykam dyskusję.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

minister też nie wypowiedział się na ten temat, bo 
to jest właśnie słabość ustawy: brak rzetelnej oceny 
skutków tej regulacji.

Proszę państwa, na koniec uwaga ogólna. Gdyby 
urzędy w krajach zachodnich miały taką wyobraźnię 
jak pan minister, to pewnie coś takiego jak podpisa-
nie się zwykłym podpisem na umowie wartej setki 
tysięcy euro, bez żadnych pieczątek i tego typu róż-
nych zabezpieczeń, nie mogłoby się mieścić w tej 
wyobraźni. Ileż to mogłoby być nadużyć?!

Wydaje mi się więc, że my powinniśmy w zakresie 
przedsiębiorczości – której nam brakuje, której jest 
wciąż za mało – upowszechniać kulturę zaufania, 
a nie kulturę nieufności. I właśnie ten podpis był wy-
razem tego zaufania, mimo całej świadomości, że 
oczywiście przestępcy są i będą. Pan minister też tu 
mówił, że kwitnie cyberprzestępczość, i ona zawsze 
może być. A więc to jest złudzenie… Ale goniąc za 
tym złudzeniem, próbujecie państwo tutaj zastoso-
wać takie przepisy dla 80% rejestrujących się – nie 
dla garstki, lecz dla przeważającej większości! Mnie 
wydaje się to irracjonalne i raczej nakłada mi się to 
na to, co tutaj obserwujemy, bo takich sprzeczności 
z polityką generalną jest więcej. Niedawno mieli-
śmy tutaj utrudnienia dla aptekarzy, które wzbudziły 
ognistą dyskusję – tam raczej ogranicza się wolność 
gospodarczą, a nie się ją poszerza. Mieliśmy też ostrą 
dyskusję w odniesieniu do kwestii obrotu gruntami, 
bo ta sprawa też powoduje zakłócenia w zdobyciu 
przestrzeni do inwestycji. Mieliśmy tutaj dyskusję, 
która jeszcze do nas wróci, bośmy ostrzegali przed 
tym, że ujęcie w przepisach rejestracji wszystkich 
krajowych przewozów, nazwijmy to, kubaturowych 
i paliw jest błędem, jest nie do utrzymania. Dzisiaj 
wiemy, że ministerstwo otwiera oczy i mówi: no tak, 
jednak przeholowaliśmy, trzeba będzie te przepisy 
zmienić.

Proszę państwa, wskazuję na to dlatego, że tro-
szeczkę brakuje w tym wszystkim konsekwencji. 
Dlatego ja niejako jeszcze w tle, ponieważ jestem tu 
wystarczająco długo… Myśmy na tej sali musieli kolej-
ne rządy, a zwłaszcza administrację przyhamowywać 
w dążeniu do upowszechniania elektronicznego podpi-
su i ePUAP. Próbowano już nieraz siłowo wpisywać ten 
ePUAP i elektroniczny podpis do przepisów, tak żeby 
on się upowszechnił jak najszybciej, na siłę. I to też jest 
tego rodzaju ustawa. Pan minister mówi: tak, tak, my 
pójdziemy drogą poprzednich rządów. A to akurat były 
moje rządy i je też krytykowałem. I raczej zgadzałbym 
się tu ze stanowiskiem jednego z senatorów, że to upo-
wszechnienie samo będzie następowało, ono będzie 
po prostu postępowało. My zaś ułatwiajmy przedsię-
biorcom życie, a nie utrudniajmy, i nie demonizujmy 
czegoś, co… Bo od ścigania przestępców jest wymiar 
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(wicemarszałek B. Borusewicz) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.
Dziękuję, że pan poparł regulacje z 2012 r.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Michał Wójcik: Tak, tak.)
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siód-

mego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 489, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 489 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, pana senatora Rafała Ambrozika, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca 
Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 

cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi jest taką rozszerzoną reali-
zacją petycji, która wpłynęła do Senatu w marcu ub.r.

Ja tylko przypomnę, że Senat na trzydziestym 
trzecim posiedzeniu uchwalił projekt zmiany w usta-
wach, który następnie został skierowany do prac 
w Sejmie. Sejm przyjął ustawę w brzmieniu propo-
nowanym przez Senat.

Nowelizacja wprowadza możliwość udziału w po-
stępowaniach w sprawach cywilnych oraz przed są-
dami administracyjnymi w charakterze publiczności 
osób małoletnich. Podobne rozwiązania funkcjonują 
obecnie w kodeksie postępowania karnego. Ta no-
welizacja jest realizacją zasady z art. 45 konstytucji, 
realizacją zasady jawności rozpraw.

Do tego projektu, a właściwie do tej ustawy za-
strzeżeń nie wniosły Krajowa Rada Sądownictwa, 
Naczelny Sąd Administracyjny, Prokuratoria 
Generalna Skarbu Państwa. Projekt uzyskał wsparcie 
i poparcie ministra sprawiedliwości. Bardzo dobrze 
o projekcie wypowiedział się rzecznik praw dziecka. 
Senackie Biuro Legislacyjne też nie wniosło zastrze-
żeń. W związku z tym połączone komisje wnoszą 
o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś chce zadać takie pytanie?

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

(Głos z sali: Pan minister chce się odnieść…)
Pan minister chce się do tego odnieść?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Michał Wójcik: Panie Marszałku, minutę.)
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Przepraszam, 2 minuty. Tylko się do tego odniosę.
Bardzo dziękuję panu senatorowi za te słowa, bo 

muszę powiedzieć, że też jestem bardzo zaskoczony 
tą dyskusją, bardzo ognistą i zupełnie niepotrzebną, 
jak się wydaje, bo do tej pory ta propozycja absolutnie 
nie budziła wątpliwości. To jest jedna organizacja. 
Ja mam to pismo Lewiatana i musze powiedzieć, że 
może nawet nie w jakichś wielkich, ostrych słowach 
są atakowane te rozwiązania. W każdym razie jedna 
organizacja zgłosiła wątpliwości.

Ale trzeba wyjaśnić pewną rzecz. Otóż, Panie 
Senatorze, przepraszam, ale ja mówiłem cały czas o zwy-
kłym podpisie elektronicznym w przypadku 2 czynno-
ści: zawarcia umowy i złożenia wniosku do Krajowego 
Rejestru Sądowego. W przypadku wszelkich innych czyn-
ności spółka powstała w ten sposób i tak musi stosować 
te 2 inne kategorie podpisów, już nie zwykły podpis, i też 
trzeba mieć tego świadomość. Czyli w razie jakiejkolwiek 
zmiany treści umowy nie może pan zastosować zwykłego 
podpisu. Mógłbym zapytać dzisiaj pana senatora, który 
zasiadał tu wcześniej, dlaczego w takim razie w 2012 r. 
Senat nie poszedł tak daleko, żeby właśnie w odniesieniu 
do wszystkich czynności zgodnie z zasadą swobody dzia-
łalności… Dlaczego nie doprowadził do sytuacji, w której 
w przypadku spółki jawnej i spółki komandytowej też 
można by było stosować zwykły podpis elektroniczny? 
Nie, nie zrobiono tego, bo chroni się państwo i obywatela. 
Każda czynność, o tym trzeba pamiętać, która uderza 
w naszego obywatela, to jest furtka. Nie dotyczy ona 
mnie, pana prawdopodobnie też nie ani innych, ale było 
ileś takich przypadków. I to jest wielki problem, wielki. 
To jest otwarcie furtki. To nie jest tylko kwestia zmiany 
treści, to jest np. kwestia podwyższenia kapitału, ustano-
wienia prokury – tam nie może pan zastosować zwykłego 
podpisu. I to też trzeba obywatelom powiedzieć. Logika 
nakazywałaby przyjęcie w 2012 r. innych rozwiązań, ale 
ich nie przyjęto. Dlaczego? Dlatego że się bano, bo to jest 
niebezpieczne. Dlatego wydaje się, że ta regulacja jest 
dobra. Bardzo dziękuję, Panie Marszałku, chciałem się 
do tego jeszcze odnieść. Bardzo dziękuję.
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posłużył się art. 45 konstytucji, ale jest też art. 48 
konstytucji, który stanowi, że rodzice mają prawo 
do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przeko-
naniami. 

Jak to prawo będzie realizowane, gdy przyjdzie 
17-letnie dziecko, młodzieniec i powie, że chce 
uczestniczyć w tej rozprawie, a rodzic stwierdzi, że on 
nie powinien uczestniczyć w takiej rozprawie? Bo np. 
w szkole… Może tak. Kwestia wychowania w szkole 
jest kwestią, którą rodzice monitorują. A jak to będzie 
w tym przypadku? Proszę mi powiedzieć, czy ten 
młody człowiek, załóżmy, miłośnik przekształceń 
administracyjnych, bo to mogą być równie dobrze 
prawa administracyjne, będzie musiał mieć jakieś 
specjalne zaświadczenie. Argument, że to jest też 
w prawie karnym, nie jest to żaden argument za tym, 
żeby to ujednolicać. Może powinny to być argumenty 
za tym, żeby to wyjąć z prawa karnego, bo też nie 
mamy żadnych badań, pan tego nie przedstawił, ile 
razy ta instytucja była stosowana w prawie karnym.

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
Co do zasady art. 356 obowiązuje od lat sześć-

dziesiątych poprzedniego wieku. Nigdy nie spotkali-
śmy się z sytuacją, w której budziłby on jakiekolwiek 
wątpliwości. Ja pamiętam pierwszą wypowiedź pana 
senatora, pamiętam ją. Zadał mi pan pytanie: dlacze-
go ustawodawca od początku, o ile pamiętam, nie 
przewidział tego trybu w przypadku postępowań cy-
wilnych i administracyjnych? Trudno mi powiedzieć. 
Dzisiaj też nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. 
Wprowadzono to w latach sześćdziesiątych. Wydaje 
się, że z punktu widzenia spójności systemu także 
w postępowaniach cywilnych i administracyjnych 
powinna być dopuszczona osoba małoletnia. Co do 
zasady, tak jak jest napisane w projekcie, decyzję 
będzie podejmował w drodze zarządzenia przewodni-
czący składu. To on tak naprawdę będzie decydował, 
czy osoba małoletnia może uczestniczyć w postępo-
waniu, czy nie. Można oczywiście brać pod uwagę 
chociażby dyskusję, która się przetoczyła w związku 
z opinią Sądu Najwyższego. Prawdą jest, że wszystkie 
opinie były pozytywne, ale jedna opinia wywoływała 
wątpliwości, wątpliwości były tam wyeksponowane. 
Była to opinia Sądu Najwyższego. I tam m.in. była 
dyskusja na temat tego, czy powinno się odsyłać np. 
do psychologa, żeby zbadać dobro dziecka. Ale czy 
pan senator wyobraża sobie sytuację, w której toczy 

Nikt nie chce pytać pana senatora. Dziękuję bardzo.
(Senator Rafał Ambrozik: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez Senat. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister sprawie-
dliwości.

Czy pan minister Michał Wójcik pragnie zabrać 
głos i przedstawić stanowisko rządu?

Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Nie chcę wywoływać dyskusji, więc powiem, że 

już raz miałem okazję się wypowiadać w kwestii do-
tyczącej propozycji Senatu. Całkowicie ją popiera-
my. Uważamy, że to jest dobra propozycja, że trzeba 
zrównać postępowanie karne, postępowanie cywil-
ne i postepowanie administracyjne w tym zakresie. 
Skoro w postępowaniu karnym od lat sześćdziesiątych 
funkcjonuje taki przepis, a te sprawy mają większą 
wagę, można powiedzieć, to znaczy z punktu widze-
nia dobra małoletniego są być może groźniejsze, to 
„być może” mocno tu podkreślmy, to jeżeli wprowa-
dzimy takie rozwiązania w sprawach cywilnych czy 
administracyjnych, jak najbardziej będzie to miało 
walor edukacyjny. Całkowicie to popieramy jako re-
sort sprawiedliwości.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
ministra.

Nie widzę takich…
(Senator Jerzy Czerwiński: Jest pytanie.)
Jest? A, przepraszam, Panie Ministrze.
(Senator Jerzy Czerwiński: Oczywiście.)
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Ministrze, czułby się pan niedoceniony, 

gdyby tu nie padło to pytanie.
(Wesołość na sali)
Ale już poważnie.
Ja jestem przeciwny tej ustawie, wielokrotnie 

zresztą o tym mówiłem, od posiedzenia komisji 
począwszy, na debatach po powrocie tej ustawy do 
Senatu skończywszy. Mam do pana ministra bardzo 
proste pytanie. Tutaj senator sprawozdawca słusznie 

(wicemarszałek B. Borusewicz)
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Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

(podsekretarz stanu M. Wójcik) Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Informuję, że do rozpatrzenia punktu jedenaste-
go, tj. drugiego czytania projektu ustawy o zmianie 
ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpie-
czeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze 
ubezpieczycieli komunikacyjnych przystąpimy jutro. 
Po punkcie dwunastym, czyli po tym punkcie, nad 
którym teraz będziemy procedować, zostanie ogło-
szona przerwa do jutra, do godziny 9:00.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji. Zawarty jest w druku nr 366, a sprawozda-
nie komisji – w druku nr 366 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, pana se-
natora Jana Rulewskiego, o przedstawienie wspólnego 
sprawozdania komisji z prac nad projektem ustawy.

Senator Sprawozdawca 
Jan Rulewski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Jak powiedział pan marszałek, występuję jako 

sprawozdawca prac 3 komisji, tj. Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Kultury 
i Środków Przekazu oraz Komisji Ustawodawczej. Ale 
warto zauważyć, że genezy powstania tej ustawy nale-
ży dopatrywać się w pracy Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, właśnie z akcentem na pe-
tycje, ponieważ pracę uruchomiła petycja obywatela, 
który zwrócił się do naszej komisji, do Senatu, a zatem 
i do naszej Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, aby dokonano zmian w ustawie o Krajowej 
Radzie Radiofonii i Telewizji, w tym artykule, w któ-
rym dziś powiada się, że ustawa nakazuje nadawcom 
programów i audycji, aby przynajmniej w zakresie 10% 
znalazły się w nich udogodnienia pozwalające na od-
biór programów bądź audycji osobom niewidzącym 
i głuchoniemym. Autor petycji domagał się, aby tę war-
tość podnieść do poziomu 100% programów i audycji 
nadawanych kwartalnie. Powoływał się oczywiście na 
równość praw i na ogólne potrzeby, jeśli chodzi o funk-
cjonowanie w pełni osób niepełnosprawnych w życiu 
społecznym, publicznym, a w szczególności jeśli cho-
dzi o odbiór środków komunikacji elektronicznej.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
ze zrozumieniem odniosła się do tego. Wzmocniła – tak 
bym powiedział – starania obywatela o konieczność 
praktycznego stosowania konwencji o osobach niepeł-

się postępowanie i wydłuża się w ten sposób całą 
drogę w przypadku w gruncie rzeczy drobnej rzeczy? 
Bo tak naprawdę to nie jest jakaś wielka rzecz. Jeszcze 
raz mówię, że w postępowaniach karnych ten przepis 
nigdy nie wywoływał wątpliwości. Nigdy nie było 
takiej sytuacji i dlatego państwo…

(Senator Jerzy Czerwiński: Może nie był stosowa-
ny, Panie Ministrze. Tego nie wiemy.)

I dlatego państwo zaproponowaliście regulację, 
która w jakimś sensie powinna doprowadzić do spój-
ności systemu. System jest niespójny, tutaj musimy się 
zgodzić. Możemy oczywiście wchodzić w dyskusje, 
czy to jest dobre dla dziecka, czy nie. Ja powiem to po 
sobie. Wiele lat temu, kiedy byłem osobą małoletnią, 
zostałem zaprowadzony na taką rozprawę do sądu. To 
było w Sosnowcu, pamiętam do dzisiaj. I to miało war-
tość edukacyjną. Nigdy nie sądziłem, że w przyszłości 
będę odpowiadał na pytania senatorów, będę stał jako 
przedstawiciel władzy wykonawczej. Dla mnie wte-
dy tamta sytuacja miała znaczenie. I nikt nie zasta-
nawiał się, czy powinienem tam być, czy nie; gdzieś 
na galerii się znalazłem. Miało to dla mnie określoną 
wartość edukacyjną, wydaje mi się więc… Ja bym 
akurat nie wchodził tutaj aż tak głęboko w te dywa-
gacje. W Sejmie rzeczywiście nie było dyskusji na ten 
temat. Szanuję odrębne zdania, oczywiście jest to coś, 
co ma wartość. Trzeba się wsłuchiwać w inne głosy, bo 
jak to mówią, nigdy nie jest tak, że jedni mają zawsze 
rację, a drudzy nigdy jej nie mają. Nigdy tak nie jest, 
to oczywiste. Wydaje mi się jednak, że to sprawdzanie, 
wchodzenie głębiej… Jest przewodniczący, on wydaje 
zarządzenia. Od tych zarządzeń można się odwołać, 
prawda? Taki tryb jest przewidziany. Wydaje się, że 
mechanizmy są zagwarantowane, tak że będę prosił 
tutaj państwa senatorów o to, żeby jednak poprzeć te 
regulacje. Sprawy najtrudniejsze – i to jest ostatnia 
rzecz – toczą się przy drzwiach zamkniętych, w postę-
powaniach niejawnych. My mówimy o zupełnie innym 
rodzaju, innej kategorii spraw.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze. Więcej pytań nie ma.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Michał Wójcik: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
(Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: Nikt nie 

zapisał się do głosu.)
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu*.
Zamykam dyskusję.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

(senator sprawozdawca J. Rulewski) będą w gruncie rzeczy pewnym egzekutorem zapisu 
ustawowego. Rzeczywiście można nawet przyjąć, że 
zastrzeżenia, które płyną ze strony rzecznika praw 
obywatelskich, że ta materia za bardzo oddana jest 
w ręce realizatorów… Jest to nie do końca prawdziwe, 
gdyż Krajowa Radiofonii i Telewizji nie jest realiza-
torem. To może zniekształcać potrzeby środowisk 
niepełnosprawnych. Wzrokowo i słuchowo.

Wyrażam przekonanie, że to, co się stało, to, że 
petycja została uwzględniona przez Wysoką Izbę… 
Myślę, że będzie to uwzględnione w głosowaniu i że 
kontrola nie będzie opierała się tylko na przyjęciu usta-
wy, ale na ciągłych działaniach, w tym działaniach 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Ustawa wprowadza też nowe pojęcie. 
Dotychczasowa powiadała, że możliwe jest zmniej-
szenie puli poniżej 10%. W procedowanej ustawie 
nie tylko nie ma już tego elementu – przyjmuje się, 
że 50% to jest pewne minimum – ale nakłada jeszcze 
obowiązek na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, 
aby strzegła tego zobowiązania przez możliwość nie-
wyrażania zgody na nadawanie programu lub audycji. 
Jest to dość silna instytucja, bardzo silny instrument 
w ręku Krajowej Rady.

Ustawa – są tu różne opinie – w gruncie rzeczy 
odstępuje od zwrotu „audiodeskrypcja” na rzecz 
ogólniejszej formuły, czyli formuły „udogodnienia”. 
Chyba środowisko głuchych czy niewidomych sprze-
ciwiało się temu.

Można oczywiście w tym momencie zapytać, jak 
kształtuje się nasza sytuacja na tle sytuacji innych kra-
jów. Wprawdzie ustawa mówi o 10-procentowym po-
ziomie, jako minimalnym, w przypadku tłumaczeń dla 
osób niepełnosprawnych wzrokowo i słuchowo, ale za-
sadniczo badania kilkuset programów przeprowadzone 
przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji wskazują, 
że ten procent jest większy. Oczywiście największy jest 
w mediach publicznych, sięga czasami 80% możliwych 
do tłumaczenia audycji, mniejszy jest, i to znacznie, 
w mediach prywatnych. Myślę, że – i to chyba wyszło 
z dyskusji – przeszkodą jest komercjalizacja rynku, bo 
stosowanie tego udogodnienia pociąga za sobą kosz-
ty. Godzina audiodeskrypcji, a więc, powiedziałbym, 
najtrudniejszego programu, może być wyceniana róż-
nie i w różnych krajach jest wyceniana różnie, to zro-
zumiałe, ale mówi się o 2 tysiącach euro na godzinę 
programu. Mniejsze koszty dotyczą napisów, chyba 
najmniejsze, bo jakieś 200 euro za godzinę programu, 
trochę droższe są usługi tłumacza migowego.

Ale wspomniałem o tych naszych porównaniach, bo 
jesteśmy w tym zakresie połączeni konwencją, ratyfi-
kowaną przez Polskę, i wynika z nich, że na czele oczy-
wiście jest BBC, potem telewizje holenderskie, potem 
włoskie, duńskie… My znajdujemy się, powiedzmy, 
na tym średnim poziomie. Ale wszyscy senatorowie 
wyrazili wolę, żeby niezależnie od problemów, trud-

nosprawnych, którą to Polska ratyfikowała w 2012 r. 
Przynajmniej w dwóch zapisach konwencji, w art. 9 i 21, 
powiada się, że państwa strony podejmą starania w celu 
zapewnienia równego i powszechnego dostępu osobom, 
o których wcześniej mówiłem, niepełnosprawnym w za-
kresie możliwości korzystania przez nie z różnych środ-
ków komunikacji, w tym komunikacji elektronicznej. 
W szczególności dotyczy to 3 zagadnień technicznych, je-
śli mówimy o udogodnieniach. Są to: napisy na obrazach, 
audiodeskrypcja dla niewidzących oraz tłumacze języka 
migowego. W dalszym rzędzie konwencja ta powiada, 
aby podobne udogodnienia występowały w czymś, co 
jest znamieniem tego wieku, czyli w internecie.

Dział legislacyjny w porozumieniu z Komisją Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji opracował pro-
jekt, który stał się przedmiotem konsultacji. Również 
w ramach prac komisji miały miejsce spotkania, wy-
rażano różne opinie. Na ogół były to opinie organizacji 
pozarządowych, a więc Polskiego Związku Głuchych, 
Polskiego Związku Niewidomych. Padały oczywiście 
sugestie popierające wprost dostępność na poziomie 
100%. Ale w tych postulatach zwracano również uwa-
gę na to, że jeżeli ta dostępność kwartalna nie będzie 
na poziomie 100% – to regulują rozporządzenia wyko-
nawcze – to, żeby ujęte były w ustawie korzystne dla 
wszystkich odbiorców, w tym osób niepełnosprawnych, 
pory nadawania audycji, a więc między godziną 5.00 
a 23.00. W swoich postulatach te organizacje zwracały 
się o to, aby ten wskaźnik, czy to 10% czy 100%, nie 
miał charakteru globalnego, nie łączył w sobie, że tak 
powiem, tych środowisk – być może są jeszcze inne, 
tutaj nierozpoznane – tylko żeby była specyfikacja ze 
względu na występującą dysfunkcję u danych osób.

W końcu powstał projekt ustawy, który mam za-
szczyt Wysokiej Izbie zaprezentować, a który zo-
stał poddany dodatkowej – przepraszam za zwrot 
–obróbce na forum 3 komisji. 3 komisje, o których 
mówił marszałek, jednogłośnie opowiedziały się za 
przyjęciem projektu.

Co ten projekt wprowadza? Projekt częściowo 
realizuje zamiar petenta i wprowadza pojęcie za-
sadnicze, tj. wielkość udziału w programie audycji 
i programów, w których będą zawarte udogodnienia, 
o których mówiłem wcześniej. Ten poziom to 50% 
w okresie kwartalnym. Oczywiście ten obowiązek 
nakłada się na wszystkie podmioty objęte nadzorem 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Te 50% to jest 
wielkość, powiedziałbym, globalna i ogólna.

Projekt nakłada obowiązek wydania rozporzą-
dzeń, które będą dotyczyły uwzględniania w ramach 
nadawania audycji zarówno kwestii, o których mówi 
środowisko niepełnosprawnych, a więc pory, czasu, 
rodzaju i dostępności audycji, jak i możliwości tech-
nicznych nadawania audycji. Swoiste rozporządzenia 
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Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

(senator sprawozdawca J. Rulewski) mieć większe obowiązki w tym zakresie. Czy to było 
rozważane na posiedzeniu komisji? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję za pytanie pani senator Zdrojewskiej. 

Istotnie oczekiwania były większe, ale problemu tego 
nie stawiano w formie proceduralnym, bo sama usta-
wa nie rozróżnia nadawców komercyjnych i publicz-
nych. Niemniej jednak nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby ten proces mógł zostać zróżnicowany, zwłaszcza 
że, jak powiadam, ten poziom 50% to nie jest granica 
sztywna – to jest poziom minimalny. Myślę, że wy-
powiedź moją uzupełni obecny tutaj przedstawiciel 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i opowie o za-
miarach co do tego misyjnego nadawcy.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie, nie ma.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy przedstawiciele rządu chcą zabrać głos 

w sprawie przedstawionego projektu ustawy?
Są z nami pan wiceminister Krzysztof Michałkiewicz 

z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
oraz pan minister Paweł Lewandowski z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czy któryś z panów chce zabrać głos? Dziękuję.
A z krajowej rady, o której pan wspomniał, nie 

ma nikogo.
Czy są pytania?
Pani senator Zdrojewska. Proszę bardzo.

Senator Barbara Zdrojewska:
Ja bym prosiła przedstawiciela ministerstwa kultu-

ry o odniesienie się do problemu, o którym mówiłam. 
Moim zdaniem powinniśmy mieć większe wymo-

gi wobec mediów publicznych w tym zakresie. Czy to 
jest możliwe i jakie są plany tego dotyczące? Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Poproszę pana wiceministra ministra Pawła 

Lewandowskiego.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Popieramy projekt w tej formie, w której jest obec-

nie. Uważamy, że wszelkie obowiązki powinny być 

ności, nakładów jednak ten wskaźnik podwyższyć. 
Jeśli senatorowie próbowali połączyć interes publiczny 
z interesami nadawców, to jedynie poprzez to, żeby 
proces dochodzenia do tych 50% jako minimum do 
2022 r. rozłożyć na raty, każdy rok to jest przyrost 
o kilkanaście procent. I wcale nie oznacza to, że po 
2022 r. ten program nie będzie realizowany. Wyrażam 
wręcz przekonanie, że dzięki działaniom środowisk 
aktywnych w tej sprawie i woli państwa senatorów bę-
dziemy zmierzać ku wykonaniu tej 100-procentowej…

Kierując się tą intencją, wnoszę do Wysokiej Izby 
w imieniu tych 3 komisji – oraz czwartej, która zaini-
cjowała te procesy – o przyjęcie ustawy w brzmieniu 
przedstawionym w sprawozdaniu w druku nr 366 S. 
Dziękuję, Wysoka Izbo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Ale pan był sprawozdawcą 3 komisji. Jaka czwarta?
(Senator Jan Rulewski: W czwartej zainicjowano 

prace.)
(Senator Robert Mamątow: Tak, tak, dobrze 

mówi.)
Nie, nie, 3 komisje, sprawozdanie 3 komisji.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłu-

żej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji oraz 
do upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili 
do ich reprezentowania również pana senatora Jana 
Rulewskiego.

Czy są jakieś pytania?
(Głos z sali: Jest.)
Jest.
Pani senator Barbara Zdrojewska. Proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Senatorze, ja chciałabym zapytać, 

czy było rozważane, czy komisja rozważała np. wpro-
wadzenie w przypadku telewizji publicznej, która ma 
zupełnie inne zadania i obwiązki, większego procenta 
niż w przypadku telewizji prywatnych. Bo te 50% 
będzie dotyczyło, jak rozumiem, mediów publicz-
nych i prywatnych. Czy zastanawialiście się państwo 
nad tym, żeby podwyższyć w mediach publicznych 
jakby dostępność… Ja mówię o tym dlatego, że my-
śmy sprawę rozważali bardzo… mieliśmy spotkanie 
w ramach komisji kultury ze środowiskami osób nie-
dowidzących, niesłyszących, rozmawialiśmy na ten 
temat i rzeczywiście, potwierdzam, te postulaty są 
ogromne… Będziemy do tego dochodzili do 2022 r. 
Mnie się jednak wydaje, że media publiczne powinny 
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Komunikaty

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.
(Senator Robert Mamątow: Na piśmie, bo…)
Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Nie ma.
Informuję, że przedstawiciel rządu, czyli pan mi-

nister Paweł Lewandowski, zobowiązał się do udzie-
lenia pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane przez 
panią senator Barbarę Zdrojewską.

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

się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

tania projektu ustawy. To trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone 
razem z innymi głosowaniami.

Proszę o komunikaty.

Senator Sekretarz  
Arkadiusz Grabowski:

Komunikat. Posiedzenie Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie 
rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty 
do ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpoża-
rowej odbędzie się dziś bezpośrednio po ogłoszeniu 
przerwy w sali nr 179. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 9.00. 

Rozpoczniemy od rozpatrzenia punktu jedenastego.
(Głos z sali: Nie, od punktu dziewiątego.)
Dobrze. Rozpoczniemy od punktu dziewiątego.

w tym zakresie, przynajmniej na tym etapie, rów-
no rozdzielane między media komercyjne i media 
publiczne. Tak jak wcześniej pan senator Rulewski 
zwrócił uwagę, ustawa w swoich zapisach nie roz-
różnia mediów komercyjnych i mediów publicznych.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Czy są jeszcze pytania do pana ministra?
(Senator Barbara Zdrojewska: Ja poproszę o do-

precyzowanie…)
Proszę bardzo, pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
…ile w tej chwili programów jest objęte… Pan 

senator Rulewski mówił, że to dochodzi do 80%. Jeśli 
chodzi media publiczne, to nie wydaje mi się. Czy 
mógłby pan precyzyjnie podać, jaki to jest procent 
w tej chwili?

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ale czego 
procent?)

Procent programów z udogodnieniami dla osób 
z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski:
Poproszę o zadanie tego pytania na piśmie i ja 

ustosunkuję się do niego na piśmie. Dziękuję bardzo.

(podsekretarz stanu P. Lewandowski)

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 18 minut 00)



(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław Kar-
czewski oraz wicemarszałkowie Michał Seweryński 
i Adam Bielan)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-

wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo pocztowe.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 487, spra-
wozdanie komisji – w druku nr 487 A.

(Senator Piotr Zientarski: Panie Marszałku, mam 
wniosek formalny.)

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku, na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 8 

Regulaminu Senatu uprzejmie wnoszę o skreślenie 
z porządku obrad punktu trzynastego: drugie czy-
tanie projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach 
publicznych – i rozpatrzenie go na kolejnym posie-
dzeniu Senatu. Wniosek uzasadniam nieobecnością 
sprawozdawcy.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze, Panie Senatorze.
Jeśli nie usłyszę głosu sprzeciwu, to przyjmę tę 

propozycję. Jednocześnie bym proponował, żeby nie 
było głosu sprzeciwu, bo tak trzeba zrobić.

Dobrze. To przyjmujemy ten wniosek. 
Rozpatrzymy ten punkt na następnym posiedzeniu.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Infrastruktury, pana senatora Wiesława Dobkowskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Wiesław Dobkowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie spra-

wozdanie Komisji Infrastruktury dotyczące ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo pocztowe.

Celem tej nowelizacji jest dostosowanie prze-
pisów prawa pocztowego do zaleceń Komisji 
Europejskiej z dnia 29 listopada 2015 r., doprecy-
zowanie przepisów związanych z udzielaniem re-
kompensaty kosztu netto w związku z obowiązkiem 
świadczenia usług powszechnych oraz przepisów 
dotyczących udzielania dotacji za świadczenie usług 
zwolnionych z opłat.

W zakresie obowiązku świadczenia usług po-
wszechnych ustawa wprowadza korektę sposobu 
liczenia udziału operatora pocztowego w dopłacie 
w finansowaniu kosztu netto. Korekta uwzględnia 
próg przychodów operatora, powyżej którego powsta-
je obowiązek udziału w dopłacie, wprowadza także 
mechanizm badania rynku pocztowego w celu oceny 
adekwatności tego progu oraz wysokości wskaźnika 
procentowego kwoty tych przychodów, określającego 
maksymalną wysokość udziału operatora pocztowego 
w dopłacie.

Ustawa wprowadza także korektę dotyczącą 
dotacji dla operatora pocztowego, który wykonał 
usługę pocztową zwolnioną z opłaty. Dotacja będzie 
mogła być udzielana nie tylko na podstawie decyzji 
Komisji Europejskiej, wydanej w wyniku notyfika-
cji, ale także na podstawie przepisów europejskich 
zwalniających pomoc publiczną z obowiązku no-
tyfikacji.

Ustawa doprecyzowuje także przepisy dotyczące 
kalkulacji kosztu netto przez wprowadzenie moż-
liwości uwzględniania rozsądnego zysku. Ustawa 
ogranicza też obowiązek przedkładania dokumentów 
weryfikowanych przez biegłego rewidenta wyłącznie 
do sytuacji ubiegania się przez operatora o dopłatę 
oraz doprecyzowuje przepisy dotyczące publikacji 
informacji tylko w przypadku uruchomienia finan-
sowania kosztu netto.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących 
badania stanu rynku pocztowego, które wejdą w życie 
1 stycznia 2019 r.

Panie Marszałku, Wysoki Senacie, Komisja 
Infrastruktury wnosi do Wysokiej Izby o przyjęcie 
ustawy bez poprawek. Dziękuję.

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 02)
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Ustawa o zmianie ustawy – Prawo pocztowe

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa wprowadza nowy obowiązek, a właściwie 

koryguje obecny sposób naliczania kosztu netto usłu-
gi operatora powszechnego. Poczta jest operatorem 
powszechnym i z racji tej ma obowiązek świadczyć 
usługę powszechną. Są pewne wymogi związane 
z obowiązkiem świadczenia tej usługi przez 5 dni 
w tygodniu w całej Polsce. To są wymogi terytorialne, 
dotyczące liczby placówek przypadających na liczbę 
mieszkańców lub też na odpowiednią powierzchnię 
kraju. I z tego też wynikają konsekwencje w postaci 
potencjalnej straty w stosunku do tych operatorów, 
którzy takiej usługi nie świadczą. I dlatego ten obo-
wiązek został wprowadzony. My tu korygujemy ten 
mechanizm w ten sposób, że zwalniamy z opłaty na 
rzecz tego operatora… No, państwo tworzy fundusz 
w postaci opłat od wszystkich operatorów, którzy 
świadczą te usługi, w wysokości 2%, ale do kwoty 
1 miliona zł obrotu operatorzy są z tego zwolnieni. 
Z tego tytułu powstaje luka w budżecie. W ocenie 
skutków regulacji jest przewidziana kwota 20 milio-
nów zł rocznie. I to jest ten ubytek, którzy obecnie 
ci mali operatorzy wypełniają. Jedyną konsekwencją 
tej zmiany jest to, że po prostu ci mali operatorzy nie 
będą musieli tej opłaty wnosić, bo będą z niej zwol-
nieni. To jest w pewnym sensie działanie na korzyść 
małych operatów. Ich koszty będą mniejsze, bo nie 
będą musieli wnosić tej opłaty.

Nie ma to nic wspólnego z kwestią ceny. Cena 
tych usług jest regulowana przez Urząd Komunikacji 
Elektronicznej, który w tym zakresie kontroluje usłu-
gi powszechne. Poczta Polska ostatnio dokonała zmia-
ny cen, ale musiała na to uzyskać zgodę prezesa UKE. 
I taką zgodę uzyskała. Musiała przedstawić uzasad-
nienie, że ponosi straty. Ta regulacja jest dwustron-
na, z jednej strony jest kwestia możliwości podwyż-
szania cen regulowanych przez Urząd Komunikacji 
Elektronicznej, a z drugiej strony… Bo ta usługa po-
wszechna jest świadczona na rzecz obywateli, ale są 
jeszcze usługi komercyjne, gdzie też stosujemy opłaty 
pocztowe. I dlatego jest tutaj jak gdyby dwustronna 
regulacja, z jednej strony możliwość dopłaty w po-
staci kosztu netto, a z drugiej strony podwyższanie 
ceny. I tu jest korekta czy ewentualny brak zgody 
prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Tak że 
prezes urzędu reguluje kwestie ceny. I tutaj operator, 
obojętnie który, na rynku pocztowym musi uzyskać 
zgodę, musi go przekonać, przedstawić uzasadnienie 
merytoryczne dla tej podwyżki. Teraz taka zgoda 
była. Kiedy ona będzie w najbliższym czasie, trudno 
przewidzieć, ale od wielu lat nie było znacznych pod-

Marszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Proszę bardzo, pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Ja nie jestem członkiem tej komisji, więc chciał-

bym się czegoś dowiedzieć. Przypomina mi to tro-
szeczkę zasady ustalania opłat w przypadku usług 
komunalnych. Czy przestrzeganie tych zasad będzie 
się dla nas wiązało z zapewnieniem jakiegoś minimal-
nego pułapu opłacalności i czy będzie miało wypływ 
na ceny usług?

Marszałek Stanisław Karczewski:

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Wiesław Dobkowski:

Dziękuję.
Panie Senatorze, takich szczegółowych roz-

ważań na posiedzeniu komisji nie było, ale jest 
tutaj pan minister, który prawdopodobnie to panu 
wyjaśni. Trudno jest mi powiedzieć, czy będą… 
No, z tego wynika, że nie. Skoro będą dopłaty, to 
prawdopodobnie nie będzie to miało wpływu, bo 
dopłaty są po to, żeby po prostu uzupełnić ubytki, 
które są związane z powszechnością, tzn. z usłu-
gami powszechnymi, no ale szczegóły przedstawi 
pan minister. Dziękuję.

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

dawcy? Nie.
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Szanowni Państwo! Wysoka Izbo! 
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister infrastruk-
tury i budownictwa.

Witam na posiedzeniu pana ministra Kazimierza 
Smolińskiego.

Czy pan minister chce zabrać głos w sprawie usta-
wy?

Bardzo proszę, Panie Ministrze.



72

41. posiedzenie Senatu w dniu 17 maja 2017 r.
Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury,  

ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

(sekretarz stanu K. Smoliński) Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji na swoim posiedzeniu jednogłośnie poparła 
przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, proszę jeszcze pozostać na mów-

nicy.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
przewodniczącego.

Czy są takie pytania?
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Tak.)
Są.
Bardzo proszę, pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:

Dziękuję.
Panie Marszałku! Panie Przewodniczący! Panie 

Senatorze Sprawozdawco! Chciałbym zapytać o fre-
kwencję na tym posiedzeniu komisji. I chciałbym 
też odnotować fakt, że ja nie mogłem brać udziału 
w głosowaniu, było to usprawiedliwione.

Ale drugie, ważniejsze pytanie, jest takie. Jakie 
były głosy środowisk prawniczych w tej sprawie, 
w szczególności Krajowej Rady Sądownictwa? Czy 
mógłby pan to przestawić Wysokiej Izbie?

I jeszcze jedno zagadnienie. Jakie inne głosy, poza 
tymi ze strony osób obecnych na posiedzeniu komisji, 
pan odnotował czy komisja odnotowała?

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję.
Bardzo proszę, Panie Przewodniczący.

Senator Robert Mamątow:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Na posiedzeniu komisji głos zabrał pan sędzia 

Żurek z Krajowej Rady Sądownictwa, który był 
zdecydowanie przeciwny tej ustawie. Parę poprawek 
zgłosiła pani legislator. Żaden z senatorów nie przejął 
tych poprawek. Był wniosek o przyjęcie ustawy bez 
poprawek i on przeszedł.

Jeśli chodzi o frekwencję, to pan senator dobrze 
wie – bo na początku był na posiedzeniu komisji – 
że oczywiście kworum było. I to jest najważniejsze. 
Dziękuję bardzo.

(Senator Piotr Zientarski: Kworum było.)
No, musiało być. Kworum musiało być, bo uchwała 

została podjęta zgodnie z regulaminem.

wyżek w przypadku wspomnianej usługi. U nas nadal 
usługi pocztowe, jeżeli chodzi o cenę, są jednymi 
z najtańszych w Europie. Tak że oczywiście każda 
podwyżka jest dolegliwa, ale Urząd Komunikacji 
Elektronicznej to reguluje. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Ja jeszcze witam z ministerstwa… Przepraszam 

bardzo, nie z ministerstwa, tylko z Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej, zastępcę prezesa, pana 
Karola Krzywickiego.

Czy pan chce zabrać głos?
(Zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej Karol Krzywicki: Nie.)
Panie Ministrze, momencik, bo jeszcze pytania. 

Senatorowie mogą je zadawać. Ale może tych pytań 
nie będzie.

Obecnie senatorowie mogą…
(Senator Stanisław Kogut: Ale nie muszą.)
…zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minu-

tę zapytania do pana ministra związane z omawianym 
punktem porządku obrad.

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

Tak że bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

i Budownictwa Kazimierz Soliński: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do dyskusji.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Senatora Cichonia nadal nie ma. Zaspał?
Może przewodniczący? Tak? Jest?
(Senator Robert Mamątow: Tak.)
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-

siątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, usta-
wy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz nie-
których innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 505, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 505 A.

Bardzo proszę pana przewodniczącego komisji, 
pana senatora Roberta Mamątowa, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Robert Mamątow:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
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ekstremalnie trudnego szkolenia w tej placówce. Jest 
to strata nie tylko społeczna. Jest to również strata 
wysokich nakładów finansowych ponoszonych na 
kształcenie w krajowej szkole. 

Gwoli zobrazowania tej tezy wskażę, że dzisiaj 
jedynie 30 aplikantów aplikacji sędziowskiej spo-
śród 160 aplikantów sędziowskich, którzy posiadali 
takowe uprawnienie do zgłaszania kandydatury na 
wolne stanowiska sędziowskie, uzyskało nomina-
cje sędziowskie. Analiza, którą przeprowadziliśmy 
w porozumieniu z Krajową Szkołą Sądownictwa 
i Prokuratury, wykazała nadto, że w praktyce funk-
cjonowania sądownictwa powszechnego i szkoły 
mamy wady systemowe, biurokratyczne regulacje, 
w związku z tym też niektóre przepisy zmieniające 
prawo o ustroju sądów powszechnych zostały zawarte 
w tej ustawie.

Ta ustawa przewiduje uregulowanie sytuacji 
prawnej osób, które ukończyły aplikację sędziow-
ską w krajowej szkole, oraz osób, które aktualnie ją 
odbywają lub będą odbywać na dotychczasowych 
zasadach do 2020 r. W tym czasie aplikanci, którzy 
rozpoczęli w dniu 30 stycznia 2017 r. szkolenie na 
aplikacji ogólnej, będą przystępować do egzaminu 
sędziowskiego, zaś absolwenci czterech pierwszych 
roczników aplikacji sędziowskiej, zgodnie z obecnym 
stanem prawnym, mają zagwarantowane uprawnienie 
do ubiegania się w drodze konkursu na stanowisko 
sędziego sądu rejonowego. To uprawnienie na mocy 
art. 24 ustawy z 10 lipca 2015 r. wygasłoby z dniem 
31 grudnia 2022 r.

Te zmiany, które proponujemy, to przede wszyst-
kim wprowadzenie nowego modelu dojścia do zawo-
du sędziego, modelu preferowanego – poprzez apli-
kację sędziowską realizowaną w Krajowej Szkole 
Sądownictwa i Prokuratury, z uzupełniającym po-
zyskiwaniem kandydatów do służby sędziowskiej 
z innych zawodów prawniczych. Zmiany, które zapro-
ponował rząd i zaakceptował Sejm, przyczynią się do 
uzyskania przez jak największą liczbę aplikantów sę-
dziowskich zatrudnienia w sądownictwie powszech-
nym. O tym, jak nieracjonalna była dotychczasowa 
regulacja, już wspominałem. Zasadne jest, by instytu-
cję asesora sądowego powiązać z przyjętym modelem 
kształcenia wstępnego kandydatów na stanowiska 
sędziowskie, bowiem w dotychczasowym stanie 
prawnym dostęp do stanowiska asesora przewidziany 
był dla wielu grup kandydatów, których kształcenie 
zawodowe nie odbywało się na tak wysokim poziomie 
merytorycznym i przy tak wysokim zaangażowaniu 
środków publicznych, jak w przypadku kształcenia 
przez krajową szkołę.

Zakładamy, że mianowanie na stanowisko asesora 
sądowego mogą uzyskać tylko te osoby, które ukoń-
czyły aplikację w krajowej szkole i złożyły egzamin 
sędziowski lub egzamin prokuratorski z wynikiem 

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dobrze.
Czy są jeszcze pytania do pana senatora przewod-

niczącego? Nie.
(Senator Robert Mamątow: Dziękuję.)
To dziękuję bardzo.
Ogłaszam 5-minutową przerwę, do godziny 9.21.
(Przerwa w obradach od godziny 9 minut 16 

do godziny 9 minut 22)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wysoka Izbo!
Wznawiam obrady i przedłużam przerwę do go-

dziny 9.30.
(Przerwa w obradach od godziny 9 minut 22  

do godziny 9 minut 32)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Witam na posiedzeniu pana ministra Łukasza 
Piebiaka.

Czy pan minister pragnie zabrać głos?
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt zaprezentować – w pewnym nie-

zbędnym skrócie, bo rządowy projekt jest dość długi 
– projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole 
Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju 
sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Teraz przyczyny nowelizacji – w bardzo wielkim 
skrócie. Ustawą z 18 marca 2016 r. parlament tej ka-
dencji uznał, że należy dać jeszcze troszkę czasu po 
to, ażeby model funkcjonowania Krajowej Szkoły 
Sądownictwa i Prokuratury i aplikacji przez nią 
prowadzonych dopracować w szczegółach. Chodzi 
o ten model, który w 2015 r., jeszcze w poprzedniej 
kadencji, ustalono. Analiza funkcjonowania Krajowej 
Szkoły Sądownictwa i Prokuratury od daty jej po-
wstania w 2009 r. doprowadziła do wniosku, że 
największym problemem w tej instytucji jest brak 
gwarancji ustawowej dla absolwentów krajowej 
szkoły, którzy otrzymują profesjonalne szkolenie, do 
otrzymania stanowisk sędziowskich czy asesorskich 
mimo zdanego egzaminu sędziowskiego i ukończenia 
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(podsekretarz stanu Ł. Piebiak) Czy ktoś z państwa, pań i panów senatorów, pra-
gnie zadać takie pytanie?

Bardzo proszę, Panie Ministrze, o pozostanie.
Pan senator Piotr Zientarski. Bardzo proszę.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Ministrze, jedno pytanie: czy uważa pan 

za sprawiedliwe preferowanie absolwentów krajowej 
szkoły, a pozostawienie samym sobie tzw. starych 
absolwentów innych aplikacji czy aplikacji sędziow-
skiej? Pytam o referendarzy, asystentów, ale także 
o przedstawicieli innych zawodów, którzy mieli mieć 
jednakowe szanse z absolwentami. Czy widzi pan tu-
taj jakąś sprawiedliwość? Bo ja uważam, że te osoby, 
które wcześniej były bardzo dobrze wyszkolone, tak-
że przez szkołę, choć nie tylko, i były referendarzami, 
asystentami, w tej chwili będą miały ograniczone 
możliwości dostępu do zawodu sędziowskiego, tzn. 
mniejsze szanse niż aktualni czy przyszli absolwenci 
szkoły.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nie.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Wysoka Izbo!
Tak, uważam, że to rozwiązanie, które jest propo-

nowane przez rząd, jest rozwiązaniem jak najbardziej 
sprawiedliwym. To rozwiązanie polega na uwzględ-
nieniu interesów wszystkich interesariuszy, którzy 
funkcjonują w obszarze wymiaru sprawiedliwości, 
stąd dość rozbudowane przepisy przejściowe. Stąd 
też utrzymanie, mimo preferowania modelu z krajową 
szkołą, dość długich okresów na to, ażeby ci, którzy, 
można powiedzieć, mieli jakąś faktyczną ekspek-
tatywę uzyskania czy szansę uzyskania nominacji 
sędziowskiej według starych przepisów, mieli rze-
czywiście szansę ją otrzymać. W końcu mamy w tym 
projekcie przewidziany okres 7-letni dla tych, którzy 
zdali egzamin sędziowski wedle starego modelu, dla 
asystentów, dla referendarzy. Co więcej, mimo że 
ustawodawca czy projektodawca preferuje pewne 
rozwiązanie związane ze szkołą jako rozwiązanie 
umożliwiające dojście do urzędu sędziowskiego, to 
przecież nie jest to rozwiązanie wyłączne. Nadal bę-
dzie tak, że część etatów w sądach rejonowych to będą 
etaty obsadzane asesorami kształconymi w krajowej 
szkole, przy zapewnieniu, no, pewnego automatyzmu, 

pozytywnym. Pierwszeństwo obejmowania stano-
wisk asesorskich będzie przysługiwało oczywiście 
aplikantom sędziowskim, dopiero w razie nieobsa-
dzenia wszystkich stanowisk asesorskich przez apli-
kantów aplikacji sędziowskiej w wydziałach karnych 
minister sprawiedliwości będzie mógł zarządzić prze-
znaczenie tych stanowisk dla aplikantów aplikacji 
prokuratorskiej.

W związku z tym postuluje się, aby po odbyciu 
aplikacji wynik egzaminu sędziowskiego, ewentual-
nie prokuratorskiego, w tych rzadkich przypadkach, 
decydował o pierwszeństwie przyjęcia na asesurę 
sądową, zaś po odbyciu asesury, jeżeli przebieg 
służby nie będzie budził żadnych zastrzeżeń, asesor 
otrzymywał propozycję nominacji sędziowskiej bez 
konieczności uczestniczenia w konkursie.

Zgodnie z ustawą minister sprawiedliwości bę-
dzie dokonywał mianowania na stanowisko asesora 
sądowego na czas nieokreślony. Jeżeli Krajowa Rada 
Sądownictwa nie zgłosi sprzeciwu wobec miano-
wanego asesora, będzie on mógł pełnić obowiązki 
sędziego przez okres 4 lat. To zapewnia gwarancję 
niezależności asesora sądowego, z jednej strony po-
przez zerwanie po akcie mianowania więzi między 
asesorem a ministrem sprawiedliwości, a z dru-
giej poprzez zapewnienie wpływu Krajowej Rady 
Sądownictwa zarówno na powierzenie asesorom 
pełnienia funkcji sędziowskich, jak i w zakresie 
wpływu na dalszą karierę zawodową na stanowi-
sku sędziego.

Ustawa wzmacnia rolę krajowej szkoły w proce-
sie kształcenia kandydatów do objęcia stanowisk sę-
dziowskich w sądownictwie powszechnym i prokura-
turze. Przywraca krajowej szkole pełne kompetencje 
do organizowania przebiegu aplikacji, organizowania 
praktyk, a aplikantom przywraca status aplikanta jako 
stypendysty krajowej szkoły. Następuje odejście od 
przyznania aplikantowi aplikacji sędziowskiej i pro-
kuratorskiej statusu pracownika sądu bądź prokura-
tury. Ustawa wzmacnia również pozycję dyrektora 
krajowej szkoły i kształtuje wzajemne relacje orga-
nów szkoły, zmniejsza skład rady programowej oraz 
ogranicza jej kompetencje, bowiem staje się ona orga-
nem ściśle doradczym i opiniodawczym w stosunku 
do dyrektora szkoły.

Jeżeli państwo senatorowie mieliby jakieś pytania, 
to oczywiście jestem do dyspozycji.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Oczywiście, tak, Panie Ministrze, właśnie w tej 

chwili następuje ten moment. Senatorowie mogą 
zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę 
zapytania do pana ministra.
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(podsekretarz stanu Ł. Piebiak) się stosunkowo niskim zaufaniem ze strony Krajowej 
Rady Sądownictwa i rzadko są wybierani na wolne 
stanowiska sędziowskie. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator… Jeszcze są pytania, Panie Ministrze.
Pan senator Cichoń. Bardzo proszę.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Ministrze, mam pytanie w trosce o prawi-

dłowość regulacji dotyczącej asesorów sądowych, 
a zadaję je w nawiązaniu do wyroku Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w spra-
wie Urban przeciwko Polsce. Sam tę sprawę mia-
łem przyjemność prowadzić. Trybunał stwierdził, 
że asesor nie jest sędzią niezawisłym w rozumie-
niu art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 
Nasze ustawodawstwo zostało zmienione, w związku 
z czym przez jakiś czas instytucja asesora w ogóle 
nie istniała, po czym, parę lat temu, na nowo wpro-
wadziliśmy tę instytucję, tworząc, właśnie na tle tego 
orzeczenia strasburskiego, takie gwarancje m.in. jak 
powoływanie asesora przez prezydenta, a nie przez 
ministra, jak było poprzednio. Teraz znowuż wrócili-
śmy do rozwiązania w postaci mianowania przez mi-
nistra sprawiedliwości, czyli wróciliśmy do systemu, 
który legł u podstaw tego niekorzystnego dla Polski 
orzeczenia trybunału strasburskiego. Czy mimo tych 
wszystkich zabezpieczeń, jakie dodatkowo są – i tak 
np. teraz jest to na czas nieoznaczony, a poprzednio 
to było na okres bodajże 4 lat – nie ma ryzyka, że 
trybunał strasburski będzie to kwestionował? Czy 
państwo ten aspekt sprawy rozpatrywaliście?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze! Wysoka Izbo! Wydaje się, że 

takiego ryzyka nie ma. Jeżeli mówimy o tym orzecze-
niu, to trzeba przypomnieć, że ono dotyczyło asesora 
sądowego osadzonego w ówczesnym stanie prawnym, 
jak pan senator słusznie zwrócił uwagę. Ten ówczesny 
stan prawny przecież nie został przepisany do projek-
tu rządowego i raz jeszcze wniesiony pod obrady par-
lamentu, tylko znacznie zmodyfikowany. On został 
zmodyfikowany właśnie poprzez wprowadzenie tych 
elementów gwarancyjnych, tych bezpieczników, po 

co znacznie przyspiesza obsadzenie etatu, a część 
etatów będzie obwieszczana jako etaty do wolnego 
zapisywania się na stanowiska sędziowskie. I ci wszy-
scy, którzy mogli dotychczas zgłaszać się na wolne 
stanowiska sędziowskie, oczywiście nadal będą mogli 
się zgłaszać, z uwzględnieniem tego ograniczenia, 
dość długiego jednak, bo 7-letniego. A tego ograni-
czenia przecież nie będzie dla przedstawicieli innych 
kwalifikowanych zawodów prawniczych: adwokatów, 
radców prawnych, notariuszy.

Oczywiście, sytuacja aplikantów krajowej szkoły 
i sytuacja innych osób jest nieco inna, ale jest to uza-
sadnione tym, że szkoła powstała po to, żeby kształcić 
przyszłych sędziów i prokuratorów w pewnym pro-
cesie ustawicznym, składającym się z procesu dydak-
tycznego i z procesu praktycznego. Warto byłoby się 
przyjrzeć temu, jak wygląda kształcenie w krajowej 
szkole: to są tygodniowe zjazdy w Krakowie – być 
może w przyszłości, jeżeli szkoła się rozwinie, będą 
gdzieś jeszcze, może w Warszawie – a potem przez 
3 tygodnie jest praktyka w odpowiednim sądzie czy 
w prokuraturze. W związku z tym jest to model mie-
szany, z bardzo dużą liczbą zajęć praktycznych. To 
jest model, który zakłada ciągłe egzaminowanie. To 
nie jest tak, że jeden raz egzamin się uda albo się 
nie uda i człowiek ma w związku z tym albo dobre 
perspektywy na przyszłość, albo też przekreśloną 
karierę. W krajowej szkole egzaminy są co miesiąc, 
z poszczególnych działów prawa. To jest dobre od 
strony teoretycznej, dobre od strony praktycznej, to 
jest rzeczywiście bardzo wymagający tok kształcenia.

I można by było na tym zakończyć odpowiedź, ale 
myślę, że jeszcze o jednym należy wspomnieć przy 
okazji pytania pana senatora. Bo można postawić – 
niektórzy stawiają – zarzut: co z art. 60 konstytucji, 
z zasadą równego dostępu do służby publicznej? No 
nic, szanujemy ten przepis i szanujemy tę zasadę. 
Dostęp do krajowej szkoły jest otwarty, jest na wa-
runkach konkurencyjnych. Bardzo często już dzisiaj 
jest tak, że ci asystenci, ci referendarze, ci adwokaci 
dostają się na aplikację sędziowską w krajowej szkole. 
A więc dopóki ta droga preferowana przez ustawo-
dawcę z przyczyn, o których powiedziałem, jest drogą 
otwartą, możliwą do skorzystania dla wszystkich, 
którzy są w stanie podołać trudnemu egzaminowi 
wstępnemu, dopóty nie możemy mówić o naruszeniu 
zasady wynikającej z art. 60 konstytucji. Szkoła za-
prasza wszystkich aplikantów, którzy są w stanie spro-
stać temu, co tam będzie na nich czekać. W związku 
z tym uważam, że model, który proponujemy, jest jak 
najbardziej sprawiedliwy. Ten model, który dotych-
czas obowiązuje, jest modelem niesprawiedliwym, na 
co wskazują choćby wyniki postępowań konkurso-
wych – aplikanci w taki sposób wykształceni cieszą 



76

41. posiedzenie Senatu w dniu 17 maja 2017 r.
Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury,  

ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

(podsekretarz stanu Ł. Piebiak) cze, czyli tak naprawdę to, co decyduje o możliwości 
wykonywania obowiązków i służby, no, prawie że 
sędziowskiej, bo z pewnymi ograniczeniami, nale-
ży do Krajowej Rady Sądownictwa, a nie ministra 
sprawiedliwości.

Tak że tutaj jest pewien układ wzajemnych kom-
petencji krajowej szkoły, która organizuje egzami-
ny i tworzy listę według tego, kto jak zdał, według 
punktacji, oraz ministra sprawiedliwości, który jako 
że decyduje o rozmieszczeniu etatów, to tylko decy-
duje, tworząc listę, które stanowiska zostaną przewi-
dziane dla asesorów. Potem decyduje wybór asesora, 
gdzie on sobie wybierze miejsce, a następnie Krajowa 
Rada Sądownictwa decyduje, czy ten człowiek może 
orzekać, czy nie może orzekać. Tak że wydaje się, 
że ten zestaw gwarancji w tym systemie, w którym 
kompetencje są rozdzielone pomiędzy różne organy, 
a kluczowa kompetencja powierzania możliwości 
orzekania jest nie gdzie indziej, tylko w Krajowej 
Radzie Sądownictwa, co wyklucza zarzuty o upo-
litycznienie czy powierzenie władzy wykonawczej 
zbyt daleko idących uprawnień w stosunku do wła-
dzy sądowniczej, powinien wykluczać możliwość 
uwzględnienia ewentualnej skargi do Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka. Ale oczywiście na 100% 
nie mogę odpowiedzieć, że wyklucza, bo to nie mi-
nister będzie decydował czy nie ja będę decydował, 
co zrobić z taką skargą, tylko trybunał. My zrobili-
śmy wszystko, co możliwe, ażeby uniknąć takiego 
negatywnego rozstrzygnięcia, ale oczywiście ocena 
pozostaje w rękach Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Jeszcze momencik, bo są 2 zgłoszenia.
Pani senator Barbara Zdrojewska. Bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, w obiegu publicznym funkcjonu-

je opinia, że ta nowelizacja ustawy o Krajowej Szkole 
Sądownictwa i Prokuratury jest kolejnym krokiem, 
który ma pozwolić panu ministrowi Ziobrze obsadzić 
500 ciągle wolnych stanowisk sędziowskich. 

Bardzo prosiłabym pana o odniesienie się do tej 
opinii. I proszę powiedzieć, dlaczego ciągle te stano-
wiska nie są obsadzone. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Piotr Zientarski. Bardzo proszę.

to, ażeby uniknąć, po pierwsze, zarzutu niezgodności 
z konstytucją, po drugie, zarzutu naruszenia art. 6 
konwencji oraz ewentualnego negatywnego orzecze-
nia ze strony trybunału w Strasburgu.

Myślę, że kluczowa dla wszystkich prawników, 
i nie tylko, jest konstatacja, że jeżeli mówimy o ase-
sorze, to musimy pamiętać, że to jest tylko nazwa 
stanowiska, choć nazwa istotna, bo ugruntowana 
w naszej tradycji – można sięgnąć do czasów sta-
ropolskich i też można tam odszukać asesorów. 
Ustawodawca w różnych projektach posługuje się tym 
pojęciem jako pojęciem określającym osobę, która 
w przyszłości ma zostać pełnoprawnym sędzią. Ale 
asesor w tym ujęciu, które kontrolowało Trybunał 
Konstytucyjny i trybunał w Strasburgu, asesor w uję-
ciu tego projektu, który został uchwalony w 2015 r., 
za czasów poprzedniej większości parlamentarnej, 
i asesor z dnia dzisiejszego to są bardzo różne in-
stytucje. My, przygotowując ten projekt… Tak na-
prawdę wiele osób, po to, żeby wszystkie możliwe 
punkty widzenia wziąć pod uwagę, przyglądało się 
orzeczeniom i polskiego Trybunału, i Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka, tak żeby uwzględnić to, 
co w uzasadnieniu tych judykatów zostało wskazane, 
i żeby nie powtarzać błędów, które zostały popełnione 
i skutkowały tymi dwoma istotnymi orzeczeniami. 
Jestem przekonany, że tych błędów udało się uniknąć.

No, niekiedy na sztandary wynoszony jest, przy-
najmniej tak było w Sejmie, argument związany z mi-
nistrem sprawiedliwości. Ale rola ministra sprawie-
dliwości jest w tym procesie, gdyby tak naprawdę 
wczytać się w projekt, rolą nieledwie ornamenta-
cyjną. Co decyduje o tym, kto zostanie asesorem? 
Obiektywne kryterium: zdany egzamin sędziowski. 
Kto decyduje o tym, gdzie ten asesor trafi: czy trafi 
do Warszawy, czy trafi do Hrubieszowa, czy trafi do 
Suwałk? No, decyduje wynik egzaminu w krajowej 
szkole. Minister sprawiedliwości na ten wynik egza-
minu oczywiście żadnego wpływu nie ma. Będzie 
stworzona lista rankingowa według liczby punktów 
uzyskanych na egzaminie, będzie stworzona przez 
ministra sprawiedliwości lista wolnych stanowisk 
sędziowskich. Ci, którzy będą najwyżej na tej liście, 
będą sobie wybierać. Ci, którzy gorzej zdali egzamin 
sędziowski, będą mieli mniejszy wybór. Co mini-
ster sprawiedliwości ma tutaj do zrobienia? No, ma 
tylko stworzyć listę, tak jak dzisiaj decyduje o tym, 
czy zwolnione stanowisko sędziego, powiedzmy, 
z Suwałk pozostawić w Suwałkach, czy przenieść 
do Warszawy, bo tam jest bardziej potrzebne. Tak 
że rola ministra jest tutaj rolą techniczną. Minister 
powołuje asesora i na tym jego rola się kończy, ja 
o tym wspominałem. Zrywa się ta więź. Jest to czas 
nieoznaczony, a nie czas oznaczony. Wotum orzeczni-
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Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, bardzo proszę o odpowiedzi.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:
Oczywiście, Panie Marszałku.
Państwo Senatorowie! Wysoka Izbo! Kwestia 

500 wolnych stanowisk sędziowskich, pani senator 
Zdrojewska zadała takie pytanie. 

Te mniej więcej 500 wolnych etatów – taka liczba 
funkcjonuje w przestrzeni publicznej – to jest licz-
ba rzeczywista i to są etaty w sądach rejonowych, 
okręgowych i apelacyjnych. W związku z tym tylko 
część z tych wolnych stanowisk sędziowskich może 
być obsadzona przez absolwentów krajowej szkoły. 
Te przeznaczone dla sądów rejonowych… Tych eta-
tów… To się ciągle zmienia, bo właściwie każdego 
dnia decyduję o takim czy innym przeznaczeniu etatu. 
Z reguły jest to jednak etat w sądzie rejonowym, bo 
tych sędziów sądów rejonowych jest najwięcej. Na 
dzisiaj jest zapewnionych około 300 etatów po to, aże-
by wykonać ustawę, jeżeli Wysokie Izby taką wyrażą 
wolę. Pytanie pani senator, czy to jest tak, że minister 
chce te stanowiska obsadzić… Oczywiście, że mi-
nister chce, żeby te stanowiska były obsadzone, bo 
minister ponosi odpowiedzialność, także polityczną, 
za to, żeby sądownictwo funkcjonowało prawidłowo. 
Jeżeli etaty nie są obsadzone, to sędziowie czy aseso-
rzy w przyszłości nie wykonują funkcji, do których są 
przeznaczeni, czyli przede wszystkim funkcji orzecz-
niczych, a to z kolei wpływa negatywnie na wyniki 
sprawności postępowań sądowych. W związku z tym 
tak, minister sprawiedliwości bardzo chce, żeby te 
etaty zostały jak najszybciej obsadzone.

Co więcej, skoro mówimy o ustawie, to trzeba 
dodać, że ona pozwala w ciągu miesiąca czy dwóch 
obwieścić, to znaczy przeprowadzić procedurę ob-
sadzenia zwolnionych etatów przez asesorów, pod-
czas gdy procedura tradycyjna, która nadal pozostaje 
w przypadku innych dróg dojścia do urzędu sędziow-
skiego, trwa około roku. W związku z tym oczywiście 
trochę czasu trwało, niekiedy nawet wiele miesięcy, 
zebranie tej puli. Ale skoro projekt był procedowany, 
a nie było takiego finansowania budżetowego, żeby 
nagle wyjąć z budżetu kolejne miliony złotych i prze-
znaczyć na nowe etaty, to trzeba było te etaty zebrać 
i nie obwieszczać ich, tylko przygotować w takiej 
liczbie, jaka będzie potrzebna w momencie, kiedy 
wejdzie w życie ta regulacja. A więc jeżeli regulacja 
wejdzie w życie, to w bardzo krótkim czasie asesorzy 
pojawią się w sądach i zaczną wykonywać czynno-
ści orzecznicze. Oczywiście pozostała część etatów 

Senator Piotr Zientarski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, moje pytanie zmierza do… 

Chodzi o rozwinięcie tezy, którą pan przedstawił. 
Przekonywał pan, że jest to rozwiązanie, jeśli chodzi 
o instytucję asesora sądowego w tym ujęciu, konsty-
tucyjne. 

Ja pytam, czy były sporządzone na tę okoliczność 
ekspertyzy konstytucjonalistów, a jeśli tak, to ewen-
tualnie których.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Jeszcze pan senator Jan Rulewski.
Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:

Powiem szczerze, że przyspieszony tryb rozpa-
trywania tej ustawy, ważnej ustawy, bo dotyczącej 
zasady stosowanej we wszystkich państwach demo-
kratycznych, ale nawet niedemokratycznych – Polska 
feudalna nie była państwem demokratycznym, ale 
była w niej zachowana autonomia wyższych uczelni 
– jest… Zastanawia mnie, skąd to dążenie do narusza-
nia autonomii wyższych uczelni. Tego rodzaju szkoła, 
Panie Ministrze, jest, powiedzmy, szkołą drugiego 
rzędu, bo to jest szkoła, która ma doskonalić to, co 
było na uniwersytecie, w różnych katedrach. 

Skąd ta ingerencja? Jak można uzasadnić tę in-
gerencję ministra czy jakiegokolwiek organu admi-
nistracji państwowej w autonomię wyższej uczelni, 
w tym przypadku drugiego stopnia?

Jak pan się odnosi, Panie Ministrze, do zastrze-
żeń, które buduje dział legislacyjny Senatu? To za-
strzeżenie związane jest z orzeczeniem Trybunału 
Konstytucyjnego, że absolwenci kierowanej przez 
pana ministra szkoły uzyskują preferencje w zakresie 
obsadzania stanowisk sędziowskich. Czy to nie jest 
próba budowania swoistego getta dla wybranych, two-
rzenia nierówności albo dyskryminowania innych? 
Czy podziela pan zdanie – to nie jest moje zdanie, 
nie jestem tak mądry – że urząd sędziego, a nawet 
prokuratora, stanowi koronę zawodów prawniczych? 
Tymczasem tutaj preferencje uzyskują, bo główny 
nacisk będzie właśnie na ukończeniu tej szkoły… 
Zamyka się albo w ograniczonym stopniu dopusz-
cza udział przedstawicieli innych zawodów, którzy 
przeszli wspaniałą ścieżkę w ramach adwokatury, 
radcostwa czy też nawet prokuratury. Czy nie uważa 
pan, że traktowanie tego na zasadzie wyjątku jest 
odwróceniem tej tezy, że urząd sędziowski stanowi 
koronę zawodów prawniczych?
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(podsekretarz stanu Ł. Piebiak) rozumiem intencję pytania, ponieważ ustawą zmian 
w tym zakresie nie proponujemy.

Jeżeli chodzi o koronę zawodów prawniczych, 
to jest pewien wybór ustawodawcy, wybór, którego 
ustawodawca może dokonać, ponieważ konstytucja 
nie wprowadza ograniczeń co do tego, czy służbę 
sędziowską organizuje się właśnie na zasadzie posta-
wienia stanowiska sędziego na szczycie i powiedze-
nia, że to jest korona zawodów prawniczych. Czyli 
nie ma żadnej instytucji szkolącej, przygotowującej, 
tylko jest nabór spośród osób, które są dostępne na 
rynku, spośród adwokatów, radców, notariuszy, pro-
kuratorów itd., itd. Minister sprawiedliwości uznaje, 
że bardziej odpowiedni dla Polski jest ten model, 
który jest zresztą modelem dominującym w Europie 
kontynentalnej. Jesteśmy w tym miejscu, gdzie je-
steśmy, mamy taką kulturę i system prawny, jaki 
mamy – to jest Europa kontynentalna. W związku 
z tym model stanowiska czy urzędu sędziego jako 
korony zawodów prawniczych w przypadku innej 
tradycji prawnej, w innym systemie prawa, zwłasz-
cza jeżeli mówimy o systemie prawa stanowionego 
kontra common law, chociaż to już nie jest tak, jak 
się w teorii mówi, że to są jakieś czyste systemy… 
I ten model jest w naszej ocenie bardziej dostosowa-
ny do systemu common law, ten model sędziego jako 
korony zawodów prawniczych. I nie bez przyczyny 
on funkcjonuje w Wielkiej Brytanii, on funkcjo-
nuje w Stanach Zjednoczonych, a nie funkcjonuje 
w Europie kontynentalnej. Czy myśmy wymyślili 
krajową szkołę teraz albo nasi poprzednicy w roku 
2008 czy 2009? No nie, nie byliśmy tacy oryginalni. 
Zrobiono to na bazie doświadczeń dobrych wiodą-
cych instytucji europejskich. Pierwsza akademia 
sędziowska, jaką stworzono, to była akademia we 
Francji w Bordeaux. Nasza szkoła, nasz system 
jest najbardziej zbliżony do modelu hiszpańskiego. 
W państwach kontynentalnej Europy zasadą jest, 
że istnieje akademia sędziowska czy akademia sę-
dziowsko-prokuratorska i nasza szkoła się w ten 
model doskonale wpisuje. Nie jest to jakiś eksces, 
wręcz bym powiedział, że jest to normalna europej-
ska kontynentalna typowa praktyka.

Pan senator wspominał coś o getcie dla wybranych 
itd. Nie ma żadnego getta. Wybór jest maksymalnie 
uczciwy, bo jest oparty na zasadzie konkursowej. 
Można powiedzieć, że getto dla wybranych… no nie 
dla wybranych, tylko dla najlepszych. Jeżeli tak to 
określimy, to może poza niewłaściwym sformułowa-
niem nie ma w tym nic złego. To jest rzeczywiście 
instytucja dla najlepszych polskich prawników. Oni 
się garną…, co roku jest wielokrotnie więcej chętnych 
niż miejsc, które możemy zapewnić. Oni pochodzą 
z różnych części kraju, z rożnych środowisk, mieli 
wcześniej różne doświadczenia – są ludzie zaraz po 
studiach, są ludzie, którzy byli czy są w momencie 

w sądach okręgowych i w sądach apelacyjnych nie 
może być obsadzona asesorami, więc będzie obo-
wiązywała dotychczasowa procedura, czyli obwiesz-
czenie i to wszystko, co się po obwieszczeniu dzieje, 
a kończy wizytą u pana prezydenta. Ale tu też nie ma 
tragedii, ponieważ w wypadku sądów okręgowych 
i apelacyjnych można się ratować delegacjami. I tak 
też się dzieje, jeżeli są potrzeby w sądach apelacyj-
nych czy okręgowych, to minister sprawiedliwości 
może udzielić stałych delegacji, a jeżeli potrzeby są 
mniejsze, to czasowe delegacje są udzielane przez 
prezesów sądów.

Jeżeli chodzi o ekspertyzy konstytucjonalistów, 
jakie były zlecane, to – z tego, co pamiętam, bo aku-
rat ostatnio się tym nie zajmowałem – myśmy jako 
Ministerstwo Sprawiedliwości, tworząc ten projekt, 
nie zamawiali formalnych ekspertyz, chyba że coś 
mi umknęło w tym momencie, ale oczywiście były 
czynione ekspertyzy, z tego, co pamiętam, w trakcie 
procesu legislacyjnego. Nazwisk nie pamiętam. My 
mamy w Ministerstwie Sprawiedliwości i w krajowej 
szkole – bo przecież nie kryję, że razem przygotowy-
waliśmy projekt – bardzo dobrych fachowców także 
w zakresie zgodności z konstytucją, wielu wybitnych 
sędziów delegowanych do ministerstwa czy do krajo-
wej szkoły, więc nie było niezbędnej potrzeby, żeby 
w większym zakresie posiłkować się opiniami czy 
ekspertyzami konstytucjonalistów jako takich.

Pan senator Rulewski znowuż zadał bardzo roz-
budowane pytanie. Postaram się na wszystkie jego 
części odpowiedzieć.

Autonomia wyższych uczelni. Tak, ale tu nie mó-
wimy o wyższych uczelniach, bo za nie odpowiada 
nie minister Ziobro, tylko premier Gowin. To oczy-
wiście jest jakiś dalszy tok kształcenia, ale bardzo 
specyficzny. Jeżeli odnosimy się do tego projektu… 
bo w końcu w tym celu tutaj jestem, żeby prezentować 
ten projekt i odpowiadać na pytania państwa senato-
rów. Nie do końca wiem, skąd teza zawarta w pyta-
niu pana senatora o ingerencji w autonomię krajowej 
szkoły w tej ustawie. Krajowa szkoła zawsze, od po-
czątku, od 2009 r., a różne opcje polityczne w tym 
czasie rządziły, była podporządkowana ministrowi 
sprawiedliwości. Tu niczego nie zmieniamy. Nadal 
jest ona podporządkowana ministrowi sprawiedli-
wości, oczywiście pod pewnym względem ogólnym, 
organizacyjnym. To nie jest tak, że minister sprawie-
dliwości wydaje polecenia dyrektorowi czy persone-
lowi krajowej szkoły, ale gdzieś ona organizacyjnie 
musi być przyporządkowana i jest przyporządkowana 
ministrowi sprawiedliwości. Była tak przyporządko-
wana wtedy, kiedy ją tworzono, była tak przyporząd-
kowana w poprzedniej kadencji parlamentu. Tutaj 
nic się nie zmienia. W związku z tym nie do końca 
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(podsekretarz stanu Ł. Piebiak) Senator Jan Rulewski:

Moje pytanie troszeczkę jest związane z pytaniem 
mojego poprzednika. Otóż, gdy ja mówiłem o prefe-
rencjach i użyłem słowa „getto” – jak pan uważa, nie 
najlepszego – to mówiłem o tym, że ustawa zapewnia 
preferencje pozakonkursowe w zakresie zatrudniania 
absolwentów tej rzeczonej szkoły i że zdaniem działu 
legislacyjnego tego rodzaju preferencja jest sprzecz-
na z wytycznymi, które w 1976 r. wydał Trybunał 
Konstytucyjny.

(Głos z sali: W 2007 r.)
Ale w świetle… W 2007 r., tak, przepraszam. Ale 

czy w świetle pytania marszałka Borusewicza – prze-
praszam, że tak to rozszerzam – może to oznaczać, 
że nieobsadzanie stanowisk oznacza czekanie na tych 
właśnie preferowanych absolwentów?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Czy jest jeszcze pytanie? Pani senator Sztark. I po-

tem odpowiedź pana ministra.
Bardzo proszę, Panie Senator.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, czy mógłby pan podać mi 5 pod-

stawowych kryteriów, dla których podjęliście pań-
stwo decyzję o zmianie ustawy o Krajowej Szkole 
Sądownictwa i Prokuratury? Tak, chodzi o tę usta-
wę… Oczywiście pamiętajmy o tym, że wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego był 14 października 
2007 r.

I drugie pytanie. Czy mógłby pan powiedzieć, 
ile zaległych… no, może nie tyle nominacji, ile 
kandydatur przedstawianych przez Krajową Radę 
Sądownictwa jest przedstawionych panu prezyden-
towi, ale pan prezydent do dnia dzisiejszego ich nie 
podpisał? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo proszę, Panie Ministrze, 3 pytania – 3 od-

powiedzi.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:
Tak, oczywiście.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Tak, słusznie 

mówi pan senator Borusewicz, że sędziowie zasad-
niczo są od orzekania, a ich brak powoduje, że procesy 
toczą się wolniej, niż mogłyby się toczyć, gdyby oni 
byli. To jest truizm, trudno z tym polemizować. Od 

zdawania egzaminu do szkoły asystentami, referenda-
rzami, ale są również tacy, którzy są adwokatami. Oni 
mają bardzo różne doświadczenia. To, co ich łączy, 
to nieprzeciętna wiedza prawnicza i chęć służenia 
państwu na stanowisku asesora, a później sędziego 
czy odpowiednio prokuratora. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan marszałek Borusewicz zadaje pytanie.
(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, czy ja 

mogę w trybie sprostowania?)
Tak. Pan marszałek Borusewicz zada pytanie, 

a później pan senator Jan Rulewski.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję, Panie 

Marszałku…)
Zadanie pytania przez pana marszałka nie wyklu-

cza możliwości zadania pytania przez…
(Senator Jan Rulewski: Ja przyjmuję tę preferen-

cję…)
Nie. Pan marszałek zgłosił się pierwszy.
(Senator Bogdan Borusewicz: To ja może zadam 

pytanie.)
Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Ministrze! Panie Marszałku! Sędziowie są 
od orzekania. Jeżeli nie ma sędziów albo sędziów 
jest mniej niż powinno być, to cierpi na tym postę-
powanie, dochodzi do przewlekłości procesów itd. 
I dlatego sądy są krytykowane przez opinię publiczną, 
są krytykowane m.in. za przewlekłość procesów. Pan 
powiedział, że 300 etatów w tej chwili to jest ta licz-
ba, która jest przeznaczona dla absolwentów szkoły, 
kiedyś 500, teraz 300. 

Proszę mi powiedzieć, od jakiego czasu te wiel-
kości są zabezpieczone. Czy one zabezpieczone są od 
roku, czy od momentu objęcia funkcji przez ministra 
Ziobrę, czy od objęcia przez pana funkcji wicemini-
stra? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy liczby sędziów delegowa-
nych w tej chwili do Ministerstwa Sprawiedliwości. 
Ilu sędziów, którzy orzekali w sądach, zostało odde-
legowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości, jaka to 
jest liczba w tej chwili? Zdaje się, że pan też jest sędzią 
delegowanym do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze.
Teraz pan senator Jan Rulewski. Bardzo proszę.
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(podsekretarz stanu Ł. Piebiak) Weszła w życie ustawa o komisji weryfikacyjnej. Do 
wykonania jej zapisów przez ministra sprawiedli-
wości musiał zostać powołany nowy departament, 
Departament Prawa Administracyjnego, który czę-
ściowo składa się z sędziów delegowanych do mi-
nisterstwa, i to nie tylko sędziów sądów powszech-
nych, ale także sędziów sądów administracyjnych. 
I delegował ich nie minister sprawiedliwości, tylko 
prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego na wnio-
sek ministra.

Pan senator Rulewski wspominał o preferen-
cjach pozakonkursowych dla absolwentów szkoły. 
Oczywiście takie preferencje są i są one konsekwen-
cją pewnego modelu, zgodnie z którym absolwenci 
szkoły są tak dobrze i tak drogo kształceni, że nie 
można doprowadzić do takiej sytuacji, żeby gdzieś 
znikali, szli do indywidualnych praktyk adwokackich, 
pracowali tylko dla dobra własnego i dobra swoich 
klientów, na własny sukces finansowy. Państwo pol-
skie wyłożyło miliony złotych, ażeby mieć z nich po-
żytek, czy to jako z asesorów, czy też z referendarzy 
lub asystentów – w ramach aplikacji są też staże na 
stanowiskach w sądach, gdzie wykonuje się czynności 
asystenta czy referendarza sądowego.

Pani senator pytała o 5 podstawowych powo-
dów czy przyczyn, dla których zdecydowaliśmy się 
wprowadzić taką zmianę. Trudno mi teraz wracać 
do wystąpienia wstępnego, gdzie podałem kilka 
argumentów – argument organizacyjny związany 
z długością procesu obsadzania, argument związany 
z marnotrawstwem środków publicznych, argument 
dotyczący wypuszczania tych osób na rynek, zamiast 
zagospodarowywania ich w taki sposób, do jakiego 
zostały wykształcone, czyli w sądach. Trudno mi to 
jakoś uszeregować i podać teraz 5 argumentów. One 
były przedstawiane.

Pytanie dotyczące tego, ilu jest oczekujących na 
decyzję pana prezydenta, to jest pytanie, na które 
nie znam odpowiedzi. Co więcej, z urzędu nie mam 
prawa znać tej odpowiedzi. Jeżeli prześledzi się 
czy to postulowany, czy to obowiązujący dzisiaj 
system obsadzania stanowisk sędziowskich… Tam 
w ogóle nie ma ministra sprawiedliwości. Sprawa 
obsadzenia etatu sędziowskiego przechodzi przez 
organy sądu, przez wizytatora w sądzie, jest opinia 
prezesa, kolegium. A dalej idzie to gdzie? Idzie do 
Krajowej Rady Sądownictwa. Gdzie idzie dalej? 
Idzie do prezydenta. Ministra sprawiedliwości na-
wet się nie powiadamia – to uważamy akurat za 
wadę dotychczasowej regulacji – że Krajowa Rada 
Sądownictwa w stosunku do takich, a nie innych 
osób…

(Senator Piotr Zientarski: Minister jest zawia-
damiany o porządku obrad każdego posiedzenia 
Krajowej Rady Sądownictwa, w którym ma obowią-
zek uczestniczyć.)

kiedy mamy de facto zbieranie etatów dla przyszłych 
asesorów? Myślę, że od około roku. Pierwsze… Nie 
pamiętam w tym momencie dokładnie, który etat 
przydzielony do danego sądu, nieogłoszony, jest naj-
starszy. Pamiętam, że na pewno w lipcu było ogło-
szenie dotyczące kilku stanowisk sędziowskich w są-
dzie rejonowym w Warszawie, ale też pamiętam, że 
wcześniej były wstrzymane… A więc to może być 
kwestia ok. roku – tak bym to pozycjonował w cza-
sie. Ale dokładnej odpowiedzi, ze wskazaniem co 
do dnia, nie jestem w stanie w tym momencie udzie-
lić. Pragnę jednak podkreślić, że właśnie w związku 
z tym, że tak powiem, nawisem z kilku lat, nawisem 
niezagospodarowanych absolwentów krajowej szkoły, 
i w związku z prognozowaną datą wejścia w życie tej 
ustawy zrobiliśmy dobrze, bo te wartości są mniej 
więcej porównywalne, w związku z tym będziemy 
mogli wszystkim albo prawie wszystkim w pierw-
szym rzucie zaproponować stanowiska asesorskie 
na obszarze całego kraju. I w ten sposób będziemy 
mogli wykonać dyspozycje ustawy – bo w końcu gdy 
parlament coś uchwali, to minister sprawiedliwości 
ma to wykonać. Po drugie, będziemy mogli wzmoc-
nić sądy, w których czeka się na asesorów. Jeżeli to 
jest rok, to można by było powiedzieć tak: gdyby 
minister sprawiedliwości rok temu ogłosił wolne sta-
nowiska sędziowskie, to być może właśnie te osoby 
byłyby po nominacji u pana prezydenta albo by na 
nią oczekiwały, bo tyle to mniej więcej trwa, około 
roku. Być może w odniesieniu do kilku, kilkunastu 
etatów mamy pewne opóźnienie w stosunku do tego, 
co by było w starym modelu, ale w przypadku eta-
tów, które przydzielałem choćby w zeszłym tygodniu, 
nie mamy żadnego opóźnienia. W zeszłym tygodniu 
był już maj. Moglibyśmy się spodziewać obsadzenia 
stanowisk w maju 2018 r. Jeżeli ta ustawa wejdzie 
w życie, to być może stanie się to w wakacje, a być 
może we wrześniu. Jeśli chodzi o czas i możliwości 
wykonywania czynności orzeczniczych, zysk jest tu 
oczywisty. Per saldo z całą pewnością ta ustawa przy-
spieszy obsadzanie stanowisk w sądach rejonowych, 
nie spowolni go.

Ilu jest sędziów delegowanych do Ministerstwa 
Sprawiedliwości? Nie pamiętam dokładnie, to się 
zmienia. Jedni sędziowie są delegowani, inni rezy-
gnują z delegacji albo są odwoływani. To jest normal-
ny proces kadrowy. Na pewno jest ponad 200 osób. 
Ta liczba specjalnie nie różni się od tego, co było 
w poprzednich kadencjach. To jest jakiś constans. No, 
może być kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt osób 
więcej, ale to też jest pochodną tego, że obowiązki 
Ministerstwa Sprawiedliwości, które są wykonywane 
m.in. także przy pomocy sędziów delegowanych, ro-
sną. Podam przykład choćby komisji weryfikacyjnej. 
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(podsekretarz stanu Ł. Piebiak) Bo zrozumiałem z odpowiedzi, że nie bardzo, więc 
konkretnie…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Jeżeli nałożycie 
państwo na mnie taki obowiązek, to ja będę mógł 
tylko napisać do pana prezydenta, bo nie mam tej 
wiedzy.)

Nie ma. No właśnie.
(Senator Grażyna Sztark: Dobrze, to ja napi-

szę. Ja sama wystąpię o to w formie oświadczenia. 
Dziękuję.)

Bo ja mam w formułce, że pan minister zobo-
wiązał się do udzielenia odpowiedzi, a w swojej 
pierwszej wypowiedzi pan minister raczej się nie 
zobowiązał…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Nie zobowiązałem 
się, bo…)

Rozumiem, rozumiem. Czyli ja tej formułki nie 
wypowiem. Okej.

(Senator Grażyna Sztark: Dobrze, napiszę. 
Dziękuję.)

Tam już więcej pytań nie było?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Chyba nie.)
Nie. Dobrze.
Pan marszałek Borusewicz. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja bym poprosił o dokładną od-

powiedź na piśmie na pytanie, od kiedy jest blokada 
etatów dla absolwentów, przyszłych absolwentów tej 
szkoły sądownictwa. I ilu sędziów aktualnie pracuje 
w ministerstwie?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Oczywiście takiej 
informacji możemy udzielić i udzielimy.)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dobrze.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nie ma. 

Dziękuję bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Dziękuję.)
Dziękuję uprzejmie.
Momencik.
Informuję, że przedstawiciel rządu, pan minister 

zobowiązał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi 
na pytanie pana marszałka Borusewicza.

Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Piotra Zientarskiego.

No tak, oczywiście. Jest jednym z bardzo wielu… 
Dwudziestu pięciu. Oczywiście minister sprawiedli-
wości może osobiście uczestniczyć w posiedzeniach 
Krajowej Rady Sądownictwa, ale trudno, żeby był to 
efektywny sposób komunikowania ministrowi spra-
wiedliwości tych wszystkich okoliczności. Nie znam 
tej liczby, nie wiem, jaka ona jest. Nie dociekamy 
rzeczy, które nie należą do naszych kompetencji, bo 
byłoby to nawet niegrzeczne.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Dziękuję.)
Pani senator Sztark. Bardzo proszę.

Senator Grażyna Sztark:

Panie Ministrze, jako były członek Krajowej Rady 
Sądownictwa chciałabym panu powiedzieć, że mi-
nister jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, 
a nie, że może…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Powiedziałem 
o tym, Pani Senator.)

Jest dodatkowym członkiem i w związku z tym 
jego obowiązkiem jest uczestniczenie w posiedze-
niach Krajowej Rady Sądownictwa. I ma takie samo 
prawo głosu jak pozostałych 24 członków.

Druga sprawa. Panie Ministrze, ze swojego do-
świadczenia… Tamte doświadczenia z sędziami były 
różne, albowiem mogli składać swoją aplikację do 
różnych sądów, a teraz jest inaczej, znacznie lepiej. 
Chcę panu powiedzieć, że rok, o którym pan mówi, 
że był to długi okres oczekiwania i eliminacji… Nie 
zgadzam się z panem, był to znacznie krótszy okres.

I trzecia sprawa. Gdybym mogła prosić o prze-
słanie mi na piśmie liczby tych sędziów, którzy nie 
zostali mianowani przez pana prezydenta… Chodzi 
o to, że powodem tych długotrwałych procesów i wie-
lu komplikacji w sądownictwie, jak teraz wielokrotnie 
słyszymy, jest właśnie fakt, że w pewnym momencie 
kilkudziesięciu sędziów – w tej chwili już kilkudzie-
sięciu – nie otrzymało nominacji od pana prezydenta. 
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Jest możliwa ta pisemna odpowiedź, Panie 

Ministrze? Pytam, bo muszę to podać i zapisać.
(Senator Grażyna Sztark: Czy mam skierować 

bezpośrednio, w formie oświadczenia…)
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młodego adepta władzy wykonawczej. A nam chodzi-
ło m.in. o to, żeby z tym zerwać, żeby nie było tej… 
Bo pan minister mówi, że minister mianuje i kończy 
się jego rola, ale ja chcę przypomnieć, że wielu kon-
stytucjonalistów… Uczestniczył w tym również pan 
senator Cichoń, który dzisiaj o to pytał, ale tu nawet 
nie chodziło o kontekst europejski, tylko o kontekst 
orzeczenia naszego Trybunału Konstytucyjnego. 
I myśmy szukali rozwiązania.

Organizowaliśmy też w Senacie konferencje na 
temat modelu dojścia do zawodu sędziowskiego 
i uznaliśmy, że przywracamy asesurę. Prezydent 
Komorowski złożył w wyniku tej konferencji, jako 
jej pokłosie, inicjatywę ustawodawczą zmierzającą 
do przywrócenia asesury, ale asesury konstytucyjnej, 
takiej asesury, zgodnie z uzasadnieniem Trybunału 
Konstytucyjnego, która miała mieć 2 podstawowe 
cechy. Chodziło o niezależność, nawet nominacyjną, 
od ministra, czyli Krajowa Rada Sądownictwa i pan 
prezydent na pewien okres… O tym mówił zresztą 
w wielu konferencjach sam śp. pan prezydent Lech 
Kaczyński, który rozważał instytucję sędziego na 
próbę. Była mowa – i zastanawialiśmy się nad taką 
nazwą – o podsędku, bo to też staropolska nazwa, 
czy o asesorze itd., itd. Ale chodziło o to, żeby po 
pierwsze – co było właśnie przedmiotem zaskarże-
nia, akceptowanego również przez trybunał euro-
pejski – nie było zależności od ministra. Po drugie, 
wyłączyliśmy z orzecznictwa asesora najtrudniejsze 
sprawy, wymagające doświadczenia, czyli stosowanie 
aresztu ‒ bo na tej kanwie było to orzeczenie, a więc 
musi to robić sędzia doświadczony, dlatego że nie ma 
akt, nie przeprowadza postępowania dowodowego 
‒ oraz upadłość. Bo, proszę państwa, w przypadku 
upadłości bardzo często sędzia decyduje o milionach 
złotych, podczas gdy w sądzie rejonowym mamy gra-
nicę właściwości rzeczowej ze względu na wartość 
przedmiotu sporu. I to miało sens.

Jedną z ostatnich ustaw – jeśli nie ostatnią – które 
pan prezydent Komorowski za swojego urzędowania 
podpisywał, była ustawa o przywróceniu asesury. 
I co się dzieje? Nie ma tej ustawy, proszę państwa, 
i oczekuje się, o co tutaj słusznie pytali senatorowie 
i pan marszałek Borusewicz, blokuje się ustawę ze 
względu na nowy, przyszły model. Ale blokuje się, 
proszę państwa, również cały wymiar sprawiedli-
wości. To nie jest tylko 300 etatów, etatów jest 500. 
Wytłumaczę to w sposób prosty. Słusznie powiedział 
pan minister, że nie chodzi tu tylko o etaty sądu re-
jonowego. Bo jeśli chodzi o sąd okręgowy, to zwal-
nia się etat w sądzie rejonowym, jeśli o apelacyjny, 
to zwalnia się etat w sądzie okręgowym, wszystko 
to idzie w górę i od razu wolnych etatów w sądzie 
rejonowym jest więcej w momencie, kiedy mamy 
awanse do wyższych szczebli sądownictwa. Jest 500 
zablokowanych etatów, proszę państwa. A krytykuje 

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Na wstępie składam na piśmie do pana marszałka 

wniosek o odrzucenie tej ustawy. Oczywiście będę 
starał się to uzasadnić, jeśli nie uda to się w ciągu 
10 minut, to skorzystam z kolejnych 5 minut.

Wysoka Izbo, w poprzedniej kadencji zainicjowa-
liśmy w tej Izbie – miałem przyjemność i zaszczyt być 
wtedy sprawozdawcą – zmianę ustawy o Krajowej 
Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Podkreślam, że 
rzeczywiście było ciężko, dlatego że szkoła bardzo się 
broniła przed wzmocnieniem nadzoru ministra spra-
wiedliwości, nadzoru wprowadzonego w tej ustawie, 
która ma być uchylona. Bardzo się broniła. I akurat 
z panem senatorem Rulewskim bym polemizował, 
jeśli chodzi o tę autonomię, bo to nie jest rzeczywiście 
uczelnia stricte… Wcześniej było tak, że dyrektora 
nie można było – według tej starej, poprzedniej usta-
wy – odwołać właściwie nigdy, bo było to możliwe 
tylko wtedy, kiedy popełnił on przestępstwo. Minister 
faktycznie nie mógł wpływać na jego odwołanie, na-
wet jeśli nie realizował on swoich zadań. I to właśnie 
zmieniliśmy w poprzedniej ustawie. Wzmocniliśmy 
rolę ministra, ale w takim zakresie, w jakim rzeczy-
wiście jest to potrzebne do sprawowania właściwego 
nadzoru. Co jeszcze zrobiliśmy? Wtedy też szkoła się 
broniła. Wprowadziliśmy to, co tutaj jest jeszcze raz 
podkreślane, moim zdaniem zbędnie, a mianowicie 
to, że szkoli się tam kadry. My wprowadziliśmy do 
tej ustawy – dziwiłem się, że dyrekcja szkoły była 
wtedy przeciwna i mówiła, że to obniża jej rangę, 
bo my uważaliśmy, że jest odwrotnie – zasadę, że 
szkoła szkoli sędziów i prokuratorów, jak również 
nadzoruje szkolenia aplikantów sądowych i proku-
ratorskich. Szkoła nadzoruje program, organizuje 
nabór, organizuje egzaminy. Tak, taki przyjęliśmy 
model, uznając, że możliwie najlepszym sposobem 
wychowania młodego sędziego, młodego adepta, jest 
właśnie kontakt ucznia z mistrzem, czyli patronem 
w sądzie. Dlatego też daliśmy gwarancję tym młodym 
ludziom, daliśmy im etaty w sądach i etaty w proku-
raturach, by swoją osobowość, mentalność i sposób 
podejścia do przyszłego zawodu kształtowali w są-
dzie. Była o tym mowa nawet w poprzedniej kadencji 
i jeszcze wcześniej. Padały nawet takie określenia, że 
zrywamy ze szkołą kadetów, czyli skoszarowanych 
adeptów, którzy mają nad sobą ministra i którzy czują 
nad sobą władzę administracyjną, wykonawczą. To 
jest różnica, proszę państwa, bo sądownictwo ma 
być niezależne i niezawisłe. Chodzi o wychowanie, 
nawet to mentalne, w poczuciu niezależności, z bez-
pośrednim kontaktem z patronem, a nie z dyrektorem 
szkoły, który jest panem i Bogiem, a który według 
tej ustawy ma jeszcze gwarantować dalszą pracę. To 
właściwie idzie w kierunku podporządkowania tego 
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(senator P. Zientarski) o KRS, zupełnie skandaliczna. Czy powinniśmy na to 
pozwolić, my, jako Senat? Tak naprawdę pan minister 
Ziobro… Bo to jest ustawa robiona przez jednego 
człowieka, pod jednego człowieka, pod jednego mi-
nistra, którego mamy w tej chwili. Jakakolwiek for-
macja, która dojdzie do władzy jako następna, będzie 
musiała to wszystko zmienić, z różnych powodów: 
z powodu niekonstytucyjności, a przede wszystkim 
z takiego powodu, że ta ustawa rujnuje trójpodział 
władzy. I właśnie jest bardzo dobrym przykładem na 
pokazanie intencji, pokazanie, jak państwo to robicie.

Szanowni Państwo, może nie wszyscy przeczytali 
materiał porównawczy, który pokazuje te wszystkie 
zmiany, ale minister sprawiedliwości będzie miał de 
facto pełnię władzy nad szkołą, tzn. będzie powo-
ływał radę szkoły, akceptował budżet, może nawet 
zgłosić sprzeciw wobec powołania wykładowcy. Tak 
że to powoduje, że minister de facto kształci, a póź-
niej wyznacza asesorowi miejsce pracy, bo ma na to 
wpływ, de facto powierza obowiązki sędziego, ale 
też odbiera ślubowanie. Zresztą odbieramy tutaj pre-
rogatywy prezydenta, już wcześniej zwracaliśmy na 
to uwagę w wypowiedziach. Co to de facto oznacza? 
Takie pierwsze skojarzenie z tą szkołą i sposobem 
postępowania… Mówię to do PiS, bo to jest państwa 
koalicjant i ja podejrzewam – to już jest wypowiedź 
stricte polityczna – że państwo jesteście zobowiązani 
ulegać tym zmianom ze względu na wartość, trwałość 
koalicji. Ale proszę zwrócić uwagę na to, że dajemy 
ogromną władzę w ręce jednego człowieka i jeszcze 
ryzykujemy w związku z tym, że wspomniane ustawy 
są niekonstytucyjne i, tak jak powiedziałam, łamią 
trójpodział władzy.

Pierwsza kwestia, która przy okazji tej szkoły – bo 
właściwie rozmawiamy o pewnym wycinku – mi się 
nasunęła… Macie państwo jeszcze jednego takie-
go ministra, który w ten sposób postępuje, konse-
kwentnie, ustawa za ustawą, rujnując pewien system 
i wprowadzając nowy. To jest oczywiście minister 
Macierewicz. I tam mamy do czynienia z podobnym 
postępowaniem. I tutaj też mamy parcie do stworzenia 
kuźni kadr dla pana ministra Ziobry. On za chwilę 
mianuje wspomnianych asesorów na te tak długo nie-
obsadzane miejsca. I on też będzie mógł ich ukształ-
tować po swojemu. To będzie kuźnia kadr ministra 
Ziobry. Czy czegoś takiego oczekujemy? Czy czegoś 
takiego oczekuje Senat? Czy czegoś takiego oczeku-
je społeczeństwo od wymiaru sprawiedliwości? Tak 
silnej władzy i aż tak znaczącego osłabienia sądów 
i sędziów oraz przeniesienia władzy w ręce ministra 
sprawiedliwości?

Pozostawiam państwu rozważenie tych wszyst-
kich rzeczy, o których mówiłam. Czy powinniśmy 
posuwać się aż tak daleko? Moim zdaniem zdecy-
dowanie nie. Już wcześniej opcja rządząca popełni-
ła błąd, głosując za niektórymi rozwiązaniami, nie 

się sądownictwo, że jest niewydolne, nie robiąc nic 
pod względem upraszczania procedury i pogłębiając 
ten kryzys. To działanie jest absolutnie antyobywatel-
skie, bym powiedział. Bo to obywatel czeka na wyrok 
i nie może się doczekać, a sędziowie są obciążani. Bo, 
Panie Ministrze, delegacja… Ale to on zostawia spra-
wy w sądzie rejonowym, jeśli idzie do okręgowego. 
Dany sędzia ma ograniczoną możliwość załatwienia 
spraw. Tak że per saldo ogólnie brakuje tych etatów 
i nic ich zastąpić nie może.

Proszę państwa, odnośnie do tego zarzutu, że 
środki są marnotrawione, bo nie wszyscy trafią do 
sądownictwa, a środki budżetowe są wydane… 
No nic bardziej błędnego, Panie Ministrze. Przede 
wszystkim prawnicy to nie lekarze, prawnicy uczą 
się prawa polskiego i mogą pracować tylko w Polsce. 
Czy zapominamy o tym, że wykształcony adwokat, 
radca prawny, który nie znajduje się w sądzie, jest 
współczynnikiem wymiaru sprawiedliwości i jego 
poziom…
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Mi-
chał Seweryński)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: 10 minut.)
…także wpływa na poziom wymiaru sprawie-

dliwości.
Panie Marszałku, poproszę o kolejne 5 minut.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę bar-

dzo.)
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pani senator Zdrojewska. Proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo 

Senatorowie!
Mój szanowny kolega, pan senator Zientarski, 

przedstawił nam całą historię zmian dotyczących 
wymiaru sprawiedliwości, które zaszły w ostatnich 
latach, m.in. w kontekście wspomnianej szkoły ase-
sorów itd., i wyjaśnił nam, jak był budowany system, 
który do tej pory obowiązywał, i jak to wyglądało 
historycznie. Ja z kolei chciałabym zwrócić uwagę 
państwa senatorów, zwłaszcza tych z obozu rządzące-
go, na to, do czego właściwie prowadzą nas te kolejne 
ustawy, które dotyczą zmian w systemie sprawiedli-
wości. I przed głosowaniem – ja oczywiście będę 
głosowała przeciwko – proszę o zastanowienie się, 
czy nie poszli państwo w takich swoich myślach doty-
czących oddania bardzo dużej władzy w ręce jednego 
człowieka, ministra, o wiele za daleko. I czy tymi 
kolejnymi… A za chwilę czeka nas jeszcze ustawa 



84

41. posiedzenie Senatu w dniu 17 maja 2017 r.
Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury,  

ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

(senator B. Zdrojewska) mici legislatorzy, którzy mają egzaminy sędziowskie. 
Może za 10 lat oni chcieliby zostać sędziami. I byliby 
znakomitymi sędziami. Tylko że według tej ustawy 
nie mogliby już nimi być. Chyba że się zapiszą do 
adwokatury i… Ale przecież nie każdy musi. Podaję 
taki przykład.

Proszę państwa, powstała w związku z tą usta-
wą taka sytuacja, że Krajowa Rada Sądownictwa 
nie tylko nie będzie oceniała asesora pod kątem jego 
przydatności do zawodu, ale jeszcze właściwie nie 
będzie mogła w sposób realny… Tutaj wspaniałomyśl-
nie dano Krajowej Radzie Sądownictwa możliwość 
wniesienia sprzeciwu, ale proszę zobaczyć, jak pod-
stępnie, dano na to 30 dni, podczas gdy Krajowa Rada 
Sądownictwa co 30 dni wyznacza posiedzenie. Trwa 
ono kilka dni, ale rada obraduje w cyklu miesięcznym. 
Jak można w takim razie, biorąc pod uwagę, że będzie 
kilkadziesiąt, a może nawet kilkaset, bo może się 
zdarzyć taki rzut… Co w takim przypadku Krajowa 
Rada Sądownictwa będzie mogła zrobić? A więc ta 
kontrola ma być iluzoryczna, no po prostu śmieszna. 
I to jest zapisane w tej ustawie, proszę państwa. Chcę 
państwa uświadomić, że minister decyduje o wszyst-
kim. Dobrze, że jest konkurs, dobrze, że najlepsi… 
Zawód sędziego to nie tylko prestiż – to trwałe upo-
sażenie, to możliwość przejścia w stan spoczynku. 
Adwokat nie ma tego luksusu i jeśli zachoruje, a nie 
zgromadzi sobie oszczędności, to, proszę państwa, 
może mieć problemy z egzystencją. Z panią senator 
Sztark mieliśmy w ostatniej kadencji bardzo dużo 
przypadków sędziów, którzy zachorowali w młodym 
wieku, w wieku 40 lat, może mniej…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas minął.)
…i przechodzili w stan spoczynku. To jest bar-

dzo atrakcyjny zawód i stąd jest tylu chętnych. Ale 
to mają być najlepsi z najlepszych, wybierani bez 
preferencji i właściwie oceniani w praktyce poprzez 
asesurę, która ma być realnym sprawdzianem ich pra-
cy, zaakceptowani przez Krajową Radę Sądownictwa. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Gdy wielce szanowny pan senator Zientarski, dok-

tor, znawca problemu i doskonały adwokat wspo-
mniał, iż polemizuje z moim stwierdzeniem dotyczą-
cym ingerencji władz administracyjnych w autonomię 
uczelni, musiało to wywołać moje zdumienie, gdyż 
wypowiadanie tego rodzaju opinii jest wodą na młyn, 
jeśli chodzi o zapędy administracyjne, pana ministra. 

wprowadzając poprawek i patrząc na wszystko tak 
bezkrytycznie.

Państwo będziecie ponosili za to odpowiedzial-
ność. Będzie wam to wypominane w następnych ka-
dencjach. Urzędnicy i ministrowie, którzy w tej chwili 
pracują w wymiarze sprawiedliwości, będą musieli 
się z tego tłumaczyć przed swoimi profesorami, przed 
sędziami, przed swoim środowiskiem, ale też przez 
społeczeństwem. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Pani Senator.
Teraz ponownie głos zabierze pan senator 

Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Chciałbym omówić jeszcze 2 kwestie w swoim 

wystąpieniu, tak uzupełniająco.
Pierwsza kwestia to rola Krajowej Rady 

Sądownictwa, jaką, że tak powiem, pozostawiono 
w ustawie. Krajowa Rada Sądownictwa jest kon-
stytucyjnie odpowiedzialna za kształt sądownictwa 
w kontekście jego niezależności, niezawisłości.

Krajowa Rada Sądownictwa w drodze konkursu, 
biorąc pod uwagę szereg kryteriów… Są to kryte-
ria dotyczące dyplomu, opinii z aplikacji, egzaminu 
sędziowskiego czy prokuratorskiego – jeśli chodzi 
o referendarzy, także opinii sędziów wizytatorów – 
i opinii środowiska. Jest tu wiele czynników i są one 
brane pod uwagę jako całokształt. Ale asesura… Po 
to m.in. wprowadzono asesurę, żeby nie było tego, 
co jest zapisane w tej ustawie, czyli automatyzmu 
zatrudnienia. Asesura, która powinna być czaso-
wa, a nie – jak jest w tej ustawie – bezterminowa, 
miała być okresem próby. Bo najlepsi absolwenci… 
Myśmy to widzieli jako członkowie Krajowej Rady 
Sądownictwa. Miałem przyjemność 8 lat pracować 
w Krajowej Radzie Sądownictwa. Widzieliśmy, że 
najlepsi absolwenci, teoretycy często nie wytrzymują 
presji związanej z byciem sędzią na sali. I po prostu 
się nie sprawdzają. Po to jest asesura. Asesor jest 
wtedy oceniany jako sędzia.

Oczywiście są nagrania z rozpraw. Liczy się nie 
tylko poziom orzecznictwa, ale też kultura na sali 
rozpraw. I widzimy, że dany… Przecież chodzi o to, 
żeby sędziami byli najlepsi, ci, którzy rzeczywiście 
nadają się do tej roli, bardzo ciężkiej i odpowiedzial-
nej. Właśnie po to była stworzona asesura. A w tej 
chwili ma być to tylko automatyczny okres przejścio-
wy. Ma być też preferencja dotycząca absolwentów 
szkoły z bardzo wąskim dostępem, jeśli chodzi o inne 
zawody. Przecież 7 lat… Nawet w Senacie są znako-
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(senator J. Rulewski) Okazuje się, że tak, pod warunkiem że to zrobi ko-
misja konkursowa mianowana czy też kształtowana 
przez ministra. Więcej, nawet już egzaminowanie, 
powiedzmy, w tym szerokim, ogólnopolskim nurcie 
naboru, odbywa się też pod dyktando komisji… Ale 
kto ją kształtuje? Nie ci profesorowie, nie ci znawcy 
prawa na tej uczelni, tylko ci, których mianuje, choć-
by w najlepszej wierze, jednak urzędnik. Urzędnik 
z Warszawy. W ogóle, Panie Ministrze, czego brakuje 
w tej ustawie? Że tworzy się stałe przedstawicielstwo 
ministerstwa w tej szkole. Bo tyle ma pracy, że powin-
no co dzień tam urzędować, zmieniać, rozporządzenia 
wydawać.

No, oczywiście już powiedziałem, nie będę powta-
rzał, że tym zwornikiem, a właściwie rozwieraczem 
konstytucyjnym między władzą administracyjną 
ministra a niezależnością i niezawisłością władzy 
sędziowskiej jest właśnie Krajowa Rada Sądownictwa 
i to jej powinno przynależeć główne miejsce w okre-
ślaniu kształtu, jakości i pracy tejże uczelni. W tym 
właśnie egzaminie… A tu przydzielono zadanie na-
stępcze, minister mianuje absolwenta czy nawet go 
zatrudnia, a Krajowa Rada Sądownicza po czasie 
może wydać opinię. Dlatego to jest uzasadnione.

Jak to się rozwiązuje na świecie w tego rodza-
ju uczelniach i innych, nawet w liceach, które to… 
Otóż po prostu minister ma prawo ingerować w statut 
uczelni, ale uczelnia ustala ten statut, zaś minister ma 
prawo go zatwierdzać lub odrzucać. Co nie oznacza, 
że ma prawo kształtować ten statut i wydawać go wła-
snym rozporządzeniem. Tylko tyle i aż tyle. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zostały złożone wnioski o charakterze legisla-

cyjnym, pan senator Zientarski złożył taki wniosek.
Zamykam dyskusję.
Ponieważ ten wniosek został zgłoszony, zapytuję: 

czy przedstawiciel rządu chciałby się ustosunkować 
do przedstawionego wniosku legislacyjnego?

Widzę, że tak.
Zapraszam na mównicę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Powiem bardzo krótko. Wniosek dotyczy od-

rzucenia w całości projektu przedstawionego przez 
rząd, a prezentowanego Wysokiej Izbie przeze mnie. 
Oczywiście jako reprezentant rządu chciałbym zaape-
lować do Wysokiej Izby o to, ażeby ten wniosek nie 
znalazł poparcia. Udzieliłem odpowiedzi na wszyst-
kie pytania państwa senatorów. Pan senator Zientarski 

Ja się nie odnosiłem do przeszłości, do prawa, które 
Wysoki Senat w poprzedniej kadencji uchwalił. Jak 
pamiętam, głosowałem, tak jak senator Zientarski, za 
uporządkowaniem tej podległości, tego ewentualnego 
wpływu władz administracyjnych.

Przypomnę pewną scenkę z posiedzenia komisji 
z przedwczoraj. Otóż pan minister zaczął swoje wystą-
pienie od stwierdzenia, że to nie jest nowa ustawa, tyl-
ko wykonanie delegacji, którą dał poprzednio Senat, 
iż należy w tym roku jak gdyby uruchomić ustawę, 
którą poprzednio Senat uchwalił. Otóż to jest głęboka 
nieprawda. Gdy użyłem pewnego skrótu myślowego 
w pytaniu, że jest to ingerencja w autonomię, rozu-
miałem to tak, że… Ja uwzględniłem w swojej wy-
powiedzi stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa, 
ale także działu legislacyjnego Senatu, który postawił 
zarzuty, powiedziałbym, jeszcze bardziej precyzyjne 
niż Krajowa Rada Sądownictwa i jeszcze bardziej 
dobitne, bo sformułowane na podstawie doktryn, 
które wcześniej zbudował Trybunał Konstytucyjny. 
Jak myślę, ministerstwo przyznało się, że chyba tego 
nie czytało. Może to nie była ekspertyza, ale… I co 
w tych zarzutach tkwi? Ja rozumiem to tak, że ta szko-
ła nie jest szkołą w rozumieniu ustawy o szkolnictwie 
wyższym. Bo ustawa o szkolnictwie wyższym doty-
czy uczelni, które prowadzą prace badawcze, krajowa 
szkoła prac badawczych nie prowadzi i wobec tego 
oczywiście nie może być mowy o pełnej autonomii. 
Zwracam jednak uwagę, że ingerencja państwa w ja-
kąkolwiek uczelnię ma i powinna mieć miejsce, ale 
wszędzie tam, gdzie są zakreślone jej ogólnie znane 
zasady. To jest oczywiście udział w nominowaniu 
szefa, rektora, dyrektora czy kanclerza, ingerencja 
tam, gdzie chodzi o budżet, gdzie chodzi o zlecanie 
czy stawianie zadań w zakresie ilościowym, a nie 
jakościowym. A tu się okazuje, że ta ingerencja w tzw. 
autonomię, powiedzmy, jest daleko idąca. Czego do-
tyczy? Nie tylko nominacji dyrektora, ale określania 
jego kadencji, wręcz skracania jego kadencji, co już 
jest w ogóle zjawiskiem niezrozumiałym chyba dla 
całego świata. Jeśli się mówi o kadencji, po czym 
można ją skracać lub wydłużać, to nie mówimy już 
wtedy o kadencji.

Dalej, jest ingerencja w radę programową, Panie 
Senatorze Zientarski, zatem już nie tylko w ilościowe 
wskaźniki funkcjonowania uczelni, ale w program. 
Czyli jest to szkoła janczarska. Tak się mówi, o szko-
łach janczarskich czy, jak pan to trafnie, grzeczniej 
powiedział, o szkołach kadetów, które się pod okre-
ślone zamówienie ministra tworzy.

Ingerencja jest jeszcze dalej posunięta – w skład 
komisji konkursowych, które mają przyjmować, rze-
komo w konkursie, jak pan minister nas tutaj cza-
rował, w szerokim, otwartym konkursie, naborze. 
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(podsekretarz stanu Ł. Piebiak) Praworządności i Petycji o ustosunkowanie się do 
przedstawionych wniosków i przygotowanie spra-
wozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu je-
denastego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji. Jest on zawarty w druku nr 351, a sprawoz-
danie komisji – w druku nr 351 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, pa-
nią senator Lidię Staroń, o przedstawienie wspólnego 
sprawozdania komisji o projekcie ustawy.

Senator Sprawozdawca 
Lidia Staroń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie po-

łączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych o projekcie ustawy 
o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązko-
wych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym 
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Obydwie komisje na wspólnym posiedzeniu 
20 kwietnia rozpoznały w pierwszym czytaniu przed-
stawiony projekt i wnoszą o przyjęcie tego projektu 
bez poprawek.

I bardzo króciutko powiem, czego ten projekt do-
tyczy. Właściwie projekt dotyczy naprawienia krzyw-
dy nierówności wobec prawa czy też braku dostępu 
do takich samych praw i takich samych możliwości 
w przypadku osób pokrzywdzonych w wypadkach 
komunikacyjnych. Dotyczy to bardzo małej grupy 
osób, ale niezmiernie pokrzywdzonej.

Mogę powiedzieć, że tak naprawdę o tę inicjaty-
wę, która w końcu znalazła tutaj uznanie, nad którą 
w końcu Senat się pochylił, walczyła grupa skrzyw-
dzonych osób, m.in. znajdujący się dzisiaj na sali 
niepełnosprawny pan Tomasz Piesiecki. Był on na 
każdym posiedzeniu komisji, pukał właściwie do 
wszystkich drzwi, w tym do rzecznika praw obywa-
telskich, i spowodował, że ten problem zauważono, 
a w końcu nad tym rzeczywistym problemem niedo-
statku, ubóstwa i krzywdy tych ludzi się pochylono.

Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do Senatu 
o podjęcie tej inicjatywy, komisja praworządności ją 
przygotowała jako wnioskodawca, a, tak jak powie-
działam, połączone komisje zaaprobowały, wnosząc 

twierdzi, do czego oczywiście ma prawo – szanuję tę 
opinię – że ten stan rzeczy, który powstał w wyniku 
działalności legislacyjnej poprzedniej kadencji parla-
mentu, był dobry i że należy do niego powrócić, czyli 
de facto niczego nie zmieniać, bo wszystko działało 
świetnie. No ale jeżeli było tak świetnie, to dlaczego 
tylko 30 ze 165 absolwentów znalazło uznanie Krajowej 
Rady Sądownictwa? Dlaczego same zgromadzenia sę-
dziowskie krytykowały wielokrotnie Krajową Radę 
Sądownictwa za to, w jaki sposób wykonuje swoje 
kompetencje? Przypomnę choćby stanowiska zgro-
madzenia sędziowskiego z Przemyśla sprzed około 
2 lat czy zgromadzenia apelacyjnego z Wrocławia, 
stanowiska krytykujące decyzje personalne Krajowej 
Rady Sądownictwa. To wszystko nie wzięło się znikąd. 
Sędziowie znają doskonale praktykę funkcjonowa-
nia tego systemu, którego z takim zapałem broni pan 
senator Zientarski, i wiedzą, że to nie jest praktyka 
dobra. To nie jest praktyka, którą należy kontynuować. 
Oczekiwania społeczne są zupełnie inne. Oczekiwania 
tych, którzy najlepiej wiedzą, jak w praktyce funk-
cjonują konkursowe postępowania prowadzone przez 
Krajową Radę Sądownictwa, oczekiwania szerego-
wych sędziów, którzy nie rozumieją, dlaczego ten, a nie 
inny kandydat znajduje uznanie i dlaczego absolwenci 
krajowej szkoły z zasady tego uznania nie znajdują, są 
takie, że coś trzeba zmienić. My proponujemy zmianę 
i dokładnie ją uzasadniamy, także od strony konstytu-
cyjnej i traktatowej. I apeluję do Wysokiej Izby, ażeby 
dała nam szansę na wprowadzenie tej zmiany. Niektóre 
zarzuty, które tutaj padały, wynikają chyba z daleko 
idącego nieporozumienia. Mówiono, że minister ma 
prawo do zgłoszenia sprzeciwu w sprawie wykładow-
cy. No, minister ma takie prawo, minister ma też inne 
prawa, tylko że to są wszystko uprawnienia, które 
minister ma już od dawna. I te uprawnienia nie prze-
szkadzały panu senatorowi Zientarskiemu czy innym 
reprezentantom tego obozu, kiedy to ich formacja te 
uprawnienia posiadała, a zaczynają przeszkadzać teraz. 
A tutaj nic się zmienia, to jest ciągle to samo. Są pew-
ne korekty, ale to są drobniejsze sprawy. Podstawowa 
korekta jest taka, że dajemy asesurę wszystkim, bo 
wszyscy, którzy zdali egzamin sędziowski, zasługują 
na to, żeby móc się sprawdzić. A pomiędzy asesurą 
a zostaniem dożywotnim sędzią jest właśnie decyzja 
Krajowej Rady Sądownictwa, która tych, którzy się nie 
sprawdzą, wyeliminuje. Co do tego jestem przekonany. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Praw Człowieka, 
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(senator sprawozdawca L. Staroń) go na posiedzeniu przedstawiciela rządu, związane 
z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów chce zadać takie 
pytanie? Nikt się nie zgłosił.

Otwieram dyskusję.
Do dyskusji zgłosił się pan senator Andrzej 

Kamiński.
Proszę bardzo o zabranie głosu.

Senator Andrzej Kamiński:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 

Ministrze!
Podczas mojej dotychczasowej aktywności se-

natora wielokrotnie spotykałem się z historiami in-
dywidualnych dramatów ludzkich mających swoje 
źródło w braku wyeliminowania na przestrzeni lat 
problemu wyczerpywania się sum gwarancyjnych 
z ubezpieczenia OC, a w konsekwencji – w pozba-
wieniu osób poszkodowanych środków finansowych 
niezbędnych do dalszego funkcjonowania, co jest 
szczególnie dotkliwe w skutkach w przypadku 
świadczenia z tytułu szkód osobowych takich jak 
renty czy koszty leczenia i rehabilitacji. Limity 
sum gwarancyjnych zostały co prawda znacząco 
zwiększone, co było efektem choćby członkostwa 
Polski w Unii Europejskiej, niemniej nadal aktualny 
pozostaje problem wyczerpywania się sum gwaran-
cyjnych w przypadku umów zawartych w latach 
dziewięćdziesiątych. Z uwagi na wskazaną przez 
orzecznictwo sądowe niedopuszczalność stosowa-
nia art. 3581 §3 kodeksu cywilnego w przypadku 
wyczerpywania się sumy gwarancyjnej, jak również 
stosowania art. 3571 kodeksu cywilnego, chciałbym 
podkreślić pełną zasadność podjęcia działań legi-
slacyjnych zmierzających do wprowadzenia ure-
gulowań prawnych, które we wskazanych powyżej 
przypadkach zapewnią osobom poszkodowanym 
możliwość dalszego otrzymywania świadczeń po-
mimo wyczerpania się sumy gwarancyjnej.

Wysoka Izbo, warto w tym miejscu zwrócić uwagę 
także na to, iż zapewnienie poszkodowanym ciągłości 
otrzymywania świadczeń znajduje uzasadnienie nie 
tylko w zasadzie słuszności i współżycia społecznego, 
ale i w zagwarantowanej konstytucyjnie równości 
wszystkich obywateli wobec prawa oraz w prawie 
do równego traktowania przez władze publiczne. 
W konsekwencji należałoby przyjąć, iż zasada ta zo-
stała naruszona w chwili wprowadzenia limitu od-
powiedzialności zakładów ubezpieczeń w roku 1991, 
bowiem jedynie osoby poszkodowane przed tą datą 
mają zapewnioną ciągłość otrzymywania świadczeń 
ze względu na brak ograniczenia odpowiedzialności 
ubezpieczycieli poprzez wprowadzenie sumy gwa-
rancyjnej. W konsekwencji położenie osób poszko-
dowanych już po wprowadzeniu sumy gwarancyjnej 

i prosząc o przyjęcie przez Wysoką Izbę takiego roz-
wiązania bez poprawek.

I w trzech zdaniach wygląda to tak. Sumy gwaran-
cyjne, które… Może w ten sposób. Ten projekt doty-
czy wyczerpania się sum gwarancyjnych w obowiąz-
kowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej. 
Wiemy, że sumy ubezpieczenia są obowiązkowe. Te 
sumy gwarancyjne w różnych latach różnie się kształ-
towały. Najbardziej krzywdzące i najmniejsze były 
w latach dziewięćdziesiątych. Powiem, jaka mniej 
więcej jest relacja. W latach dziewięćdziesiątych było 
to 720 tysięcy zł, a dzisiaj jest to 5 milionów euro. 
A więc w przypadku osób, które zostały pokrzyw-
dzone w wypadkach, wiadomo było, że już po paru 
latach otrzymywania przez nie renty bardzo często 
te sumy się wyczerpią i osoby te nie będą mogły już 
sobie pozwolić nie tylko na normalne życie, ale też 
na żadne leczenie czy rehabilitację. Skala, tak jak 
powiedziałam, jest naprawdę nieduża. Dotyczy to 
szczególnie osób, których według przedstawicieli 
ubezpieczyciela jest 66, a według zgłoszeń, jakie 
próbowaliśmy zweryfikować, dwadzieścia parę.

Zapis, który zaproponowaliśmy, to jest zapis, po-
wiedziałabym, bardzo ograniczony, dlatego że ko-
misje nie tworzą jednak z tego zasady. Czyli ta suma 
się wyczerpie i dla każdego powinna być obecnie 
obowiązująca. To zaś dotyczy tylko tych osób, w od-
niesieniu do których ta kwota się wyczerpała przed 
dniem wejścia w życie przepisów.

Dodaje się do ustawy art. 98b, w którym określa 
się właśnie grono tych osób, określa się także 3-letni 
okres przedawnienia i możliwość regresu, czyli moż-
liwość zwrócenia się do osoby, która dokonała szkody, 
przez ubezpieczyciela z regresem co do kwoty. To taki 
bardzo skrótowy opis tego, czego ten projekt dotyczy.

W ocenie połączonych komisji decyzja Izby będzie 
decyzją, która dotyczy absolutnie małego grona, ale 
niezwykle skrzywdzonego. Dlatego to rozwiązanie 
powinno znaleźć uznanie wśród senatorów. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy ko-
misji.

Nie ma pytań. Nikt z państwa nie zadaje pytań.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos w spra-

wie przedstawionego projektu ustawy?
Jest obecny pan minister Leszek Skiba. Rezygnuje 

z zabrania głosu.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obecne-



88
41. posiedzenie Senatu w dniu 17 maja 2017 r.

Komunikaty. Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach...

(senator A. Kamiński) Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Antoniego Szymańskiego, o przedstawienie dodat-
kowego sprawozdania komisji.

Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca 
Antoni Szymański:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Połączone komisje, Komisja Rodziny, Polityki 

Senioralnej i Społecznej oraz Komisja Ustawodawcza, 
spotkały się i w głosowaniu zdecydowały, żeby zapro-
ponować Wysokiemu Senatowi odrzucenie projektu 
ustawy. Za tym opowiedział się również przedstawi-
ciel rządu obecny podczas posiedzenia połączonych 
komisji. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę teraz sprawozdawcę mniejszości 

połączonych komisji, pana senatora Jana Rulewskiego, 
o przedstawienie wniosków popartych przez mniej-
szość.

(Głosy z sali: Nie ma go.)
Nie ma senatora, trudno. A będzie? Nie będziemy 

czekać, zbyt duża liczba osób czeka na jedną osobę.
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? Nikt.

Przystępujemy do głosowania w sprawie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 
głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu 
ustawy, a następnie, w przypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad poprawkami, według kolejności prze-
pisów projektu z druku nr 341 X.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
o odrzucenie projektu ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 59 było za, 26 – przeciw, 

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

odrzucił projekt ustawy i tym samym zakończył po-
stępowanie w tej sprawie.

Powracamy do rozpatrywania punktu drugie-
go porządku obrad: ustawa o restytucji narodowych 
dóbr kultury.

jest znacznie trudniejsze niż osób poszkodowanych 
w okresie wcześniejszym.

Wysoka Izbo, mając na uwadze powyższe, uwa-
żam, iż kierunek zmian wynikających z postanowień 
procedowanego projektu ustawy jest ze wszech miar 
zasadny i zasługuje na uwzględnienie. Dziękuję bar-
dzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Nie ma dalszych mówców, uczestników dyskusji.
Zatem zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

tania projektu ustawy. To trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone 
razem z innymi głosowaniami.

Proszę o odczytanie komunikatów.

Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski:
Bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy w obra-

dach w sali nr 176 odbędzie się posiedzenie Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie 
wniosków zgłoszonych do ustawy o zmianie usta-
wy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, 
ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz 
niektórych innych ustaw. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Ogłaszam przerwę do godziny 12.30.
(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 09  

do godziny 12 minut 30)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Bardzo proszę o zajęcie miejsc.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-

nastego porządku obrad: trzecie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Drugie czytanie tego projektu odbyło się na trzy-
dziestym dziewiątym posiedzeniu Senatu w dniu 
20 kwietnia 2017 r.

Senat po przeprowadzonej dyskusji skierował 
projekt tej ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
w celu ustosunkowania się do złożonych w toku dys-
kusji wniosków i przygotowania dodatkowego spra-
wozdania w tej sprawie. Znajduje się ono w druku 
nr 341 X.
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(marszałek S. Karczewski) Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. 
(Głosowanie nr 7)

Poprawki zostały przyjęte.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 8)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o restytucji naro-
dowych dóbr kultury.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, która ustosunkowała się do przedsta-
wionych w toku debaty wniosków i przygotowała 
sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku 
nr 490 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Arkadiusza Grabowskiego, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie 

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej. Komisja na posiedzeniu rozpatrzyła 
wnioski zgłoszone w toku debaty nad ustawą o zmia-
nie ustawy o ochronie przeciwpożarowej i przed-
stawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowi-
sko: Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty 
w pkcie II, tj. wniosek o przyjęcie ustawy bez po-
prawek.

W trakcie posiedzenia komisji głosowano również 
nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, który nie uzy-
skał większości, oraz nad 4 poprawkami, które rów-
nież nie znalazły uznania i nie uzyskały większości. 
Są to wnioski zgłoszone i poparte przez mniejszość 
komisji. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości komisji, 

pana senatora Piotra Florka, o przedstawienie wnio-
sków popartych przez mniejszość komisji.

Komisja Kultury i Środków Przekazu przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie 
poprawek do ustawy – druk senacki nr 498 A.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-
ne głosowanie nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Nad poprawkami nr 1 i nr 3 należy głosować 

łącznie. Dostosowują one ustawę do terminolo-
gii używanej w ustawie o Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 3)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 2 przesądza o tym, że minister 

właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego występuje także w postępowaniach 
w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykro-
czenia skarbowe związanych z restytucją dóbr 
kultury.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 4)
Poprawka nr 4 koryguje błędne odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 5)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 5 zapewnia ustawie spójność termi-

nologiczną.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 6)
Nad poprawkami nr 6 i nr 7 należy głosować łącz-

nie. Mają one charakter doprecyzowujący.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
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(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, nie podpowiadajcie sobie.
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 89 senatorów, 30 było za, 57 – przeciw, 

2 osoby wstrzymały się od głosu. (Głosowanie nr 9)
Wniosek o odrzucenie ustawy został odrzucony.
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad wnioskiem pana 
senatora Krzysztofa Mroza o przyjęcie ustawy bez 
poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 89 senatorów, 57 było za, 30 – przeciw, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 10)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o ochronie przeciwpożarowej.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o wypowiedze-
niu Europejskiej konwencji w sprawie przemocy 
i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, 
a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej 
w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisja 
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej przed-
stawiły jednobrzmiące projekty uchwał i wnoszą 
o przyjęcie ustawy bez poprawek – druki senackie 
nr 494 A i 494 B.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 89 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 11)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o wypowiedze-
niu Europejskiej konwencji w sprawie przemocy 
i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, 
a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej 
w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego 
porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Konwencji 
Rady Europy w sprawie zintegrowanego podej-
ścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi 
podczas meczów piłki nożnej i innych imprez spor-
towych, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 
2016 r.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisja 
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej przed-
stawiły jednobrzmiące projekty uchwał i wnoszą 
o przyjęcie ustawy bez poprawek – druki senackie 
nr 495 A i 495 B.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Florek:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bezpieczeństwo nie ma barw partyjnych. Pan mi-

nister Jarosław Zieliński wyjaśnił, że nie lubi koloru 
zielonego. Ale czy warto z przyczyn politycznych 
zmieniać dobry system, który funkcjonuje od 20 lat? 
Czy warto skłócić strażaków ochotników ze straża-
kami państwowymi, że tak powiem? Czy warto to 
robić? No nie warto. Dlatego wniosek poparty przez 
mniejszość komisji to jest wniosek o odrzucenie tej 
krótkiej nowelizacji, która obejmuje tylko 3 punkty.

Chciałbym jeszcze się odnieść do poprawki nr 4. 
Szanowni Państwo, ta poprawka jest szczególnie waż-
na, bo jeżeli państwo przyjmiecie tę ustawę… Otóż 
zgodnie z tą poprawką w art. 3 wyrazy „po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia” zastępuje się wyrazami 
„z dniem 1 stycznia 2018 r.”. Szanowni Państwo, 
z dniem wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy 
utraci moc obowiązujące rozporządzenie. Zgodnie 
z delegacją ustawową minister wyda nowe rozporzą-
dzenie określające sposób i tryb rozdziału środków. 
A ustawa wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu. 
Pan minister mówił, że trzeba będzie to skonsultować, 
bo to jest nowy system, nowy sposób rozdzielania 
środków, więc oczywiście niemożliwe jest zrobie-
nie tego w ciągu 2 tygodni. Czyli słuszne byłoby, 
żeby w roku, który już trwa, kiedy pieniądze już albo 
wpływają, albo nie, można było rozliczyć te pieniądze 
i przenieść wprowadzenie tych wszystkich zmian 
na przyszły rok obrachunkowy, czyli od 1 stycznia. 
Więc chciałbym państwu zwrócić uwagę szczególnie 
na poprawkę nr 4 i prosić, żeby ją przyjąć. Dziękuję.

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

zabrać głos? Wymienię panów senatorów: Piotr 
Florek, Krzysztof Mróz, Piotr Zientarski, Bogdan 
Borusewicz, Waldemar Sługocki. Nie.

Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Głosowanie nad przedstawionymi poprawkami 
zostanie przeprowadzone, jeśli zostaną odrzucone 
poprzednie 2 wnioski.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
pana senatora Piotra Florka o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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(marszałek S. Karczewski) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – 
Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o roszczeniach o naprawienie 
szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konku-
rencji.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisja Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności przedstawiły jednobrzmiące projek-
ty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek – druki senackie nr 491 A oraz 491 B.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, 87 – za, 1 się wstrzymał. 

(Głosowanie nr 15)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o roszczeniach o na-
prawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie pra-
wa konkurencji.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo pocztowe.

Komisja Infrastruktury przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek – druk senacki nr 487 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 89 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 16)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

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

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
siątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, usta-
wy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz nie-
których innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
która ustosunkowała się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie 
w tej sprawie. To sprawozdanie znajduje się w dru-
ku nr 505 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Łukasza 
Mikołajczyka, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 89 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 12)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji 
Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego 
podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i ob-
sługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez 
sportowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 
2016 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks 
spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowa-
nia cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności przed-
stawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których 
wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek – druki 
nr 488 A i 488 B.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 13)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym 
Rejestrze Sądowym.

Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o po-
stępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły 
projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie ustawy 
bez poprawek – druk senacki nr 489 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 87 senatorów, 86 było za, 1 był przeciw. 

(Głosowanie nr 14)
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Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
senatora Piotra Zientarskiego o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 89 senatorów, 29 – za, 57 – przeciw,  

3 się wstrzymało. (Głosowanie nr 17)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o przyjęcie 
ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 89 senatorów, 57 – za, 30 – przeciw,  

2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 18)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, 
ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz 
niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu jedena-
stego porządku obrad: drugie czytanie projektu usta-
wy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązko-
wych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym 
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Przypominam, że dzisiaj zostało przedstawione 
sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została 
przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 

przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego 
w druku nr 351 S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił 
panią senator Lidię Staroń do reprezentowania stano-
wiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem ustawy oraz projektem 
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu 
ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 89 senatorów, 88 było za, 1 się wstrzy-

mał. (Głosowanie nr 19)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpiecze-
niach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych i podjął uchwałę w sprawie wnie-
sienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Senator Sprawozdawca 
Łukasz Mikołajczyk:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji na posiedzeniu w dniu dzisiejszym roz-
patrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 
17 maja nad ustawą o zmianie ustawy o Krajowej 
Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo 
o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych in-
nych ustaw i wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy pan senator wnioskodawca Piotr Zientarski 

lub pozostały senator sprawozdawca chcą jeszcze 
zabrać głos?

Jeszcze pan senator Robert Mamątow może zabrać 
głos.

Tak, Panie Senatorze? Proszę…

Senator Piotr Zientarski:
Ja tylko…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Może być 

z miejsca. Proszę bardzo.)
Popieram wniosek o odrzucenie…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Swój wniosek.)
…swój wniosek o odrzucenie ustawy, argumen-

tując to tym, że dotychczasowa ustawa wypełnia 
wszystkie założenia dotyczące właściwego szkolenia 
i prawidłowego dojścia do zawodu sędziowskiego.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Rozumiem, dziękuję.
Pan senator Mamątow. Bardzo proszę.

Senator Robert Mamątow:
Bardzo proszę państwa senatorów o przyjęcie 

ustawy bez poprawek. Jest to inna droga dojścia ase-
sorów do tytułów sędziego i prokuratora. Dziękuję 
bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
(Rozmowy na sali)
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.
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(marszałek S. Karczewski) Dziękuję bardzo.
Nikt się nie zgłosił?
(Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: Do cze-

go?)
Do oświadczeń.
(Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: Nie, nie, 

teraz dopiero będzie…)
(Rozmowy na sali)
(Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: Adam, 

weź dzwoneczek.)
(Dźwięk dzwonka)
Proszę o ciszę!
Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. 

Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy zwią-
zane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może 
ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku 
obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek od-
mówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, któ-
rych treści nie można ustalić lub których wygłoszenie 
przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym 
na to czasie, czyli w ciągu 5 minut. Nad oświadcze-
niem senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos?

(Senator Marek Borowski: Tak.)
Pan marszałek Borowski.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Jest lista.)
(Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: Nie, 

tutaj już jest lista.)
Przepraszam, już jest lista. Przepraszam, Panie 

Marszałku.
(Senator Marek Borowski: Jest inna lista.)
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Pani se-

nator Rotnicka jest pierwsza.)
Pani senator Rotnicka.
(Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: Pan 

marszałek będzie drugi.)
Pan marszałek będzie drugi.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Oświadczenie jest skierowane do ministra infra-

struktury i budownictwa, a dotyczy sprawy ochrony 
gatunkowej ptaków gniazdujących w miastach, szcze-
gólnie jerzyków.

Szanowny Panie Ministrze, w Polsce od kilkuna-
stu lat trwa ocieplanie, termomodernizacja budyn-
ków, co ogranicza zużycie energii i przyczynia się 
do ochrony środowiska. Jednakże przy wszystkich 
pozytywnych aspektach, jakie niesie ze sobą termo-
modernizacja, podczas jej dokonywania wbrew prawu 
niszczone są gniazda i zabijane pisklęta ptaków praw-
nie chronionych, takich jak niezwykle pożyteczne je-
rzyki. W obronie tych zwierząt występuje wiele osób 

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił panią 
senator Lidię Staroń do reprezentowania stanowiska 
Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.

Przypominam, że wczoraj zostało przedstawione 
sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została 
przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 

przez Senat projektu ustawy zawartego w druku 
nr 366 S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił 
pana senatora Jana Rulewskiego do prezentowania sta-
nowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym 
przez komisje projektem ustawy oraz projektem uchwa-
ły w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 20)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii 
i telewizji i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do 
Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił sena-
tora Jana Rulewskiego do prezentowania stanowiska 
Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Nie ma wicemarszałka. Można prosić wicemar-
szałka? Bo ja muszę wyjść.

Informuję, że porządek obrad czterdziestego 
pierwszego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Informuję, że porządek kolejnego posiedzenia, 
planowanego na dni 31 maja i 1 czerwca, zostanie 
państwu przesłany pocztą elektroniczną.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia 
złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzę-
dowej wersji sprawozdania stenograficznego.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Adam 
Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
O, i moje pióro się znalazło.
(Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: Wczoraj 

tu zostało.)
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(senator J. Rotnicka) takiego zapisu w przedmiotowej ustawie przyczynia 
się do zagłady jerzyków.

To jest oświadczenie złożone w imieniu moim 
i pana senatora Piotra Florka. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Pan marszałek Borowski.

Senator Marek Borowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Oświadczenie kieruję do wiceprezesa Rady 

Ministrów, ministra rozwoju i finansów, pana 
Mateusza Morawieckiego.

Szanowny Panie Premierze!
W dniu 3 marca br. skierowałem na pańskie ręce 

oświadczenie w sprawie sytuacji, w jakiej znaleź-
li się mieszkańcy osiedla „Czerwona Jarzębina” na 
warszawskim Targówku i kilku innych osiedli w tym 
rejonie. Osoby te nie mogły uzyskać prawa własności 
do gruntów, za które zapłacili pełną kwotę na specjal-
ne konto w SK Banku w Wołominie, który to bank 
niestety upadł.

W odpowiedzi z dnia 20 marca br. – przy oka-
zji dziękuję za szybką odpowiedź – podsekretarz 
stanu, pan Andrzej Nowak poinformował mnie, że 
Ministerstwo Finansów poszukuje rozwiązania tego 
problemu i w tym celu zwróciło się do Ministerstwa 
Sprawiedliwości o prawną opinię w przedmiotowej 
sprawie. Opinia ta miała wpłynąć do Ministerstwa 
Finansów najwcześniej na początku kwietnia. 

Mam nadzieję, że ze względu na spory upływ 
czasu od zapowiedzianej daty wystawienia opinii, 
dokument ten jest już w posiadaniu Ministerstwa 
Finansów. W związku z tym zwracam się z uprzej-
mą prośbą o poinformowanie mnie o treści tej opinii, 
najlepiej w formie przekazania mi jej kopii. Z powa-
żaniem.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Teraz proszę o zabranie głosu pana senatora 

Grodzkiego.

Senator Tomasz Grodzki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W imieniu przede wszystkim pana senatora 

Jerzego Wcisły oraz własnym, a także całej grupy 
senatorów, chciałbym przekazać, że 1 maja 2017 r. 
zaczęła obowiązywać zmieniona lista leków refundo-
wanych. Zmiany dotyczące odpłatności za leki przez 
pacjenta objęły m.in. preparaty immunosupresyjne. 

wrażliwych na krzywdę zwierząt i niegodzących się 
na łamanie prawa. W niektórych przypadkach udaje 
się uratować zagrożone siedliska, jednak są to dzia-
łania jednostkowe o charakterze lokalnym, natomiast 
w całym kraju skala zniszczeń siedlisk jerzyków jest 
ogromna i nieuchronnie prowadzi do zaburzenia rów-
nowagi ekologicznej.

Senacka Komisja Środowiska od kilku lat ma 
świadomość istnienia tego problemu i aktywnie się 
nim zajmowała. W wyniku wielu dyskusji 5 marca 
2013 r., czyli w tamtej kadencji, wypracowała do-
kument „Stanowisko Komisji Środowiska Senatu 
w sprawie ochrony siedlisk i lęgów ptaków gniaz-
dujących w budynkach”, w którym zwróciła się do 
organów państwowych o podjęcie działań na rzecz 
ochrony ptaków. Niestety nadal dostajemy sygnały, 
że sytuacja jerzyków jest bardzo zła. Ich siedli-
ska wciąż są niszczone, a pisklęta zabijane. Jak 
wskazują osoby, które społecznie walczą o ochronę 
tych ptaków, problem polega na tym, że inwestorzy 
i wykonawcy termomodernizacji zwracają uwagę 
jedynie na przepisy zawarte w ustawie o wspie-
raniu termomodernizacji i remontów, lekceważąc 
przy tym inne przepisy gwarantujące jerzykom 
ochronę. Zdaniem obrońców jerzyków jedynym 
sposobem na zmuszenie inwestorów i wykonaw-
ców do zaprzestania eksterminacji tych ptaków jest 
pilne wpisanie do ustawy o wspieraniu termomo-
dernizacji i remontów zapisu, który bezpośrednio 
i jednoznacznie stanowiłby, że przy wykonywaniu 
termomodernizacji należy dbać o ochronę siedlisk 
ptaków chronionych.

Problem, który polega na zawężaniu obowiązu-
jącego prawa przy wykonywaniu prac termomoder-
nizacyjnych jedynie do przepisów ustawy o wspie-
raniu termomodernizacji i remontów, prowadzi do 
zagłady tych ptaków. Brak szerszego spojrzenia 
na kwestię ochrony przyrody przy termomoderni-
zacji niestety jest także domeną instytucji podle-
głych Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa. 
Doskonale widać to m.in. w przypadku Instytutu 
Techniki Budowlanej. W prowadzonej korespon-
dencji w związku ze skierowanym do instytutu 
pytaniem, dlaczego w swych opracowaniach całko-
wicie pomija problem siedlisk ptaków chronionych 
i nietoperzy, instytut odpowiedział następująco: bo 
nie ma tego w ustawie o wspieraniu termomoder-
nizacji i remontów.

W związku z powyższym proszę pana ministra 
o wskazanie właściwego miejsca w ustawie o wspie-
raniu termomodernizacji i remontów do wprowadze-
nia zapisu o obowiązku chronienia siedlisk i lęgów 
ptaków gatunków chronionych gniazdujących w bu-
dynkach. Praktyka jasno pokazuje, że obecny brak 
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(senator T. Grodzki) Według ostatnich danych gospodarka nasze-
go kraju coraz szybciej się rozwija. Aby ten trend 
został zachowany, musi być zapewniony przypływ 
wykwalifikowanych pracowników. Jest to duży pro-
blem, bo obecny system nauczania zawodowego jest 
nieadekwatny do potrzeb przedsiębiorców. Z badań 
wynika, że ponad 500 tysięcy absolwentów szkolnic-
twa zawodowego jest nieprzygotowanych do wejścia 
na dzisiejszy rynek pracy. 

Czy w związku z tym ministerstwo prowadzi pra-
ce nad zmianą systemu nauczania zawodowego? Czy 
jest przewidywane kształcenie młodych osób przy 
określonym przedsiębiorstwie?

Drugie oświadczenie kieruję do pierwszego pre-
zesa Sądu Najwyższego.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, ilu 
spośród obecnie zasiadających w Sądzie Najwyższym 
sędziów Sądu Najwyższego było już sędziami w okre-
sie PRL. W jakich sądach zasiadali i w jakich wydzia-
łach? W sytuacji, gdyby w Sądzie Najwyższym nie 
było stosownej statystyki, zwracam się o sporządze-
nie odpowiedniego zestawienia. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz pan senator Szymański.
(Sygnał telefonu komórkowego)
Proszę o wyłączenie telefonu komórkowego.

Senator Antoni Szymański:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Chciałbym w imieniu grupy 28 senatorów wy-

głosić oświadczenie w związku z setną rocznicą 
urodzin profesora Włodzimierza Fijałkowskiego, 
przypadającą 4 czerwca 2017 r., wybitnego lekarza, 
humanisty, uczonego, społecznika, który był wzorem 
osobowym dla młodych pokoleń, nie tylko związa-
nych profesjonalnie z medycyną. Jako senatorowie 
Rzeczypospolitej Polskiej pragniemy wyrazić nasz 
najgłębszy szacunek w związku z jego wybitnymi 
dokonaniami.

Profesor Włodzimierz Fijałkowski urodził się 
4 czerwca 1917 r. w Bobrownikach nad Wisłą. Zmarł 
15 lutego 2003 r. w Łodzi. Pochodził z patriotycznej 
rodziny szlacheckiej herbu Ślepowron, kierującej się 
dewizą „Bogu i Ojczyźnie”, z której wywodził się 
m.in. arcybiskup Antoni Melchior Fijałkowski, metro-
polita warszawski. Jego bracia – 2 legionistów, generał 
Czesław Młot-Fijałkowski i Stefan Fijałkowski, oraz 
2 kawalerzystów, Kajetan i Gracjan-Bojar Fijałkowski 
– zostali uhonorowani za walkę w obronie kraju licz-
nymi odznaczeniami, m.in. krzyżami Orderu Virtuti 
Militari.

Podwyżki cen tych leków sięgają od kilkudziesięciu 
do kilku tysięcy procent. Taki poziom podwyżek jest 
nie do przyjęcia. Osoby po transplantacjach muszą 
przyjmować leki immunosupresyjne do końca życia 
swego lub życia narządu. Bardzo często dotyczy to 
osób, które cierpią jeszcze na inne choroby, i osób, 
które są niezdolne do pracy; wiele z nich wymaga 
stałej opieki. Koszty leków podtrzymujących funkcjo-
nowanie narządów wzrosną dla nich z kilkudziesięciu 
do kilkuset, do 1 tysiąca zł miesięcznie albo i więcej. 
Taki poziom podwyżek w wielu przypadkach ska-
zuje osoby, które przeszły operacje przeszczepienia 
narządu i wymagają ustawicznego leczenia, na zanie-
chanie tego leczenia, a w konsekwencji – na śmierć. 
Jest to porażka idei transplantacji, w której operacja 
przeszczepu jest jedynie początkiem leczenia, a nie 
wyleczeniem. W większości krajów Unii Europejskiej 
zakupy leków immunosupresyjnych są w całości lub 
w bardzo dużym stopniu pokrywane przez państwo.

W Polsce żyje około 15 tysięcy osób z przeszcze-
pionym narządem. W imieniu tych osób apelujemy 
o przywrócenie poprzednich cen leków immunosu-
presyjnych lub objęcie kosztów podtrzymujących 
funkcjonowanie narządów po przeszczepach pełną 
refundacją.

Prosimy też o informacje, na jakich przesłankach 
oparto zmianę listy leków refundowanych, która do-
prowadziła do tak drastycznego zwiększenia kosztów 
niezbędnego leczenia. Czy pan minister bierze pod 
uwagę, że decyzja ograniczająca refundację w przy-
padku leków immunosupresyjnych dla wielu cho-
rych oznacza zamknięcie możliwości podtrzymania 
funkcjonowania narządu po przeszczepie, co może 
skutkować utratą życia przez tych chorych?

Takie oświadczenie składamy. Zachęcamy wszyst-
kich senatorów, aby wsparli proces jak najszybszej 
zmiany listy leków refundowanych, ponieważ wy-
rządzamy ogromną krzywdę ludziom po transplan-
tacjach. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę pana senatora Jackowskiego o zabranie 

głosu.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam dwa oświadczenia.
Pierwsze oświadczenie kieruję do ministra edu-

kacji narodowej.
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(senator A. Szymański) go na terenie całego kraju, szkoląc przez kilkadziesiąt 
lat bardzo liczną kadrę profesjonalistów. Jemu za-
wdzięczamy przeniesienie na teren Polski idei psycho-
profilaktyki porodowej oraz wdrażanie jej w opiece 
pre- i perinatalnej – np. system: matka z dzieckiem 
po porodzie. Dzięki inicjatywie profesora odbyły 
się pierwsze porody szpitalne z udziałem ojca i upo-
wszechniła się praktyka porodów naturalnych oraz 
rodzinnych. Profesor opracował naukowe podstawy 
rodzicielstwa zgodnego z naturą, ekologii prokreacji. 
Jest autorem 12-punktowego „Scalonego programu 
prokreacji ekologicznej”, naturalnego planowania 
rodziny i naturalnego karmienia niemowląt. W swo-
ich publikacjach oraz wykładach propagował profi-
laktykę prekoncepcyjną oraz nowy model rodziny, 
oparty na tzw. zharmonizowanym dwurodzicielstwie. 
Podejmował zagadnienia zdrowia publicznego, m.in. 
znaczenie stylu życia wolnego od nałogów i uzależ-
nień. Był prekursorem rozwoju psychologii prenatal-
nej w Polsce, ukazując piękno życia dziecka przed 
urodzeniem.

Profesor należał do wielu towarzystw naukowych 
w Polsce i za granicą, pełnił w nich liczne funkcje. 
W uznaniu jego wkładu w promowanie humani-
stycznych wartości na terenie medycyny został po-
wołany na członka Papieskiej Akademii „Pro Vita”, 
Stowarzyszenia Rycerstwa Orderu Jasnogórskiej 
Bogarodzicy i Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła 
II KUL.

Otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, m.in. 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 
Krzyż Komandorski św. Grzegorza Wielkiego 
z Gwiazdą, Odznakę Żołnierzy Armii Krajowej, 
Medal Pro Ecclesia et Pontifice, Medal Prymasowski 
„Zasłużony w Posłudze dla Kościoła i Narodu”, od-
znaczenie „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” i Nagrodę 
Towarzystwa Naukowego KUL im. Księdza Idziego 
Radziszewskiego.

Łączył wysoki profesjonalizm zawodowy z głę-
bokim etosem człowieka i uczonego. Obok twórczo-
ści naukowej angażował się w rozległą działalność 
organizacyjną i społeczną. Był troskliwym mężem 
i ojcem czwórki dzieci. Przez kilkadziesiąt lat był 
zaangażowanym członkiem Ruchu Focolari.

Papież Jan Paweł II bardzo cenił profesora, czytał 
jego publikacje, na uroczystość pogrzebową wysto-
sował list, w którym wyrażał wdzięczność Bogu za 
życie i dzieło profesora. W czasie przemówień po-
grzebowych profesor Włodzimierz Fijałkowski zo-
stał określony jako „człowiek niezłomny”, „prorok 
naszych czasów”, „człowiek epoki”, „człowiek, który 
wyprzedzał epokę”, „człowiek nie z tej ziemi” oraz 
„wzór wielkiego człowieka chrześcijanina, lekarza 
i Polaka”. Po śmierci profesora zostało już zorgani-
zowanych wiele konferencji naukowych i spotkań 
poświęconych jego życiu, działalności i dorobkowi. 

Włodzimierz Fijałkowski ukończył liceum kla-
syczne w Rypinie. Od 1935 r. studiował medycynę na 
Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego 
jako elew Szkoły Podchorążych. Brał udział w kam-
panii wrześniowej, następnie pracował w szpitalu 
dla jeńców wojennych w Warszawie i od 1940 r. 
w ośrodku zdrowia w Klimontowie sandomierskim, 
kontynuując studia w tajnym nauczaniu w Warszawie. 
W 1943 r. został aresztowany i osadzony w więzieniu 
w Radomiu, następnie w obozie Auschwitz-Birkenau 
i w obozach w Wirtembergii. Od 1945 r. służył 
w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, kończąc 
studia medyczne jako podporucznik na Polskim 
Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Edynburgu.

W 1946 r. wrócił do Polski. Otrzymał dyplom le-
karski na Uniwersytecie Warszawskim i pracował jako 
lekarz w szpitalach w Gdańsku, Wrocławiu, Bystrzycy 
Kłodzkiej, a od 1955 r. w Łodzi. W 1949 r. obronił 
doktorat z dziedziny położnictwa. Dramatyczne do-
świadczenia wojenne stanowiły głęboką inspirację 
dla późniejszej niestrudzonej obrony życia ludzkiego 
przez profesora jako lekarza, ginekologa i położni-
ka. W 1956 r., gdy weszła w życie ustawa o dopusz-
czalności przerywania ciąży, pracując jako lekarz 
w klinice i w przychodni, pisemnie uzasadniał swoją 
odmowę skierowania kobiety na aborcję: „jako czło-
wiek – odmawiam”. Za tę postawę został usunięty 
z pracy w przychodni i szykanowany. W 1966 r. 
obronił habilitację, ale wniosek o tytuł docenta na 
akademii medycznej został odrzucony z powodu po-
stawy sprzeciwu wobec aborcji. W 1974 r. zwolniono 
go z akademii medycznej za odmowę wykonywania 
aborcji oraz za niewychowywanie młodzieży w du-
chu socjalistycznym. W czasie Solidarności w 1981 r. 
przeproszono profesora za nieuzasadnione wzglę-
dami merytorycznymi zwolnienie i przywrócono 
go do pracy, ale w 1982 r. ponownie wstrzymano 
decyzję o pracy, a w 1992 r., gdy był już na emerytu-
rze, Akademia Medyczna w Łodzi nadała mu tytuł 
naukowy profesora medycyny.

Profesor medycyny Włodzimierz Fijałkowski był 
wybitnym lekarzem, ginekologiem, położnikiem, 
autorem ponad 20 książek oraz kilkuset artykułów 
naukowych i popularno-naukowych w dziedzinie me-
dycyny, ekologii prokreacji i problematyki rodzinnej. 
Był mistrzem pióra i słowa. Jego wykłady, prelekcje, 
publikacje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. 
Większość książek miała kilka wznowień, pomi-
mo dużego nakładu, np. 200 tysięcy egzemplarzy. 
Około 40 lat współpracował z jednym czasopismem 
skierowanym do matek, „Twoje Dziecko”. Pisał do 
niego artykuły, prowadził rubrykę „Ginekolog ra-
dzi”. Był twórcą pierwszej szkoły rodzenia w Polsce. 
Opracował polski model szkoły rodzenia i wdrożył 
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(senator A. Szymański) 100 km albo 60 km. Nie trzeba uzasadniać, jakie jest 
to utrudnienie dla samych mieszkańców, instytucji 
i przedsiębiorców, jeśli chodzi o kontakty, o obsługę 
klienta. Właśnie ta odległość powoduje niesamowite 
kłopoty i trudności.

Rejon energetyczny z siedzibą w Tarnobrzegu przy 
ul. Szpitalnej 3 funkcjonował do 31 grudnia 2012 r. 
Decyzję o jego likwidacji podjęto bez żadnych uzgod-
nień z władzami samorządowymi, których obszar 
znajdował się zakresie działania rejonu.

W skład rejonu energetycznego z siedzibą 
w Tarnobrzegu do czasu jego likwidacji wcho-
dziły posterunki energetyczne w Sandomierzu, 
w Tarnobrzegu i w Nowej Dębie, obsługujące wiele 
sąsiednich gmin, mieszkańców, instytucji i przed-
siębiorców.

Przywrócenie działalności rejonu energetycz-
nego siedzibą w Tarnobrzegu bez wątpienia ułatwi 
załatwianie spraw z zakresu energetyki i miesz-
kańcom, i instytucjom, i przedsiębiorcom z miasta 
Tarnobrzegu i z sąsiednich gmin obsługiwanych do 
czasu zlikwidowania rejonu.

Przywrócenie funkcjonowania tego rejonu ener-
getycznego przyniesie wymierne korzyści, gdyż 
wpłynie na jakość i szybkość rozpatrywania spraw, 
korzystnie wpłynie także na inwestycje na terenie 
gmin Gorzyce, Nowa Dęba czy chociażby Baranów 
Sandomierski oraz ułatwi codzienne życie ich miesz-
kańcom, w związku z tym, że sprawy dotyczące za-
opatrywania w energię elektryczną będą mogły być 
załatwiane w Tarnobrzegu, a więc w miejscowości 
położonej zdecydowanie bliżej niż już wspomniany 
Mielec czy Rzeszów.

Bardzo proszę pana ministra o rozpatrzenie i wni-
kliwe wsłuchanie się w głosy mieszkańców i instytu-
cji oraz przywrócenie tego regionu. Dziękuje bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Pani Przewodnicząca.
Tym samym wyczerpaliśmy listę senatorów zgło-

szonych do wygłoszenia oświadczeń.
Informuję, że protokół czterdziestego pierwsze-

go posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
IX kadencji zostanie udostępniony senatorom w ter-
minie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac 
Senackich, pokój nr 255.

Zamykam czterdzieste pierwsze posiedzenie 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską mar-
szałkowską)

W kilku miastach Polski jego imieniem zostały na-
zwane ulice, szkoły rodzenia i poradnie.

Całą jego twórczość cechuje głęboki huma-
nizm, przeniknięty wartościami chrześcijańskimi. 
Wartości te inspirowały działania profesora, kre-
owały jego postawy życiowe i stanowiły przedmiot 
szczególnej troski o to, aby je wpisać w świadomość 
społeczeństwa polskiego. Zasługi Profesora w tym 
zakresie są istotne i jednoznaczne. Był wielkim 
Polakiem, lekarzem, humanistą, uczonym, społecz-
nikiem, chrześcijaninem i człowiekiem, wzorem 
osobowym dla młodych pokoleń, nie tylko związa-
nych z medycyną.

Niniejsze oświadczenie podpisali senatorowie: 
Michał Seweryński, Aleksander Szwed, Antoni 
Szymański, Bogusława Orzechowska, Rafał 
Ślusarz, Artur Warzocha, Jerzy Czerwiński, Dorota 
Czudowska, Andrzej Kamiński, Zdzisław Pupa, 
Krzysztof Marek Słoń, Marek Pęk, Grzegorz Peczkis, 
Michał Potoczny, Ryszard Majer, Jan Żaryn, Alicja 
Zając, Robert Adam Mamątow, Małgorzata Kopiczko, 
Kazimierz Wiatr, Andrzej Stanisławek, Czesław 
Ryszka, Łukasz Mikołajczyk, Marek Martynowski, 
Jan Hamerski, Jan Maria Jackowski, Maria Koc 
i Stanisław Gogacz. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Jako ostatnia do głosu zapisała się pani przewod-

nicząca Sagatowska.
Bardzo proszę.

Senator Janina Sagatowska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Swoje oświadczenie kieruję do pana Krzysztofa 

Tchórzewskiego, ministra energii.
Szanowny Panie Ministrze!
Samorządy powiatu tarnobrzeskiego w marcu 

i w kwietniu podjęły określone uchwały zmierzające 
do przywrócenia działalności rejonu energetycznego 
w Tarnobrzegu.

Takie gminy jak Gorzyce, Nowa Dęba czy 
Baranów Sandomierski, przynaglane oświadczenia-
mi mieszkańców, instytucji i przedsiębiorców, walczą 
o przywrócenie tego rejonu energetycznego, gdyż do 
odpowiedników, teraz, po zlikwidowaniu tego rejo-
nu, do Mielca czy do Rzeszowa, mają często ponad 

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 16)
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    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1 R. Ambrozik + + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
  2 A.M. Anders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3 M. Augustyn . - + + + + + + + - + + + + + + + - + +
  4 A. Bielan + + + + + + + + - + + + + + + + - + + .
  5 G. Bierecki . + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
  6 P. Błaszczyk + + + + . + + + - + + + + + + + - + + +
  7 A. Bobko + + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
  8 R. Bonisławski + - + + + + + + + - + + + + + + + - + +
  9 W. Bonkowski + + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
  10 M. Borowski + ? + + + + + + + - + + + + + + + - ? +
  11 B. Borusewicz + - . + + + + + + - + + + + + + + - + +
  12 B. Borys-Damięcka + - + + + + + + + - + + + + + + + - + +
  13 M. Budner . + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
  14 J. Chróścikowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  15 Z. Cichoń + + + + + + + + - + + + + + + + - + + .
  16 L. Czarnobaj + + + + + + + + + - + + + + + + + - + +
  17 G. Czelej + + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
  18 J. Czerwiński + + + + + + + + - + + + + - + + - + + +
  19 D. Czudowska + + . + + + + + - + + + + + + + - + + +
  20 W. Dobkowski + + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
  21 J. Dobrzyński + + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
  22 R. Dowhan + . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  23 J. Duda + - + + + + + + + - + + + + + + + - + +
  24 J. Fedorowicz + - + + + + + + + - + + + + + + + - + +
  25 P. Florek + - + + + + + + + - + + + + + + + - + +
  26 R. Gaweł + + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
  27 A. Gawęda . + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
  28 S. Gogacz + + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
  29 M. Golba . . . . . . . . - + + + + + + + - + + +
  30 A. Grabowski + + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
  31 T. Grodzki + - + + + + + + + - + + + . . + + - + +
  32 M. Grubski + - + + + + + + + - + + + + + + + - + +
  33 J. Hamerski + + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
  34 J.M. Jackowski + + + + + + + + - + + + + + + + - + + .
  35 A. Kamiński . + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
  36 S. Karczewski + + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
  37 W. Kilian + . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  38 K. Kleina + - + + + + + + + - + + + + + + + - + +
  39 B. Klich . - + + + + + + + - + + + . + + + - + +
  40 A. Kobiak + - + + + + + + + - + + + + + + + - + +
  41 M. Koc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  42 S. Kogut + + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
  43 W. Komarnicki . - + + + + + + + - + + + + + + + - + +
  44 T. Kopeć . + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
  45 M. Kopiczko . + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
  46 W. Kraska + . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  47 J.F. Libicki + - + + + + + + + - + + + + + + + - + +
  48 M. Łuczak + + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
  49 J. Łyczak + + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
  50 R. Majer + + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
  51 R. Mamątow + + + . + + + + - + + + + + + + - + + +
  52 M. Martynowski . + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
  53 Ł. Mikołajczyk + + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

41. posiedzenie Senatu w dniach 16 i 17 maja 2017 r.
Wyniki głosowań 101

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  54 A. Mioduszewski + + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
  55 A. Misiołek + - + + + + + + + - + + + + + + + - + +
  56 K. Mróz + + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
  57 G. Napieralski . - + + + + + + + - + + + + + + + - + +
  58 J. Obremski + + + . + + + + - + + + + + + + + + + +
  59 B. Orzechowska + + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
  60 A. Pająk + + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
  61 M. Pańczyk-Pozdziej + - + + + + + + + - + + + + + + + - + +
  62 G. Peczkis + + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
  63 M. Pęk + + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
  64 W. Piecha . + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
  65 L. Piechota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  66 A. Pociej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  67 M. Poślednik + - + + + + + + + - + + + + + + + - + +
  68 M. Potoczny + + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
  69 K. Probierz + + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
  70 Z. Pupa . + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
  71 K. Radziwiłł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  72 M. Rocki . - + + + + + + + - + + . + + + + - + +
  73 T. Romańczuk . + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
  74 J. Rotnicka . - + + + + + + + - + + + + + + + - + +
  75 J. Rulewski . . . . . . . . + - + + + + + + - - + +
  76 J. Rusiecki + + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
  77 S. Rybicki + - + + + + + + + - + + + + + + + - + +
  78 C. Ryszka + + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
  79 J. Sagatowska + + . + + + + + - + + + + + + + - + + +
  80 M. Seweryński + . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  81 K. Słoń + + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
  82 W. Sługocki + - + + + + + + + - + + + + + + + - + +
  83 A. Stanisławek . + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
  84 L. Staroń . + + + + + + + ? ? + + + + + + ? ? + +
  85 G. Sztark . - + + + + + + + - + + + + ? + + - + +
  86 A. Szwed + + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
  87 A. Szymański + + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
  88 R. Ślusarz + + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
  89 P. Termiński . . + + + + + + + - + + + + + + ? - + +
  90 P. Wach + - + + + + + + + - + + + + + + + - + +
  91 A. Warzocha + + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
  92 J. Wcisła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  93 K. Wiatr + + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
  94 J. Włosowicz + + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
  95 A. Wojtyła + + + . + + + + - + + + + + + + - + + +
  96 A. Zając + + + . + + + + - + + + + + + + - + + +
  97 J. Zając + + + + + + + + ? ? + + + + + + ? ? + +
  98 B. Zdrojewska + - + + + + + + + - + + + + + + + - + +
  99 P. Zientarski + - + + + + + + + - + + + + + + + - + +
  100 J. Żaryn . + + + + + + + - + + + + + + + - + + +
 
  Głosujących 70 86 84 83 86 87 87 87 89 89 89 89 88 87 88 89 89 89 89 86
  Za 70 59 84 83 86 87 87 87 30 57 89 89 88 86 87 89 29 57 88 86
  Przeciw 0 26 0 0 0 0 0 0 57 30 0 0 0 1 0 0 57 30 0 0
  Wstrzymało się 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 3 2 1 0
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 41. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Antoniego Szymańskiego  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wyrażam poparcie dla projektu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uznania zasług dla 

państwa polskiego Leona Janty-Połczyńskiego w 150-lecie jego urodzin. Postać Leona Janty-Połczyńskiego jest 
ważna szczególnie dziś, kiedy tak bardzo potrzebujemy wzorców patriotów i działaczy społecznych.

W czasach zaboru pruskiego był on m.in. patronem polskich kółek rolniczych na Pomorzu Gdańskim (1907–
1919), wydawcą polskich czasopism takich jak m.in. „Kłosy” (1905–1919) i „Gazeta Gdańska” (1898–1905). 
W latach I wojny światowej należał w Poznaniu do polskich tajnych stowarzyszeń walczących o niepodległość. 
W obliczu silnego nacisku germanizacyjnego mocno angażował się na rzecz obrony polskości.

W okresie I wojny światowej stał się jednym z najbardziej znanych polskich przedstawicieli w zaborze pru-
skim, wchodząc m.in. w skład Naczelnej Rady Ludowej. W II Rzeczypospolitej piastował funkcje państwowe: 
wiceministra b. Dzielnicy Pruskiej (1919–1921) i ministra rolnictwa w 5 rządach (1930–1932). Wchodził też 
w skład Senatu RP w latach 1922–1928 i 1930–1935.

W czasach II Rzeczypospolitej polityk ten był jednym z najważniejszych działaczy konserwatywnych na 
Pomorzu. W Senacie pierwszej kadencji przewodniczył klubowi chrześcijańsko-narodowemu. Jesienią 1930 r. 
po raz kolejny wziął udział w wyborach parlamentarnych, tym razem zdobywając mandat senatorski z ramienia 
Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. W 1933 r., po swoim odejściu z rządu, został jednym z wicepreze-
sów Zjednoczenia Zachowawczych Organizacji Politycznych. II wojnę przeżył w Generalnym Gubernatorstwie. 
Po wyzwoleniu początkowo pracował w Państwowych Nieruchomościach Ziemskich. W latach 1948–1959 był 
organizatorem i dyrektorem Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

Ostatnie lata życia spędził wraz z żoną w Poznaniu. Zmarł 20 lipca 1961 r. Pochowany został na cmentarzu 
górczyńskim, skąd w 1985 r. prochy jego i żony przeniesiono do grobowca rodzinnego w Raciążu.

W uznaniu zasług Leona Janty-Połczyńskiego oraz w pełni zgadzając się z uzasadnieniem uchwały sporządzo-
nym przez senatorów wnioskodawców, pragnę poprzeć uczczenie 150-lecia urodzin Leona Janty-Połczyńskiego 
w formie zaproponowanej uchwały, w tym zawarty w niej apel o popularyzację Jego dokonań skierowany do 
środowisk oświatowych.
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Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej to bardzo mocny i czytelny wyraz braku zaufania 

wobec setek tysięcy strażaków ochotników, którzy pełnią swoją bezinteresowną służbę na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa współobywateli. Odebrano kompetencje ustawowe do rozdziału środków, które były przezna-
czone – co należy podkreślić – tylko i wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej. Były one wydatkowane 
w sposób uwzględniający potrzeby naszych lokalnych ojczyzn, naszych miast, naszych wsi, naszych sołectw. 
Dzień, w którym ta skandaliczna ustawa zostanie uchwalona, będzie kolejnym czarnym dniem, w którym PiS 
pokaże, że ma za nic bezinteresowną służbę strażaków ochotników na rzecz wspólnego bezpieczeństwa.

Zmiany w zasadach finansowania działalności ochotniczych straży pożarnych na pewno nie poprawią bezpie-
czeństwa obywateli, a wręcz przeciwnie – znacznie to bezpieczeństwo zmniejszą. Mówię to z przykrością, ale 
jest to wprowadzanie wschodnich standardów, gdzie państwo o wszystkim decyduje. Dotychczasowe rozwiązania 
bardzo dobrze sprawdziły się zarówno w praktyce ratowniczo-gaśniczej, jak i w sytuacjach nadzwyczajnych, 
w sytuacjach klęsk żywiołowych, ponieważ można było szybko reagować na potrzeby OSP i środowisk, które 
zostały dotknięte żywiołem. Gdy przychodzi powódź, wichura czy chociażby zima w kwietniu, tak jak ma 
to miejsce na południu kraju, to strażacy są zawsze na posterunku. Potrafią się szybko zorganizować, mają 
doświadczenie w walce z żywiołami, wiedzą, jak skutecznie pomagać. 

Proponowane zmiany są w wielu miejscach niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ 
naruszają zasadę ochrony praw słusznie nabytych, naruszają zasadę zaufania obywateli do państwa. Rozwiązania 
te są wprowadzane w trakcie roku i naruszają zasadę niedziałania prawa wstecz. Naruszają zasadę pomocniczości 
i fundamentalne prawo obywatelskie do zrzeszania się w samorządne stowarzyszenia. Propozycje w ustawie 
naruszają suwerenność strażackiego samorządu. Tak naprawdę ustawa ta jest ustawą antystrażacką.

Dziś tu, z tego miejsca, zwracam się do wszystkich senatorów z partii rządzącej, aby potrafili przeciwstawić 
się tak złej ustawie. Proponowane zmiany nie spowodują nic innego jak chaos w pracach OSP. Nie róbcie tego. 
Strażacy nie tworzą polityki, oni ratują ludzkie życie i mienie. Pamiętajcie o tym. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Ryszarda Majera  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projektowana ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej pozwoli na racjonalne i efektywne 

wydatkowanie środków finansowych na cele ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem potrzeb krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego. Regulacja pozwoli również na równomierne wsparcie wszystkich jednostek 
ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z istniejącymi rozeznanymi potrzebami.

Proponowana regulacja obejmuje środki przekazywane przez zakłady ubezpieczeń. Obecnie zakłady ubez-
pieczeń są zobowiązane na podstawie art. 38 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
(DzU z 2016 r. poz. 191, z późn. zm.) do przekazywania na cele ochrony przeciwpożarowej 10% sumy wpływów 
uzyskanych z tytułu ubezpieczenia od ognia – 50% tej kwoty komendantowi głównemu Państwowej Straży 
Pożarnej i 50% Zarządowi Głównemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
(w 2015 r. była to kwota ok. 40 milionów zł.). Proponowana zmiana spowoduje, że zakłady ubezpieczeń przekażą 
należne środki finansowe jednemu podmiotowi – komendantowi głównemu Państwowej Straży Pożarnej, będą-
cemu – na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (DzU z 2016 r. 
poz. 603, z późn. zm.) – centralnym organem administracji rządowej w sprawach ochrony przeciwpożarowej.

Następstwem proponowanej zmiany będzie skuteczniejsza kontrola nad rzeczowym wykorzystaniem środków, 
a także ich optymalne wykorzystanie przy równomiernym wsparciu ochotniczych straży pożarnych, na zakup 
sprzętu i wyposażenia na terenie całego kraju. Podział środków będzie dokonywany adekwatnie do potrzeb, 
z uwzględnieniem innych źródeł finansowania ochotniczych straży pożarnych, co przyczyni się do bardziej 
racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

Obecnie środki finansowe przekazane Zarządowi Głównemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczane są na ochotnicze straże pożarne, a środki finansowe przekazane ko-
mendantowi głównemu Państwowej Straży Pożarnej na jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej 
oraz na pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej (w tym na ochotnicze straże pożarne), z wyjątkiem 
związku ochotniczych straży pożarnych. Zgodnie z projektowaną ustawą komendant główny Państwowej Straży 
Pożarnej 50% otrzymanej kwoty będzie dysponował na ochotnicze straże pożarne, a 50% na jednostki ochrony 
przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1–5 i 8 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Należy zauważyć, że do głównych celów i zadań OSP m.in. należą:
1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie 

z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami;
2) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych 

z ochroną środowiska, wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń;
3) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony 

przez nimi;
4) wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej;
5) działania na rzecz ochrony środowiska;
6) wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie.
W Polsce jest zarejestrowanych 15 tysięcy 785 ochotniczych straży pożarnych, z których większość należy 

do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych (ZOSP RP), ale – jak się wydaje – nie wszystkie, co jest istotne 
w dzisiejszych rozważaniach. Niniejsza regulacja w znacznym stopniu może przyczynić się do upowszechnienia 
dotacji także dla podmiotów OSP pozostających poza związkiem, do którego przynależność nie jest przecież 
obowiązkowa.

Ochotnicze straże pożarne zajmują się również szeroko rozumianą działalnością kulturalną i wychowaw-
czą. W wielu jednostkach powstały sekcje sportowe, zespoły teatralne, działają orkiestry strażackie, zespoły 
instrumentalno-wokalne, świetlice środowiskowe, izby tradycji. Z OSP współpracuje także wiele lokalnych 
stowarzyszeń o różnych zainteresowaniach. Niektóre jednostki OSP zajmują się szkoleniami z zakresu pierwszej 
pomocy, są organami prowadzącymi miejscowe szkoły przejęte po zlikwidowanych szkołach gminnych. Przy 
ochotniczych strażach pożarnych powoływane są również Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, które stanowią 
w pewnym sensie przyszłe kadrowe zaplecze każdej jednostki. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza jest integralną 
częścią składową danej jednostki OSP. Osoby działające w takiej drużynie poznają zasady funkcjonowania 
ochrony przeciwpożarowej w Polsce, zapoznają się ze sprzętem będącym na wyposażeniu danej OSP, uczą się 
zachowania w sytuacjach niecodziennych, od najmłodszych lat wyrabiają w sobie poczucie odpowiedzialno-
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ści, uczą się opanowania, dyscypliny, a także podnoszą swoją sprawność fizyczną poprzez udział w zawodach 
sportowo-pożarniczych. Za tę działalność należy im się szczególny szacunek i uznanie, które wypada wyrazić 
przy okazji dzisiejszej dyskusji.

Regulacja przyjmowana na obecnym posiedzeniu Senatu jest cenna z uwagi na jeszcze silniejsze powiązanie 
OSP z systemem PSP, co powinno skutkować lepszym doposażeniem jednostek oraz skuteczniejszą realizacją 
polityki bezpieczeństwa lokalnego, którego OPS i PSP są najważniejszymi ogniwami.
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Przemówienie senatora Łukasza Mikołajczyka  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
„Strażacy są niezwykle szanowani i niezwykle lubiani. Strażacy to ci, na których patrzy się z szacunkiem, 

na których patrzy się z podziwem. Strażak to wzór, strażak to człowiek godny zaufania, strażak to ktoś, kogo 
się podziwia za bohaterstwo, za odwagę. Strażak to ktoś, kto często widzi też i łzy wdzięczności” – te słowa 
wypowiedział pan prezydent RP Andrzej Duda na placu Piłsudskiego w Warszawie w sobotę 6 maja, kiedy to 
odbywały się centralne obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 25-lecia powołania Państwowej Straży 
Pożarnej, dziękując strażakom za trud służby oraz za ratowanie życia ludzkiego. Jako członek Senackiego 
Zespołu Strażaków również w pełni podpisuję się pod tymi słowami.

Rozpatrywana przez Wysoką Izbę ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej ma na celu 
racjonalne i efektywne wydatkowanie środków finansowych na ochronę przeciwpożarową i równomierne 
wsparcie wszystkich jednostek. Wszystkie środki, płacone obowiązkowo przez zakłady ubezpieczeń na ochronę 
przeciwpożarową, trafiać będą do komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, który 50% przekaże 
Ochotniczej Straży Pożarnej, a 50% – jednostkom ochrony pożarowej, takim jak: zakładowe straże pożarne, 
zakładowe służby ratownicze, gminne jednostki straży pożarnej, terenowe służby ratownicze. Sposób i tryb 
rozdziału środków określi w rozporządzeniu minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Wysoki Senacie, zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 38 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej 
zakłady ubezpieczeń są obowiązane przekazywać 10% sumy wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowego 
ubezpieczenia od ognia na określone cele ochrony przeciwpożarowej. W myśl z kolei ust. 1a w tym przepisie 
komendant główny Państwowej Straży Pożarnej i Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej otrzymują po 50% kwoty przekazanej przez zakłady ubezpieczeń.

W art. 1 w pkt 1 noweli zaproponowano nadanie art. 38 ustawy o ochronie przeciwpożarowej nowego brzmie-
nia, w świetle którego wszystkie środki pochodzące od zakładów ubezpieczeń trafią najpierw do komendanta 
głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Zmieniony art. 38 ust. 1 stanowi, że zakłady ubezpieczeń są obowiązane przekazywać komendantowi głów-
nemu Państwowej Straży Pożarnej 10% sumy wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od 
ognia na uzasadnione potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności na zapewnienie gotowości 
bojowej tych jednostek, budowę i modernizację obiektów strażnic, badania naukowe i działalność racjonaliza-
torską w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i przeciwdziałania innym zagrożeniom, a także propagowanie 
bezpieczeństwa pożarowego. Z kolei zgodnie z nowym ust. 2 tego przepisu, środki finansowe, o których mowa 
w ust. 1, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej przekazuje w wysokości: 1) 50% – ochotniczym 
strażom pożarnym; 2) 50% – jednostkom ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1–5 i 8 
ustawy, są to: jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony 
Przeciwpożarowej, zakładowa straż pożarna, zakładowa służba ratownicza, gminna zawodowa straż pożarna, 
powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna, terenowa służba ratownicza oraz inne jednostki ratownicze. 
Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Łukasza Mikołajczyka  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Podczas czterdziestego pierwszego posiedzenia Senatu rozpatrujemy ustawę o zmianie ustawy – Kodeks 

spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, 
która jest projektem rządowym.

Jest to ustawa oczekiwana przez obywateli. Ustawa ta likwiduje możliwość korzystania ze „zwykłego” 
podpisu elektronicznego przy zakładaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przez Portal S24 z wyko-
rzystaniem wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo 
obrotu prawnego. Do zawarcia umowy spółki z o.o zawiązywanej w tym trybie, a także do złożenia wniosku 
o jej wpis do Krajowego Rejestru Sądowego będzie stosowany tylko kwalifikowany podpis elektroniczny i podpis 
potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Dotychczas dopuszczano również „zwykły” podpis elektroniczny, spełniający warunki określone w rozpo-
rządzeniu wydanym na podstawie art. 1571 §6 ustawy – Kodeks spółek handlowych, tzw. podpis profilem MS.

Potrzeba zmiany, jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, wiąże się z faktem pojawienia się w ostatnim 
czasie sygnałów o przypadkach nadużyć polegających na nieuprawnionym wykorzystywaniu danych osobowych 
innych osób do zawiązania spółki z o.o z wykorzystaniem Portalu S24. Mimo że skala nadużyć jest niewielka, 
ustawodawca postanowił dać priorytet bezpieczeństwa obrotu i wyeliminować rozwiązania, którego mogą 
prowadzić do naruszeń prawa.

Realizacja celu założonego przez projektodawcę wymaga znowelizowania art. 1571 §2 ustawy – Kodeks 
spółek handlowych, w którym określono, w jaki sposób zawiera się umowę spółki przy wykorzystaniu wzorca. 
Dziękuję za uwagę.



110
41. posiedzenie Senatu w dniach 16 i 17 maja 2017 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 41. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Łukasza Mikołajczyka  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowne Panie i Panowie Senatorowie!
Bardzo się cieszę, że dziś Senat Rzeczypospolitej Polskiej pochyla się nad ustawą o zmianie ustawy – Kodeks 

postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Celem tej ustawy jest umożliwienie małoletnim, za zgodą sądu, udziału w posiedzeniach jawnych, zarów-

no podczas postępowania cywilnego, jak i sądowoadministracyjnego. Zezwolenie będzie udzielane w formie 
zarządzenia, od którego na mocy art. 114 p.p.s.a. będzie przysługiwało odwołanie do sądu orzekającego. 
Zarządzenia w przedmiocie zezwolenia na udział małoletniego w posiedzeniu jawnym wydane poza rozprawą 
będą niezaskarżalne (art. 198 p.p.s.a.), ale na podstawie art. 165 w zw. z art. 167 p.p.s.a. przewodniczący będzie 
mógł je uchylić lub zmienić wskutek zmiany okoliczności sprawy. Ustawa zakłada możliwość uczestniczenia 
w rozprawie małoletnich, nie określając dolnej granicy wiekowej. Takie rozwiązanie zapewni swobodę decyzji 
przewodniczącemu, który będzie indywidualnie podejmował decyzję, biorąc pod uwagę m.in. niezakłócony 
przebieg posiedzenia czy ewentualną demoralizację małoletniego przez treści prezentowane w trakcie posie-
dzenia. Ponadto przepis ma usankcjonować praktykę udzielania rodzicom z małymi dziećmi zezwolenia na 
wstęp na salę rozpraw.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Jako osoba pracująca wiele lat jako nauczyciel w moim okręgu wybor-
czym bardzo często spotykam się z młodzieżą w ramach senackiego projektu, który realizuję, pt. „Petycja, 
Twoje prawo!”. W ramach tego projektu rozpowszechniam edukację prawną wśród młodzieży. Prowadzę lekcje 
związane z tematyką prawną, których zasadniczym celem jest budowanie świadomości w zakresie obowią-
zujących w Polsce regulacji prawnych wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Podczas 
warsztatów przekazuję informacje, które pozwalają zrozumieć prowadzoną politykę w zakresie tworzenia 
i modyfikacji prawa. Przybliżam również przebieg procesu legislacyjnego, omawiam, czym jest petycja, w jaki 
sposób można ją złożyć, w jakiej formie i do kogo powinno zostać skierowana. Na spotkaniach słucham, ale, 
co ważniejsze, słyszę uwagi, które młodzi ludzie zgłaszają. I ta ustawa właśnie jest wyjściem naprzeciw tym 
młodym ludziom, którzy pomimo młodego wieku interesują się tematyką prawną i chcą uczestniczyć aktywnie 
w życiu publicznym. Dlatego też w pełni podzielam tezy zawarte w uzasadnieniu tej ustawy – umożliwienie 
uczestniczenia w rozprawie „będzie miało wymiar edukacyjny oraz przygotuje małoletnich do czynnego udziału 
w życiu publicznym”. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Antoniego Szymańskiego  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Procedowana ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez 

naruszenie prawa konkurencji stanowi potrzebne, a zarazem konieczne dostosowanie polskiego prawa do dy-
rektywy unijnej regulującej dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji. 
Przewidziane ustawą uregulowania przewidują niezwykle istotne dla poszkodowanych ułatwienia w dochodzeniu 
roszczeń od sprawcy naruszeń prawa konkurencji.

Ustawa reguluje zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez naruszenie prawa konkurencji, 
a także zasady dochodzenia roszczeń z tego tytułu w postępowaniu cywilnym.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż zawiera ona szczególne rozwiązania w zakresie postępowania dowodo-
wego, nieprzewidziane dotąd w procedurze cywilnej. Szczególnie pozytywnie należałoby ocenić tutaj insty-
tucję wniosku o wyjawienie środka dowodowego. W tym miejscu można byłoby jednak rozważyć, czy zapis 
§17, o zobowiązaniu się powoda, że uzyskany w ten sposób dowód będzie wykorzystany jedynie na potrzeby 
toczącego się postępowania, daje gwarancję, że powód bądź inny uczestnik postępowania nie wykorzysta tego 
dowodu na potrzeby innego postępowania lub w innych celach. Czy skutki, sankcje naruszenia tego zobowiązania 
reguluje przepis art. 28 ust. 1 pkt 3 i ust. 2? Przepisy te mówią, że „jeżeli strona wykorzystała dowód w innym 
celu niż na potrzeby toczącego się postępowania, sąd pominie dowód uzyskany na podstawie postanowienia 
nakazującego wyjawienie środka dowodowego wydanego na wniosek tej strony” i że „strona, która dopuściła 
się zachowania, o którym mowa w ust. 1, podlega także karze grzywny w kwocie do dwudziestu tysięcy zło-
tych”. W jaki sposób przepisy te będą stosowane w przypadku, gdy strona skorzystałaby z pozyskanego w ten 
sposób dowodu nie przed sądem, a przykładowo przed organem administracji publicznej albo przed sądem, 
organem czy instytucją innego państwa? Czy w przypadku wykorzystania przez powoda uzyskanego w tym 
trybie dowodu, np. w postaci dokumentu, w innym postępowaniu sądowym sąd prowadzący to postępowanie 
zobligowany będzie pominąć taki dowód w oparciu o przepis art. 28 ust. 1 pkt 3 niniejszej ustawy? W jakim 
trybie i przez jaki sąd orzekana będzie kara grzywny, o której mowa w art. 28 ust. 2 niniejszej ustawy, chociażby 
w przypadku wykorzystania dowodu w innych celach po zakończeniu postępowania toczącego się w oparciu 
o przepisy niniejszej ustawy? Czy takie zapisy nie powinny jednak znaleźć się w akcie regulującym całościowo 
procedurę postępowania cywilnego, a więc w kodeksie postępowania cywilnego, jako że w obecnej sytuacji 
dochodzi do swego rodzaju rozproszenia uregulowań proceduralnych? Czy nie byłoby jednak zasadne uregu-
lowanie w kodeksie postępowania cywilnego odrębnego postępowania w sprawach roszczeń o naprawienie 
szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, a także wprowadzenie odpowiednio do kodeksu 
postępowania administracyjnego, kodeksu postępowania karnego, kodeksu karnego skarbowego czy kodeksu 
postępowania w sprawach o wykroczenia zapisu o pominięciu dowodów uzyskanych w trybie wyjawienia 
przewidzianym niniejszą ustawą?

W celu ułatwienia dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w ustawie przewidziano szereg domniemań 
prawnych. Czy jednak nie zostały one sformułowane zbyt szeroko lub też ogólnie? Chodzi tu przede wszyst-
kim o przepis art. 7 stanowiący, iż „domniemywa się, że naruszenie prawa konkurencji wyrządza szkodę”. 
Przez naruszenie konkurencji ustawa rozumie naruszenie zakazów określonych w art. 101 lub art. 102 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub zakazów określonych w art. 6 lub art. 9 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów.

Przyjęte uregulowanie stanowi odstępstwo od przewidzianej w art. 6 k.c. zasady, iż ciężar udowodnienia 
faktu spoczywa na osobie, która wywodzi z niego skutki prawne. Co istotne, sama implementowana dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów 
regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw człon-
kowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego, nie zawiera tak szerokiego domniemania, 
stanowiąc w art. 17 ust. 2, iż „domniemywa się, że naruszenia kartelowe wyrządzają szkodę”, a „sprawca 
naruszenia ma prawo obalić to domniemanie”.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 14 dyrektywy „kartel” oznacza „porozumienie lub uzgodnione 
praktyki co najmniej dwóch konkurentów zmierzające do koordynowania działań konkurencyjnych na rynku 
lub do wpływania na istotne czynniki konkurencji poprzez takie praktyki jak – choć niewyłącznie – ustalanie 
lub koordynowanie cen nabycia lub sprzedaży lub innych warunków transakcji handlowych, w tym odnośnie 
do praw własności intelektualnej, ustalanie poziomu produkcji lub sprzedaży, podział rynków i klientów (w tym 
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zmowa przetargowa), ograniczenia przywozu lub wywozu lub działania antykonkurencyjne podejmowane prze-
ciwko innym konkurentom”. Jak przewiduje art. 2 pkt 1 dyrektywy, „naruszenie prawa konkurencji” oznacza 
„naruszenie art. 101 lub 102 TFUE lub krajowego prawa konkurencji”. Zatem są to 2 różne zakresowo definicje. 
Również w procedowanej ustawie definicje z art. 2 rozróżniają „kartel” od „naruszenia prawa konkurencji”.

W odniesieniu do przyjętego w art. 7 ustawy domniemania należałoby mieć na względzie, iż takie roz-
wiązanie będzie prowadzić do sytuacji, kiedy to nie powód, a pozwany każdorazowo będzie zobowiązany 
udowodnić, że powód nie poniósł szkody. Co istotne, ustawa w art. 3 przewiduje, że „sprawca naruszenia jest 
obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej komukolwiek przez naruszenie prawa konkurencji, chyba że 
nie ponosi winy”. Czy tak szerokie odstąpienie od ogólnej zasady, zgodnie z którą to powód, poszkodowany 
zobowiązany jest do udowodnienia zaistnienia szkody, i przerzucenie ciężaru dowodowego każdorazowo na 
pozwanego w przypadku każdego naruszenia prawa konkurencji nie będzie prowadziło do nadużywania pra-
wa przez podmioty dochodzące roszczeń, w szczególności jeśli chodzi o osoby, które mogłyby być pośrednio 
dotknięte skutkami zdarzenia?
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Gawła

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

Szanowna Pani Premier!
Władze samorządowe miast i gmin Kórnik oraz Śrem, a także powiatu średzkiego apelują o wykonanie drogi 

na odcinku od drogi ekspresowej S11, od węzła Kórnik-Północ do autostrady A2, do węzła Poznań-Wschód.
W uzasadnieniach apeli przyjętych przez władze uchwałodawcze wyżej wymienionych jednostek samorzą-

du terytorialnego napisano, że w związku z dynamicznym rozwojem transportu drogowego, w szczególności 
przewozu osób i rzeczy przez przedsiębiorstwa spedycyjne zlokalizowane na terenie gmin Kórnik, Kleszczewo, 
Mosina, Śrem i Stęszew, w województwie wielkopolskim wzrasta ruch ciężkich pojazdów.

Już w chwili obecnej przepustowość drogi S11 na odcinku od Kórnika do Poznania w godzinach szczytu 
komunikacyjnego jest niewystarczająca. Zjazd z drogi S11 na autostradę A2 (na węźle Krzesiny) powoduje 
zatory komunikacyjne, co ma wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Samorządy ww. gmin zabiegają o rozbudowę drogi wojewódzkiej numer 431, co jest w pełni uzasadnione. 
Przypuszczać należy, że modernizacja tej drogi spowoduje jeszcze większe natężenie ruchu pojazdów, a droga 
S11 w kierunku od Kórnika do Poznania nie będzie pełniła swojej funkcji – trasy ekspresowej. Bez nowego 
połączenia z autostradą A2 przebudowa drogi 431 nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.

Pragnę wyrazić swoje poparcie dla propozycji budowy drogi na odcinku od drogi ekspresowej S11, od węzła 
Kórnik-Północ do autostrady A2, do węzła Poznań-Wschód. Rada Miasta i Gminy Kórnik postuluje o zreali-
zowanie powyższego zadania do 2020 r. Proszę o udzielenie informacji, czy, a jeśli tak to kiedy, realne jest 
wykonanie niniejszej inwestycji?

Z wyrazami szacunku 
Robert Gaweł
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Gawła

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Pragnę zwrócić uwagę na problem, z jakim borykają się osoby, które ponownie ubiegają się o przyznanie 

stopnia niepełnosprawności przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Termin posiedzenia komisji lekarskiej rozpatrującej wniosek może być wyznaczony dopiero po terminie, 

w którym utraci ważność wcześniejsze orzeczenie o niepełnosprawności. Takie prawo oznacza często brak 
ciągłości zatrudnienia, ponieważ pracodawcy rozwiązują umowę i czekają do czasu ponownego orzeczenia 
stopnia niepełnosprawności. 

W związku z tym bardzo proszę o udzielenie informacji, czy planowane jest rozwiązanie przedstawionego 
problemu, co uważam za konieczne.

Z wyrazami szacunku 
Robert Gaweł
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Arkadiusza Grabowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
W czasie moich dyżurów w biurze senatorskim zgłaszają się do mnie mieszkańcy z zapytaniem w sprawie 

obowiązującej zasady oferowania przez farmaceutów zamienników leków. Stąd moje zapytania do Pana Ministra.
Czy tańsze odpowiedniki leków oryginalnych, tzw. generyki, mają takie samo działanie i chodzi tylko 

o różnicę w cenie?
Czy tańszy odpowiednik poza tym, że zawiera tę samą substancję leczniczą w identycznej co oryginalny 

lek dawce, która wchłania się w tym samym stopniu i czasie, posiada takie same co lek oryginalny gwarancje 
skuteczności, jakości i bezpieczeństwa? Czy identyczna substancja czynna w obydwu preparatach gwarantuje 
taki sam wpływ na pacjenta używającego oryginału i generyka? Czy produkcja generyków odbywa się na 
podstawie takich samych standardów wytwarzania? Kto kontroluje jakość, bezpieczeństwo i skuteczność leków 
generycznych?

Ponadto chciałbym uzyskać informację, czy lekarz przepisujący leki ma możliwość takiego wypisania recepty, 
aby farmaceuta miał możliwość wydania wyłącznie leku oryginalnego. Czy nie byłoby zasadne, aby pozostawić 
decyzję co do ewentualnego zastosowania generyka do wyłącznych kompetencji lekarza wypisującego receptę?

Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, iż niższa cena tych leków powoduje, że są one bardziej dostępne dla 
przeciętnego pacjenta. Nie jestem przeciwnikiem leków generycznych, gdyż doskonale rozumiem, że dla wielu 
osób, zwłaszcza przewlekle chorych i stale przyjmujących kilka preparatów, w tym osób starszych o niskim 
poziomie dochodów, korzystanie z zamienników jest jedyną szansą na prowadzenie leczenia. 

Moje powyższe zapytania podyktowane są przede wszystkim troską o zgłaszających się do mojego biura 
zaniepokojonych, przeważnie w sędziwym wieku, obywateli.

Z poważaniem 
Arkadiusz Grabowski 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Hamerskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Poczty Polskiej SA Przemysława Sypniewskiego

Szanowny Panie Prezesie!
Mieszkańcy miejscowości Ludźmierz położonej w gminie Nowy Targ, a także sołtys tej wsi, pan Jacek 

Panek, oraz rada sołecka wsi Ludźmierz zwrócili się do mnie z zapytaniem o możliwość powrotu agencji pocz-
towej (punktu pocztowego) Poczty Polskiej SA do ich miejscowości. Agencja ta została zamknięta w marcu 
bieżącego roku.

Dostęp do placówki Poczty Polskiej SA w Ludźmierzu znacznie ułatwiał okolicznym mieszkańcom, w tym 
mieszkańcom miejscowości ościennych – Rogoźnika, Krauszowa, Długopola – codzienne funkcjonowanie, 
w szczególności nadawanie i odbieranie korespondencji, dokonywanie płatności oraz zaopatrywanie się w bie-
żącą prasę.

Aktualnie, w związku z zamknięciem agencji w Ludźmierzu, najbliższa placówka Poczty Polskiej SA 
znajduje się w mieście Nowy Targ, oddalonym o ok. 5 km, co powoduje problem ze sprawnym dotarciem. 
Placówka ta jest także przeciążana z uwagi na liczbę obsługiwanych klientów, co powoduje powstawanie długich 
kolejek i wydłużenie czasu oczekiwania na zlecenie usługi nawet do godziny. Decyzja o zamknięciu agencji 
w Ludźmierzu spowodowała dodatkowe obciążenie placówki w Nowym Targu, a należy się spodziewać, że 
sytuacja ta jeszcze ulegnie pogorszeniu, utrudniając dostęp do usług pocztowych w regionie.

Lokalne władze wyraziły wstępną zgodę na przeznaczenie posiadanego w ich zasobie lokalu pod agencję 
pocztową.

Popierając starania mieszkańców wsi Ludźmierz oraz mieszkańców okolicznych wsi, składam na Pana ręce 
zapytanie i prośbę dotyczące podjęcia odpowiednich działań, tak aby w miejscowości Ludźmierz ponownie 
mogła zacząć funkcjonować agencja pocztowa Poczty Polskiej SA.

Powrót punktu pocztowego będzie wpisywać się w realizację postulatów Prawa i Sprawiedliwości dotyczą-
cych aktywnej polityki społecznej na wsi.

Z wyrazami szacunku 
Jan Hamerski 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Karczewskiego

Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Wpływają do mnie skargi przedstawicieli samorządu terytorialnego zwracających uwagę na niekorzystne 

zasady współpracy odnoszące się do oświetlenia ulicznego, a narzucane samorządom przez firmy energetyczne.
Infrastruktura oświetleniowa, której budowa była w przeszłości finansowana ze środków publicznych, na-

leży w przeważającej części do zakładów energetycznych. Przedsiębiorcy przejęli tę infrastrukturę w trakcie 
procesów komercjalizacyjnych i prywatyzacyjnych, a obecnie żądają od gmin opłacania czynszu dzierżawnego. 
W rezultacie gminy będą dwukrotnie finansować utrzymanie infrastruktury oświetleniowej – raz w ramach 
czynszu dzierżawnego, drugi raz w ramach opłat za oświetlenie zawierających w sobie koszty konserwacji.

Szanowny Panie Ministrze, spór pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zobowiązanymi do 
utrzymania oświetlenia ulicznego a przedsiębiorcami energetycznymi dysponującymi niezbędną do tego celu 
infrastrukturą uniemożliwia też racjonalizację wydatków, np. poprzez wprowadzenie energooszczędnych źródeł 
światła. W istocie jest on niekorzystny dla wszystkich zainteresowanych – i dla gmin, i dla przedsiębiorstw.

Proszę o informację, jakie działania podejmie resort Pana Ministra, by rozwiązać ten problem.

Z poważaniem 
Stanisław Karczewski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej oraz do prezesa 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Roberta Kwiatkowskiego

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Prezesie!
Kwotę ulg we wpłatach na PFRON na zasadach wprowadzonych ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie 

ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.  U.  poz. 1886) 
– dalej jako ustawa o rehabilitacji – określa się wedle art. 22 ust. 5–9. Przy obliczaniu kwoty ulgi przez upraw-
nionego kluczowe znaczenie mają stany zatrudnienia odzwierciedlone w informacji INF-U składanej do 
PFRON oraz wyłączenia z tychże stanów zatrudnienia, w tym niepełnosprawnych pracowników zaliczonych 
do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz pracowników uprawnionego sprzedającego. 
Kwestia stosowania wyłączeń pracowników ze stanu zatrudnienia nie została unormowana w art. 22 ustawy 
o rehabilitacji, jak również przepis tego artykułu nie odsyła literalnie do wyłączeń określonych w art. 21 ust. 5 
ustawy o rehabilitacji. W różnych ogólnie dostępnych informacjach można wyczytać niejasne informacje.

Stosowanie wyłączeń wynikających z art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji – innymi słowy: niewłaściwe 
obliczanie stanów zatrudnienia przy obliczaniu kwoty tej ulgi – może spowodować:

1) zawyżenie kwoty ulgi i powstanie opłaty sankcyjnej (art. 22b ustawy);
2) zawyżenie kwoty ulgi i zmniejszenie wpływów do budżetu PFRON.
Podkreślenia wymaga fakt, że objaśnienia do informacji INF-U dotyczące stanów zatrudnienia nie uwzględ-

niają wyłączeń ze stanów zatrudnienia, o których mowa w art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji. W ocenie wielu 
przedsiębiorców stosowanie jakiejkolwiek wykładni rozszerzającej, np. spójności danych dla różnych informacji 
składanych do PFRON, narusza przepis art. 22 ustawy o rehabilitacji, tj. wychodzi poza zakres ustawy.

Zwracam się z prośbą o przedstawienie stosownego stanowiska dotyczącego niniejszego oświadczenia.

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marka Niechciała

Szanowny Panie Prezesie!
Zwracam się z prośbą o przedstawienie stanowiska dotyczącego interpretacji przepisów art. 2 pkt 18 rozpo-

rządzenia Komisji (UE) 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
Przedsiębiorcy występujący z wnioskiem o pomoc publiczną w formie dofinansowania do wynagrodzeń do 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mają obowiązek dokonywać oceny sytuacji 
ekonomicznej, szczególnie po sporządzeniu sprawozdania finansowego, w tym również za rok ubiegły. Na tym 
tle powstaje wiele pytań związanych z interpretacją przepisów zawartych w wyżej wskazanym rozporządzeniu. 
Pojawia się szereg wątpliwości ze strony przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne, stąd też 
zwracam się z prośbą o odpowiedzi na następujące pytania.

Na podstawie jakich dokumentów ustala się kapitał własny oraz jak rozumieć pojęcie „kapitał własny”?
Na podstawie jakich dokumentów ustala się kapitał obcy i co oznacza pojęcie „kapitał obcy”?
Przedsiębiorcy, którzy nie są zaliczeni do kategorii MŚP, są obowiązani również do obliczenia wskaźnika 

pokrycia odsetek do EBITDA. Jak zatem należy rozumieć określenie odsetek, co oznacza EBITDA, wedle jakiej 
formuły bądź wzoru oblicza się EBITDA? Proszę także o wyjaśnienie znaczenia poszczególnych elementów 
powyższego wzoru.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest organem właściwym do interpretacji przepisów Komisji 
Europejskiej, w tym rozporządzenia Komisji (UE ) 651/2014, stąd też zapytania w przedmiotowej sprawie 
kieruję bezpośrednio do Pana Prezesa.

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Roberta 
Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Prezesie!
Zwracam się z prośbą o przedstawienie stanowiska Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych wobec poniżej wskazanych przykładów. 
Proszę również o odpowiedź na zapytanie: czy oświadczenia o statusie prawnym przedsiębiorstwa wraz 

z informacją o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa powiązanego należy składać w 2017 r. z każdym kolej-
nym wnioskiem Wn-D w wersji papierowej?

Przykład nr 1. Jeżeli dwie spółki z o.o. są powiązane w myśl rozporządzenia 651/2014 załącznik nr 1 
i w 2017 r. wnioskować będą o dofinansowanie do wynagrodzeń, to czy obie te spółki mają obowiązek składania 
oświadczenia o statusie prawnym przedsiębiorstwa, a także informacji o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa 
powiązanego, i czy nadal powinny wypełnić i przesłać te dokumenty w wersji papierowej pod adresem biura 
PFRON w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13?

Przykład nr 2. Jeżeli dwie spółki z o.o. są powiązane w myśl rozporządzenia 651/2014 załącznik nr 1 i tyl-
ko jedna z nich w 2017 r. wnioskować będzie o dofinansowanie do wynagrodzeń, to czy spółka wnioskująca 
o dofinansowanie ma obowiązek składania oświadczenia o statucie prawnym przedsiębiorstwa, a także infor-
macji o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa powiązanego, oraz czy nadal powinna wypełnić i przesłać te 
dokumenty w wersji papierowej pod adresem biura PFRON w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13?

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Pająka

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócili się do mnie z prośbą o pomoc mieszkańcy sołectwa Broszkowice w gminie Oświęcim, którzy od 

wielu lat bezskutecznie starają się o podniesienie i umocnienie wałów przeciwpowodziowych chroniących ich 
wieś przed zalaniem w razie powodzi.

Pogarszająca się sytuacja Broszkowic jest doskonale znana władzom wojewódzkim z nader licznych pism 
kierowanych w tej sprawie do wielu urzędów i instytucji podległych Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu 
w Krakowie. Przedmiotem starań mieszkańców Broszkowic jest inwestycja pn. „Rozbudowa prawego wału 
rzeki Wisły od km 0+000 do km 0+750 oraz lewego wału rzeki Soły od km 0+000 do km 0+447 w miejscowo-
ściach Broszkowice i Babice (gm. Oświęcim) oraz Bobrek (gm. Chełmek)”. Rzeczona inwestycja ma na celu 
zabezpieczenie mieszkańców oraz pracowników lokalnych zakładów pracy przed utratą życia, zdrowia i mienia 
podczas powodzi, które regularnie nawiedzają te okolice.

Od czasu katastrofalnej w skutkach powodzi w 2010 r. we wszystkich okolicznych miejscowościach wały 
zostały nadbudowane. Jedynie Broszkowice cały czas są pomijane i obecnie stanowią lokalizację najbardziej 
zagrożoną zalaniem, i to do wysokości 3 m domostw, jak wykazały niezależne symulacje. Co istotne, w miej-
scowości tej podniesiono wały na odcinku od strony Soły, gdzie nigdy nie było zagrożenia, natomiast od strony 
Wisły, gdzie wał jest najniższy, żadne inwestycje nie zostały wykonane i to pomimo faktu, że cała dokumen-
tacja jest już gotowa, a długość oczekujących do nadbudowy wałów w stosunku do wykonanej już całości jest 
znikoma – chodzi o około 680-metrowy fragment wzdłuż Wisły i 400-metrowy przy Sole.

Korespondencją z dnia 27 lutego 2017 r. zwróciłem się do wojewody małopolskiego o przedstawienie mi 
informacji w niniejszej sprawie. W piśmie z dnia 14 marca br. została mi udzielona obszerna odpowiedź, na 
podstawie której obecnie zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie pomocy sołectwu Broszkowice 
w zakresie rozbudowy wałów powodziowych. Jak informuje mnie w swoim piśmie wojewoda małopolski, 
zarówno w roku 2016, jak i w 2017 r. podejmował on stosowne kroki w celu pozyskania środków finansowych 
z rezerwy celowej budżetu państwa, pozostającej w dyspozycji ministra spraw wewnętrznych i administracji, 
na realizację przedmiotowego zadania. Każdorazowo zabiegi te okazywały się nieskuteczne.

Kwestia zabezpieczenia wałów Wisły i Soły w miejscowościach Broszkowice, Babice oraz Bobrek w po-
wiecie oświęcimskim mieści się wśród trzech najpilniejszych zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa 
powodziowego województwa małopolskiego, co zostało ujęte w piśmie wojewody do Pana Ministra z dnia 
20 lutego 2017 r., znak WR.IV.6352.1.6.2017.

Niniejszym, w ślad za staraniami władz wojewódzkich, apeluję do Pana Ministra o podjęcie wszelkich 
możliwych kroków w celu pomocy mieszkańcom Broszkowic. Proszę o poinformowanie mnie o perspekty-
wach zakończenia tej wyjątkowo niepokojącej sytuacji. Nadmieniam, że sytuacja jest niezwykle pilna, o czym 
świadczą niedawne stany alarmowe na Wiśle w okolicach Broszkowic – groźba katastrofy powodziowej była 
nader realna.

Z poważaniem 
Andrzej Pająk
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 29 kwietnia 2017 r. w trakcie podróży na groby rodziny wymordowywanej przez oddział UPA znajdu-

jące się na terenach Wołynia, byłego terytorium Polski, a obecnie Ukrainy, na granicy Hrebenne – Rawa Ruska 
zatrzymany został obywatel Polski Z. K. Po kilku godzinach zatrzymania, w trakcie którego był wypytywany 
przez ukraińskie służby graniczne o powody wizyty na Ukrainie, których nie ukrywał i które wyjawił, oraz 
o przynależność do organizacji w Polsce, odmówiono mu wjazdu na teren Ukrainy, a także wbito w paszport 
pieczęć zakazu wjazdu na terytorium Ukrainy do roku 2021. Pan Z. został poinformowany, że może się odwo-
ływać od tej decyzji do sądu w Łucku (Ukraina). Podobny zakaz wjazdu objął osobę podróżującą z panem Z. K.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o ustalenie przyczyn wydania zakazu wjazdu obywatelom naszego kraju 
na terytorium Ukrainy. Poproszę o ustalenie, czy popełnili oni wykroczenie bądź przestępstwo przeciwko 
narodowi ukraińskiemu. Czy w kontekście obecnego prawa Ukrainy dbałość nakazana obrządkiem Kościoła 
katolickiego o groby naszych przodków, w szczególności pomordowanych na Wołyniu przez UPA, OUN oraz 
inne organizacje nacjonalistyczne, jest wykroczeniem lub przestępstwem i może być powodem odmowy wjazdu 
na teren Ukrainy? Jeśli wykonywali zadania w zakresie interesów naszego kraju, które mogły zostać uznane 
za działalność szpiegowską, proszę nie informować mnie o szczegółach.

W przypadku braku twardych powodów wydania zakazu wjazdu obywatelowi Polski Z. K. na teren Ukrainy 
proszę o zainteresowanie tą sprawą służby konsularnej zmierzające do przywrócenia panu Z. swobody prze-
kraczania granicy z naszym zaprzyjaźnionym narodem ukraińskim.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Izby Notarialnej we Wrocławiu Lecha Borzemskiego

Szanowny Panie Prezesie!
Na trzydziestym siódmym posiedzeniu Senatu, w dniu 16 marca 2017 r. złożyłem oświadczenie, w którym 

prosiłem o interwencję Krajową Radę Notarialną w związku z postępowaniem Kancelarii Notarialnej oraz 
Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu. W związku z brakiem możliwości rozpatrzenia tego tematu przez 
Krajową Radę Notarialną zwracam się z uprzejmą prośbą o interwencję w załączonej sprawie bądź wskazanie 
organu właściwego do rozpatrzenia tej sprawy.

W załączeniu odpis złożonego do Krajowej Rady Notarialnej oświadczenia oraz odpowiedź z Krajowej 
Rady Notarialnej.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Mariana Poślednika

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
W imieniu swoich wyborców, mieszkańców i samorządowców powiatu gostyńskiego zwracam się do Pana 

Ministra o interwencję w sprawie funkcjonowania oddziału chirurgii dziecięcej w Samodzielnym Publicznym 
Zespole Opieki Zdrowotnej w Gostyniu w związku z wejściem w życie ustawy o sieci szpitali.

Art. 951 ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.) kwalifikuje SPZOZ w Gostyniu do szpitali I stopnia, podczas gdy ust. 4 powyż-
szego artykułu w pkcie 1 określa profile systemu zabezpieczenia, który pozbawia szpital chirurgii dziecięcej 
(został przypisany do poziomu szpitali II stopnia). Zapisy powyższej ustawy powodują pozbawienie szpitala 
oddziału chirurgii dziecięcej, który na trwałe wpisał się w jego strukturę w sensie organizacyjnym, jaki również 
wyróżniał się wysokim poziomem świadczonych usług medycznych.

Przeciw takiej sytuacji wymuszonej zapisami ustawy stanowczo protestują mieszkańcy i samorządowcy 
powiatu gostyńskiego.

Proszę o wyjaśnienie wątpliwości wyrażonych w poniższych pytaniach:
1. Czy w związku z zapisami art. 951 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1793 ze zm.) przewiduje się możliwość funkcjo-
nowania oddziału chirurgii dziecięcej w wykazie poziomu szpitali I stopnia?

2. Czy Minister Zdrowia przewiduje inne możliwości dalszego funkcjonowania dotychczasowych oddziałów 
chirurgii dziecięcej w ramach odrębnego kontraktowania lub konkursów?

3. Czy rzeczywiście zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia z 5 maja 2017 r. w sprawie okre-
ślenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poziomów systemu podstawowego szpi-
talnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej SPZOZ w Gostyniu, będąc szpitalem zakwalifikowanym 
do poziomu I stopnia, będzie mógł realizować świadczenia chirurgii dziecięcej?

Z poważaniem 
Marian Poślednik
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Michała Potocznego

Do dnia 25 marca 1992 r., kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” dokonał 
reorganizacji struktur kościelnych w Polsce, Sosnowiec należał do diecezji częstochowskiej. Główne obchody 
Milenium Chrztu Polski odbyły się 3 maja 1966 r. na Jasnej Górze. Miejscem obchodów uroczystości milenij-
nych w diecezji częstochowskiej miał być Sosnowiec. Z powodu kategorycznego sprzeciwu władz wojewódz-
kich, a także napiętego kalendarza milenijnych obchodów, uroczystości nie odbyły się 28 sierpnia 1966 r., tak 
jak początkowo planowano, lecz zostały przełożone na rok następny. Episkopat Polski wyznaczył je na dni 20 
i 21 maja 1967 r., a jako miejsce uroczystości wskazał kościół Wniebowzięcia NMP (obecną katedrę diecezji 
sosnowieckiej).

Dnia 20 marca 1967 r. bp Stefan Bareła wystosował pismo do przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej, płk. Jerzego Ziętka, w którym poinformował o dacie sosnowieckich obchodów Milenium. 
Biskup poprosił przewodniczącego o wydanie stosownych zarządzeń, by nabożeństwa mogły się odbyć bez 
zakłóceń. W odpowiedzi na to pismo bp Bareła został zaproszony 15 kwietnia do siedziby WRN w Katowicach. 
Tam spotkał się z nim wiceprzewodniczący WRN, Bolesław Lubas, który zakomunikował, że władze woje-
wódzkie zakazują organizowania uroczystości kościelnych w dniach 20–21 maja w Zagłębiu oraz nie wyrażają 
zgody na przyjazd i publiczne wystąpienie kard. Stefana Wyszyńskiego, a także innych członków Episkopatu 
Polski. Lubas ostrzegł, że w przypadku niepodporządkowania się tej decyzji ordynariusz częstochowski bierze 
odpowiedzialność za wypadki, jakie mogą zdarzyć się w mieście.

Rozmowa ta nie przestraszyła jednak biskupów, a hierarchowie nie zrezygnowali z planowanych uroczystości. 
Wobec tego PZPR podjęła starania zmierzające do osłabienia obchodów Milenium w Sosnowcu tak, aby miały 
charakter wyłącznie wewnątrzkościelny, z minimalnym udziałem wiernych. Komuniści nie mogli przeboleć, 
że w „Czerwonym Sosnowcu” miały odbyć się uroczystości kościelne, związane z rocznicą Chrztu Polski. 
Powstał nawet specjalny tajny „Plan przeciwdziałania imprezie religijnej w Zagłębiu” opracowany przez Wydział 
Administracyjny KW PZPR w Katowicach. Zakładał on osiągnięcie tych zamierzeń zarówno poprzez uświada-
miające spotkania z członkami parafii, jak i zorganizowanie konkurencyjnych imprez sportowych i rozrywkowych.

W propagandowych materiałach kolportowanych wśród mieszkańców Sosnowca pisano, że na terenie Zagłębia 
nigdy nie było rozwiniętego ośrodka kultu religijnego i nigdy nie słyszano tutaj o jakimkolwiek cudownym 
wydarzeniu jak np. „ożywienie robotników poległych w walkach o wyzwolenie społeczne i narodowe” czy 
„rozmnożenie chleba dla bezrobotnych i ich rodzin w okresie największego głodu”. W dniach 20 i 21 maja 
zaplanowano m.in. międzypaństwowy mecz piłki nożnej Polska – Belgia na stadionie w Chorzowie, wyścig ko-
larski ulicami Katowic, zawody żeglarskie i motorowe, spotkanie z twórcami i aktorami filmu „Czterej pancerni 
i pies”, występy popularnych zespołów oraz bezpłatne jednodniowe wycieczki. Kuszący repertuar zapewniły 
też teatry, sale widowiskowe czy kina. W czasie uroczystej procesji oraz powitania prymasa i biskupów przez 
wiernych przez cały czas spod głównej bramy wejściowej prowadzącej na teren kościoła rozlegały się gwizdy 
i krzyki: „Precz z prymasem Wyszyńskim!”, „Precz z Kominkiem!”. Chóralnie natomiast skandowano „Precz! 
Precz!”. Sosnowiec niemal odcięto od świata, a w nocy zamknięto łańcuchem bramę cmentarną. Od rana po 
mieście włóczyły się bojówki aktywistów, które utrudniały dostęp do kościoła. Likwidowano również dekoracje 
religijne domów. Bojówkarze w chuligański sposób zaczepiali kobiety idące spokojnie do kościoła, szarpali 
starsze za ręce, podkładali nogi.

Pomimo prób przeciwdziałania kilku tysięcy funkcjonariuszy komunistycznego systemu dwudniowe uro-
czystości odbyły się i zgromadziły tysiące wiernych. Dnia 20 maja o godz. 17.00, po uroczystym powitaniu 
prymasa Polski, odprawiono nabożeństwo, miała miejsce sesja naukowa oraz wieczorne nabożeństwo z udziałem 
przybyłych biskupów. Główne uroczystości miały miejsce 21 maja. Koncelebrowanej mszy św. przewodniczył 
metropolita krakowski, kard. Karol Wojtyła, a kazanie wygłosił kard. Stefan Wyszyński. Wydarzenia w Sosnowcu 
odbiły się szerokim echem w całym województwie.

W przededniu 50. rocznicy obchodów Milenium Chrztu Polski w Sosnowcu, jakże ważnych dla kościoła 
sosnowieckiego, pragnę o nich przypomnieć w Senacie RP.

Michał Potoczny
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krystiana Probierza

Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego

Szanowny Panie Marszałku!
Uprzejmie informuję Pana Marszałka, że skierowałem do pana Krzysztofa Tchórzewskiego, ministra energii 

2 pisma:
– 21.03.2017 r. z prośbą o udostępnienie ekspertyz i naukowych opinii, na podstawie których zdecydowano 

o likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński” (czyli przekazaniu tej kopalni do Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń). W piśmie tym prosiłem także o podanie danych dotyczących wielkości produkcji węgla kamiennego 
(planów i faktycznego wydobycia), jak również stopnia zaspokojenia na rynku wewnętrznym popytu na polski 
węgiel;

– 03.04.2017 r. z prośbą o podanie przyczyn absencji przedstawicieli Ministerstwa Energii na konferencji 
„Berlin Energy Transition Dialogue” dotyczącej zagadnień związanych z emisją CO2.

Zdając sobie sprawę z obciążenia pracą Ministerstwa Energii, związanego chociażby z restrukturyzacją 
górnictwa węgla kamiennego, zwracam uwagę na moje uprawnienia wynikające z faktu wykonywania mandatu 
senatora RP.

Jestem przekonany, że interwencja Pana Marszałka będzie skuteczna i przyniesie pożądane oraz oczekiwane 
rezultaty.

Z szacunkiem 
Krystian Probierz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

28 marca 2017 r. pomorska kurator oświaty, pani Monika Kończyk, stwierdziła nieważność decyzji prezydenta 
miasta Gdańska z 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zezwolenia na założenie Pozytywnej Szkoły Podstawowej im. 
Arkadiusza „Arama” Rybickiego w Gdańsku. Szkoła odwołała się od tej decyzji, co sprawiło, że pani kurator 
5 maja 2017 r przekazała decyzję w ręce pani minister Anny Zalewskiej.

Decyzja z 28 marca i późniejsza postawa, i zachowanie pani kurator wywołały sprzeciw i oburzenie całej 
społeczności szkolnej, rodziców ponad tysiąca uczących się tam dzieci oraz nauczycieli i pracowników.

Ta decyzja budzi również moje zaniepokojenie i sprzeciw, ponieważ obserwuję działanie tej szkoły od jej 
powstania i jestem pod wrażeniem osiągnięć tej placówki.

Szkoła ta, działając jako placówka publiczna, z powodzeniem funkcjonuje już blisko 3 lata. Przez ten czas 
była wielokrotnie weryfikowana i oceniana pozytywnie przez kuratorium. W tym okresie stworzyła niepo-
wtarzalne środowisko społeczne poprzez szereg przedsięwzięć służących uczniom, ale też innym mieszkań-
com Gdańska. W ciągu ostatnich 3 lat wystawiła tysiące świadectw oraz przeprowadziła dziesiątki awansów 
zawodowych nauczycieli. 

Mam świadomość wielorakich konsekwencji prawnych tej decyzji, więc w świetle kodeksu postępowania 
administracyjnego mój niepokój budzą następujące pytania: Czy zdobyte przez nauczycieli stopnie awansu 
zawodowego uznane zostaną za nieważne? Czy będzie można mówić o ważności świadectw zdobytych przez 
uczniów? Czy będzie można podważyć ważność świadectw absolwentów tej placówki? Jakie będą inne kon-
sekwencje, jeżeli podtrzyma Pani decyzję pani kurator?

Moje obawy budzi również fakt, że pani kurator podjęła decyzję na wniosek Komisji Międzyzakładowej 
Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, z którą jest osobiście związana, co 
stawia ją w sytuacji arbitra podejmującego decyzję w swojej sprawie.

Nie zgadzam się również na używany w tej sprawie język, gdyż strona związkowa mówi o „prywatyzacji 
szkoły”. Nic takiego się nie odbyło. Ostatnie 3 lata pokazały, że miasto we współpracy z podmiotem prowadzą-
cym szkołę jest w stanie stworzyć placówkę, która daje szerokie możliwości rozwoju uczniom, ale też tworzy 
wielowymiarowy ośrodek dla lokalnej społeczności, wokół którego skupia się życie kilku tysięcy osób. Jestem 
przekonany, iż fakt ogromu niszczących skutków wynikających z ewentualnego podtrzymania tej decyzji przy-
niesie ogromne straty społeczne, a także odbije się echem nie tylko w Gdańsku, lecz również w całym kraju.

Biorąc pod uwagę wszystkie dokumenty i okoliczności zaistniałe w tej sprawie, podzielam opinię, że decyzja 
pani kurator nie ma uzasadnienia merytorycznego.

Apeluję, aby Pani Minister uchyliła decyzję pomorskiego kuratora oświaty.

Sławomir Rybicki 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Szanowny Panie Prezydencie!
Do mojego biura senatorskiego zgłosiła się pani U. Ś., zam. (…), prosząc o udzielenie pomocy prawnej. 

Z przekazanych przez nią informacji wynika, iż starała sią ona o adopcję dziecka – chłopca K. H.
Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bytomiu III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich (sygn. akt III 

Nsm 580/03) z dnia 29 października 2003 r. pani U. wraz z mężem wychowywała K. jako rodzina zastępcza. 
K. urodził się 12 sierpnia 1993 r. 10 lipca 2011 r., w chwili orzeczenia o umieszczeniu go w rodzinie zastęp-
czej, uczęszczał do II klasy szkoły podstawowej. Przed ukończeniem przez K. 18 lat pani U. wysłała do Sądu 
Rejonowego w Tychach wniosek o adopcję K. Jednak z przyczyn niezależnych od pani U. wniosek ten dotarł do 
sądu dopiero 1 sierpnia 2014 r., czyli już po osiągnięciu przez K. pełnoletniości. Z tego też powodu sąd odmówił 
przysposobienia, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 114 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) 
przysposobić można jedynie osobę małoletnią. Wymaganie dotyczące małoletniości powinno być spełnione 
w dniu złożenia wniosku, czyli na dzień wpłynięcia takiego wniosku do sądu.

W związku z art. 16 ust. 1, art. 19 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu man-
datu posła i senatora proszę Pana Prezydenta o interwencję w tej sprawie i rozpatrzenie następujących kwestii.

1. Czy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w ramach przysługujących mu uprawnień może dokonać inter-
wencji w sprawie pani U. Ś., tak aby złożony przez nią wniosek o przysposobienie został rozpoznany według 
daty jego wysłania do sądu, a nie daty wpływu?

2. Czy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie powinien pochylić się nad problemem braku regulacji praw-
nych w takich sytuacjach, jak sytuacja pani U. Ś., i podjąć działań zmierzających do zmiany przepisów prawa 
w tym zakresie oraz umożliwienia adopcji osób pełnoletnich w wyjątkowych, ściśle określonych i niezawinio-
nych ze strony osób zainteresowanych sytuacjach?

Z wyrazami szacunku 
Czesław Ryszka
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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 Ministra w imieniu pani U. Ś. z prośbą o interwencję w sprawie przysposobienia peł-

noletniego K. H.. Z przekazanych mi informacji wynika, iż starała się ona o adopcję dziecka – chłopca K. H.
Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bytomiu III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich (sygn. akt III 

Nsm 580/03) z dnia 29 października 2003 r. pani U. wraz z mężem wychowywała K. jako rodzina zastępcza. K. 
urodził się 12 sierpnia 1993 r. W 2006 r. Sąd Rejonowy w Tychach ustanowił panią U. opiekunem prawnym K. 
10 lipca 2011 r., w chwili orzeczenia o umieszczeniu go w rodzinie zastępczej, chłopiec uczęszczał do II klasy 
szkoły podstawowej. Przed ukończeniem przez K. 18 lat pani U. wysłała do Sądu Rejonowego w Tychach wniosek 
o adopcję K. Jednak z przyczyn niezależnych od pani U. wniosek ten dotarł do sądu dopiero 1 sierpnia 2014 r., 
czyli już po osiągnięciu przez K. pełnoletniości. Z tego też powodu sąd odmówił przysposobienia, gdyż zgodnie 
z obowiązującymi przepisami (art. 114 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) przysposobić można jedynie osobę 
małoletnią. Wymaganie dotyczące małoletniości powinno być spełnione w dniu założenia wniosku, czyli na 
dzień wpłynięcia takiego wniosku do sądu.

Opisany stan faktyczny nie jest wynikiem zaniedbania ani winy pani U. Ś., gdyż w ustawowym terminie 
wysłała ona wniosek o przysposobienie wówczas małoletniego K. H. Jednak z przyczyn od niej niezależnych 
wniosek ten dotarł do sądu dopiero w 2014 r. i przysposobienie nie było już możliwe. Panie Ministrze, obecnie 
obowiązujące przepisy uniemożliwiają w ogóle przysposobienie dziecka pełnoletniego, co wydaje się w nie-
których przypadkach rażąco niesprawiedliwe i godzące w dobro dziecka. 

Mając to na uwadze, proszę Pana Ministra o zainteresowanie się tą sprawą i rozważenie podjęcia stosownych 
działań zmierzających do zmiany obecnie obowiązujących przepisów i umożliwienia przysposobienia pełnolet-
niego dziecka w wyjątkowych, ściśle określonych i niezawinionych ze strony osób zainteresowanych sytuacjach 
z uwagi na dobro dziecka. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy są w posiadaniu sądu.

Z wyrazami szacunku 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra 
Glińskiego

Szanowny Panie Premierze!
Według doniesień medialnych Telewizja Polska SA kierowana przez pana Jacka Kurskiego znajduje się 

w złej kondycji finansowej. Świadczy o tym m.in. informacja, iż prezes stacji planuje wystąpienie do Banku 
Gospodarstwa Krajowego z wnioskiem o kredyt w wysokości 800 milionów zł, który miałby pomóc mediom 
publicznym funkcjonować. Sytuacja ta budzi zaniepokojenie, tym bardziej że według wielu agencji zajmujących 
się badaniem poziomu oglądalności TVP i jej najważniejsze programy w 2016 r. znacząco straciły oglądalność, 
a wpływy z abonamentu i reklam zmalały.

Tymczasem, jak czytamy, Telewizja Polska oficjalnie poinformowała, że za 2016 r. nagrodzone zostało 
208 osób. Zaniepokojenie budzi fakt, iż nie jest znana pełna lista tych osób i wysokość otrzymanych nagród. 
Co więcej, z przekazu medialnego wynika, że nie ma oficjalnego uzasadnienia i przedstawionego przez prezesa 
Kurskiego kryterium osób, którym zostały przyznane premie.

Szanowny Panie Premierze, w zeszłym roku wielu dziennikarzy zwolniono z Telewizji Polskiej z przyczyn 
politycznych, osobistych czy zawodowych. Najczęstszym powodem był jednak argument, iż firma zatrudnia za 
dużo pracowników, a to wiąże się ze zbyt wysokimi kosztami. Tymczasem zdaniem jednego z członków Rady 
Mediów Narodowych, pana Juliusza Brauna, warto zaznaczyć, że mimo tych zabiegów liczba etatów w Telewizji 
Polskiej wzrosła. Natomiast na nagrody prezes Jacek Kurski przeznaczył 225 tysięcy zł. 

Dlatego też zwracam się do Pana Premiera z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie oraz o odpowiedzi 
na następujące pytania.

1. Czy kierowany przez Pana resort dysponuje danymi o sytuacji finansowej mediów publicznych? Jeśli tak, 
to proszę o przedstawienie informacji o faktycznym stanie finansowym Telewizji Polskiej.

2. Czy kierowany przez Pana resort dysponuje informacjami o poziomie oglądalności flagowych progra-
mów Telewizji Polskiej? Jeśli tak, to proszę o ich przedstawienie i ocenę tych dokumentów w porównaniu do 
wyników z 2015 r.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
W tym oświadczeniu chciałbym poruszyć problem przepisów prawa dotyczących pomocy de minimis 

i ograniczających rozwój zatrudnienia młodzieży w celu nauki zawodu. Wspomniany zapis w lipcu 2014 r. 
objął refundacje wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom. Problem polega na wskazaniu dnia 
udzielenia pomocy. Z przepisów wynika, że pomoc zostaje udzielona nie w chwili realnego otrzymania środ-
ków finansowych przez przedsiębiorstwo, a w chwili podpisania z właściwym organem odpowiedniej umowy 
lub podjęcia przez organ decyzji.

W obecnym stanie prawnym podpisanie przez przedsiębiorstwo umowy z Komendą Wojewódzką OHP na 
refundacje wynagrodzeń wypłacanych pracownikom młodocianym za czas trwania nauki w szkole przyzakła-
dowej jest niemożliwe, jeżeli wynikająca z umowy kwota refundacji powoduje przekroczenie równowartości 
200 tysięcy euro. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że już samo podpisanie umowy jest interpretowa-
ne jako otrzymanie środków finansowych, jednakże wypłata następuje dopiero po złożeniu odpowiedniego 
wniosku o jej wykonanie, z jednoczesnym złożeniem list płac, które odpowiadają faktycznie poniesionym 
kosztom. Warto zaznaczyć, że w rzeczywistości wypłacona kwota refundacji jest znacznie niższa niż założona 
jako pomoc de minimis, ponieważ nie wszyscy uczniowie kończą szkołę, a w trakcie nauki opuszczają lekcje 
i godziny praktyk zawodowych, pomniejszając jednocześnie swoje wynagrodzenia, a co za tym idzie – kwoty 
wypłacane z refundacji.

Szanowny Panie Premierze, obecny system przepisów prawa powoduje obniżanie dochodów przedsiębiorstw 
i zniechęca je do kształcenia zawodowego, które w czasie kampanii wyborczej było tak często podejmowane 
przez obecnie rządzących. 

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o ustosunkowanie się do podanych argumentów 
i odpowiedź na następujące pytania:

1. Jakie kroki planuje podjąć kierowany przez Pana resort w celu zachęcenia przedsiębiorców do udziału 
w kształceniu zawodowym?

2. Czy kierowany przez Pana resort planuje aktualizację obecnych przepisów w oparciu o opinie prowadzą-
cych kształcenie zawodowe firm i przedsiębiorstw?

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Antoniego Szymańskiego, Jana Żaryna i Rafała Ślusarza

W dniu 30 kwietnia 2017 r. zmarł wybitny działacz społeczny i polityczny Alojzy Szablewski. Tym oświad-
czeniem pragniemy wyrazić uznanie dla jego zaangażowania społecznego, zawodowego i politycznego.

Alojzy Szablewski był uczestnikiem strajku w grudniu 1970 r., a od 1978 r. współpracownikiem Wolnych 
Związków Zawodowych Wybrzeża. W sierpniu 1980 r. był uczestnikiem strajku w Stoczni Gdańskiej. W la-
tach 1991–1993 reprezentował Ziemię Gdańską w Sejmie RP jako poseł wybrany w wolnych wyborach. Był 
odznaczony m. in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności 
i Solidarności.

Alojzy Szablewski urodził się w Tczewie 4 lipca 1925 r. Wychował się w rodzinie kolejarskiej. Z domu 
rodzinnego wyniósł głęboką religijność i patriotyzm. Do publicznej szkoły powszechnej uczęszczał przy 
ul. 30 Stycznia (obecnie jest to LO nr I). Do wybuchu wojny zdążył ukończyć pierwszą klasę Państwowego 
Męskiego Gimnazjum Humanistycznego.

Okres okupacji wraz z całą rodziną spędził w Generalnej Guberni, w Legionowie. Tam uczęszczał do Szkoły 
Handlowej. Uczył się też na tajnych kompletach. Wiosną 1943 r., tuż przed osiemnastymi urodzinami, Alojzy 
Szablewski wstąpił w szeregi Armii Krajowej.

Po zakończeniu wojny powrócił do Tczewa. W latach 1944–45 pracował w fabryce maszyn rolniczych, a pod 
koniec wojny dla Starostwa Powiatowego w Tczewie.

W maju 1945 r. zaciągnął się do służby zasadniczej w wojsku. Tam otrzymał skierowanie do szkoły oficer-
skiej w Toruniu. W 1950 r. za niepodporządkowanie się zakazowi praktyk religijnych w wojsku został z niego 
usunięty. Utracił również dyplom szkoły artyleryjskiej, którą ukończył jako prymus.

Alojzy Szablewski był niezłomnie wierny swoim wartościom. To sprawiło, iż życie zawodowe musiał zacząć 
od nowa. W 1952 r. zatrudnił się w biurze konstrukcyjnym stoczni w Gdańsku. Ukończył kurs kwalifikacyjny 
dla młodych konstruktorów. Z oznakowanym świadectwem maturalnym nie mógł podjąć studiów, więc ponow-
nie ukończył szkołę średnią i z nowymi dokumentami podjął studia na Politechnice Gdańskiej. Tam w 1963 r. 
uzyskał dyplom inżyniera na Wydziale Budowy Okrętów. W biurze projektów Stoczni Gdańskiej im. Lenina 
przepracował w sumie 38 lat (1952–1990). W 1957 r. ożenił się z lekarką Adelą Nikiel, z którą wychował dwóch 
synów, Jacka i Gabriela.

Alojzy Szablewski był świadkiem krwawych wydarzeń Grudnia 1970 w sąsiedztwie Stoczni Gdańskiej. 
W latach 1978–1980 wspierał Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża. W sierpniu 1980 r. brał udział w straj-
ku w Stoczni Gdańskiej. Do Solidarności zapisał się jako jeden z pierwszych, tuż po rejestracji związku 
we wrześniu 1980 r. Został też członkiem Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Stoczni 
Gdańskiej. Aktywnie uczestniczył w pracach związanych z budową pomnika Poległych Stoczniowców 1970. 
W roku 1981 był współorganizatorem służb porządkowych zabezpieczających I Krajowy Zjazd Delegatów 
NSZZ „Solidarność”.

Gdy Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego ogłosiła stan wojenny, Alojzy Szablewski nie został internowany. 
W dniach 13–15 grudnia 1981 r. wraz z kolegami z Solidarności zabarykadował się na terenie Stoczni Gdańskiej. 
Ten protest spacyfikowało wojsko. Został wtedy osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku, a następnie ska-
zany wyrokiem sądu wojewódzkiego w Gdańsku na 2 lata więzienia w zawieszeniu.

Do pracy w stoczni wrócił jako „zwykły robotnik”. Do wybuchu strajku w roku 1988 współorganizo-
wał pomoc dla rodzin osób represjonowanych, zbiórki składek, wydawanie podziemnego pisma „Rozwaga 
i Solidarność”, opracowanie dokumentu Karta 84 oraz „Posłania do ujarzmionych narodów Europy Środkowej”.

Umiejętności przywódcze Alojzego Szablewskiego bardzo przydały się podczas strajków majowych i sierp-
niowych w 1988 r. w Stoczni Gdańskiej. Zdobył wtedy wielki autorytet i uznanie młodych pracowników zakładu.

Po przejściu na emeryturę, w styczniu 1991 r., zajął się obroną zagrożonej Stoczni Gdańskiej. W wyborach 
do Sejmu (27.10.1991) został wybrany na posła z listy wyborczej Akcji Katolickiej. W Sejmie wstąpił do Klubu 
Parlamentarnego ZChN. W latach 1996–2000 działał w Ruchu Odbudowy Polski. Od roku 1994 był członkiem 
Stowarzyszenia Osób Represjonowanych „Godność” w Gdańsku, a od roku 2003 – aktywnym działaczem 
Stowarzyszenia „Solidarni z Kolebki”. Swoim autorytetem wspierał również Fundusz Stypendialny NSZZ 
„Solidarność”.

Alojzy Szablewski może być wzorem i przykładem życiowym dla wszystkich działaczy społecznych. W swo-
jej aktywności społecznej i politycznej zawsze miał na uwadze dobro człowieka i ojczyzny. Był osobą skromną, 
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bezinteresowną i wielce zasłużoną. Był człowiekiem odważnym, prawym i szlachetnym. Mimo iż nie ukrywał 
swoich wyrazistych i często krytycznych poglądów wobec procesu transformacji ustrojowej, potrafił docenić 
i uszanować racje i argumenty każdego rozmówcy, nawet mającego bardzo odmienne przekonania i wartości.

Antoni Szymański 
Jan Żaryn 
Rafał Ślusarz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Antoniego Szymańskiego

Oświadczenie w sprawie popierania przez zdecydowaną większość Polaków naturalnego modelu rodziny.

Przez wiele lat „eksperymentatorzy” różnej maści próbowali poprawić naturę ludzką. Powstają utopie, 
sztuczne ideologie, systemy „inżynierii społecznej”, totalitaryzmy. Współcześnie zagrożeniem nr 1 jest pogląd, 
że rodzina nie jest jedynym naturalnym środowiskiem dorastania człowieka. W imię fałszywie pojętej równości 
wobec prawa dąży się do osłabienia lub zniszczenia rodziny. Polacy w większości dobrze wyczuwają granice, 
których przekraczanie grozi destrukcją.

Art. 18 polskiej konstytucji stanowi: „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyń-
stwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. W wyniku nasilonych działań 
środowisk określających się jako nieheteroseksualne (tzw. LGBT) w różnych krajach europejskich dąży się do 
zmiany prawa. Celem jest umożliwienie zawierania przez osoby homoseksualne związków równych małżeń-
stwom (również z możliwością adopcji dzieci). 

Organizacje LGBT przejawiają aktywność również w Polsce, sugerując, że ich idee podzielane są przez 
opinię publiczną. Aby to sprawdzić Fundacja Mamy i Taty zleciła w 2017 r. badanie ankietowe uznanej mię-
dzynarodowej grupie Ipsos, obecnej w 84 krajach świata. Jego celem było zdiagnozowanie poziomu akceptacji 
dla definicji małżeństwa z art. 18 polskiej konstytucji oraz legalizacji małżeństw osób żyjących w związkach 
jednopłciowych.

Wyniki badania w całości potwierdzają, że społeczeństwo polskie nie wyraża zgody na manipulowanie przy 
prawie naturalnym. Badanym zadano pytanie: czy zgadza się pan(i) z definicją małżeństwa zawartą w polskiej 
konstytucji (art. 18), uznając małżeństwo za związek kobiety i mężczyzny. 86,% badanych potwierdziło słusz-
ność ujęcia konstytucyjnego. Przeciwnego zdania było 9%. Pogląd ten łączy Polaków praktycznie niezależnie 
od preferencji partyjnych. Podobnie jest z odpowiedziami na pytanie: czy pana(i) zdaniem osoby tej samej płci 
(dwie kobiety albo dwaj mężczyźni), pozostające ze sobą w związku, powinny mieć prawo do zawierania mał-
żeństw, które łączy się z prawem do adopcji dzieci? 71% ankietowanych odmawia homoseksualistom takiego 
prawa, a przyznaje je 19,9%. W tym wypadku dostrzegalny jest związek poglądu z sympatiami politycznymi. 
W wypadku elektoratu PO ponad 1/3 ankietowanych skłonna jest udzielić prawa do adopcji parom niehetero-
seksualnym, podczas gdy w przypadku PiS jest to 9,8%, a w przypadku PSL – 11,4%.

Z przytoczonych przeze mnie badań wynikają dwa wnioski. Po pierwsze, zdecydowana większość Polaków 
popiera naturalny model rodziny. Jest to wniosek optymistyczny, gdyż zarówno zdrowy rozsądek, jak i nauka 
potwierdzają, że małżeństwo mężczyzny i kobiety jest jedynym bezpiecznym środowiskiem owocowania miłości 
i zrównoważonego wychowania dzieci. Po drugie, co jest bardziej niepokojące, polska opinia społeczna może 
ulegać oddziaływaniu różnego rodzaju propagandy opartej na manipulacji językiem. Wystarczy zauważyć, że 
gdy zadano pytanie o możliwość związków gejów i lesbijek oraz prawo adopcji dzieci, ale nie nazwano tego 
małżeństwem – granice przyzwolenia okazały się większe. Polacy nie lubią bowiem zabraniać!

Pamiętajmy zatem, że rzecz nie w nazwie, ale w rzeczywistym statusie. Jeśli dany związek cieszy się takimi 
samymi prawami jak małżeństwo, to nawet jeśli nie jest tak wprost nazywany – w świetle prawa jest mu równy. 
Kwestia adopcji jest tu kluczowa. Nie wolno nam za żadną cenę i pod żadną nazwą zgodzić się na prawo do 
adopcji przez pary jednopłciowe. Przekroczenie tej granicy oznacza drastyczne narażenie instytucji rodziny 
i więzi społecznych. Mamy jeszcze sposobność na społeczne wzmacnianie rodziny, tak aby ochronić ją przed 
tym, co dzieje się w wielu zachodnich społeczeństwach. Uważam bowiem, że zamiast podejmować ryzykowne 
eksperymenty, lepiej uczyć się na cudzych błędach.

Antoni Szymański
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